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«Η πιο θλιβερή πτυχή της ζωής σήμερα είναι ότι η επιστήμη συγκεντρώνει γνώση
ταχύτερα από ότι η κοινωνία συγκεντρώνει σοφία»- Ισαάκ Ασίμοφ
Ήταν 31 Οκτωβρίου του 1995. Ημέρα Τρίτη για την ακρίβεια. Η αίθουσα γεμάτη. Άνθρωποι της πόλης, εκπρόσωποι φορέων και επιστήμονες είχαν σπεύσει, προκειμένου να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της πρότασης-πλαίσιο για τη «Θεσσαλονίκη στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη-Περιβάλλον-Πολιτισμός», από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού (για την ιστορία, το σχέδιο είχε συντάξει ο τομέας χωροταξίας - πολεοδομίας
και περιφερειακής ανάπτυξης του ΑΠΘ).
Ας πλησιάσουμε λίγο την ομήγυρη, αυτά που λέγονται ακούγονται γνώριμα. Μιλάει
ο πρόεδρος του ΟΡ.ΘΕ, Λυκούργος Σακελλάρης. Λέει από την αρχή ότι ένα τέτοιο
σχέδιο χρειάζεται πρώτα από όλα σύνθεση προτάσεων και συναίνεση. «Είναι επίσης
αναγκαίο να επιδιώξουμε σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα με την ανάλογη θεσμική κατοχύρωση διαδικασιών και ρόλων», προσθέτει και συνεχίζει: «Με βάση την
έρευνα που έγινε, στη Θεσσαλονίκη το εισόδημα, η εργασία, η μόρφωση, η ποιότητα
ζωής, εμφανίζουν πλέον σημαντικές και μερικές φορές κραυγαλέες αποκλίσεις. Οι
κίνδυνοι εμφάνισης φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού μεγαλώνουν».
Την επιστημονική πρόταση είχαν παρουσιάσει πέντε πανεπιστημιακοί (Α. Γερολύμπου, Κ. Καυκούλα, Β. Χαστάογλου, Κ. Χατζημιχάλης και Α. Πασχαλίδης). Το συμπέρασμά τους; ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να πετύχει τους στόχους της, αρκεί –μεταξύ
άλλων- να ενισχύσει την τοπική παραγωγική υποδομή και επιχειρηματικότητα και τις
«δικές» της πολιτισμικές, εκπαιδευτικές και επιστημονικές λειτουργίες.
Δε χρειάζεται να μπει κάποιος σε «μηχανή χρόνου» για να εντοπίσει τη γέφυρα
ανάμεσα στο 1995 και το 2010. Αν και πριν και μετά την ημέρα εκείνη της παρουσίασης, υπήρξαν πολλά ακόμη σχέδια επί χάρτου, λίγα έχουν αλλάξει στην πράξη.
Εν αρχή ην… το «σχέδιο Τριανταφυλλίδη», το 1960-66. Ακολούθησε το ρυθμιστικό
σχέδιο Θεσσαλονίκης, το 1985, και φυσικά, το προαναφερθέν στρατηγικό σχέδιο
του 1995. Υπήρχε ακόμη η προσπάθεια του 2002 (η διαβούλευση είχε ξεκινήσει νωρίτερα και το ΤΕΕ είχε τότε επισημάνει ότι δεν είναι δυνατόν η συζήτηση να ξεκινάει
εκ του μηδενός, σαν να μην έχει προηγηθεί κάτι). Μπορεί να μας ξεφεύγει κάποιο
σχέδιο, ας μας συγχωρήσουν οι εμπνευστές και οι συντάκτες του, αλλά η ουσία είναι
άλλη.
Γιατί παραθέσαμε εισαγωγικά το ρητό του Ασίμοφ; Μα, ταιριάζει γάντι στην περίπτωση. Στη Θεσσαλονίκη ουδέποτε έλειψαν η γνώση, η επιστημονική επιχειρηματολογία, οι τεκμηριωμένες προτάσεις από στρατιές πρόθυμων και ικανών επιστημόνων,
οι σοφά σχεδιασμένοι χάρτες ή οι «έξυπνες» μακέτες.
Αντίθετα, έλειψε η κοινωνική σοφία. Η βούληση και η αγαθή πρόθεση, η κοινωνική
πίεση και η πολιτική προθυμία, για να αξιοποιηθεί όλη αυτή η παραγωγή σχεδίων
και να ωφεληθεί η Θεσσαλονίκη.
Ναι, και στη Βαρκελώνη είχαν στρατηγικό σχέδιο. Στο Μπιλμπάο επίσης. Ακόμη και
στην Αλεξάνδρεια. Δε σταμάτησαν εκεί, όμως. Με συναίνεση και μαζική κινητοποίηση, εφήρμοσαν τα σχέδια τους στην πράξη, με αποτέλεσμα να έχουν προχωρήσει,
να έχουν δημιουργήσει σύμβολα, να έχουν ξεπεράσει χρόνια προβλήματα, ανεργίας,
αποβιομηχάνισης, φυσικών καταστροφών, ακόμη και έλλειψης πόρων, φυσικών και
οικονομικών.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης για
την περίοδο μέχρι το 2015. Οι βασικές διατυπώσεις αυτού του νέου σχεδίου θυμίζουν
σε πολλά τις αντίστοιχες του 1995, μόνο που σε αυτές, τις καινούργιες, υπάρχει μια
προτίμηση στη λέξη «μητροπολιτικός»: μητροπολιτική διοίκηση, μητροπολιτική διακυβέρνηση, μητροπολιτική οργάνωση ενδεχομένως, δεν το διαβάσαμε όλο.
Δε θέλουμε να είμαστε οι γκρινιάρηδες, ούτε οι κακοί της παρέας. Αλλά είμαστε επιφυλακτικοί, ως προς το αν θα δούμε το σχέδιο αυτό –ή κάποιο άλλο στρατηγικό- να
γίνεται πράξη πριν το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα.
Είναι δυνατόν ένα και μόνο σχέδιο (αναφερόμαστε σε όλα αυτά τα σχέδια τόσα χρόνια), για μία και μόνη πόλη, να χρειάζεται τόσο χρόνο να γίνει πράξη, όταν η ίδια
η έννοια του στρατηγικού αστικού σχεδιασμού παγκοσμίως, απαίτησε όλο κι όλο
15 χρόνια, για να φτάσει από το επίπεδο μιας μάλλον αόριστης έννοιας σε εκείνο
της εφαρμοσμένης τεχνικής; (το τελευταίο έγινε –συμπτωματικά;- στη Βαρκελώνη
το 1993, με την πρώτη συνάντηση των αμερικανικών και ευρωπαϊκών πόλεων για την
ανταλλαγή εμπειριών στρατηγικού σχεδιασμού).
Ίσως ήρθε η ώρα να πατήσουμε «το άλλο κουμπί». Όχι αυτό που θα εκκινήσει ένα
ακόμη στρατηγικό σχέδιο, αλλά εκείνο που θα πείσει την κοινωνία ότι οι πόλεις –και
το επίπεδο ζωής σε αυτές- αλλάζουν μέσα από τέτοιες διαδικασίες.
Διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού και όχι πρωτοβουλίες τύπου «άρπα κόλλα»,
αναλόγως του πού φυσάει ο άνεμος, με αποτέλεσμα κάθε προσπάθεια στρατηγικού
χαρακτήρα να είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη.
Διαδικασίες που απαιτούν πρώτα από όλα συναίνεση, συστράτευση και χρονοδιαγράμματα: λέξεις χρησιμοποιημένες μέχρι φθοράς, αλλά, στις περισσότερες περιπτώσεις, ακόμη …Απλά λέξεις.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Εκατοντάδες μηχανικοί ενημερώθηκαν για το νέο στο τρόπο
φορολόγησής τους κατά τη διάρκεια ειδικού σεμιναρίου που
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 23 Ιουνίου στο
αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στην εκδήλωση που οργάνωσε το
Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων, εισηγητής ήταν ο οικονομολόγος-λογιστής και ειδικός συνεργάτης του Επιμελητηρίου, Νίκος Κολυδάς, ο οποίος παρουσίασε τις αλλαγές στη
φορολόγηση των μηχανικών και απάντησε στις ερωτήσεις των
παρευρισκομένων.
«Έχουμε έναν καινούργιο νόμο, τον 3842/2010, που μας έχει
φέρει πολλές μεγάλες αλλαγές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Από τις πιο σημαντικές είναι ότι πλέον το εισόδημα
των μηχανικών υπολογίζεται με λογιστικό τρόπο, δηλαδή με
έσοδα - έξοδα. Από τις ακαθάριστες αμοιβές αφαιρούμε τις
επαγγελματικές δαπάνες και βρίσκουμε το καθαρό αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει από 1/1/2010. Πλέον πρέπει να ξεχάσουμε
τους συντελεστές που ίσχυαν μέχρι 31/12/2009», τόνισε ο κ.
Κολυδάς.
Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που έφερε ο καινούργιος
νόμος, είναι και ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος των μηχανικών από ελευθέριο επάγγελμα. Μέχρι τις 31/12/2010 ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται η είσπραξη. «Κάθε
φορά που εισπράττουμε χρήματα, είτε προκαταβολή, είτε έναντι, κόβουμε απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Εκείνη τη στιγμή
θεωρείται ότι έχουμε εισπράξει ένα μέρος της αμοιβής μας
οπότε εκδίδουμε την απόδειξη. Από 1/1/2011 χρόνος κτήσης
του εισοδήματος θα θεωρείται η ολοκλήρωση της παροχής
υπηρεσίας. Δηλαδή, αν εισπράττουμε μία προκαταβολή 500
ευρώ δε θα εκδώσουμε απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Θα
περιμένουμε να ολοκληρωθεί η υπηρεσία μας και τότε θα κόψουμε απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, χρόνος κτήσης του εισοδήματος
θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους
τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που
παρασχέθηκε. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα από 1/1/2011 θα
αποτελεί η είσπραξη αμοιβών από το δημόσιο. Εκεί, χρόνος
κτήσης εισοδήματος θεωρείται η είσπραξη ή κατάθεση στον

τραπεζικό λογαριασμό του επιτηδευματία. Εκείνη τη στιγμή
κόβουμε την απόδειξη παροχής υπηρεσιών», υπογράμμισε.
Όπως εξήγησε ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες
ελεύθερου επαγγελματία λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών
που εισπράττονται όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία. Από το
ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες
που έχουν αναγραφεί στα βιβλία. Το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα.
Οι εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα σχετίζονται με: αμοιβές – αποζημιώσεις (δαπάνες μισθοδοσίας,
αμοιβές σε τρίτους, αποζημιώσεις απόλυσης, αμοιβές μηχανικών εφόσον δε συμπεριλαμβάνονται στο κόστος οικοδομής
και αποζημίωση που καταβάλει εκμισθώτρια στο μισθωτή),
μισθώματα (ενοίκιο επαγγελματικής στέγης, ενοίκια μηχανημάτων, τεκμαρτό μίσθωμα ιδιόχρησης, χρηματοδοτική μίσθωση και ενοίκια λοιπών κινητών πραγμάτων), έξοδα μεταφοράς
(προσωπικού, υλικών κι αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων)
διάφορες δαπάνες (Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού,
δαπάνη ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ, ΕΛΤΑ – ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, τηλεφωνικά έξοδα σταθερής τηλεφωνίας, έξοδα κινητής τηλεφωνίας
(50%), γραφική ύλη – αναλώσιμα – έντυπα, καύσιμα και υλικά
θέρμανσης, κοινόχρηστα, προμήθειες τραπεζών, προμήθειες
σε τρίτους, έξοδα δημοσίευσης, κρατήσεις – φόροι – τέλη,
συνδρομές, δωρεές – χορηγίες, έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού, έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, συντήρηση και
λειτουργία παγίων, μεταφορικά έξοδα λόγω αλλαγής έδρας,
έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης για εκτός έδρας
εργασία, έξοδα διαφήμισης, έξοδα λογισμικού, αγοράς Η/Υ),
αποσβέσεις παγίων (έως 1.200 ευρώ ανά τεμάχιο εφάπαξ
απόσβεση, Η/Υ και λογισμικό 24% κατώτερος – 30% ανώτερος και δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης, αποσβέσεις κτιρίων
κατώτερος 3% - ανώτερος 5% και έπιπλα – σκεύη κατώτερος
15% - ανώτερος 20%), λοιπές δαπάνες (δαπάνη ενοικίου ιδιόχρησης αναγνωρίζεται μόνο όταν δηλωθεί και ως εισόδημα
από ακίνητα, δαπάνη τόκων επαγγελματικού δανείου, δαπάνη
τόκων στεγαστικού δανείου και δαπάνες διαφήμισης εφόσον
πληρωθεί το 2% δημοτικό τέλος), συντήρηση- επισκευή - κυκλοφορία, αποσβέσεων και μισθωμάτων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων
(έκπτωση 70% των δαπανών έως 1.600 κυβικά εκατοστά και
έκπτωση 35% των δαπανών για περισσότερα από 1.600 κυβικά εκατοστά).
Ο κ. Κολυδάς υπενθύμισε ότι από την 1η Ιουνίου η εξόφληση τιμολογίων άνω των 3.000 ευρώ γίνεται με επιταγές ή με
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Επίσης, η υποβολή συγκεντρωτικών γίνεται έως την 25/06 κάθε επομένου έτους κι
από 1/1/2011 η εξόφληση στοιχείων άνω των 1.500 ευρώ σε
ιδιώτες θα γίνεται μέσω τράπεζας ή με πιστωτική κάρτα. Σε
ότι αφορά τα κίνητρα υπάρχει απαλλαγή φόρου εισοδήματος
για κέρδη έως 30.000 ευρώ για το πρώτο έτος έναρξης και για
τα δύο επόμενα εφόσον ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι μικρότερος από 35 έτη και έκπτωση 20% από τα κέρδη εφόσον
ο κύκλος εργασιών του ελεύθερου επαγγελματία μειώνεται
κατά τρεις συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους και διατηρεί το ίδιο προσωπικό.
Επεσήμανε ότι υπάρχουν δέκα προϋποθέσεις έκπτωσης μίας
δαπάνης:
1. Ο επιτηδευματίας να τηρεί ειλικρινή και επαρκή βιβλία
2. Η δαπάνη - έξοδο να προβλέπεται από διάταξη νόμου
3. Το αποτέλεσμα του επιτηδευματία να εξάγεται με λογιστικό
τρόπο.
4. Η δαπάνη - έξοδο να στηρίζεται σε δικαιολογητικό, προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ., ή σε άλλα δημόσια έγγραφα
5. Η δαπάνη - έξοδο να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία με τον
προσήκοντα λογιστικό τρόπο.

6. Η δαπάνη - έξοδο να είναι παραγωγική, δηλαδή εν δυνάμει, να προσθέτει εισόδημα ή να συμβάλει στην δημιουργία
εισοδήματος.
7. Η δαπάνη - έξοδο να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη, να
μην τελεί δηλαδή υπό αίρεση ή αναστολή.
8. Η δαπάνη - έξοδο να είναι δεδουλευμένη, να τηρείται συνεπώς, η λογιστική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.
9. Η δαπάνη να γίνεται χάριν της απόκτησης εισοδήματος, να
σκοπεύει επομένως στην άμεση ή τη μελλοντική αύξηση των
εσόδων.
10. Η δαπάνη να είναι πραγματική (όχι εικονική ή πλασματική)
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο θέμα της φορολογικής αναμόρφωσης και τις λογιστικές διαφορές, μια διαδικασία που
αποκτά σημασία και βαρύτητα λόγω του νέου τρόπου φορολόγησης των μηχανικών Ε.Ε. Είναι γεγονός ότι όσο ίσχυαν για
τη φορολόγηση των μηχανικών οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους το παραπάνω θέμα δεν είχε καμιά πρακτική
αξία, γι’ αυτό και δεν το έκαναν. Όμως με το νέο καθεστώς
φορολόγησης καθίσταται απολύτως απαραίτητη διαδικασία.
Ο κ. Κολυδάς αναφέρθηκε στον αυτοέλεγχο των υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων τονίζοντας ότι με τις νέες
διατάξεις επανακαθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των
ελάχιστων ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών που
πρέπει να δηλώσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που επιθυμούν να υπαχθούν στον αυτοέλεγχο,
προκειμένου οι σχετικές δηλώσεις τους να θεωρηθούν περατωθείσες ως ειλικρινείς.
Προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακαθάριστα έσοδα των
ελεύθερων επαγγελματιών αθροίζονται όλες δαπάνες και
το ποσό που προκύπτει ανάγεται σε ακαθάριστα έσοδα με τη
χρησιμοποίηση κλάσματος, το οποίο ως αριθμητή έχει τον
αριθμό εκατό (100) και παρονομαστή τον αριθμό εκατό (100)
μείον τον προβλεπόμενο μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.).
Περαιτέρω, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ελάχιστα καθαρά κέρδη των ελεύθερων επαγγελματιών, επί των κατά τα
πιο πάνω προσδιορισθέντων ακαθάριστων εσόδων εφαρμόζεται ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.)
ή καθαρών αμοιβών, ανάλογα με την περίπτωση.
Ο συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ ξεκαθάρισε ότι δεν εφαρμόζεται
το αφορολόγητο στις χρήσεις που υπάρχουν αυτοτελής φορολογικές παραβάσεις οι οποίες σχετίζονται με:
• Μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων άνω των 880
ευρώ
• Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων
• Λήψη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Σε ότι αφορά την έκπτωση δαπανών από το φορολογικό εισόδημα αυτές έχουν να κάνουν με: εισφορές σε ταμεία κύριας
ασφάλισης, δεδουλευμένους τόκους, 20% της δαπάνης για
αγορά μεριδίων μετοχικών κεφαλαίων και έξοδα ιατρικής
περίθαλψης.
Αναφορικά με τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων αυτές σχετίζονται με: κινητά πράγματα μεγάλης αξίας, ανέγερση οικοδομής, κατάργηση απαλλαγής πρώτης
κατοικίας, κατάργηση απαλλαγής της εξόφλησης των τοκοχρεωλυσίων της πρώτης κατοικίας, κατάργηση απαλλαγής
απόσβεσης δανείου αγοράς οικοπέδου από οικοδομικές
επιχειρήσεις και κατάργηση απαλλαγής στη χορήγηση δανείων προς εταιρίες.
Σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ) ο κ. Κολυδάς
τόνισε ότι δεν έχει σημειωθεί αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των κερδών ΟΕ, ΕΕ (αλλά ο συντελεστής αυξάνει από
20% σε 25% σε κάποιες περιπτώσεις).
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα σύντομο χαιρετισμό του
προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Τάσου Κονακλίδη, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις των συναδέλφων σχετικά με τις ενέργειες
του ΤΕΕ κεντρικά και τοπικά για το θέμα.
Ολόκληρη η παρουσίαση του κ. Κολυδά έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ: www.tkm.tee.gr . n
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ
Περισσότεροι από 350 μηχανικοί, νεαρής κυρίως
ηλικίας, κατέκλυσαν το αμφιθέατρο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ την Πέμπτη 1 Ιουλίου, προκειμένου να
παρακολουθήσουν το ενημερωτικό σεμινάριο
του Tμήματος, με τίτλο «Ν. 3843/10 - Διατήρηση
υπερβάσεων δόμησης και αλλαγής χρήσηςδιαδικασία-δικαιολογητικά».
Στο σεμινάριο που οργάνωσε το Τμήμα
Επαγγελματικών Θεμάτων εισηγήτριες, ήταν οι
κ. Όλγα Σιόγκα ΑΜ, Σοφία Δελλή ΑΜ και Ειρήνη
Παλιεράκη ΠΜ συνεργάτιδες του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο
γραφείο ΓΟΚ, παρουσίασαν τις βασικές αλλαγές,
που εισάγει ο νόμος, αλλά και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, τα ισχύοντα χρονοδιαγράμματα
και τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων και των
αμοιβών των μηχανικών. Ακολούθως, δέχτηκαν
πληθώρα ερωτήσεων, στις οποίες και απάντησαν
αναλυτικά. Οι νόμοι και οι εγκύκλιοι υπάρχουν
διαθέσιμα στα site και του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ, γι’
αυτό και το παρόν ρεπορτάζ περιορίζεται στα πιο
βασικά ή τα κάπως πιο εξειδικευμένα θέματα.
Αναλυτικότερα, παρουσιάζοντας τις βασικές
αλλαγές του Ν.3843, σε σχέση με το «νόμο
Σουφλιά», η κα Σιόγκα ξεχώρισε τρεις. Πρώτον,
ότι οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν το 15% του συντελεστή δόμησης,
έναντι ποσοστού 20% στον προηγούμενο νόμο (με
βάση την παραδοχή ότι εξώστες και ημιυπαίθριοι
χώροι συνολικής επιφάνειας έως 35% αυτής που
επιτρέπεται να δομηθεί συνολικά στο οικόπεδο,
δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης). Για
την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι
ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος
τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο
με το πλάτος τους.
Δεύτερον, πως σε ότι αφορά τους υπέργειους χώρους
στάθμευσης, η προηγούμενη ρύθμιση αντικαθίσταται
ως εξής: δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης
οι δεσμευόμενοι συμβολαιογραφικά «υπέργειοι
κλειστοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων,
πλην αυτών που βρίσκονται σε κτίρια που δεν
προορίζονται για κατοικία».
Τρίτον, ότι: «[…] εφόσον σε κτίριο κατοικίας
κατασκευάζονται καταστήματα και κάτω από
αυτά αποθήκες στον υπόγειο όροφο, για την
εξυπηρέτησή τους, επιτρέπεται η κατασκευή
δεύτερου υπόγειου επιφάνειας ίσης με την
επιφάνεια των αποθηκών, χωρίς να προσμετράται
στο συντελεστή δόμησης».
Από την πλευρά της, η κα Δελλή έκανε μια σειρά
από διευκρινίσεις: πρώτον, ότι αν έχουμε δηλώσει
το χώρο για ρύθμιση κι αυτός καταστραφεί
για κάποιον λόγο (π.χ., σεισμό), δεν μπορεί να
ανακατασκευαστεί.
Δεύτερον, ότι αν έχουν χαθεί οικοδομικές άδειες
και φάκελοι, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προβεί
σε ανατύπωση και να ρυθμίσει κανονικά τους
επιτρεπόμενους χώρους.
Τρίτον, ότι αν στην περιοχή του ακινήτου δεν
υπάρχει τιμή ζώνης, λαμβάνεται υπόψιν η τιμή
ζώνης του νομού.
Τέταρτον, ότι με το πρόστιμο επιβαρύνεται ο
υποβάλλων τη δήλωση (στις περιπτώσεις που ο
κύριος του ακινήτου δεν έχει την πλήρη κυριότητα,
τότε η δήλωση υποβάλλεται από τον ψιλό κύριο)
και ακολούθως το κόστος επιμερίζεται σε
ενδεχόμενους συνιδιοκτήτες. Πέμπτον, ότι στη

νέα εγκύκλιο υπάρχει μια βασική διαφορά σε
σχέση με την προηγούμενη: η αναφορά ότι «η
φορολόγηση των χώρων που ρυθμίζονται είναι
αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών».
Η ίδια υπενθύμισε ότι θα γίνει έλεγχος για το 10%
των δηλώσεων κι αν διαπιστωθούν εσκεμμένες
ανακρίβειες (ή παρατυπίες οφειλόμενες στο
γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε -ακόμη και
να ήθελε- να δηλώσει έναν παράνομο χώρο, γιατί
δεν εντάσσεται στη συγκεκριμένη ρύθμιση), τότε
επιβάλλεται πρόστιμο 30% της αντικειμενικής αξίας
του ακινήτου, συν ετήσιο τέλος διατήρησης 5%.
Τα περί αμοιβών των μηχανικών και του τρόπου
συμπλήρωσης των δηλώσεων παρουσίασε από την
πλευρά της η Ειρήνη Παλιεράκη, σημειώνοντας
ότι το ελάχιστο όριο για τις αμοιβές των μηχανικών είναι τα 1.000 Λ, ήτοι 232,53 ευρώ/
ιδιοκτησία. Για μηχανικούς με προϋπηρεσία 1120 ετών, η ελάχιστη τιμή συμπίπτει με 0,67 ημέρες
απασχόλησης, ενώ για άνω των 20 ετών, με 0,5
ημέρες. Η ίδια σημείωσε ότι εγχειρίδια χρήσης
και υποδείγματα συμπλήρωσης των απαιτούμενων
εντύπων υπάρχουν στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ
(http://www.tee.gr), αλλά και του υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (http://www.ypeka.gr). n

«ΚΑΘΙΖΗΣΗ» ΜΕΧΡΙ 62%
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σε καθίζηση οδηγεί τις συντάξεις των μηχανικών
το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, καθώς οι μειώσεις θα φτάνουν έως και στο 62%, με μέσο όρο
το 47%, χωρίς να έχει καν γίνει κάποια σοβαρή
αναλογιστική μελέτη!
Όπως επισημαίνουν και στη σχετική κοινή επιστολή τους οι επιστημονικοί φορείς, που τα μέλη
τους είναι μέλη των Τομέων του ΕΤΑΑ, οι συγκεκριμένες αλλαγές είναι εσπευσμένες, χωρίς
καμία ουσιαστική τεκμηρίωση και χωρίς να έχει
προηγηθεί κάποια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους και θιγόμενους φορείς.
Αλλά και η διοίκηση του ΤΕΕ εξέφρασε την απόλυτη αντίθεση των διπλωματούχων μηχανικών
στις αλλαγές και κατέθεσε συγκεκριμένες τροποποιήσεις που αφορούν ειδικότερα το ΤΣΜΕΔΕ και
το ΕΤΑΑ.
Ειδικότερα, το ΤΕΕ ζήτησε να μην ελαχιστοποιηθεί η κύρια σύνταξη με την κατάργηση του σκέλους που αφορά τους μονοσυνταξιούχους του
Ταμείου (ειδική προσαύξηση) η οποία χρηματοδοτείται από πρόσθετες εισφορές των ασφαλισμένων μηχανικών. Επίσης, να διασφαλιστούν οι

όροι με τους οποίους αξιοποιούνται τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ υπέρ των ασφαλισμένων του και
να εξασφαλιστεί για το σύνολο των μηχανικών ότι
θα εξακολουθήσει να ασφαλίζεται η ιδιότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Τεχνικό
Σημείωμα του καθηγητή και αναλογιστή Αλέξανδρου Α. Ζυμπίδη, που κατατέθηκε στη Βουλή, με
βάση το τρέχον ασφαλιστικό σύστημα και το νέο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο:
- Στα 40 έτη ασφάλισης, η ετήσια μείωση των συντάξεων (εάν ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ η Ειδική Προσαύξηση) κυμαίνεται από -24% έως -62% ενώ ο μέσος
όρος της μείωσης είναι -47%!!!
- Στα 40 έτη ασφάλισης, η ετήσια μείωση των συντάξεων (εάν ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ η Ειδική Προσαύξηση) κυμαίνεται από -17% έως -27% ενώ ο μέσος
όρος της μείωσης είναι -22%. n
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

μα στο οποίο θα αναφέρονται σαφώς τα στοιχεία
απασχόλησης (αντικείμενο, φορέας απασχόλησης, χρονικές περίοδοι απασχόλησης, θέση και
ειδικότερα καθήκοντα) μέσα από την ιστοσελίδα
του Υπουργείου www.ypeka.gr.
Η χορήγηση των Προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών θα γίνει μετά την έκδοση του
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

n ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ν-3843/10

n ΘΕΡΙΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Σε συνέχεια της εγκυκλίου 5/10 του θέματος και
ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ- ΓΟΚ
μετά από ερωτήματα πολεοδομικών υπηρεσιών
Αλλαγές λόγω θέρους θα πραγματοποιηθούν στις
ημερομηνίες και ώρες εξυπηρέτησης των μηχανικών για θέματα φορολογικά και Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων ενημερώνει τους συναδέλφους ότι
ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πρώτη φάση της ημέρας
εξυπηρέτησης των Μηχανικών για φορολογικά θέματα, με τη συνδρομή του φοροτεχνικού Νικόλαου
Κολυδά, συνεργάτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Η προσπάθεια για συστηματική υποστήριξη των
μηχανικών στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα φορολογικά θέματα, τις σχετικές
διαδικασίες και τις σχέσεις με τις Δ.Ο.Υ., θα συνεχιστεί με την εξυπηρέτηση των συναδέλφων από
το Τμήμα, μετά την θερινή περίοδο, κατά τις παρακάτω ημερομηνίες: Τον Σεπτέμβριο στις 16 και
30 του μηνός, τον Οκτώβριο στις 14, τον Νοέμβριο
στις 4 και 18 και τον Δεκέμβριο στις 2 και 16 του
μηνός. Η εξυπηρέτηση των συναδέλφων θα γίνεται από τις 12 μ.-14:30 μ.μ..
Το Γραφείο Γ.Ο.Κ. θα παραμείνει κλειστό κατά
τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου Για το
υπόλοιπο διάστημα, θα εξυπηρετεί τους μηχανικούς καθημερινά, εκτός Πέμπτης, από τις 11:00
π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ.

n ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Και στο γραφείο κτηματογράφησης του δήμου
Θεσσαλονίκης μπορούν να κατατίθενται από τις
21/6 οι δηλώσεις ιδιοκτησίας του νόμου 2308/95
και κάθε είδους αίτηση για ακίνητα των δήμων Αγίου Παύλου, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Συκεών, Πεύκων, Τριανδρίας, Ευκαρπίας και Σταυρουπόλεως.
Σύμφωνα με σχετική επιστολή του περιφερειακού κέντρου Θεσσαλονίκης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΕ, η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών,
που εμπλέκονται με την κατάθεση σχετικών δηλώσεων και αιτήσεων.
Το γραφείο κτηματογράφησης του δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δαγκλή
και Τσόπελα (κτηριακό συγκρότημα ΧΑΝΘ), ενώ
λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή, κατά τις
ώρες 08.30-15.20 (τηλ. 2310 267 449).

n ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για όσους
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν προσωρινή άδεια
ενεργειακού επιθεωρητή, προτίθεται να βγάλει
στον «αέρα» το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε μια προσπάθεια
να επιταχυνθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για
τις ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτήρια.
Οι Προσωρινές Άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή
θα χορηγούνται αποκλειστικά σε διπλωματούχους
μηχανικούς ή πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον
δεκαετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιστημονική εμπειρία σε θέματα μελέτης, επίβλεψης,
κατασκευής κτηρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων, ενεργειακού
σχεδιασμού κτηρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων και ενεργειακών επιθεωρήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα
στοιχεία τους και σύντομο βιογραφικό σημείω-

διευκρινίζουμε τα παρακάτω με σκοπό τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης εφαρμογής της διαδικασίας που ορίζεται στο Κεφ.Β “Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, ειδικό πρόστιμο διατήρησης, περιβαλλοντικό ισοζύγιο” του Ν-3843/10
“Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και
αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και
άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 62/Α/10).
1) Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται οι χώροι, που
έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης σε
κτίρια με οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2-7-2009 ή σε κτίρια, τα
οποία κατά τις ισχύουσες διατάξεις λογίζονται ότι
έχουν οικοδομική άδεια έως 2-7-2009.
2) Για την έναρξη της διαδικασίας ο κωδικός για
την καταβολή των παραβόλων στις αρμόδιες ΔΟΥ
είναι 3741. Η πληρωμή του ειδικού προστίμου του
Αρθ-6, του Ν-3843/10 θα γίνει μέσω του τραπεζικού συστήματος υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ. Οι λεπτομέρειες για την εν λόγω διαδικασία θα σας κοινοποιηθούν με την αποστολή της απόφασης Υπουργού
ΠΕΚΑ, της παρ.1, του Αρθ-7, του Ν-3843/10, η
οποία θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ypeka.gr, την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε για τη γενικότερη ενημέρωσή σας.
3) Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος, των οποίων ελέγχεται μόνο πληρότητα και από αμοιβή μηχανικού
(οποιασδήποτε ειδικότητας, που έχει δικαίωμα
έκδοσης οικοδομικής άδειας ΦΕΜ και ΤΣΜΕΔΕ,
σύμφωνα με το Εγγρ-15011/31-5-10 του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας), αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται συνημμένα στην παρούσα. Τα
αναφερόμενα, στην προβλεπόμενη από το νόμο
τεχνική έκθεση μηχανικού, στοιχεία στηρίζονται
στα σχέδια της σχετικής οικοδομικής άδειας. Δεν
ελέγχονται τα προσκομισθέντα παραστατικά, καθώς και τα στοιχεία, που δηλώνει ο ιδιοκτήτης
στην υπεύθυνη δήλωση, για την αλήθεια των
οποίων φέρει ο ίδιος πλήρη την ευθύνη.
4) Στην έννοια “προσθήκη χώρων εντός του όγκου
των κτιρίων” περιλαμβάνεται η δημιουργία παταριών, σοφιτών, καθώς και χώρων εντός του όγκου
της pilotis, φωταγωγού ή άλλου ανοιχτού χώρου,
που προσμετράται στην κάλυψη, δεδομένου ότι ο
πραγματικός όγκος, που καλύπτει ένα κτίριο είναι
διαφορετικό μέγεθος από το συντελεστή όγκου
και τους χώρους που προσμετρώνται σ’ αυτόν.
Διευκρινίζεται ότι για τους χώρους αυτούς των
οποίων η χρήση έχει μετατραπεί την ευθύνη για
τη στατική επάρκεια και τις γενικές ή ειδικές
συνθήκες ασφάλειας φέρει ο ιδιοκτήτης.
5) Τα πατάρια και οι σοφίτες, που δεν έχουν κάτοψη στην οικοδομική άδεια αποτυπώνονται με διαγράμμιση στην κάτοψη του υποκείμενου ορόφου.
6) Προσκομίζεται είτε ακριβές αντίγραφο του
εγκεκριμένου σχεδίου της οικοδομικής άδειας,
είτε απλό φωτοαντίγραφο, για το οποίο βεβαιώνει ο αιτών στην υπεύθυνη δήλωση ότι είναι
ακριβές αντίγραφο του εγκεκριμένου σχεδίου της
οικοδομικής άδειας.
7) Οι παρ.6 και παρ.7, του Αρθ-10 , του νόμου
εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν έχει εφαρμοστεί η
παρ. 8 του Αρθ-5, του ΠΔ/8-7-93 “Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών....” (ΦΕΚ-795/Δ/93 ) για

την αίτηση οικοδομικής άδειας.
8) Η ρύθμιση της παρ.7 του Αρθ-6 του Ν-3843/10
κατισχύει ως νεότερη και ειδικότερη των σχετικών οριζομένων στην παρ.3 του Αρθ-23 του Ν1577/85 (ΓΟΚ/85), αλλά μόνο για τους χώρους
που θα υπαχθούν στη ρύθμιση του Ν-3843/10
και όχι για τους χώρους που έχουν τακτοποιηθεί
με το Ν-3775/09, εκτός εάν οι τελευταίοι δηλωθούν όπως προβλέπεται στον Ν-3843/10.
9) Η απαγόρευση της παρ.1β, του Αρθ-5, του Ν3843/10 ισχύει για αρχαιολογικούς χώρους και
ιστορικούς τόπους, που βρίσκονται σε περιοχές
εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών.
10) Στους ιδιοκτήτες, που εξόφλησαν την εισφορά, σύμφωνα με τα Αρθ-40 και Αρθ-41, του Ν3775/09, αλλά δεν έχουν τη σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας οι πολεοδομικές υπηρεσίες
χορηγούν τη σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας του παρόντος νόμου με επισημείωση εφαρμογής της παρ.1, του Αρθ-10, του Ν. 3843/10.
Στις περιπτώσεις ήδη βεβαιωμένων προστίμων
οι πολεοδομικές υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώσουν τις αρμόδιες ΔΟΥ για τους χώρους
που τακτοποιήθηκαν και τα αντίστοιχα ποσά, τα
οποία σύμφωνα με την παρ.2.ΣΤ, του Αρθ-40, του
Ν-3775/09, δεν αναζητούνται πλέον.
11) Για τους χώρους, που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση δε χορηγείται βεβαίωση ότι ο
χώρος είναι κύριας χρήσης, αλλά ότι ρυθμίστηκε με το Ν-3843/10 ή ότι τακτοποιήθηκε με το
Ν-3775/09.
12) Κατά κανόνα, μετά την παρέλευση απράκτου
της προθεσμίας των 15 ημερών για τη συμπλήρωση των ελλείψεων δεν παραλαμβάνονται τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά
και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρ8 8, του
Ν-3843/10, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων,
πλήρως αιτιολογημένων από ανωτέρα βία
(ασθένεια κλπ).
13) Στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων του Αρθ-8, του Ν-3843/10, δεν προβλέπεται ετήσια προσαύξηση στο πρόστιμο
διατήρησης.
14) Η επιβεβλημένη άρση της επικινδυνότητας
ενός κτιρίου είναι ανεξάρτητη διαδικασία από τη
ρύθμιση του Ν-3843/10.
15) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
παρ.5, του Αρθ-6 του Ν-3843/10 ο ιδιοκτήτης
παραλαμβάνει αντίγραφο της αίτησης με τη
σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας.
16) Σε περίπτωση διακοπής οικοδομικών εργασιών, με συνέπεια να μην έχουν ολοκληρωθεί οι
οικοδομικές εργασίες για την αλλαγή χρήσης του
χώρου της παρ.1, του Αρθ-5, του Ν-3843/10 η
συνέχιση χορηγείται μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου του
Αρθ-6, του νόμου και στο δηλωθέντα χώρο επιτρέπονται μόνο οι εργασίες που αναφέρονται στην
παρ.1, του Αρθ-22, του Ν-1577/8 (ΓΟΚ/85). Οι ίδιες εργασίες επιτρέπονται και για τους χώρους, οι
οποίοι τακτοποιήθηκαν με το Ν-3775/09.
17) Την αίτηση υποβάλλει ο κύριος του ακινήτου
ή σε περίπτωση επικαρπίας ο ψιλός κύριος. Σε
περίπτωση συνιδιοκτησίας μπορεί να υποβάλει
την αίτηση και ένας εκ των συνιδιοκτητών χωρίς
όμως να επιμερίζεται το ποσό του παραβόλου ή
το ποσό του προστίμου κατά την αναλογία του συνιδιοκτήτη στο ακίνητο.
18) Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης των χώρων που είτε τακτοποιήθηκαν με το
Ν. 3775/09, είτε θα υπαχθούν στη ρύθμιση του
Ν-3843/10, πλην βέβαια της περίπτωσης επαναφοράς τους στη χρήση που προβλέπεται στη
σχετική οικοδομική άδεια.
19) Τα θέματα φορολόγησης των χώρων που
εμπίπτουν στη ρύθμιση του Ν-3843/10 είναι
αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. (παρ.6, Αρθ-6, της Εγκ-5/10 ).
(Εγκύκλιος 8/15.6.2010 ΥΠΕΚΑ)
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ
Την ανάγκη για συγκρότηση ανεξάρτητου φορέα
διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου επισήμανε
εκ νέου η διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος/ Τμήματος Κ.Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ),
με επιστολή που εστάλη στην υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Θεοδώρα Τζάκρη.
Η επιστολή εστάλη με αφορμή την πρόσφατη
υπογραφή του συγχρηματοδοτούμενου έργου, με
τίτλο ««Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού Κόλπου: πιλοτική εφαρμογή στη δυτική
παράκτια ζώνη».
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ χαρακτήρισε ως πολύ θετική την
πρωτοβουλία για τη συγχρηματοδότηση του
έργου, ενώ εκφράζει την ελπίδα να έχουν ενσωματωθεί σε αυτή πολλά στοιχεία από τη συνολική πρόταση, που είχε υποβάλλει το ΤΕΕ/ΤΚΜ το
Μάρτιο του 2006, εισηγούμενο –μεταξύ άλλωντη συγκρότηση του ανεξάρτητου φορέα.
Η πρόταση του Τμήματος, εξαιρετικά επίκαιρη
σήμερα, τεκμηρίωνε, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα διαχείρισης, την αναγκαιότητα δημιουργίας
του Φορέα και κατέθετε πλήρη στοιχεία για το
χώρο και τα πεδία ευθύνης του, το οργανόγραμμα και τη λειτουργία, τη διαδικασία συγκρότησης,
τα χρονοδιαγράμματα, τη χρηματοδότηση και
την οικονομική βιωσιμότητα. Για τη σύνταξή της
είχε οργανωθεί διαβούλευση και συνεργασία με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Σκοπός του θεσμικού φορέα, όπως προδιαγράφεται στην πρόταση του ΤΕΕ, θα πρέπει να είναι η
εκπόνηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος για την περιβαλλοντική προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος,
αλλά και την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής
ευθύνης του, με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση
των ενδιαφερομένων.
Κατά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, η ίδρυση του ανεξάρτητου φορέα αποτελεί τη μοναδική, μέχρι στιγμής, ολοκληρωμένη πρόταση θεσμικής αντιμετώπισης
του προβλήματος.
«Επισημαίνουμε ιδιαίτερα, την προτεινόμενη
Συμβουλευτική Επιτροπή Διακυβέρνησης, ένα
ιδιαίτερα σημαντικό και πρωτοποριακό όργανο το
οποίο θα εξασφαλίσει το κατάλληλο περιβάλλον
για ανάπτυξη προβληματισμού, ιδεών και συναίνεσης», υπογραμμίζεται στην επιστολή προς
την κα Τζάκρη, στην οποία τονίζεται ακόμη ότι
«μετά την άτολμη και αποσπασματική λύση της
ίδρυσης Διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξης
του Θερμαϊκού, η οποία εκ των πραγμάτων έχει
περιορισμένες θεσμικές δυνατότητες σε όλα τα
πεδία και ιδιαίτερα στον έλεγχο και στην επιβολή
μέτρων, προτείναμε, το νέο σχήμα να αναλάβει να
προχωρήσει ορισμένες πρόδρομες διαδικασίες
με στόχο πάντα την ίδρυση ανεξάρτητου φορέα».
Υπενθυμίζεται ότι, όταν εν έτει 2006, το ΤΕΕ/ΤΚΜ
είχε καταθέσει την προαναφερόμενη πρόταση,
αυτή είχε τύχει γενικής αποδοχής από τον πολιτικό κόσμο και τους τοπικούς φορείς. Τον Ιούνιο
του 2006, το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε χαιρετίσει την είδηση
ότι το τότε Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης κατέθετε το πρώτο του νομοσχέδιο για την ίδρυση της
Ζώνης Καινοτομίας και Φορέα Διαχείρισης του
Θερμαϊκού. Ωστόσο, τελικά, το νομοσχέδιο κατατέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και αντί για
φορέας, ιδρύθηκε η διεύθυνση του ΥΜΑΘ, με τις
γνωστές εγγενείς αδυναμίες.

Μια τέτοια διεύθυνση εκ των πραγμάτων και εκ των
προτέρων είναι αδύναμη να διαχειριστεί εγχείρημα
αυτού του μεγέθους, αφού ο αντίστοιχος φορέας
θα έπρεπε (όπως πρότεινε και το ΤΕΕ/ΤΚΜ) να
αναλάβει δράση σε πολλά και ποικίλα επίπεδα:
−Να ρυθμίζει μόνιμα τις ανθρώπινες δραστηριότητες με βάση τους στόχους, τους νόμους και τους
κανόνες που θέτει και μετέχει καθοριστικά στη
διαμόρφωση των στρατηγικών διαχείρισης των
επιμέρους περιοχών.
− Να ενσωματώνει όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς σ’ ένα πλαίσιο περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, όπου ο βασικός στόχος είναι όχι μόνο
η λήψη αποφάσεων, αλλά και η διασφάλιση της
εφαρμογής τους.
− Να συμβάλει στην αειφορική διαχείριση των
φυσικών πόρων της περιοχής αλλά και στην περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη, εισάγοντας καινοτόμες δράσεις οικονομικού, κοινωνικού και
περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Πάντως, οι προσπάθειες του Τμήματος για την
προστασία του Κόλπου είχαν στην πραγματικότητα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Εδώ και τουλάχιστον
20 χρόνια, το ΤΕΕ/ΤΚΜ διεκδικεί κονδύλια για το
Θερμαϊκό, με βάση το γεγονός ότι η σημασία του
Κόλπου και της παράκτιας ζώνης για το Πολεοδομικό Συγκρότημα, την Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης, τους παράκτιους νομούς αλλά και όλη
την Επικράτεια, υπήρξε ιστορικά και συνεχίζει να
είναι αναμφισβήτητη.
Εξίσου αναμφισβήτητα είναι και τα πολύπλοκα
προβλήματα που δημιουργούν στο οικοσύστημά
του, οι ποικίλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες
και τα παράγωγά τους. Επίσης, η πολυδιάσπαση
αρχών και αρμοδιοτήτων που οδήγησε σε αποσπασματικές άρα αναποτελεσματικές παρεμβάσεις.

έγκριση ειδικού κονδυλίου για ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα δράσης. Η πρόταση συνοδευόταν από
πλήρη εισηγητική μελέτη και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία. Δεν ευτύχησε όμως ούτε καν να
περάσει από την Περιφέρεια προς το Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συνέχισε τις προσπάθειές του, οργανώνοντας συναντήσεις με τους πολλούς συναρμόδιους φορείς, σε μια προσπάθεια, τουλάχιστον, να
οργανωθεί βάση δεδομένων για το Θερμαϊκό.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν ήταν ο μόνος φορέας, που έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και επεσήμανε την
ανάγκη για την προστασία του Κόλπου. Υπήρξε
δραστηριότητα, έγιναν συνέδρια, ανατέθηκαν και
εκπονήθηκαν μελέτες. Φαίνεται όμως ότι ο απαράβατος κανόνας της εικοσαετίας –τουλάχιστον- που
ισχύει στη χώρα μας, για την ωρίμανση των μεγάλων έργων, επεκτείνεται και στην οργάνωση και
υλοποίηση σημαντικών δράσεων. Ας ελπίσουμε ότι
αυτή τη φορά και με βάση την κινητικότητα που σημειώνεται σε θέματα διαχείρισης και προστασίας
του Θερμαϊκού, θα αλλάξει επιτέλους κάτι. n

Ήδη από το δεύτερο «πακέτο Ντελόρ»…
Αναλυτικότερα, ήδη από το δεύτερο πακέτο Ντελόρ, το 1991- 1992, το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε ζητήσει την

Πηγή: www. i-live.thermaikos-sos-2/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΣΜΕΔΕ
Α. Είσπραξη δαπανών νοσηλίων
Προκειμένου να διευκολυνθεί η είσπραξη των δαπανών νοσηλίων, παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι
όπως ανοίξουν λογαριασμό ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ στην
Τράπεζα Αττικής, διότι από 01.09.2010 η πληρωμή όλων των ιατροφαρμακευτικών δαπανών
θα γίνεται με κατάθεση του ποσού στον ατομικό
λογαριασμό των ασφαλισμένων.

Για το άνοιγμα λογαριασμού απαιτούνται:
1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
2. Εκκαθαριστικό εφορίας
3. Βιβλιάριο υγείας ή ταυτότητα ΤΕΕ

Β. Εισιτήρια νοσηλείας ασθενών
Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΚΥΤ (ΦΕΚ
975/18.8.1973 αρθ. 16), εισιτήρια νοσηλείας
ασθενών εκδίδονται εφόσον προσκομιστεί, από
Στο λογαριασμό που θα ανοιχτεί στο όνομα του τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από τους οικείους του,
άμεσα ασφαλισμένου, θα κατατίθενται και τα χρή- αναγγελία εισαγωγής ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ, συνοματα που αφορούν και τα έμμεσα-προστατευόμε- δευόμενη από το βιβλιάριο ασθενείας του ασφανα μέλη.
λισμένου-ασθενή. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ ντοκουμέντων
Ιστορικού Αρχείου της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με τίτλο «…ανέφερα
εγγράφως…», 30 Ιουνίου
– τέλος Οκτωβρίου 2010,
Αρχαιολογικό Μουσείο,
Θεσσαλονίκη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ Blues
Brothers, 19 Ιουλίου 2010, Θέατρο
Δάσους, Θεσσαλονίκη.

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ “...ανέφερα
εγγράφως...” (θησαυροί του ιστορικού
αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας),
Ιούλιος – Οκτώβριος
2010, Αρχαιολογικό
Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ της
Βάνας Ξένου, με τίτλο «Η ψυχή
του τόπου», 1η Ιουνίου - 10
Αυγούστου 2010, Δήμος Αθηναίων, Πολιτισμικός Οργανισμός Δ. Αθηναίων και ΔΣ του
Εθνικού Κήπου με τη συνεργασία του Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης και υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, από
1η Ιουνίου έως 10 Αυγούστου
2010, Εθνικός Κήπος, Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ανεύρετοι νήσοι (Isole mai tronate)»,
28 Ιουνίου – 28 Νοεμβρίου 2010, ΚΜΣΤ, Μονή Λαζαριστών, ΚΣΤΘ (αποθήκη Β1, λιμάνι), Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, «Πλούτος – Πενίας
Θρίαμβος» του Αριστοφάνη, 21 & 22 Ιουλίου
2010, Θέατρο Τέχνης,
θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο
«Όψεις της αρμένικης
τέχνης», από τη συλλογή της οικογένειας
Καλφαγιάν, 11 Ιουνίου
– 19 Σεπτεμβρίου
2010, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
(Λεωφ. Στρατού 2α),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «100 χρόνια Deutcscher
Werkbund 1907-2007», του Μουσείου Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και του Ινστιτούτου Εξωτερικών Σχέσεων, 9
Ιουνίου – 3 Οκτωβρίου 2010, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΔΕΘ), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Γιώργου Πολ. Ιωαννίδη, με τίτλο «Απάνθισμα», 2 – 31 Ιουλίου 2010,
Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Δημοτική Πινακοθήκη, Casa Bianca (Βασ. Όλγας 180 & Θ. Σοφούλη), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με τα
καλύτερα έργα της
περιόδου, 3 Ιουνίου
– 11 Σεπτεμβρίου
2010, γκαλερί TinT
(Χρ. Σμύρνης 13),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ με τίτλο
“Γλυπτικές Αφηγήσεις - Sculptural
Narration», 14
Μαΐου – 31 Ιουλίου
2010, Μουσείο Άλεξ
Μυλωνά - Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Πλ.
Αγίων Ασωμάτων 5,
Θησείο, Αθήνα.
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «Ο
Άθως των bloggers»,
7 Ιουνίου – τέλος
καλοκαιριού 2010,
Αγειορίτικη Εστία, για
τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων λειτουργίας της, (κτήριο
Νεδέλκου), 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
• “Time Within Us”, με έργα των Χρ.
Δημητριάδη, Στράτου, Καλαφάτη, Π.
Κοκκινιά, Γ. Κορδάκη, Π. ΠετρίδηGR, D.
Açikalin, B. Bilgin, B. Göknar, T. Özgal,
Y. SevinçliTR, P. Lovigin, I. Mikhailov, T.
Parchikov, N. Pavlovskaya, G. PervovRU,
μέχρι τις 30 Ιουλίου 2010, Μουσείο Φωτογραφίας, Istanbul Museum of Modern Art,
Moscow House of Photography Museum
και Μ.Μ.Σ.Τ.
• «Από το Βόσπορο στην Αδριατική: Γάλλοι
φωτογράφοι ανακαλύπτουν τα μνημεία των
Βαλκανίων, 1878-1914», μέχρι 31 Ιουλίου
2010, Ροτόντα
• «Out of a limp» της Μυρτώς Παπαδοπούλου (το πρώτο βραβείο του
Cedefop Photomuseum Award 2008), 9 Ιουνίου – 15 Αυγούστου 2010,
(οργάνωση Αρχαιολογικό Μουσείο – Cedefop – Μουσείο Φωτογραφίας),
Αρχαιολογικό Μουσείο
• «Φωτογραφίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», 17 Μαΐου – 30 Ιουλίου
2010, Πολεμικό Μουσείο

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, «H
Στρίγγλα που
έγινε αρνάκι»
του Σαίξπηρ,
από το Ελεύθερο
Θέατρο, 26 & 27
Ιουλίου 2010,
θέατρο Δάσους,
Θεσσαλονίκη.

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

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «ARBOReTUM», που
αποτελεί δωρεά του Άρι Γεωργίου 2 Ιουνίου - 31 Ιουλίου
2010, με τη συμμετοχή νεανικών σχημάτων που ασχολούνται με διάφορες μορφές σύγχρονης έκφρασης: θέατρο,
μουσική χορό, hip hop, skaters, ακροβατικά, εικαστικά,
κ.α., Πειραματική Σκηνή του ΚΘΒΕ, μικρό θέατρο Μονής
Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Δύο ωκεανοί, μια θάλασσα», της ομάδας
Encortarte, 2 Ιουνίου – 20 Ιουλίου 2010, Κέντρο Πολιτισμού
Δ. Θεσσαλονίκης (Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους, Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα «Η
αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους. Ιστορία και
Έρευνα», 22, 23, 24
Οκτωβρίου 2010, Αγιορείτικη Εστία και 10η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αμφιθέατρο
ΤΕΕ/ΤΚΜ και Αίθουσα
Δημοτικής Βιβλιοθήκης,
Θεσσαλονίκη.
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «Τεχνικές αναστήλωσης,
υλικά και προβλήματα
εφαρμογής», 6 Νοεμβρίου 2010, Εταιρεία
Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής
Αναστήλωσης Μνημείων
(ΕΤΕΠΑΜ), αμφιθέατρο
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49), Θεσσαλονίκη.
ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
με τίτλο «Υπερβόρειες
διαθλάσεις της ευρω-

παϊκής αρχιτεκτονικής»,
για την αρχιτεκτονική της Σκανδιναβίας
(Δανία-Νορβηγία-Σουηδία-Φινλανδία), 14
Οκτωβρίου 2009 – 16
Σεπτεμβρίου 2010, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, Αθήνα.

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Επάγγελμα Αρχιτέκτων. Ρόλος – Ευθύνη
– Προσφορά – Ανάπτυξη», 17 - 20 Μαρτίου
2011, ΣΑΔΑΣ-ΠΑΕ και
ΤΕΕ, Ζάππειο Μέγαρο,
Αθήνα.

6η ΜΠΙΕΝΑΛΕ Νέων
Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, 16 Σεπτεμβρίου
- 17 Οκτωβρίου 2010,
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, Μουσείο
Μπενάκη (Κτήριο Οδού
Πειραιώς), Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΚΕΛΑΣ Αρχιτεκτονικές αναζητήσεις 1958-2010», με επιλογές
από τα 800 έργα του αρχιτέκτονα, έως 25 Ιουλίου
2010, Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο Οδού Πειραιώς), Αθήνα.
ΕΚΘΕΣΗ με θέμα ‘’Πανόραμα
Ελληνικής Αρχιτεκτονικής - ΔΟΜΕΣ 2010’’ & παρουσίαση του
τόμου ‘’Επετηρίδα Ελληνικής
Αρχιτεκτονικής - ΔΟΜΕΣ 2010’’,
από 20 Μαΐου 2010, ΔΟΜΕΣ, Αμφιθέατρο Μακεδονικού Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ έργων σπουδαστών της ΑΚΤΟ,
με τίτλο “art & design show 2010”, 6 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2010, ΑΚΤΟ (Τσιμισκή 45), Θεσσαλονίκη.
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ΣΧΟΟΑΠ ΔΟΒΡΑ: ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας του Νομού);
«Αν δε χωροθετηθούν σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση επαγγελματικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, οι υφιστάμενες επιχειρήσεις (ποιες και
πόσες;;;;;) αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων
και οδηγούνται σε μαρασμό».
Ερωτούμε: Μπορεί, σε πανελλαδική πρωτοτυπία,
το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Δοβρά να υπερβεί τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 3325/2005 περί επέκτασης δραστηριοτήτων που λειτουργούν νόμιμα
1. Τεκμηρίωση της αρνητικής γνώμης:
πριν τη θεσμοθέτηση των χρήσεων του ΣΧΟΟΑΠ,
«Δεν επαρκεί η έκταση της ζώνης Ζ (εγκατάστασης όταν μάλιστα αυτές επιτρέπουν την επέκτασή τους
επαγγελματικών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων)».
(αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, προσθήκη
Ερωτούμε: Δεν επαρκεί η έκταση Ζώνης Ζ (και κτιριακών ή ειδικών εγκαταστάσεων, αλλαγή ή
μάλιστα 3 υποπεριοχών Ζ), συνολικής έκτασης συμπλήρωση της δραστηριότητας) μέσα στο ίδιο
3.500 στρ., όταν οι οικιστικές εκτάσεις στο Δήμο γήπεδο που λειτουργεί η εγκατάσταση;
«Μετά την έκφραση γνώμης της Νομαρχιακής φθάνουν τα 5.000 στρ., όταν όλος ο πληθυσμός «Να αναγράφονται κατά ζώνη οι χρήσεις που απαΕπιτροπής Ημαθίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για μη θεσμο- 2001 του Δήμου είναι 5.154 κάτοικοι και ο προ- γορεύονται και όχι αυτές που επιτρέπονται».
θέτηση του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Δοβρά (δημοσί- γραμματικός πληθυσμός 11.650 κάτοικοι και όταν Ερωτούμε: Δεν είναι γνωστό ότι η άποψη αυτή δε
ευση στο Τεχνογράφημα, αρ. Τ. 398/1.06.2010), –σε αντιπαραβολή- όλη η έκταση της ΒΙ.ΠΕ. Σίν- συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ, και δεν έχει ακολουθηθεί
έχουμε ως μελετητές και ως μέλη του ΤΕΕ να δου είναι 10.500 στρ.);
«Η χωροθέτηση των ζωνών Ζ πρέπει να γίνει καθ’ πουθενά σε κανένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ σε πανελλαπαρατηρήσουμε:
δικό επίπεδο;
»Η μελέτη ανατέθηκε το 2005 και βρίσκεται στο όλο το μήκος της ε.ο. Νάουσας – Βέροιας».
τελευταίο προ γνωμοδότησης του ΣΧΟΠ στάδιο, για Ερωτούμε: Κατά ποία επιστημονική άποψη η
τη θεσμοθέτησή της. Όλες οι κατά νόμο διαβου- επαγγελματική – βιοτεχνική εγκατάσταση μπο- 2. Συνέπειες της μη θεσμοθέτησης:
λεύσεις και γνωμοδοτήσεις φορέων μεταξύ Β1 και ρεί να διαχέεται εκατέρωθεν υπερτοπικών Επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρουσα άποψη – παραίΒ2 Σταδίου, αλλά και επιπλέον επί του ίδιου του Β2 οδικών αξόνων, όταν μάλιστα στα δύο άκρα του νεση προς το Δήμο, αφού σημαίνει:
συγκεκριμένου άξονα Βέροιας – Νάουσας βρί- Ακύρωση της όλης διαδικασίας ανάθεσης - εκπόΣταδίου, έχουν ακολουθηθεί διεξοδικά.
σκονται επίσης χωροθετημένες ζώνες επαγγελ- νησης της μελέτης, κατασπατάληση των πόρων
»Τα ερωτήματα που θέτουμε είναι:
1. Πόσο τεκμηριωμένη και σύννομη, ως προς το ματικής εγκατάστασης (στους Δήμους Βέροιας που διατέθηκαν, όταν μάλιστα αυτοί προέρχονται
από κοινοτικούς πόρους και θα πρέπει τώρα να
ισχύον ειδικό και γενικότερο θεσμικό πλαίσιο, εί- και Νάουσας);
Δεν είναι γνωστό ότι αυτή η αλλαγή χρήσης γίνε- επιστραφούν στο ακέραιο από εθνικούς πόρους.
ναι η άποψη που εκφράζεται;
2. Ποιες είναι οι πραγματικές συνέπειες άρνησης της ται σε βάρος γεωργικής γης αρδευόμενης και άρα Είναι τόσο ανθηρή η οικονομική συγκυρία, ώστε
ολοκλήρωσης – θεσμοθέτησης ενός σχεδίου χρήσε- υψηλής παραγωγικότητας (κατά τη γνωμοδότηση να μπορεί ο σύμβουλος ΤΕΕ Ημαθίας να προτρέπει το ελληνικό δημόσιο και συγκεκριμένα τον
υπόχρεο Δήμο να επιστρέψει από ίδιους πόρους
83.612 Ευρώ!!!!!!
Την πεποίθηση ότι το ΣΧΟΟΑΠ Δοβρά αποτελεί
σήμερα μοναδική ευκαιρία για την κατοχύρωση
των δικαιωμάτων των κατοίκων του δήμου στην
ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και
την ποιότητα ζωής τους, διατυπώνει η αρμόδια
ομάδα μελέτης του Σχεδίου.
Με αφορμή την έκφραση γνώμης της νομαρχιακής επιτροπής Ημαθίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για μη θεσμοθέτηση του ΣΧΟΟΑΠ, η ομάδα υπογραμμίζει:
«η ενδεχόμενη αντιμετώπιση του θέματος των
χρήσεων γης στο νέο ενιαίο με το Δήμο Βέροιας
Δήμο, όπως προτείνεται, όχι μόνο δε θα επιλύσει αλλά θα οξύνει τα προβλήματα των τοπικών
επαγγελματιών».
Το πλήρες κείμενο της ομάδας ακολουθεί:

ων γης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. στα
πλαίσια του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2000-2006;
3. Προς ποιον και προς που απευθύνεται η αντίθετη γνώμη – άρνηση, όταν το συγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ, εκτός από συντάκτες – μελετητές, διαθέτει
Επιβλέπουσα Υπηρεσία (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ. Μακεδονίας), καθώς και λεπτομερώς θεσμοθετημένες διαδικασίες γνωμοδότησης εκ του νομικού πλαισίου
που διέπει τη σύνταξη των ΣΧΟΟΑΠ;

3. Γνωμοδοτήσεις φορέων – συμμετοχικές διαδικασίες – Συντάκτες – Επιβλέπουσα Υπηρεσία:
Το θεσμικό πλαίσιο (και συγκεκριμένα ο Ν.
2508/07, η Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ 9572/1845 περί των προΑφιέρωμα στη σχέση Πολυτεχνείου - Θεσσαλονίκης
διαγραφών εκπόνησης ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ αλλά και
η ίδια η σύμβαση μεταξύ Ομάδας Μελέτης και
Δήμου, η οποία ορίζει τη ΔΙΠΕΧΩ Κ.Μ. ως ΕπιΗ συμβολή της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ τεχνικής Σχολής και της πόλης της Θεσσαλονίκης βλέπουσα Υπηρεσία), συντάσσονται και υπογράστην ανάπτυξη και την εξέλιξη της Θεσσαλονί- ακόμα περισσότερο.
φονται με σκοπό να τίθενται σαφή πλαίσια που
κης είναι το κεντρικό θέμα του 25ου τεύχους του Στο αφιέρωμα του 25ου τεύχους, φιλοξενού- να κατοχυρώνουν το περιεχόμενο, την τεχνική
περιοδικού «Πολυμήχανο». Πρόκειται για το τε- νται άρθρα του κ. Μουσιόπουλου, του δημάρχου αρτιότητα, τις διαδικασίες εκπόνησης, τις συμμελευταίο τεύχος που εκδόθηκε με Κοσμήτορα τον Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, του τοχικές διαδικασίες και το ρόλο του κάθε εμπλεκαθηγητή Νικόλαο Μουσιόπουλο.
προέδρου του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κόμενου φορέα ή ιδιώτη μελετητή.
Στα 55 χρόνια της λειτουργίας της, η Πολυτεχνική καθηγητή Χαράλαμπου Μπανιωτόπουλου, του Δεν είναι πρωταρχικό καθήκον του ΤΕΕ να υπεραΣχολή διατηρεί μία στενή σχέση με την πόλη, συ- προέδρου του τμήματος Αρχιτεκτόνων καθηγητή σπίζεται αυτές τις θεσμοθετημένες διαδικασίες;
νεισφέροντας στην αρχιτεκτονική, τη συντήρηση Γιώργου Παπακώστα, του προέδρου του τμήματος Δεν πρέπει επίσης να υπερασπίζεται (ή έστω να
μνημείων, την πολεοδομική ανάπτυξη αλλά και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών καθη- σέβεται την άποψη και το έννομο συμφέρον των
την τόνωση της οικονομικής και βιομηχανικής γητή Ηλία Τζιαβού, του προέδρου του τμήματος ίδιων των μελών του;
δραστηριότητας. Πέρα από την πρόσφορά κατά Μηχανολόγων Μηχανικών καθηγητή Στέφανου Λυπούμαστε γιατί η ενδεχόμενη αντιμετώπιση
το παρελθόν, μείζον ζήτημα στην παρούσα κρίσι- Σκολιανού και του προέδρου του τμήματος Χημι- του θέματος των χρήσεων γης στο νέο ενιαίο με το
μη συγκυρία είναι το πώς μπορεί να προχωρήσει κών Μηχανικών καθηγητή Γιώργου Σακελλαρό- Δήμο Βέροιας Δήμο, όπως προτείνεται, όχι μόνο
αυτή η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ της Πολυ- πουλου.
δε θα επιλύσει αλλά θα οξύνει τα προβλήματα των
Να σημειωθεί ότι το περιοδικό «πολυμήχανο» τοπικών επαγγελματιών. Το ΣΧΟΟΑΠ αποτελεί
αναβίωσε πριν από τέσσερα χρόνια με την βοή- μοναδική σημερινή ευκαιρία για την κατοχύρωση
θεια μία ιδιαίτερα δραστήριας συντακτικής ομά- των δικαιωμάτων των κατοίκων του Δήμου Δοβρά
δας. n
στην ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής τους.
Είμαστε βεβαίως στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία».
Αυγουστίδου Έρση, Δρ Χωροτάκτης
Νόμιμος εκπρόσωπος της Ομάδας Μελέτης n

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ… ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1. BUSINESS INNOVATION CENTER
Το κτίριο αποτελεί ένα πιλοτικό, πρότυπο
Business Center, που χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα, προσφέροντας τη
δυνατότητα στους χρήστες του να μεταλλάσσουν
το χώρο ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες
τους. Δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι του κτιρίου θα
μπορούν να καλύψουν μια ποικιλία χρήσεων, να
λειτουργούν διττά προσφέροντας τη δυνατότητα
εύκολης, μόνιμης ή προσωρινής τροποποίησης.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κτιριακού συγκροτήματος γραφείων, φιλικού προς
το περιβάλλον, που θα περιορίσει στο ελάχιστο
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και που
παράλληλα θα εισάγει καινοτόμες τεχνολογίες,
καινοτόμα οικολογικά υλικά και τεχνολογίες αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Το κτίριο διασπάται σε δύο επιμέρους όγκους
εξασφαλίζοντας, πέρα από τη μέγιστη αξιοποίηση της κάτοψης, την ελαχιστοποίηση των διαδρόμων και των χώρων με τεχνητό φωτισμό και την
ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Επιπλέον, αναδεικνύει μία διαφορετική αίσθηση και αντίληψη
της σχέσης ανοιχτού-κλειστού και ιδιωτικού-δημόσιου χώρου.
Ένα δεύτερο κέλυφος από μεταλλικό δικτύωμα,
στο οποίο αναρτώνται ζαρντινιέρες, περσίδες ηλιοπροστασίας, υαλοπίνακες και ειδικά συστήματα
αναρρίχησης φυτών, αγκαλιάζει τους δύο όγκους,
λειτουργώντας ως προστατευτικό φίλτρο από τις
εξωτερικές συνθήκες.
Ο ενδιάμεσος υπαίθριος χώρος μετατρέπεται σε
μία εσωτερική δημόσια πλατεία με στοιχεία νερού και έντονη φύτευση, προσφέροντας στους
ενοίκους και τους περαστικούς μία νότα ηρεμίας
και χαλάρωσης στο πολύβουο κέντρο της πόλης.

2. GREEN45
Το συγκρότημα GREEN45 βρίσκεται στην οδό
Βασιλέως Ηρακλείου, στην καρδιά του ιστορικού
κέντρου της Θεσσαλονίκης. Η μελέτη έγινε σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της οικολογικής
- βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και εκφράζει μια
νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό κτιρίων κατοικιών
στο κέντρο μιας πόλης.
Πολυτελή διώροφα διαμερίσματα, εργονομικά
studios, κατοικίες με ιδιωτικές πισίνες, φυτεμένες όψεις και δώματα, ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης, συστήματα εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
διαχείρισης απορριμμάτων και διαχείρισης βρόχινου νερού, αποτελούν τμήμα των παροχών του
συγκροτήματος και προβάλουν τις υψηλές προδιαγραφές και την περιβαλλοντική ευαισθησία που
το χαρακτηρίζουν.

3. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΩΝ ΑΛΛΑΤΙΝΗ
Το διατηρητέο βιομηχανικό συγκρότημα Αλλατίνι
αποτελεί, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα,
τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και αναπόσπαστο τμήμα της «συλλογικής μνήμης» της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Η μελέτη παρουσιάζει μία πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης του ιστορικού βιομηχανικού
συγκροτήματος και μετατροπής του σε χώρους
μόνιμης κατοικίας και καταστημάτων.
Στην έκθεση αυτή παρουσιάζεται η προσπάθεια
επανάχρησης ενός ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος και μετατροπής του σε κατοικίες.
Το όλο εγχείρημα βασίστηκε στην προσπάθεια
ένταξης των νέων χρήσεων με τρόπο ώστε να
μην αλλοιωθεί ο αρχιτεκτονικός και βιομηχανι-

κός χαρακτήρας του συνόλου, αλλά αντίθετα να
αναδειχθεί μέσα από σύγχρονες αρχιτεκτονικές
παρεμβάσεις. Το συνολικό πρόγραμμα επανάχρησης περιλαμβάνει την ένταξη στα ιστορικά κτίρια
χώρων μόνιμης κατοικίας, καταστημάτων στα
ισόγεια καθώς και άλλων απαραίτητων μικροεξυπηρετήσεων.
Η μορφή επανάχρησης του κτιριακού αποθέματος των διατηρητέων, οι προτεινόμενες νέες αρχιτεκτονικές επεμβάσεις και ο σχεδιασμός του
υπαίθριου χώρου, αποσκοπούν στην ανάπλαση
του οικοπέδου και την μετατροπή του από ένα
άψυχο, περιφραγμένο κουφάρι μιας κάποτε ανθούσας βιομηχανίας, σε μια πρότυπη και προνομιούχα αστική περιοχή, πλήρως ενταγμένης στον
αστικό ιστό.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Πέτρος Μακρίδης, Αρχιτέκτων, MArch
Ελεάννα Μακρίδου, Αρχιτέκτων, MSc, MA
Θοδωρής Μακρίδης, Αρχιτέκτων, MSAUD

PM+A (Π.ΜΑΚΡΙΔΗΣ + ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)

Δώδεκα προτάσεις για μία «διαφορετική» Θεσσαλονίκη κατέθεσαν επτά αρχιτεκτονικά γραφεία της
πόλης. Συμμετείχαν με αυτό τον τρόπο στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τα 20άχρονα της
parallaxi. Οι ενδιαφέρουσες προτάσεις φιλοξενήθηκαν στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης σε ειδική έκθεση που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 13 Ιουνίου.
Το «ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ» συγκέντρωσε και παρουσιάζει (συνοπτικά και περιεκτικά) όλες τις προτάσεις
των επτά αρχιτεκτονικών γραφείων.
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1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ “ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠYΛΗΣ”
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προκαταρκτική μελέτη μετά από προεπιλογή στα
πλαίσια ανοιχτής διαδικασίας - Γ΄ βραβείο
SCHEMA 4 O.E. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ Α.Ε
– TREDIΤ A.E. – ΕΥΡΩΤΕΚ A.E. – Ρ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΑΚΗ Η περιοχή της “Νοτιοανατολικής Πύλης”
του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελεί την είσοδο
του Δήμου από την Ανατολική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Η μελέτη που έγινε στα
πλαίσια διαγωνισμού που διενήργησε ο Δήμος
Θεσσαλονίκης το 2008, αφορά στην εκπόνηση
ενός Σχεδίου γενικής Διάταξης (masterplan) που
περιλαμβάνει τον καθορισμό βιώσιμων χρήσεων,
την επανάχρηση και ένταξη στο σχεδιασμό των
διατηρητέων Κεραμείων “Αλλατίνη”, την ανάπτυξη του πρασίνου και την ανάδειξη του Δημόσιου
χώρου ως συνδετικού στοιχείου για την αποκατάσταση της συνοχής στην ευρύτερη ραγδαίως αναπτυσσόμενη περιοχή.
2.ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
Προκαταρκτική μελέτη μετά από προεπιλογή στα
πλαίσια ανοικτής διαδικασίας – Α’ βραβείο
SCHEMA 4 Architects - ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - D.K.N.D. ENGINEERS
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Ο διαγωνισμός είχε ως αντικείμενο τη στέγαση,
προστασία και ανάδειξη της υφιστάμενης ανασκαφής και την αποκατάσταση της συνέχειας
του αστικού ιστού, ενώ, παράλληλα, προέβλεπε την κατασκευή κλειστού χώρου στάθμευσης
σε ενδιάμεση στάθμη κάτω από το επίπεδο της
πλατείας.
Η πρόταση χρησιμοποιεί ως κεντρικό συνθετικό στοιχείο ένα διακοσμητικό / κατασκευαστικό
πλέγμα, αναφορά σε βυζαντινό διακοσμητικό
μοτίβο. Το πλέγμα ενσωματώνει τις διαμορφώ-

σεις και το πράσινο της πλατείας, και αναρτάται
διάτρητο προς την οδό Ολύμπου, ενοποιώντας
μορφολογικά και λειτουργικά τις επάλληλες
χρήσεις. Στην ζώνη αυτή διαμορφώνεται ένας
πολυεπίπεδος δημόσιος ημιυπαίθριος χώρος,
μία στοά, που σηματοδοτεί την είσοδο στην ανασκαφή.

3.ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ “ΑΛΛΙΩΣ”
Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τις στάσεις
του ΟΑΣΘ που σχεδιάστηκαν για να κατασκευαστούν στα πλαίσια του “Θεσσαλονίκη αλλιώς”.
Ο περιορισμένος χρόνος και η δυσκολία συντονισμού των αρμόδιων φορέων δεν επέτρεψε την
πιλοτική εφαρμογή τους.

1. Διαγωνισμός για την Ανάθεση Προκαταρκτικής Μελέτης Ανάπλασης “Νοτιοανατολικής Πύλης” Θεσσαλονίκης
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Δρ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, PROAP-ESTUDOS E PROJECTOS
DE ARQUITECTURA PAISAGISTA LDA, ΒΑΣΙΣ
ΣΥΣΜ-ΣΤΑΤΙΚΕΣ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕ, Η. ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΡΕΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ,
ΜΟΡΦΩ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: H. MEIRELES, Μ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΑΔΗΛΕΝΙΔΟΥ, Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ε.
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
Διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, προκηρύχθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης
και τη Διεύθυνση Μελετών και Αρχιτεκτονικών
Έργων το 2007.
Στόχος του διαγωνισμού είναι η δημιουργία ενός
Σχεδίου Γενικής Διάταξης, ο επανασχεδιασμός
του Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής και η
ανάπτυξη των περιοχών πρασίνου, των χρήσεων
πολιτισμού, αθλητισμού, εμπορικών δραστηριοτήτων, αναψυχής, διοίκησης και κατοικίας. H
Προκαταρκτική Αρχιτεκτονική και Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη περιλαμβάνει: την επίλυση
του Σχεδίου Γενικής Διάταξης σε συνεργασία με
την Πολεοδομική Προσέγγιση, την πρόταση διαμόρφωσης του αστικού πάρκου, καθώς και την
επίλυση των σημαντικών κτηριακών όγκων που
δίνουν την πλήρη εικόνα για την προτεινόμενη
αρχιτεκτονική ταυτότητα της περιοχής μελέτης.”
κεντρική ιδέα της σύνθεσης:
“Η ανάγνωση του τόπου και των στοιχείων που
τον συνθέτουν, (ο κενός χώρος, το έντονο ανάγλυφο, ο χώρος επαφής με το συμπαγές τμήμα
της πόλης), καθώς και η αντίθεση ανάμεσα στο
σκληρό αστικό τοπίο και το ήπιο μαλακό εσωτερικό κενό αποτελούν το πλαίσιο διαμόρφωσης
της κεντρικής ιδέας.
Το αστικό κενό, ο ενδιάμεσος και μεταβατικός
χώρος είναι το σύνορο και το σημείο επαφής με-

ταξύ δύο κόσμων σε διάσταση. Ο αστικός χώρος
σχεδιασμένος ως δημόσιος χώρος με διαπερατό
χαρακτήρα συγκροτεί την κεντρική ιδέα της συνθετικής προσέγγισης.”
2. Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Διαβαλκανικού Ιατρικού Κέντρου – ΚΑΑ Διαγωνισμός με Πρόσκληση
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΡΕΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ, ΜΟΡΦΩ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: H. MEIRELES, Μ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ,
Ε. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Ι. ΚΛΩΝΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Σ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
το πρόγραμμα:
• ένας προορισμός που αναλαμβάνει τη μετά-νοσοκομειακή νοσηλεία
• ένας χώρος φιλοξενίας όπου τα χρονικά διαστήματα παραμονής είναι μεγάλα
• ένα σύμπλεγμα χώρων για το καθημερινό
πρόγραμμα, την επανάληψη, την άσκηση, όπου
γιατροί, θεραπευτές και ασθενείς δουλεύουν και
φροντίζουν το σώμα, τις αισθήσεις, το νού, έχοντας στόχο την αποκατάσταση.
• ένα συγκρότημα που δίνει δυνατότητες αξιοποίησης του χρόνου μετά την καθημερινή θεραπεία. Οι χώροι υποδοχής του ελεύθερου χρόνου,

της συνεύρεσης με φίλους και συγγενείς ή του
προσωπικού χρόνου και της ιδιωτικότητας γίνονται το ίδιο σημαντικοί με τους χώρους εξέτασης
και θεραπείας.
το concept:
• μια χειρονομία αγκαλιάς, μια δυναμική συστροφή, που να δημιουργεί συνθήκες διαλόγου
με το Διαβαλκανικό, μια παρουσία διαφάνειας,
ώστε το έξω να διεισδύσει στο μέσα του κτιρίου
και η διάτρηση, με οπές από φως και πράσινο
σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μετασχηματίζουν σε
χώρο ένα περιβάλλον γαλήνης και αισιοδοξίας.
• ένας όγκος που οργανώνεται γύρω από την πλατεία, που ανοίγει προς τη θέα, ενώ αγκαλιάζει το
Διαβαλκανικό, που τονίζει την οριζόντια δομή του
με τη διαφάνεια, την καθαρότητα και αναπτύσσεται με βάση την εργονομία και το πρόγραμμα.
• μια πλατεία με οπές, ώστε να φέρει το φως
στους χώρους κάτω από τη γή, ένα συγκρότημα
με κύτταρα πρασίνου - εσωτερικοί κήποι - σε
όλα τα επίπεδα, με φίλτρα από γυαλί, ξύλο ή
πράσινο, ώστε να ελέγχουν το μικροκλίμα και το
βαθμό ιδιωτικότητας.
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ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ CAMPUS ΤΟΥ ΑΠΘ
Στόχος της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Campus
του ΑΠΘ είναι η κατάρτιση ενός Γενικού Σχεδίου
όλων των υπαίθριων χώρων του και να τονιστεί ο
ιδιαίτερος χαρακτήρας του Πανεπιστημίου και τα
κτίρια των Σχολών, πολλά από τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.
Ο Σχεδιασμός έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να:
• συμβάλει στη δημιουργία μιας ενιαίας κοινότητας
• προσφέρει ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον
• είναι υπόδειγμα περιβαλλοντικής συνείδησης
και πράσινης αρχιτεκτονικής
• είναι ένας τόπος λειτουργικότητας και αισθητικής
• έχει εύκολη πρόσβαση και προσπέλαση
• είναι ένας τόπος κληρονομιάς, παράδοσης και
πολιτισμού
• είναι ένας τόπος για μια κοινότητα γεμάτη διαφορετικότητα
Η μελέτη προβλέπει χωρισμό του οικοδομικού
τετραγώνου του Campus (Εγνατία-3ης Σεπτεμβρίου, Αγίου Δημητρίου, Εθνικής Αμύνης) σε 15
περιοχές και μελετήθηκαν οι επεμβάσεις για
κάθε μία από αυτές ανάλογα με τις ανάγκες της.
Μια ιδιαίτερα σημαντική προσέγγιση της μελέτης
είναι η πρόταση να δημιουργηθεί ανεξάρτητη είσοδος – έξοδος του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ από την
Αγίου Δημητρίου, με διεύρυνση των οδών προσπέλασης, με νησίδα και κατασκευή κόμβου. Η
πρόταση αυτή απεγκλωβίζει την είσοδο του ΑΧΕΠΑ και απαλλάσσει τους χώρους του Campus
του ΑΠΘ από το πλήθος των αυτοκινήτων και των
επισκεπτών του Νοσοκομείου.
Παράλληλα προτείνεται η κατασκευή ενός πολυόροφου υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων,
στον ακάλυπτο χώρο που βρίσκεται απέναντι από
την είσοδο του Νοσοκομείου, που θα ανακουφίσει όλη την περιοχή του ΑΧΕΠΑ.
Επίσης προτείνεται ένας πολυόροφος υπόγειος
χώρος στάθμευσης στην πλατεία του Χημείου με
την κατασκευή νησίδας για την προσπέλαση των
αυτοκινήτων από την οδό Εθνικής Αμύνης καθώς

και μια νέα διαμόρφωση της ιστορικής πλατείας
του Χημείου.
Η μελέτη φωτισμού για τον περιβάλλοντα χώρο
του Campus έχει γίνει έτσι ώστε να παρέχει επαρκή φωτισμό με το ελάχιστο λειτουργικό κόστος και
ταυτόχρονα να φωτίζει διαφορετικές περιοχές του
Campus αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας διαφορετικά σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις ανάγκες.
Στη μελέτη φωτισμού έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω:
• Η ομοιομορφία για όλη την επιφάνεια του
Campus
• Η ένταση του φωτισμού
• Τα χρώματα φωτισμού
• Η λάμψη και η ήπια διάχυση του φωτός
• Η παροχή ασφάλειας
• Η δυνατότητα οπτικού “ελέγχου” της περιοχής
H συνολική μελέτη του Campus αποσκοπεί στη
διαμόρφωση ανοιχτού δημόσιου χώρου με ένα δίκτυο από διαμορφώσεις, διαδρομές, πλατείες και
χώρους συνάθροισης που συνδέουν μεταξύ τους
τα κτίρια και συμβάλουν στο να δημιουργηθεί ένα
περιβάλλον που καλλιεργεί τις βασικές αρχές για
ποιοτική ζωή και εκπαίδευση των χρηστών.
Ο φωτισμός του Campus xωρίζεται στις εξής κατηγορίες:
• Ο φωτισμός του περιβάλλοντα χώρου με ήπιες
εντάσεις καλύπτει όλον το χώρο και δεν αφήνει
σκοτεινές γωνίες, ώστε να δίνει πάντα το αίσθημα

της ασφάλειας.
• Ο φωτισμός των διαδρομών είναι εντονότερος ώστε ο διαβάτης να αισθάνεται σιγουριά και
ασφάλεια όταν μειώνεται το φυσικό φως.
• Ο φωτισμός των πλατειών διατηρεί μια όμοια
ένταση με αυτή του φωτισμού των διαδρομών,
επιτρέποντας να χρησιμοποιούνται οι χώροι αυτοί
το βράδυ για ανεπίσημες συγκεντρώσεις και κοινωνικοποίηση των φοιτητών.
• Ο φωτισμός των πυλών εισόδου-εξόδου εξυπηρετεί το διπλό σκοπό του, να επισημάνει κοντινούς
εξωτερικούς χώρους και να τονίζει τα στοιχεία
σήμανσης για τους διερχόμενους οδηγούς.
Ο χώρος του Campus προτείνεται να μετατραπεί
σε χώρο υψηλής αισθητικής, μέσα στον οποίο να
τοποθετηθούν και άλλα έργα Ελλήνων γλυπτών
ώστε να γίνει πάρκο πολιτισμού.
Το Campus μπορεί να αποτελέσει έναν πολυχώρο
περίπατου, εκτόνωσης, ξεκούρασης καθώς και
έναν πνεύμονα πρασίνου σε μια περιοχή πυκνοκατοικημένη και ιδιαίτερα φορτωμένη με ρύπανση και να μπορεί να χρησιμοποιείται ευρύτερα
από την κοινωνία της πόλης.

Η έκταση των 15 στρεμμάτων της βιομηχανίας
ΑΓΝΟ είναι σήμερα ένας ανενεργός θύλακας
γης που συγκεντρώνει και προκαλεί στην περιοχή όλα τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί
στις απαξιωμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις
των μεγάλων πόλεων. Πρόκειται για έναν περιθωριοποιημένο οικοδομικό θύλακα με έντονη
εσωστρέφεια. Στρατηγική πρόθεση είναι η δημιουργία μιας πρότυπης αστικής νησίδας, ο σχεδιασμός της οποίας αξιοποιεί και αναδεικνύει την
αναπτυξιακή, πολεοδομική, αρχιτεκτονική και
περιβαλλοντική διάσταση της επέμβασης, ενώ
σε πολεοδομικό επίπεδο επιχειρείται η αναίρεση
της αποδιάρθρωσης και ασυνέχειας. Η συγκρότηση του γενικού σχεδίου ανάπλασης του οικοπέδου
ΑΓΝΟ συνοψίζεται στα παρακάτω: -Επιδίωξη της
πολυλειτουργικότητας της οικοδομικής νησίδας
με εγκατάσταση εμπορικών χρήσεων και χρήσεων αναψυχής, κατοικίας και υπηρεσιών. Η πολυτειτουργικότητα του προγράμματος αποσκοπεί
στη δημιουργία ενός ζωντανού, πολεοδομικά
και κοινωνικά τόπου, αλλά και ενός αναπτυξιακά
βιώσιμου εγχειρήματος. -Ενίσχυση της κεντρικότητας της περιοχής, τόσο με τις επιλεγμένες
χρήσεις όσο και με τη δημιουργία μίας ανοιχτής
κεντρικής αγοράς και πλατείας. -Συγκρότηση
και πάλι της πολεοδομικής συνοχής του αστικού
ιστού. -Διατήρηση της μνήμης του τόπου με την
διατήρηση της τριγωνικής μορφής του οικοδομικού τετραγώνου. -Διάτρηση και άνοιγμα του
Ο.Τ. και διαμόρφωση ενός μεγάλου ανοιχτού
δημόσιου χώρου στο εσωτερικό του, έτσι ώστε
αυτός να είναι λειτουργικός και προσπελάσιμος.
-Διαφοροποιημένη επεξεργασία των ορίων του
οικοδομικού τετραγώνου ανάλογα με τα ανομοιογενή ποιοτικά χαρακτηριστικά της γύρω περιοχής. -Ενίσχυση της ομοιογένειας και δημιουργία
ενός οικοδομικού συνόλου με ισχυρή αρχιτεκτονική ταυτότητα, ώστε να αποδοθεί υπερτοπική
δυναμική στην αστική νησίδα. -Περιβαλλοντικός
αστικός σχεδιασμός και δημιουργία μιας πρότυπης οικοδομικής νησίδας που να λειτουργεί ως
ένα μικρο-οικοσύστημα, όπου ο ανοικτός χώρος

συνυπάρχει με τον κτισμένο και ο δημόσιος χώρος λειτουργεί ως ένα ενδιάμεσο μεταξύ αστικού
και φυσικού. Νέες υλικότητες και νέες οπτικές
επαναπροσδιορίζουν παγιωμένες αντιθέσεις και
επαναφέρουν στην πόλη τις «ξεχασμένες» ποιότητες του φυσικού περιβάλλοντος (φως, σκιές,
αισθήσεις, εναλλαγή εποχών). Ο περιβαλλοντικός
σχεδιασμός της οικοδομικής νησίδας περιλαμ-

βάνει θέματα διαμόρφωσης του δημόσιου χώρου
(με τη δημιουργία μικροκλίματος, εξοικονόμηση
νερού και ενέργειας στη διαχείρισή του), θέματα
ενεργειακής αυτονομίας του Ο.Τ. (είτε μέσω του
σχεδιασμού των κατοικιών και όλων των κτιρίων
του συγκροτήματος, είτε με την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), και πρότυπο σύστημα
διαχείρισης συλλογής αστικών απορριμμάτων.

ΤΕΥΧΟΣ

Νίκη Μάνου • Ανδρεάδη
ΝIMAND ARCHITECTS
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018 - ΟΡΑΜΑ
και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
μιας βιώσιμης πόλης.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μιας βιώσιμης πόλης.

KATERINA TSIGARIDA ARCHITECTS
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Τα τελευταία χρόνια εκτός της υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος της
Θεσσαλονίκης που αγγίζει πλέον όλους τους τομείς, συντελείται και η υποβάθμιση της κοινωνικής αξιοπρέπειας του συνόλου της κοινότητας της πόλης
αλλά και της αυτοεκτίμησης του καθενός από μας που ενώ βιώνουμε μία τέτοια πορεία, συνεχίζουμε να την επιτρέπουμε.
Συγχρόνως, δοκιμάζεται η αξιοπιστία μας ως διαχειριστές της πόλης σε μία
εποχή που οι πόλεις αμιλλώνται διεθνώς για την παροχή υψηλών υπηρεσιών
και την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών περιβάλλοντος στους κατοίκους και
τους επισκέπτες τους.
Από αυτή την αγωνία ξεκίνησε η σύνταξη μίας πρότασης πολεοδομικής
ανάπλασης με βάση τις αρχές της ονομαζόμενης πράσινης ανάπτυξης. Μιας
πρότασης που να είναι δόκιμη, βατή και υλοποιήσιμη, που να συμπεριλαμβάνει όρους επιχειρησιακής διαχείρισης όπως συμβαίνει σε όλες τις ανάλογες
περιπτώσεις αστικών αναπλάσεων, κι όπως δε συμβαίνει στην πόλη μας.
Στην προσπάθεια αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο η σπουδή του διαχειριστικού
πλάνου της ανάπλασης της πόλης της Βαρκελώνης, όπου βρέθηκα στο διάστημα 1984-1992, το οποίο μελέτησα ως ακαδημαϊκός ερευνητής, και βίωσα
ως εργαζόμενος αρχιτέκτων, αλλά κυρίως ως πολίτης της Βαρκελώνης. Η
πρόταση για τη Θεσσαλονίκη αντλεί διδάγματα από την εμπειρία της Βαρκελώνης. Ωστόσο, εκ πεποιθήσεως αλλά και σύμφωνα με την αρχή της μοναδικότητας των πόλεων, δεν αντιγράφει πεπραγμένα. Οι προτεινόμενες ιδέες
είναι διατυπωμένες σύμφωνα με τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης του 2010.
Βασικό θεωρητικό υπόβαθρο της πρότασης αποτελεί η διδακτορική μου διατριβή (‘’Κατοικία και αστική μορφή της Θεσσαλονίκης. Υλοποίηση μίας ιδέας
συμπαγούς πόλης’’).
Πρόκειται για τη διατύπωση μιας μελετημένης ιδέας και όχι ολοκληρωμένης μελέτης. Στόχος της είναι η διατύπωση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Αναδόμησης της Θεσσαλονίκης για τη διαμόρφωση μιας πιο “δίκαιης” και πιο
“έξυπνης” πόλης. Διατυπώνονται επίσης προτάσεις για τη διασφάλιση της
επιτυχία του εγχειρήματος, κυρίως όσον αφορά στη συλλογική αποδοχή των
δράσεων καθώς και στη δυνατότητα χρηματοδότησής τους ως Επιχειρησιακό Σχέδιο Πραγματοποίησης, υπό τον τίτλο “Θεσσαλονίκη 2018”. Πρόκειται
για μία σειρά από βραχυπρόθεσμες δράσεις βασισμένες στην τρέχουσα τεχνογνωσία που θα αναζωογονήσουν την οικονομία της πόλης και μία σειρά
από μεσοπρόθεσμες δράσεις καινοτομίας και νέων ιδεών που θα αναδείξουν τη νέα επιχειρηματικότητα της πόλης. Οι δράσεις είναι αλληλοσυμπληρούμενες και εντοπίζονται σε θέματα αστικής ανάπλασης. Αναφέρονται στη
μέση και μικρή κλίμακα σχεδιασμού, εκεί που η πολεοδομία υλοποιείται με
βάση το αρχιτεκτονικό project. Η πρόταση αφήνει εκτός αντικειμένου θέματα χωροταξίας, χρήσεων, υπεραστικών μεταφορών κλπ, τα οποία πρέπει να
αναπτυχθούν παράλληλα για την εξασφάλιση της συγκροτημένης ανάπτυξης
της πόλης. Οι προτεινόμενες δράσεις εστιάζουν στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου σε συνδυασμό με την εξασφάλιση βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Το εγχείρημα περιλαμβάνει αναδόμηση των λεωφορειακών γραμμών
και την επαναφορά του τραμ ώστε μαζί με το μετρό, να διαμορφώσουν ενιαίο
σύστημα δημόσιων αστικών συγκοινωνιών. Κεφαλαιώδης επιδίωξη είναι η

Ο Ανατολικός Πολιτιστικός Άξονας προϋπάρχει
ως χάραξη στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του
20ου αιώνα. Με αφορμή την ανακήρυξη της πόλης της Θεσσαλονίκης ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης μελετήθηκε η ανάδειξη του
Ανατολικού Άξονα σε Πολιτιστικό Άξονα που συνδέει σημαντικά κτίρια και αστικούς χώρους και
παράλληλα η αναδιαμόρφωση της πλατείας του
Λευκού Πύργου. Μέχρι τότε χαρακτηριστική ήταν
η έλλειψη συνέχειας και η δυσκολία προσπελασιμότητας των πεζών σε τμήματα του άξονα. Ο προτεινόμενος άξονας είναι μια ευθεία χάραξη μέσου
πλάτους 30m και μήκους 1500m που συνδέει τα
πάρκα της παραλίας, του Βασιλικού Θεάτρου και
της XANΘ, διασχίζει τη Διεθνή Έκθεση, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καταλήγει στο Τελλόγλειο Ίδρυμα.
Την οργάνωση του Πολιτιστικού Άξονα καθόρισαν
η αρχή ενοποίησης των δημόσιων χρήσεων και η
αποκατάσταση της συνέχειας του χώρου με βασικό στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας του κεντρικού άξονα ως δημόσιου πεζοδρόμου.
Με τη χρήση ενιαίου λεξιλογίου αστικού σχεδιασμού και υλικών δόθηκε έμφαση στην αξονικότητα και στη συνολική αστική εμπειρία από το
θαλάσσιο μέτωπο και νότιο άκρο ως το Τελλόγλειο
Ίδρυμα και βόρειο όριο της πόλης.
Οι Πύλες εισόδου της Διεθνούς Έκθεσης, που
πλαισιώθηκαν από πλατείες με δυναμική και
αρμονική αλληλεπίθεση σκληρών δαπέδων, επιπέδων, παρτεριών πρασίνου και λεκανών νερού,
διασχίζονται από διακριτές ζώνες κίνησης και
στάσης των πεζών σε όλο το μήκος του άξονα.
Βασική αρχή για την αναδιαμόρφωση της πλατείας του Λευκού Πύργου ήταν η ανασύνταξη
του δημόσιου χώρου γύρω από το μνημείο και η
σύνδεσή του με τον Ανατολικό Πολιτιστικό Άξονα.
Προτάθηκε μια τραπεζοειδής πλατεία, το σχήμα
της οποίας ανοίγει προοπτικά προς τη θάλασσα,

αναγέννηση του ιστορικού κέντρου και η μείωση των ρύπων.
Στη διατύπωση της πρότασης ενσωματώθηκαν απόψεις που έχουν διατυπωθεί
στο παρελθόν. Το νεωτεριστικό της στοιχείο έγκειται στη συνολική θεώρηση
των προτάσεων, και στη συγκρότηση ενιαίου πλαισίου μίας συνθετικής χωρικής προσέγγισης, καθώς και στην ενσωμάτωση του επιχειρησιακού πλάνου
ως αναπόσπαστου μέρους της διαδικασίας ανάπλασης. Κάτι που οφείλει να
ακολουθεί οποιαδήποτε διαδικασία ανάπλασης ως εργαλείο πραγματοποίησης σε επιτελικό επίπεδο και που ως τώρα δεν έχει εφαρμοσθεί.

υλοποιώντας ένα σύστημα πολλαπλών γεωμετρικών χαράξεων με αφετηρία άλλοτε το μνημείο,
άλλοτε τον παραλιακό πεζόδρομο και άλλοτε τον
εφαπτόμενο Ανατολικό Πολιτιστικό Άξονα.
Σήμερα έχει υλοποιηθεί αποσπασματικά η πρόταση με κύρια έργα τις τρεις Πύλες της Διεθνούς

Έκθεσης, τους χώρους γύρω από τις Πύλες καθώς επίσης και την πλατεία του Λευκού Πύργου.
Αρχιτεκτονική μελέτη: Κ. Τσιγαρίδα, Α. Σκουβάκλης, Ν. Καλογήρου
Συνεργάτες: Ν. Μπάλιος, Χ. Χριστοδούλου, Χ. Τάνγκος, Μ. Χρονάκη, Α. Τάντσης, Μ. Τερζίδου
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΘΒΕ
Σειρά καλοκαιρινών δράσεων, με στόχο την ψυχαγωγία των πολιτών αλλά και την προσφορά σε
όσους δεν έχουν πρόσβαση στη θεατρική πράξη, ξεκινά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
(ΚΘΒΕ). Συγκεκριμένα, διοργανώνει μια μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «ΜΠΑΝΤΑ – ρισμένοι» και δύο δράσεις με τίτλο ΘΕΑΤΡΟ «ΚΑΤ’
ΟΙΚΩΝ» και «ΔΡΟΜΟ –ΛΟΓΙΑ», ενταγμένες στο
πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής.
Σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του
ΚΘΒΕ, Σωτήρη Χατζάκη, «το ΚΘΒΕ, ως θέατρο
δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να ανταποδίδει
στον πολίτη την εισφορά του, μέσω της τέχνης,
της παιδείας και της ψυχαγωγίας. Το ενδιαφέρον
της κοινωνικής πολιτικής του Θεάτρου στρέφεται
σε ομάδες πληθυσμού που για διάφορους λόγους
δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στη θεατρική
πράξη».
Έτσι, μετά το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ, το ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑ ΚΑΦΕ, το ΧΩΡΟ ΔΡΑΣΗΣ
και τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για σχολεία και νοσοκομεία, το Κ.Θ.Β.Ε. ξεκινά μια σειρά
καλοκαιρινών δράσεων, με πρώτο το χιουμοριστικό μουσικο-θεατρικό σχήμα ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι,
που σχολιάζει, με όπλο τη σάτιρα, τις συνθήκες
ζωής όλων μας στις μέρες της κρίσης.
Ακολουθεί το ΘΕΑΤΡΟ «ΚΑΤ’ ΟΙΚΩΝ», μια πρωτοβουλία που αφορά σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, σε ηλικιωμένους
κ.α. Οι ηθοποιοί του Κ.Θ.Β.Ε. θα επισκέπτονται
αυτούς τους συμπολίτες μας και θα τους συντροφεύουν με θεατρικά κείμενα, αναγνώσεις μονολόγων, παραμυθιών και άλλων κειμένων.
Με την ίδια λογική, αυτή του ανοίγματος του θεάτρου στην κοινωνία, τα ΔΡΟΜΟ- λόγια, μια ομάδα
ηθοποιών του Θεάτρου θα διαβάζουν και θα ερμηνεύουν κείμενα λογοτεχνών της Θεσσαλονίκης
σε ανοιχτούς χώρους της πόλης δίνοντας μια άλλη
διάσταση στην καθημερινότητα των πολιτών. Ταυτόχρονα, οργανώνονται και δράσεις που αφορούν
στα γηροκομεία, στους χώρους απεξάρτησης,
στις φυλακές και συνεχίζονται οι κοινοί σχεδιασμοί με τα μουσεία της πόλης. Αναλυτικότερα, οι
δράσεις είναι οι εξής:

ήματα και αποσπάσματα πεζογραφικών έργων
Λογοτεχνών της Θεσσαλονίκης (Μ. Αναγνωστάκη,
Α. Ασλάνογλου, Δ. Δημητριάδη, Γ. Ιωάννου, Ζ. Καρέλλη, Κ. Μοσκώφ, Ν. Μπακόλα, Ν.Γ. Πεντζίκη, Σ.
Σερέφα, Γ. Σκαμπαρδώνη, Ν. Χριστιανόπουλου
κ.α). Με αυτό τον τρόπο η φωνή των ποιητών και
συγγραφέων θα ακούγεται σε χώρους καθημερινότητας των πολιτών υπενθυμίζοντας μια άλλη
διάσταση της πραγματικότητας.
n ΘΕΑΤΡΟ «ΚΑΤ’ ΟΙΚΩΝ»
Το ΚΘΒΕ σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων της Θεσσαλονίκης μπαίνει στα
σπίτια των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση
στη θεατρική πράξη.n

“EΣΩTEPIKOI XΩPOI”
Νέα αρχιτεκτονική έκδοση

Εσωτερικούς χώρους κατοικιών, διαμορφωμένους από Έλληνες αρχιτέκτονες, παρουσιάζει η
νέα πολυτελής έκδοση “ΕΣΩTEPIKOI ΧΩPOI”,
που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις KTIPIO, στην
οποία αποτυπώνονται οι νέες τάσεις σχεδιασμού
εσωτερικών χώρων και προσφέρονται πλούσιες
ιδέες και λύσεις. Στόχος του νέου αυτού βιβλίου
είναι η κάλυψη μιας μεγάλης ποικιλίας σύγχρονων απόψεων και διαφορετικών στιλ.
Διαμερίσματα, μονοκατοικίες, αστικές και εξοχικές κατοικίες, με έντονα ανθρωποκεντρική
επίλυση. Ο τρόπος ζωής των ιδιοκτητών και οι
προσωπικές τους απόψεις είναι ο βασικότερος
παράγοντας σχεδιασμού. Η προσωπική πένα του
n ΜΠΑΝΤΑ – ρισμένοι
αρχιτέκτονα ήλθε να εμπλουτίσει, να μεταφράΜια ομάδα νέων ηθοποιών και μουσικών του
σει, να δώσει υπόσταση στις επιθυμίες τους. Και
Κ.Θ.Β.Ε. -κάτι ανάμεσα σε μπάντα και τσίρκοόπως κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, έτσι και
αυτοσχεδιάζουν, χορεύουν και τραγουδούν σε
κάθε έργο είναι ιδιαίτερο. Αλλού οι χώροι ρέουν
ρυθμούς γνωστών θεατρικών και μη, μουσικών
ενιαίοι, αλλού χωρίζονται σε μικρές ζεστές πεκομματιών. Ακροβατώντας μεταξύ παραδείσου
ριοχές, αλλού κυριαρχεί το λευκό και η μινιμαλικαι κόλασης, κρίσεων, επικρίσεων και μικρών
στική λογική, αλλού τα έντονα χρώματα, αλλού τα
ανταρσιών, πληγώνονται, μπαντάρονται και σχοφυσικά υλικά και οι γήινες αποχρώσεις.
λιάζουν τον εφιάλτη μιας «πτωχής» πραγματιO αναγνώστης θα βρει σε κάθε μια από τις σελίκότητας και το «όνειρο» μιας άλλης –καλύτερης
δες του βιβλίου, μέσα από το πλούσιο φωτογραφιίσως- ζωής, καθώς βρίσκονται πια σε απόσταση
κό υλικό, προτάσεις και ιδέες που θα κρατήσουν
αναπνοής…από την: «ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ»
το ενδιαφέρον του ζωντανό μέχρι το τέλος.
H έκδοση αποτελεί τον έκτο τόμο της σειράς
n ΔΡΟΜΟ – ΛΟΓΙΑ
“Σύγχρονη αρχιτεκτονική στην Ελλάδα”, είναι
Έξι ηθοποιοί του ΚΘΒΕ θα διαβάζουν και θα ερδίγλωσση (ελληνική – αγγλική), έχει διαστάσεις
μηνεύουν σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους ποι25 cm χ 27,5 cm, 240 σελίδες και διατίθεται σε
τεχνικά βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα
www.ktirio.gr. n

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΟΑΣΘ
ΣΤΟ ....ΚΙΝΗΤΟ!
Μία νέα πρωτοποριακή εφαρμογή ενημέρωσης
των επιβατών, μέσω των κινητών τηλεφώνων έθεσε σε λειτουργία ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.
Η δοκιμαστική περίοδος θα είναι τετράμηνη κι
αφορά την ενημέρωση των πολιτών, μέσω των
κινητών τηλεφώνων που διαθέτουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο και σε browser (μέσω WIFI, GPRS ή
3G) για τα δρομολόγια του Οργανισμού.
Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης εισάγει στο κινητό
του το m.οasth.gr και έχει πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, για την ενημέρωσή του στις παρακάτω
λειτουργίες του Ο.Α.Σ.Θ.:
1.ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ, όπου μπορείτε να
επιλέξετε και να δείτε τον προγραμματισμό των
δρομολογίων οποιασδήποτε λεωφορειακής γραμμής, για όλες τις ημέρες, με τους χρόνους Μετάβασης και Επιστροφής.
2.ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ, όπου μπορείτε να συμβουλευτείτε «Πώς θα πάτε Πού» με την επιλογή
Αφετηρίας και Προορισμού (Διεύθυνση, Στάση ή
Σημείο Ενδιαφέροντος).
3.ΑΦΙΞΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ
ΣΤΑΣΗ, όπου μπορείτε να επιλέξετε Γραμμή και
Στάση και να δείτε το χρόνο άφιξης των επόμενων
λεωφορείων της γραμμής αυτής.
4.ΑΦΙΞΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΣΕ ΣΤΑΣΗ, όπου μπορείτε να επιλέξετε Στάση και
να δείτε το χρόνο άφιξης των επόμενων λεωφορείων όλων των γραμμών που περνούν από αυτήν.
5.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ, όπου μπορείτε να
επιλέξετε την στάση επιβίβασης και την στάση
αποβίβασης μιας λεωφορειακής γραμμής και να
δείτε τον προγραμματισμένο χρόνο διάρκειας του
δρομολογίου.
6.ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, όπου μπορείτε να επιλέξετε Γραμμή και κατεύθυνση και να δείτε γραφικά
στο χάρτη όλες τις στάσεις της γραμμής αυτής και
τις θέσεις των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο
με ανανέωση θέσης ανά 20 δευτερόλεπτα.
7.ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ, όπου μπορείτε να επιλέξετε Δήμο και να δείτε τη λίστα όλων των γραμμών και των στάσεων στην περιοχή του Δήμου.
8.ΧΑΡΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ, όπου μπορείτε να επιλέξετε λεωφορειακή γραμμή και κατεύθυνση και
να δείτε γραφικά στο χάρτη όλες τις στάσεις της
γραμμής αυτής.
9.ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, όπου μπορείτε να
δείτε τον κατάλογο όλων των Σημείων Ενδιαφέροντος ανά Δήμο και κατηγορία (Νοσοκομεία, Αξιοθέατα, Εκκλησίες, Αθλητικά κέντρα, κ.λπ.) και
γραφικά τη θέση τους στο χάρτη.
Η πρωτοποριακή εφαρμογή του Ο.Α.Σ.Θ., κατά
την 4μηνη δοκιμαστική λειτουργία, θα αξιολογηθεί, θα εμπλουτιστεί και θα βελτιωθεί με βάση τις
υποδείξεις και τις προσδοκίες των πολιτών, ώστε
να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προσέλκυσης πολιτών στη χρήση των μέσων μαζικής
μεταφοράς και τη βελτίωση της κινητικότητας, του
κυκλοφοριακού, του περιβάλλοντος, της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών,
ως και στη μείωση του κόστους μετακίνησης των
πολιτών. n
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αφέροντος. Στις θέσεις που κατέθεσε ο ΣEΦ, στο
πλαίσιο της διαβούλευσης για το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(AΠE) προτείνει την εγκατάσταση σχεδόν τριπλάσιας φωτοβολταϊκής ισχύος, πάνω από 6.000 MW
ως το 2020 και υποστηρίζει ότι ο στόχος που θέτει
το υπουργείο στο Σχέδιο Δράσης ουσιαστικά παγώνει τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις από το 2014
και μετά.
ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ Αιτήσεις Στη PAE έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα
ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
αιτήσεις για την εγκατάσταση 3.700 Mwp φωτοΤην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα δοθεί βολταϊκών, εκ των οποίων εκτιμάται ότι μπορούν
στη δημοσιότητα ο νέος νόμος πλαίσιο για τα πα- να υλοποιηθούν περί τα 2.000-2.500 Mwp. Mε
νεπιστήμια και θα ξεκινήσει η διαβούλευση για βάση την υφιστάμενη νομοθεσία τα έργα αυτά
το θέμα, ώστε ως το τέλος του χρόνου οι διατά- πρέπει να υλοποιηθούν το αργότερο ως το 2013,
ξεις του να έχουν ψηφιστεί. Αυτό δήλωσε χθες η διαφορετικά οι άδειες ακυρώνονται.
υπουργός Παιδείας κυρία Άννα Διαμαντοπούλου (Ημερησία 28/6/2010)
σε εκδήλωση για την προβολή της ελληνικής
γλώσσας στο εξωτερικό που έγινε στη Θεσσαλο- ΔΕ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΦΩΣ ΜΕ ΤΑ «ΤΥΦΛΑ» ΟΙΚΟΠΕΔΑ
νίκη. Οι βασικές αρχές του νέου νόμου-πλαισίου Στα... τυφλά προχωρά η δόμηση στα «τυφλά»
για τα ΑΕΙ παρουσιάστηκαν ήδη στη Σύνοδο των οικόπεδα (σ.σ. αυτά που δεν έχουν πρόσοψη σε
Πρυτάνεων που ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύρι- κοινόχρηστο δρόμο), μετά την απόφαση του ΣτΕ
ακο στο Λιτόχωρο Πιερίας. Όπως έγινε γνωστό, που κρατήθηκε δύο χρόνια στα συρτάρια των αρμελετώνται η θέσπιση Συμβουλίου Διοίκησης μοδίων τού τότε υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, αλλά και
στα πανεπιστήμια με τη συμμετοχή προσωπικο- τις δύο εγκυκλίους που εκδόθηκαν το τελευταίο
τήτων εκτός του κάθε πανεπιστημίου, η πλήρης διάστημα από την υπουργό Περιβάλλοντος. Στην
οικονομική αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, η εκλογή των πράξη, μερικές χιλιάδες οικόπεδα σε 12.000 οικαθηγητών από διεθνούς σύνθεσης εκλεκτορικά κισμούς της χώρας μετατράπηκαν από άρτια και
σώματα κ.ά. Παράλληλα προτείνεται η εισαγωγή οικοδομήσιμα σε... χωράφια! Η εμπλοκή αφορά
των φοιτητών να γίνεται σε σχολές, οι οποίοι και ακίνητα σε νησιά και οικισμούς κάτω των 2.000
θα επιλέγουν τα προγράμματα σπουδών τους στο κατοίκων σε όλη τη χώρα, όπως το Καπανδρίτέλος του πρώτου ακαδημαϊκού έτους, ανάλογα τι, ο Βαρνάβας, η Άνοιξη, το Πικέρμι κ.ά. Έχουν
με την επίδοση και τις προτιμήσεις τους, χωρίς προκύψει από κατάτμηση μεγαλύτερων ακινήτων
να αποκλείεται και η αλλαγή προγράμματος σε και τα «τυφλά» κομμάτια αποκτούσαν δικαίωμα
επόμενα έτη.
δόμησης με βάση τις διατάξεις του διατάγματος
(Το Βήμα 9/6/2010)
181 του 1985. Το νομοθέτημα ορίζει ότι, για να
αποκτήσουν «πρόσωπο» σε κοινόχρηστο χώρο,
ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
οι ιδιοκτήτες οφείλουν να παραχωρήσουν στο
Τη συγκέντρωση κάτω από την ίδια «στέγη» δήμο, δωρεάν και με συμβολαιογραφική πράξη,
όλων των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για λωρίδα με πλάτος τουλάχιστον 4 μέτρων για τη
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων προω- σύνδεση του «τυφλού» ακινήτου με κοινόχρηθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος. Στόχος είναι, να στο χώρο, όπως επιβάλλει η νομοθεσία για να
υπάρξει καλύτερος έλεγχος, αλλά και να μειωθεί χαρακτηριστεί ένα γήπεδο οικοδομήσιμο και να
ταυτόχρονα ο απαιτούμενος χρόνος αδειοδότησης έχει δυνατότητα έκδοσης άδειας δόμησης. Χάρη
μιας επένδυσης ή ενός έργου. Αδιευκρίνιστο πα- όμως στις εξαιρέσεις του διατάγματος, η λωρίδα
ραμένει αν το υπουργείο σκοπεύει να διατηρήσει αυτή επιτρέπεται να έχει μικρότερο πλάτος και
την αυτονομία της συγκεκριμένης υπηρεσίας -της να περιορίζεται στα 2 μέτρα ή και λιγότερα (π.χ.
Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος- η οποία από σε πυκνοδομημένους χώρους). Αν το μήκος της
το 1998 έως σήμερα λειτουργεί «παρά τω υπουρ- λωρίδας που συνδέει το «τυφλό» οικόπεδο με τον
γώ», λαμβάνοντας αποφάσεις για τις οποίες θα κοινόχρηστο χώρο ξεπερνά τα 50 μέτρα, χρειάζεμπορούσαν να εκφραστούν πολλές ενστάσεις. Το ται επιπλέον έγκριση από το συμβούλιο χωροτασχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που επεξεργά- ξίας (ΣΧΟΠ) του νομού. Στην πράξη όμως, με αυτό
ζεται τις ημέρες αυτές το υπουργείο, μετατρέπει το «παράθυρο» επιτρέπεται να αυξάνονται τα
την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) σε τετραγωνικά που προβλέπεται να χτιστούν σε ένα
Ειδική Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. ακίνητο το οποίο βρίσκεται σε οικισμό υφιστάμεΗ νέα υπηρεσία θα χωρίζεται σε έξι τμήματα, νο πριν από το 1923 ή με πληθυσμό μικρότερο των
συγκεντρώνοντας υπηρεσίες που είναι σήμερα 2.000 κατοίκων.
διάσπαρτες στο υπουργείο: Τμήμα δικτύων, μετα- (Ελευθεροτυπία 28/6/2010)
φορών και λοιπών έργων, Τμήμα υδραυλικών έργων, στερεών αποβλήτων, υδατοκαλλιεργειών και ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ «ΚΑΙΕΙ» ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
ζωικής παραγωγής, Τμήμα εξορυκτικών, μεταλ- Το υψηλό κόστος του πετρελαίου, ένεκα των διαλευτικών, λατομικών έργων, τουριστικών έργων δοχικών αυξήσεων του ειδικού φόρου, επηρεάζει
και εργασιών πολεοδομίας, Τμήμα βιομηχανικών αρνητικά την αγορά κατοικίας. Αυτό γιατί διατηεγκαταστάσεων, Τμήμα έργων Ανανεώσιμων Πη- ρεί το κόστος κατασκευής σε υψηλά επίπεδα, σε
γών Ενέργειας και δικτύων μεταφοράς ενέργειας μία περίοδο που λόγω της χαμηλής ζήτησης στην
και καυσίμων και Τμήμα διοικητικής - οικονομι- αγορά, θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο. Σύμφωκής υποστήριξης.
να με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε εντός της
(Η Καθημερινή 29/6/2010)
εβδομάδας η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),
ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΟΙ κτιρίων κατοικιών αυξήθηκε κατά 3,6% τον Μάιο,
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.
Εξαιρετικά χαμηλό θεωρεί το στόχο για εγκατά- Όσον αφορά την πορεία των τιμών των υλικών
σταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 2.567 έναντι του Απριλίου, σημειώθηκε άνοδος κατά
MW ως το 2020 ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτο- 0,3%. Συνολικά, ο μέσος δείκτης του δωδεκαβολταϊκών και επισημαίνει ότι ο στόχος αυτός όχι μήνου Ιουνίου 2009 - Μαΐου 2010, συγκριτικά με
μόνον υπολείπεται των δυνατοτήτων της χώρας το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους
αλλά και του ήδη εκδηλωμένου επενδυτικού ενδι- (Ιούνιος 2008 - Μάιος 2009), παρέμεινε σταθερός, έναντι αύξησης 4,3% το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο. Κύριος λόγος της στρέβλωσης
αυτής στην αγορά των υλικών είναι το αυξημένο

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

κόστος του πετρελαίου κίνησης (diesel) που κινεί
τα οικοδομικά μηχανήματα και είναι σήμερα 40%
ακριβότερο έναντι του αντίστοιχου διαστήματος
του 2009. Επιπλέον, αυξημένες κατά 31% είναι
και οι τιμές των σωλήνων χαλκού
(Καθημερινή 26/6/2010)
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, «ΕΞΑΝΕΜΙΣΤΗΚΑΝ» 30 ΕΚ. ΕΥΡΩ
Αμφισβητείται πλέον ανοιχτά και έντονα η Ζώνη
Καινοτομίας Θεσσαλονίκης από εκπροσώπους
του επιχειρηματικού, αλλά και του επιστημονικού
κόσμου της πόλης. «Να σταματήσουμε τα λόγια.
Χάθηκε η ευκαιρία. Χάθηκαν 30 εκατ. ευρώ χωρίς να γίνει τίποτα και είμαστε ακόμα στο σχεδιασμό», είπε ο καθηγητής Γεωπονίας του ΑΠΘ και
μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Αθανάσιος
Τσαυτάρης, σε συνάντηση εργασίας για τη Ζώνη
Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, απευθυνόμενος στη
γενική γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, Μαρία Λιονή, και στο διευθύνοντα
σύμβουλο της «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας
Α.Ε.», Ιορδάνη Αριζμάνογλου.
(Ελευθεροτυπία 24/6/2010)
ΠΟΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ …ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Στην επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων για άρδευση προσανατολίζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, που προωθεί ήδη σχετικό
θεσμικό πλαίσιο.
Σύμφωνα με την Έκθεση για την κατάσταση των
αστικών λυμάτων στην Ελλάδα, το 40% της λυματολάσπης από την Ψυττάλεια αξιοποιείται μέσω
ξήρανσης και καύσης σε βιομηχανίες τσιμέντου,
ενώ το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα υπερβεί το
50% μετά την ολοκλήρωση και της μονάδας ξήρανσης στη Θεσσαλονίκη το 2011. Στόχος είναι
το ποσοστό αξιοποίησης να φτάσει το 80%. Να
σημειωθεί, πάντως, ότι βάσει της ίδιας έκθεσης, χωρίς βιολογικούς καθαρισμούς παραμένει
η πλειονότητα των νησιών, ενώ υστέρηση παρατηρείται και στους οικισμούς 2.000 έως 15.000
κατοίκων
(Έθνος 30/6/2010)
ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ;
Τέλος στην παράνομη ταφή των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε ανεξέλεγκτες χωματερές επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το
ΥΠΕΚΑ καλεί όσους ενδιαφέρονται για την κατασκευή μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων να προτείνουν χώρους και τοποθεσίες για τη δημιουργία Χώρων Υγειονομικής
Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), όπου σε
κατάλληλες και τεχνολογικά εξελιγμένες μονάδες
επεξεργασίας θα γίνεται η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Για όσες από τις προτάσεις κριθούν θετικά θα αξιολογηθεί η δυνατότητα ένταξής
τους στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη». Προς το παρόν, πάντως, η Ελλάδα
βρίσκεται στο έλεος των τοξικών αποβλήτων. Η
συνταγή παραμένει ίδια τις τελευταίες δεκαετίες:
προσωρινή αποθήκευση (θάψιμο) σε ανεξέλεγκτες χωματερές, χώρους και οικόπεδα που επιλέγονται- κυρίως από τις νομαρχίες- επειδή είναι
διαθέσιμα και όχι επειδή είναι αποδεδειγμένα
κατάλληλα. Την ίδια ώρα, ένα πολύ μικρό ποσοστό
επί του συνόλου των επικίνδυνων αποβλήτων μεταφέρεται στο εξωτερικό (κυρίως στη Γαλλία και
τη Γερμανία, όπου υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα
ανακύκλωσης και ορθολογικής διαχείρισης).
Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Σχέδιο Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ,
η ελληνική βιομηχανία παράγει 333.000 τόνους
τοξικών παραπροϊόντων. Ωστόσο, σύμφωνα με
ειδικούς, η ποσότητα αυτή έχει υποεκτιμηθεί
τουλάχιστον κατά 30%. Επιπλέον, 4.000 τόνοι καταλήγουν στο εξωτερικό για εξουδετέρωση, ενώ
περισσότεροι από 100.000 τόνοι αποθηκεύονται
προσωρινά σε χώρους βιομηχανιών. Πηγές της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν λόγο για πάνω από
1 εκατομμύριο τόνους τέτοιων αποβλήτων- γι’ αυτόν το λόγο ετέθη και το ζήτημα της παραπομπής
της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
(Τα Νέα 24/6/2010)

βέρνηση, χωρίς να εξαιρούνται από το «μέτρο»
και οι μόνιμοι υπάλληλοι. Η αρχή έγινε από την
ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου ΑΓΡΟΓΗ, η οποία
καταργείται και 290 εργαζόμενοι σε αυτήν μένουν
άνεργοι. Σύντομα αναμένεται να ακολουθήσουν
απολύσεις σε δεκάδες άλλους οργανισμούς και
υπηρεσίες, όπως το ΙΜΕΠΟ, το Μουσείο του Εθνικού Τυπογραφείου κ.ά., αρχικά για το προσωπικό
που δεν εργάζεται σε συμβάσεις έργου, ορισμένου
χρόνου και αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Σε
περίπτωση, δε, που καταργηθεί κάποια δημόσια
υπηρεσία, η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει μέσω του μνημονίου, θα
προβεί και σε απολύσεις δημοσίων υπάλληλων.
Από την καταιγίδα των απολύσεων δενθα γλιτώσουν ούτε οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα. Με τον «Καλλικράτη» προβλέπεται να
απολυθούν μέσα στο 2011 45.000 εργαζόμενοι
στους δήμους, με κάθε σχέση εργασίας, καθώς
θα καταργηθούν 4000 νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις. Με απόλυση κινδυνεύουν και
οι μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι, εφόσον οι υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται καταργηθούν και
δεν μπορέσει ο δήμος να τους απορροφήσει σε
άλλη θέση, οργανική ή προσωποπαγή.
Σε λειτουργία τέθηκε από χθες η διαδικασία
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο
νόμου που αφορά την «κατάργηση, συγχώνευση
υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων στο δημόσιο
τομέα», ανακοινώνει η γενική γραμματεία της κυβέρνησης.
(Απογευματινή 24/6/2010)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ
Υπογράφηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και
ξεκινά η υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων
ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης
Θερμαϊκού Κόλπου: πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη», προϋπολογισμού 1,5 εκατ.
ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί κατά 50% στο χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν
η γενική γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης ως
επικεφαλής εταίρος, η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, η νομαρχία Θεσσαλονίκης, ο φορέας διαχείρισης του Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, καθώς και οι δήμοι Αξιού και Εχεδώρου. Το
έργο αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη
εργαλείων και δράσεων για την ολοκληρωμένη
διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού,
που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική ανάπτυξη. Κομβικά σημεία του προγράμματος αποτελούν: 1) Η ανάπτυξη
ολοκληρωμένων συστημάτων περιβαλλοντικής
παρακολούθησης, υποστήριξης λήψης απόφασης και έγκαιρης προειδοποίησης για ενδεχόμενη ρύπανση, 2) η εγκαθίδρυση παρατηρητηρίου
συλλογής και διάχυσης δεδομένων, δικτύωσης
και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, καθώς και υποστήριξης δράσεων διαβούλευσης των κοινωνικών
εταίρων και φορέων για την προστασία του Θερ- ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ... ΡΙΖΑ
μαϊκού και 3) η σύνταξη σχεδίου ολοκληρωμένης Ένα πρωτοποριακό σύστημα ποτίσματος κήπων
διαχείρισης παράκτιας ζώνης με περιγραφή και
ανάλυση ιεραρχημένου προγράμματος μέτρων,
έργων, νομικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων για
την προστασία και ορθολογική διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού κόλπου.
(Αγγελιοφόρος 30/6/2010)
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ
Τα σκήπτρα της πόλης με τη μεγαλύτερη τουριστική καθίζηση σε ολόκληρη τη χώρα κρατά φέτος
η Θεσσαλονίκη, σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια, καθώς είναι παντελώς απούσα από την
τουριστική καμπάνια του αρμόδιου υπουργείου.
Οι φορείς του τουρισμού δηλώνουν ότι βρίσκονται
σε απόγνωση, σημειώνοντας ότι το Μάιο, με την
έναρξη της τουριστικής περιόδου, η μείωση στην
πληρότητα των ξενοδοχείων έφτασε το 23%. Τον
Ιούνιο ήταν ακόμα χειρότερα -η απώλεια των εσόδων άγγιξε σχεδόν το 30%. Την ίδια ώρα, η Θεσσαλονίκη, για την οποία φέτος δεν υπάρχει καμία
δυνατότητα τουριστικής προβολής -δεδομένου
ότι η νομαρχία δεν έχει πάρει ούτε ευρώ από το
υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ-, δέχτηκε και
νέο πλήγμα από τις 10.000 ακυρώσεις διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία της πόλης, που είχαν
προγραμματιστεί για το διάστημα 20 Μαΐου με 10
Ιουλίου. Στην τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει ο τουρισμός στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε
σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου της νομαρχίας ο
πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αριστοτέλης
Θωμόπουλος, επισημαίνοντας ότι οι 10.000 ακυρώσεις διανυκτερεύσεων έγιναν από πολωνούς,
εβραίους, γερμανούς και άγγλους τουρίστες ακριβώς μετά τα θλιβερά επεισόδια στην Αθήνα. Ο
ίδιος τόνισε πως “με κάθε διαδήλωση στην πόλη
ή με κάθε αποκλεισμό της Εγνατίας οδού σημειώνονται απανωτές ακυρώσεις διανυκτερεύσεων
που φτάνουν έως και το 10% από Ρουμάνους και
Βούλγαρους που επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη για το
Σαββατοκύριακο”.
(Μακεδονία 1/7/2010)
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας αόριστου χρόνου σε δεκάδες οργανισμούς
και υπηρεσίες του Δημοσίου επιφυλάσσει η κυ-
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και καλλιεργειών, που πετυχαίνει εξοικονόμηση
νερού έως και 50%, αναπτύχθηκε από τους φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης. «Φανταστείτε τη δυνατότητα τα
φυτά σε μια καλλιέργεια να στέλνουν στον γεωργό
e-mail όταν διψάνε, φανταστείτε τη δυνατότητα
ο γεωργός να γνωρίζει το επίπεδο υγρασίας στη
ρίζα του κάθε φυτού και επομένως να μπορεί να
προβλέπει τις ανάγκες σε νερό, ειδικά τους καλοκαιρινούς (άνυδρους) μήνες, με ακρίβεια, και
φανταστείτε τη δημιουργία ενός τέτοιου πρότυπου
ασύρματου δικτύου αισθητήρων ως αποτέλεσμα
ομαδικής εργασίας εξαμήνου σε προπτυχιακό
μάθημα ελληνικού ΑΕΙ!», εξηγεί ο καθηγητής
τους, Άγγελος Μπλέτσας.
(Ελευθεροτυπία 23/6/2010)
ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
Στο δαιδαλώδες «σπήλαιο» των ιδεών του Πλάτωνα εισχώρησε Βρετανός ερευνητής, που κατάφερε να σπάσει ένα μυστικό μαθηματικό και μουσικό κώδικα, ο οποίος φαίνεται ότι κρυβόταν στα
έργα του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου. «Ήταν σαν
να ανοίγαμε έναν τάφο και να εντοπίζαμε μέσα
του καινούργια έργα του Πλάτωνα», λέει ο δρ Τζέι
Κένεντι, ιστορικός της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.
Η ύπαρξη κρυμμένων μηνυμάτων στα πλατωνικά
κείμενα είχε συζητηθεί αρκετές φορές στους επιστημονικούς κύκλους, έλειπε όμως μία συγκροτημένη θεωρία που να αποδεικνύει την ύπαρξή
τους. Ο Βρετανός επιστήμονας, τα συμπεράσματα του οποίου δημοσιεύτηκαν στην αμερικανική

επιθεώρηση «Apeiron», αποκαλύπτει ότι ο Πλάτωνας χρησιμοποίησε μια διάταξη συμβόλων,
εμπνευσμένη από τη θεωρία του Πυθαγόρα, για
να δώσει στα έργα του μουσική δομή. Τον 6ο
αιώνα π.Χ. ο Πυθαγόρας είχε διακηρύξει ότι οι
ουράνιες σφαίρες παράγουν μια μουσική που δε
γίνεται αντιληπτή με την ακοή. Ο Πλάτων μιμήθηκε αυτήν την κρυφή μουσική στην «Πολιτεία»
και άλλα έργα του: τοποθέτησε ομάδες λέξεων
που σχετίζονται με τη μουσική ύστερα από κάθε
δωδέκατο του κειμένου, κρύβοντας έτσι ένα είδος
κλίμακας με δώδεκα νότες.
«Ο Πλάτωνας θεωρείται συχνά μόνο φιλόσοφος,
ενώ ήταν επίσης σπουδαίος επιστήμονας. Συμμετέχω σε ένα κίνημα ανάμεσα στους ιστορικούς
των Επιστημών να στραφούν στη μελέτη των μαθηματικών του, της φυσικής, της μουσικής θεωρίας και της φυσιολογίας του», εξηγεί μιλώντας
στον «Α» ο δρ Κένεντι, που εδώ και χρόνια ερευνά
το πλατωνικό σύμπαν, πεπεισμένος ότι κρύβει
πολλά ακόμη μυστικά. «Η αποκρυπτογράφηση
της μουσικής δομής δείχνει ότι ο Πλάτων χρησιμοποιεί το συμβολισμό, πράγμα που μας οδηγεί
σε πολλά άλλα είδη συμβολισμού», τονίζει.
(Αγγελιοφόρος 1/7/2010)
ΤΟ ΑΠΘ ΘΑ ΠΟΥΛΑΕΙ... ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Όχι μόνο λύνει το ενεργειακό του πρόβλημα το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
αλλά σύντομα θα πουλάει και ενέργεια! Φωτοβολταϊκά τόξα, αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, νέες ενεργειακές πολιτικές. Αυτό είναι το
τρίπτυχο της πολιτικής που θα ακολουθήσουν οι
νέες πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ από τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο που αναλαμβάνουν τη διοίκηση του
Ιδρύματος. Όπως λέει μάλιστα ο νέος πρύτανης
κ. Γ. Μυλόπουλος, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
«κόβει» τις σχέσεις του με τη ΔΕΗ ή μάλλον τις
αντιστρέφει. Από εκεί που το Ίδρυμα πλήρωνε
κάθε χρόνο 800.000 ευρώ για λογαριασμούς στη
ΔΕΗ, τώρα θα της πουλάει ρεύμα! Πρόκειται βέβαια για ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα τεθεί σε
εφαρμογή από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενώ
ήδη έχει εξασφαλιστεί η έγκριση του υπουργείου
Περιβάλλοντος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τόξων στις ταράτσες και στα αγροκτήματα του
πανεπιστημίου. Το κόστος θα καλυφθεί από το
υπουργείο, ενώ μελετάται η πιθανότητα να ενταχθεί το έργο σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. […]Ο σχεδιασμός του
Ιδρύματος για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, εκτός
από την ενεργειακή «αυτονόμησή» του, έχει τέσσερις άξονες: * Πανεπιστήμιο χωρίς αυτοκίνητα.
Δύο υπόγεια πάρκινγκ θα κατασκευαστούν στην
πανεπιστημιούπολη, ενώ θα προχωρήσει άμεσα
η σύνταξη μελέτης για τη λειτουργία λεωφορειακών γραμμών και […]βαθμιαία θα απαγορευτεί
η είσοδος αυτοκινήτων στον χώρο της πανεπιστημιούπολης. * Διαμόρφωση των κτιρίων. Σύντομα
θα τοποθετηθούν σε όλα τα κτίρια του πανεπιστημίου αισθητήρες ώστε να ειδοποιούν για τις
περιπτώσεις υπερκατανάλωσης ενέργειας […] *
Οικοτουρισμός. Θα αξιοποιηθούν τα πάρκα του
πανεπιστημίου στις περιοχές Ταξιάρχη, στο Περτούλι, στο Κολχικό και στο αγρόκτημα της Θέρμης.
Παράλληλα θα προχωρήσει σχέδιο ανακύκλωσης
των αποβλήτων του Ιδρύματος από το νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ, το χημείο και το φαρμακευτικό τμήμα του
[…] * Διατροφή με βιολογικά τρόφιμα. Τους ερχόμενους μήνες θα εφοδιαστούν και όλα τα κυλικεία και αναψυκτήρια του Ιδρύματος με βιολογικά
προϊόντα.
(Το Βήμα 24/6/2010)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤΒΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΟΡΘΕ
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010
συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας του ΣΕΜΠΧΠΑ και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία του ΟΡΘΕ.
Παρόντες στη συνάντηση εκ μέρους του ΟΡΘΕ
ήταν ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.
Π. Σταθακόπουλος και το μέλος κ. Χ. Μαμαρίκας,
ενώ εκ μέρους του ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤΒΕ ο πρόεδρος
Γ. Μπάκης, ο γραμματέας Ν. Κουτσομάρκος, η
ταμίας Α. Αλεξανδροπούλου και το μέλος Ν. Τασοπούλου.
Στη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις για τα
χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα που παραμένουν ανοικτά ή βρίσκονται σε εξέλιξη και
αφορούν στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή
της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, αμφότεροι
οι φορείς συμφώνησαν στην ανάγκη προώθησης
της θεσμοθέτησης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου,
αλλά και της αναβάθμισης του ρόλου του ΟΡΘΕ,
ως διαμεσολαβητή μεταξύ της τοπικής κοινωνίας
και των φορέων άσκησης εθνικής πολιτικής. Επίσης, από πλευράς του Συλλόγου υπογραμμίστηκε
η σημασία εστίασης στην αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού χώρου με την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής αναγέννησης
(μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, ανάπλαση των στρατοπέδων, υλοποίηση της μελέτης για την περιφερειακή τάφρο, κ.λπ.), και στην ανάσχεση της «εκτός
σχεδίου» δόμησης με την άμεση προώθηση των
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και την ολοκλήρωση της ένταξης
περιοχών στο σχέδιο πόλης. Από την πλευρά του, ο
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΘΕ
δήλωσε την πρόθεση του Οργανισμού να αναλάβει
πρωτοβουλίες και να προωθήσει την επίλυση των
χρονιζόντων προβλημάτων της πόλης.
Στο τέλος της συνάντησης εκδηλώθηκε και από
τις δύο πλευρές η πρόθεση έναρξης συνεργασίας και συμφωνήθηκε η αποστολή, εκ μέρους του
Συλλόγου, υπομνήματος με τις θέσεις που έχει
πάρει κατά καιρούς για τα ανωτέρω ζητήματα.
n ΣΜΗΒΕ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 19/6/10
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε
σώμα την 28/6/2010 και η σύνθεσή του έχει ως
εξής:
Πρόεδρος: Αθανάσιος Κολότσιος
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Δαλέζιος
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Τρασανίδης
Ταμίας: Βασίλειος Αργυρόπουλος
Ειδ. Γραμματέας: Αριστείδης Μυτάκος
Μέλος: Μαρία Αντωνιάδου
Μέλος: Γρηγόριος Κώνστας
Μέλος: Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος
Μέλος: Νικόλαος Μπαζούκης
Μετά τη διενέργεια των εκλογών του Συλλόγου
μας στις 19 Ιουνίου 2010 τα αποτελέσματα των
εκλογών του Συλλόγου έχουν ως εξής:

Οι συνδυασμοί για Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν:
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ –
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Α.Κ.Μ.Η.), ψήφοι:189, έδρες 5
2. ΔΚΜη – ΔΑΠ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ψήφοι: 61, έδρα 1
3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ψήφοι: 53, έδρα 1
4. ΠΑΣΚ, ψήψοι: 51, έδρα 1
5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ),
ψήφοι: 25, έδρα 1
Οι συνδυασμοί για Εξελεγκτική Επιτροπή έλαβαν:
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
– ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Α.Κ.Μ.Η.), ψήφοι 200
2. ΔΚΜη – ΔΑΠ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ψήφοι 61
3. ΠΑΣΚ, ψήφοι 50
4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ψήφοι 44
5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(Δ.Κ.Μ), ψήφοι 21
Εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι παρακάτω υποψήφιοι:
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
– ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Α.Κ.Μ.Η.)
Τακτικοί
1. Κολότσιος Αθανάσιος, με ψήφους 121
2. Αντωνιάδου Μαρία, με ψήφους 61
3. Τρασανίδης Γεώργιος, με ψήφους 51
4. Κώνστας Γρηγόριος, με ψήφους 46
5. Αργυρόπουλος Βασίλειος, με ψήφους 40
Αναπληρωματικοί
1. Δοινάκης Δημήτριος, με ψήφους 38
2. Χριστοφορίδης Αναστάσιος, με ψήφους 28
3. Χουσείν Χουσάν, με ψήφους 27
4. Δημουλιάς Χαράλαμπος, με ψήφους 25
5. Θεοδωράκογλου Κων/νος, με ψήφους 25
6. Τσεκμέζογλου Σωτήριος, με ψήφους 25
2. ΔΚΜη – ΔΑΠ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τακτικοί
1. Δαλέζιος Νικόλαος, με ψήφους 42
Αναπληρωματικοί
1. Αμανατίδης Ανθιμος, με ψήφους 30
3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
Τακτικοί
1. Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος, με ψήφους 27
Αναπληρωματικοί
1. Κούρος Νικόλαος, με ψήφους 13
4. ΠΑΣΚ
Τακτικοί
1. Μυτάκος Αριστείδης, με ψήφους 29
Αναπληρωματικοί
1. Δαρδαμάνης Ιωάννης, με ψήφους 25
5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ)
Τακτικοί
1. Μπλάτσιος Βασίλειος, με ψήφους 14
Αναπληρωματικοί
1. Μπαζούκης Νικόλαος, με ψήφους 10
Β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
– ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Α.Κ.Μ.Η.)
Τακτικοί
1. Χομσίογλου Ηλίας, με ψήφους 163
2. Τσιάφης Ιωάννης, με ψήφους 128
Αναπληρωματικοί

1. Ψημένος Σωτήριος (κλήρωση), με ψήφους 58
2. Ταυρίδου Μαρία, με ψήφους 58
2. ΔΚΜη – ΔΑΠ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τακτικοί
1. Βλαχοκώστας Χρήστος, με ψήφους 48
Αναπληρωματικοί
1. Θεοχάρης Δημήτριος, με ψήφους 27
n ΣΜΗΒΕ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η σύσταση της Επιτροπής Οικολογίας και Περιβάλλοντος του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων έγινε το Νοέμβριο του 2008, και είχε σαν
βασικούς στόχους :
1. Την υποβοήθηση του ΔΣ του ΣΜΗΒΕ με την
ενημέρωση των μελών του για θέματα σχετικά με
την προστασία του περιβάλλοντος, σε σχέση με
τις δραστηριότητες των Μ-Η και την επεξεργασία
θέσεων και προτάσεων του ΣΜΗΒΕ προς την πολιτεία και τους φορείς σχετικά με τα παραπάνω
θέματα.
2. Την ενημέρωση και ενεργοποίηση των συναδέλφων και ίσως και άλλων πολιτών για τα παραπάνω θέματα με καταγραφή προβλημάτων, σύνταξη προτάσεων και οργάνωση εκδηλώσεων.
Συντονιστής της Επιτροπής και σύνδεσμος με το
Δ.Σ., μετά από πρότασή του, ορίστηκε ο Ειδικός
Γραμματέας ΣΜΗΒΕ: Μυτάκος Αριστείδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΔΕ σε «Αποκατάσταση
Μνημείων», Εργαζόμενος ΥΠ.ΠΟ.Τ.
Πρόεδρος της Επιτροπής, μετά από πρόταση του
Προέδρου του Δ.Σ., ορίστηκε η Τόδη Ντόρα, τέως
μέλος Δ.Σ. ΣΜΗΒΕ, Διπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος
Α.Π.Θ., Συνεργάτης Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας.
Μέλη της επιτροπής, μετά από εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος, τα μέλη του ΣΜΗΒΕ:
Αμανατιάδης Δημήτρης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ
Αντωνιάδου Μαρία, μέλος Δ.Σ. ΣΜΗΒΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc, Συνεργάτης της
ALTEREN Α.Ε.
Καρυοφύλλης Κώστας, Διπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος
Α.Π.Θ.
Μανωλούδης Θανάσης, Μηχανολόγος Μηχανικός,
MSc, Συνεργάτης της SIGMA Consultants ΕΠΕ
Μαρτινόπουλος Γιώργος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ., Ελεύθ.Επαγγελματίας - Ακαδημαϊκός Βοηθός στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Στάμτσης Γιώργος, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
University Duisburg-Essen, Υπεύθυνος Διαχείρισης Ενέργειας, Όμιλος Μυτιληναίος.
Η συμμετοχή όλων των παραπάνω ήταν εθελοντική και μη αμειβόμενη και η λειτουργία της Επιτροπής είχε μηδενικό κόστος για τον ΣΜΗΒΕ.
Η Επιτροπή συνεδρίαζε τακτικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και ενημέρωνε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τα τρέχοντα ζητήματα. Tα
κύρια θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η επιτροπή
ήταν:
• Ενεργειακές Επιθεωρήσεις - Ενεργειακή ταυτότητα κτιρίων
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Πράσινη Οικονομία, Πράσινες Επενδύσεις
Τα μέλη της κατέγραψαν και επεξεργάστηκαν
πληροφορίες από επίσημους οργανισμούς από
την Ελλάδα και την Ευρώπη για τα παραπάνω θέματα με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση όλων
των συναδέλφων.
Για το θέμα του νέου νομοσχεδίου που αφορά
τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων»
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(ΚΕΝΑΚ) και του Προεδρικού Διατάγματος για
τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού», η επιτροπή μελέτησε το
υπό σχέδιο νόμου και το προτεινόμενο Προεδρικό
Διάταγμα και κατέληξε σε συμπεράσματα που
παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο
Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου
Ελλάδος στα πλαίσια της έκθεσης ENERGYTECH
στις 16/3/09.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι
από 500 συνάδελφοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι
στους οποίους μοιράστηκε έντυπο ενημερωτικό
υλικό με τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου
και τις θέσεις του Συλλόγου το οποίο είχε συντάξει η Επιτροπή.
Για τα προαναφερθέντα νομοσχέδια η Επιτροπή
επίσης επεξεργάστηκε και κατέθεσε κείμενα στο
Δ.Σ. τα οποία αποτέλεσαν τη βάση των σχετικών
παρεμβάσεων του ΣΜΗΒΕ προς την πολιτεία.
Σχετικά με την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα
έγινε μια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
με αναφορά στην εγκατεστημένη ισχύ (στοιχεία
Δεκ.2008) και τα σημαντικότερα προβλήματα που
υπάρχουν και εμποδίζουν την εξάπλωση των ΑΠΕ
στην χώρα μας. Επίσης μελετήθηκαν τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ για το 2008-2009 και τώρα από
το ΥΠΕΚΑ και αφορούσαν την ίδρυση και λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές.
Η έντονη επαγγελματική δραστηριότητα όλων
των μελών της επιτροπής, η συμμετοχή των δύο
εκ των οκτώ και στο Δ.Σ. του ΣΜΗΒΕ, η έλλειψη
πόρων αλλά και κυρίως χώρου για τη διοργάνωση
εκδηλώσεων, περιόρισαν τις επιθυμητές δράσεις
αυτόν τον ενάμισι χρόνο λειτουργίας της.
Ελπίζουμε στο μέλλον ότι θα συνεχιστεί και θα
βελτιωθεί η λειτουργία της Επιτροπής με τη συμμετοχή νέων συναδέλφων, και ευελπιστούμε ότι
θα υπάρξει συνδρομή και άλλων φορέων (π.χ.
ΤΕΕ, Υπουργείων), για την πραγματοποίηση των
στόχων της.
n ΣΠΜΕ:ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε Ημερίδα που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών
Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
(Ο.Α.Σ.Π.), με θέμα: «Οδηγίες για τη σεισμική
μόνωση».
Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το κείμενο το οποίο
συντάχθηκε στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Μ.Ε. παρόντες ήταν ο Πρόεδρος Ζυγούρης Νίκος, ο Ταμίας
Καρλαύτης Αριστείδης και οι σύμβουλοι Μπαρδάκης Βασίλης και Κοτζαμπασάκης Γιάννης.
Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε με χαιρετισμό
ο Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Π. Νικήτας Παπαδόπουλος, ο οποίος μετέφερε το χαιρετισμό του Προέδρου κου Κ. Μακρόπουλου και αναφέρθηκε στο
έργο του Ο.Α.Σ.Π., και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια των οποίων
εκπονήθηκε και το κείμενο που παρουσιάστηκε
στην ημερίδα. Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε
ο Πρόεδρος του Σ.Π.Μ.Ε. Ζυγούρης Νίκος ο οποίος τόνισε την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση των
Πολιτικών Μηχανικών η οποία αποτελεί μία από
τις βασικές δραστηριότητες του Σ.Π.Μ.Ε..
Κύριοι ομιλητές στην ημερίδα ήταν οι συνάδελφοι.: Θεοδόσιος Τάσιος ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ο οποίος έκανε σύντομη εισαγωγή στο θέμα της
σεισμικής μόνωσης, ο συν. Βασίλης Κόλιας Πολιτικός Μηχανικός, ανέπτυξε την θεωρία της

σεισμικής μόνωσης με έμφαση στο σχεδιασμό
Γεφυρών, ο συν. Ιωάννης Λογιάδης Δρ. Πολ. Μηχανικός, αναφέρθηκε στην εφαρμογή της σεισμικής Μόνωσης στο σχεδιασμό Κτιρίων, ο συν. Γεώργιος Γκαζέτας Καθηγητής Ε.Μ.Π. παρουσίασε
συγκριτικά παραδείγματα και ανέλυσε τη συμπεριφορά κατασκευών στα οποία είχε εφαρμοστεί
σεισμική μόνωση και τέλος ο συν. Αλέξανδρος
Πλάκας Δρ. Πολ. Μηχανικός αναφέρθηκε σε
ιστορικά στοιχεία και την ανάγκη ύπαρξης κανονιστικού πλαισίου.
Μετά τις παρουσιάσεις, ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση των ομιλητών με τους παρευρισκόμενους
όπου έγιναν παρεμβάσεις και σχόλια πάνω στο
κείμενο που παρουσιάστηκε.
Τα πρακτικά της ημερίδας διανεμήθηκαν σε
CD και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
Σ.Π.Μ.Ε.
n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΣ «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»
Προς τη Δήμαρχο Βεροίας κ. Χ. Ουσουλτζόγλου:
1. «Αξιότιμη κυρία Δήμαρχε,
Σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 766/3.5.2010
επιστολής μας, λάβαμε την παραπάνω σχετική
επιστολή, που υπογράφεται από την Προϊσταμένη
του τμήματος προγραμματισμού και μελετών του
Δήμου σας, κ. Μ. Γεωργιάδου. Με την επιστολή
της αυτή, η κ. Γεωργιάδου προσπαθεί να αιτιολογήσει και να νομιμοποιήσει τις διαδικασίες που
ακολούθησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
σας για την ανάθεση «ερευνητικού προγράμματος» μέσω προγραμματικής σύμβασης με το
Α.Π.Θ., με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών
αρχιτεκτονικής τοπίου και αστικών αναπλάσεων,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας περί ανάθεσης και εκπόνησης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών.
Σε σχέση με το περιεχόμενο της παραπάνω επιστολής της Προϊσταμένης του τμήματος προγραμματισμού και μελετών του Δήμου σας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
α. Από τα τεύχη και σχέδια της μελέτης, τα οποία
διαθέτουμε, προκύπτει ότι το έργο που εκπονήθηκε από το Α.Π.Θ. δεν έχει καμία σχέση με
«πρότυπη έρευνα αρχιτεκτονικής τοπίου» (η
οποία μάλιστα συντάχθηκε μέσα σε τριάντα
ημέρες!!!), αλλά αποτελεί, σαφώς, 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 εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης
παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου), 24
(Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου).
β. Η ανάθεση επιμέρους μελετών, με τη διαδικασία του άρθρου 209 παρ. 3 του ν. 3463/2006 σε
μελετητές με πτυχία Α’ τάξης είναι προφανές ότι
αποτελεί κατάτμηση του συνολικού έργου. Επιπλέον, είναι προφανές ότι οι προεκτιμήσεις των
αμοιβών έχουν γίνει εικονικά, δεδομένου ότι τα
όρια αμοιβών για τις κατηγορίες μελετών 7 και 24,
επιτρέπουν την απευθείας ανάθεση (με τη χρήση
του προαναφερθέντος άρθρου του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων), μελετών που η αμοιβή τους δεν
υπερβαίνει τα €3.500,00 περίπου. Είναι αδύνατον
να έχουν παραχθεί «πλήρεις μελέτες εφαρμογής
με όλα τα απαιτούμενα σχέδια, καθώς και προμετρήσεις με προϋπολογισμό» με το ποσό αυτό,

για τις περιοχές μελέτης που εμφανίζονται στα
τεύχη και σχέδια που διαθέτουμε.
Μετά τα παραπάνω, και με την επιφύλαξη κάθε
νομίμου δικαιώματός μας, που απορρέει από την
υποχρέωση και το καθήκον μας να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των μελών μας, παρακαλούμε
να αποκαταστήσετε τη νομιμότητα κάνοντας τις
δέουσες ενέργειες, και να μας ενημερώσετε γι’
αυτές.
Η παρούσα επιστολή μας κοινοποιείται προς
τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον ν.
Ημαθίας, προς ενημέρωσή του, στο πλαίσιο του
ελέγχου των ενταλμάτων πληρωμής, που τυχόν θα
εκδοθούν».
2. «Αξιότιμη κυρία Δήμαρχε,
Είμαστε αναγκασμένοι να επανέλθουμε με την
παρούσα επιστολή μας, σχετικά με το θέμα της
παραβίασης της νομοθεσίας περί ανάθεσης και
εκπόνησης δημοσίων συμβάσεων μελετών και
συναφών υπηρεσιών, που εξακολουθεί να κάνει
ο Δήμος σας.
Έχουμε στα χέρια μας την υπ’ αριθ. 223/2010
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
σας, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Επιτροπή Ερευνών), με σκοπό
την εκπόνηση του Προγράμματος «Ρυθμιστικό
Σχέδιο των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στη
Βέροια».
Δε γνωρίζουμε αν έχει ήδη υπογραφεί η σχετική
προγραμματική σύμβαση.
Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του σχεδίου
της Προγραμματικής Σύμβασης, που είναι ενσωματωμένο στην παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ειδικότερα από το άρθρο 4
αυτής, το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι καθαρά μελετητικό, αφού περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Καθορισμό των χρήσεων και των ειδικών όρων
και περιορισμών δόμησης για την έκταση στην
οποία θα χωροθετηθούν οι πανεπιστημιακές
εγκαταστάσεις
β. Σύνταξη κτιριολογικού προγράμματος (καθορισμό συντελεστή δόμησης κ.λ.π.), και
γ. Αρχιτεκτονικές μελέτες για τα κτίρια άμεσης
προτεραιότητας (εξυπηρέτηση των αναγκών του
τμήματος μηχανικών χωροταξίας και ανάπτυξης
της πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ.).
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να αποκαταστήσετε τη νομιμότητα κάνοντας τις δέουσες
ενέργειες, δηλαδή:
1. Να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο
την ακύρωση της υπ’ αριθ. 223/2010 Απόφασής
του, και
2. Να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο
την ανάθεση των σχετικών μελετών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας
περί μελετών δημοσίων έργων, δηλαδή με τις
διατάξεις του ν. 3316/2005, των εκτελεστικών
αυτού αποφάσεων και της υπουργικής απόφασης
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005, όπως ισχύει σήμερα
(Κανονισμός 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 συμφερόντων των μελών μας, να ασκήσουμε κάθε νόμιμο
δικαίωμά μας”. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Xρίστος Bλαχοκώστας

Πρόεδρος «Αντιπροσωπείας» ΤΕΕ/ΤΚΜ

Η προσοχή μας είναι στραμμένη στους νέους μηχανικούς
n Άγγελος Aγγελίδης
Στην εξαιρετικά κρίσιμη
περίοδο που διανύουμε
απαιτείται ευρύτατη συναίνεση και ενασχόληση
όλων για την απαραίτητη
παραγωγή παρεμβάσεων»
Είναι πολύ σημαντική η
παρουσία του Προεδρείου της «Α» στις
συνεδριάσεις της Δ.Ε.,
γεγονός που βοηθά
πολύ το συντονισμό του
παραγόμενου έργου
Μια αστοχία της πανελλήνιας Αντιπροσωπείας,
που σχετίζεται με το
ρόλο της, είναι ότι δεν
κατάφερε να πάρει καμία
απολύτως απόφαση για
το “περιβόητο” θεσμικό
πλαίσιο του Επιμελητηρίου, που συζητάμε εδώ
και δεκαετίες με στόχο
να το εκσυγχρονίσουμε
Είναι επιτακτική η
ανάγκη να προωθηθούν
άμεσα τα ζητήματα
που σχετίζονται με τη
δυνατότητα του φορέα
να πιστοποιεί επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά
και να διαμορφωθεί
συνολική πρόταση για
τον επαναπροσδιορισμό
της θεσμικής ταυτότητάς
του
Το θέμα της εφαρμογής
του ΚΕΝΑΚ αποτελεί
πρόκληση για την
κυβέρνηση που έχει
μετατρέψει την έννοια
της πράσινης ανάπτυξης
σε «σημαία» πολιτικού
λόγου, αν και ο διατεθείς
για τη διαβούλευση
χρόνος για τη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν
αδιανόητα λίγος

«Άνοιγμα» στους μηχανικούς (και κυρίως στους νέους), δημιουργία νέων θεσμών, χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και καλύτερη επικοινωνία με τους
συναδέλφους περιλαμβάνονται –μεταξύ άλλωνστις προτεραιότητες του νέου προέδρου της «Α»
ΤΕΕ/ΤΚΜ Χρίστου Βλαχοκώστα. Σε συνέντευξή του
στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ο κ. Βλαχοκώστας, ο οποίος είναι ο νεότερος σε ηλικία πρόεδρος της «Α»,
παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους η «Α»
θα συντονίσει το έργο της με τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ
με στόχο να παραχθεί ακόμη πιο αποτελεσματικό
έργο. Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός
ότι το ζήτημα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου
του ΤΕΕ συζητιέται χρόνια, χωρίς να γίνει τίποτα
στην πράξη και παρουσίασε τις προτάσεις του για
τις συγκεκριμένες αλλαγές. Ο κ. Βλαχοκώστας θεωρεί αναγκαία την αποκρυστάλλωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων όχι μόνο των παραδοσιακών,
αλλά πολύ περισσότερο και των νέων ειδικοτήτων
των συναδέλφων και τάσσεται υπέρ του συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Χαρακτηρίζει «μέγιστη πρόκληση για το ΤΕΕ» το
θέμα της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ και καταλογίζει
στη Πολιτεία πολύ αργά αντανακλαστικά πάνω στο
συγκεκριμένο θέμα. Ο πρόεδρος της «Α», ο οποίος
είναι και διδάκτορας του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών, αναφέρεται στις δράσεις που πρέπει
να αναληφθούν για να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζει
αναγκαία την άμεση χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης
και τάσσεται υπέρ της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ
σύμφωνα με την απόφαση που πήραν οι φορείς
της πόλης. Αναφερόμενος στις ΣΔΙΤ εξέφρασε τη
σιγουριά του ότι τα επόμενα χρόνια θα ανοίξει ο
δρόμος για περισσότερα έργα και ευχήθηκε να μη
καταλήξει η «αγορά» των ΣΔΙΤ σε ολιγοπώλιο.
Αναφερόμενος στις φορολογικές αλλαγές ξεκαθάρισε ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα επιβίωσης
στους μηχανικούς και έκανε σαφές προς την κυβέρνηση πως οι μηχανικοί δεν είναι διατεθειμένοι
να γίνουν τα θύματα της πολιτικής της στο όνομα
της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Τέλος,
σε ότι αφορά το ασφαλιστικό, χαρακτήρισε λανθασμένη την ενοποίηση των ταμείων και ως όραμα
πρόβαλε τη δημιουργία ενός πρότυπου αυτοδιοίκητου ασφαλιστικού φορέα με τελείως διαφορετική
μορφή από τη σημερινή.
n Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας ως Πρόεδρος
της Αντιπροσωπείας;
Ως βασική προτεραιότητά αναφέρω τη βελτιστοποίηση του συντονισμού των 60 νεοεκλεγμένων
μελών της Αντιπροσωπείας, ώστε να λειτουργεί με
αποτελεσματικότητα και να αποτελεί ουσιαστικά
το ανώτατο όργανο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η συγκεκριμένη
βελτιστοποίηση είναι δυνατό να αναλυθεί στους εξής
δύο άξονες: (ι) Συνεχής συντονισμός και συνεργασία
μεταξύ των μελών της Αντιπροσωπείας, ποιοτικά
χαρακτηριστικά συνεδριάσεων και λειτουργίας και
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του οργάνου,
(ιι) Άνοιγμα στους Μηχανικούς -ιδιαιτέρως στους
νέους- και στην κοινωνία, έντονος παρεμβατικός
ρόλος, ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν στην Κε-

ντρική Μακεδονία, και αποτελεσματική διάχυση του
παραγόμενου έργου. Πιστεύω πολύ στην ποιότητα
των συναδέλφων της Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερα στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε απαιτείται ευρύτατη συναίνεση και ενασχόληση
όλων για την απαραίτητη παραγωγή παρεμβάσεων.
Επιτρέψτε μου επίσης να αναφέρω ως σημαντικές
προτεραιότητές μου στο πλαίσιο της παρούσης θητείας τη δημιουργία Επιτροπών Αντιπροσώπων ειδικής θεματολογίας και εισηγητικού στόχου, τις συνεδριάσεις στις έδρες των Νομαρχιακών Επιτροπών,
με ταυτόχρονη ανάδειξη σχετικών θεμάτων τοπικού
ενδιαφέροντος, και την αξιοποίηση δυνατοτήτων διαδικτύου και οικονομιών κλίμακας για την καλύτερη
επικοινωνία με τους συναδέλφους στην Κεντρική
Μακεδονία.
n Με ποιον τρόπο η «Α» θα συντονίσει το έργο της
με τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ προκειμένου να παραχθεί
ακόμη πιο αποτελεσματικά έργο προς όφελος των
μηχανικών;
Οι λέξεις που χρησιμοποιείτε, όπως «συντονισμός»
και «αποτελεσματικότητα» είναι αναγκαίο να αποτελούν τη βάση της συνεργασίας και μεταξύ των οργάνων του Επιμελητηρίου. Η τακτική επαφή με τη Δ.Ε.
του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι επιβεβλημένη, αλλά και αναγκαία.
Υπενθυμίζω ότι αντικείμενο των συνεδριάσεων της
«Α»/ΤΚΜ, στη βάση και της προβλεπόμενης αποστολής της που περιγράφεται από το θεσμικό πλαίσιο που
διέπει το Επιμελητήριο, αποτελεί η αρωγή του έργου
της Δ.Ε., συνεχής έλεγχος της λειτουργίας της και τελικός απολογισμός. Στη βάση αυτή σε τακτά χρονικά
διαστήματα θα πραγματοποιούνται συναντήσεις του
Προεδρείου της «Α» και του Προεδρείου της Δ.Ε.
Επίσης είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Προεδρείου της «Α» στις συνεδριάσεις της Δ.Ε., γεγονός
που βοηθά πολύ το συντονισμό. Σε κάθε περίπτωση
και οι συνάδελφοι της Δ.Ε., ανήκουν και στο σώμα της
Αντιπροσωπείας, οπότε ισχύουν όλα όσα προανέφερα
στο πρώτο ερώτημά σας.
n Το ζήτημα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου
του ΤΕΕ συζητιέται χρόνια. Προς ποια κατεύθυνση
θεωρείτε πως πρέπει να γίνουν οι αλλαγές;
Πράγματι, δυστυχώς πραγματοποιείται «μόνο συζήτηση» και όχι αποτελεσματική παρέμβαση κατά τη
διάρκεια των προηγούμενων ετών. Μια ερώτηση που
είμαι σίγουρος ότι την έχετε υποβάλει και αρκετές
φορές στο παρελθόν. Είναι αναμφισβήτητο κατά την
άποψή μου ότι μια αστοχία της πανελλήνιας Αντιπροσωπείας, που σχετίζεται με το ρόλο της, είναι ότι
δεν κατάφερε να πάρει καμία απολύτως απόφαση
για το «περιβόητο» θεσμικό πλαίσιο του Επιμελητηρίου, που συζητάμε εδώ και δεκαετίες με στόχο να
το εκσυγχρονίσουμε. Για άλλη μια φορά, παρόλο που
έγινε μεγάλη προσπάθεια να φτάσουμε κάπου, δεν
καταφέραμε τίποτα. Νομίζω ότι η ευθύνη βαρύνει
όλους τους εκλογικούς συνδυασμούς, φυσικά στην
αναλογία της εκπροσώπησής τους στην πανελλήνια
Αντιπροσωπεία.
Στα θέματα που πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν, είναι πρωτίστως το θεσμικό πλαίσιο. Πιστεύω ότι είναι
επιτακτικό να γίνουν αλλαγές στο χρόνο ανάδειξης
των κεντρικών οργάνων διοίκησης. Είναι αδιανόητο

οι Μηχανικοί να ψηφίζουν στις εκλογές του ΤΕΕ π.χ.
το Νοέμβριο και να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες
ανάδειξης της νέας διοίκησης το Μάιο. Παλαιότερα
πέρασε ακόμη και 1,5 χρόνος για να καταφέρουμε
να αναδείξουμε διοίκηση. Αυτό πρέπει να τελειώσει,
εάν θέλουμε να μην απαξιώνεται άλλο το Επιμελητήριο στα μάτια των συναδέλφων. Θα μπορούσε το
θεσμικό πλαίσιο να μην αφήνει τέτοια κενά. Να είναι
ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που γίνονται εκλογές σε
ένα μήνα το αργότερο πρέπει να βγαίνουν τα αποτελέσματα και σε δύο μήνες το πολύ να έχει αναδειχθεί η νέα διοίκηση.
Σε κάθε περίπτωση επιτρέψτε μου να σημειώσω
ότι στις προηγούμενες θητείες ένα από τα θέματα
που η Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Μακεδονίας
πρωτοπόρα διαμόρφωσε θέσεις ήταν η αλλαγή του
Θεσμικού Πλαισίου, τόσο για αναδιάρθρωση της διαδικασίας εκλογής οργάνων, όσο και για το θεσμικό
ρόλο του Επιμελητηρίου ως τεχνικού συμβούλου της
πολιτείας και ως φορέα της τεχνικής παραγωγής.
Στοχεύω, ιδιαίτερα στη σημερινή κρίσιμη χρονική
συγκυρία για το μέλλον του κλάδου μας, να ενταθεί
η προσπάθεια σε συνεργασία και με την πανελλήνια Αντιπροσωπεία, αλλά και με τα υπόλοιπα περιφερειακά τμήματα, για την προώθηση του θέματος
και τη λήψη άμεσων αποφάσεων. Προτάσεις υπάρχουν, ωστόσο απαιτείται συναίνεση μεταξύ όλων των
εκλογικών συνδυασμών σε πανελλαδικό επίπεδο
προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου.
n Το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων
των μηχανικών συνεχίζει να απασχολεί τον κλάδο.
Ποιες είναι οι θέσεις σας;
Χαρακτηρίζω το ερώτημα σας ως ιδιαιτέρως επίκαιρο. Ως άνθρωπος ανήκω στο φιλελεύθερο χώρο,
οπότε δεν πίστευα ποτέ σε απολύτως κλειστές συντεχνίες ή μονοπώλια. Από την άλλη όσον αφορά
στους Μηχανικούς η θέση που έχω επανειλημμένως
εκφράσει είναι με απλά λόγια «όχι όλοι για όλα»,
ώστε να διατηρείται ένα αξιοπρεπές επίπεδο παραγωγής τεχνικού έργου και να μην ισοπεδώνονται τα
πάντα. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να
προωθηθούν άμεσα τα ζητήματα που σχετίζονται με
τη δυνατότητα του φορέα να πιστοποιεί επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά και να διαμορφωθεί συνολική
πρόταση για τον επαναπροσδιορισμό της θεσμικής
ταυτότητάς του. Αν και η Κεντρική Μακεδονία έχει
παράξει υψηλού επιπέδου προτάσεις και για το πολύ
σημαντικό θέμα της πιστοποίησης μέσω σχετικής
Ομάδας Εργασίας, δυστυχώς έχει χαθεί υπερπολύτιμος χρόνος έως σήμερα, με ευθύνη, κατά την άποψη μου, κυρίως της Κεντρικής Διοίκησης. Κατά συνέπεια, ιδιαιτέρως σε αυτή την περίοδο, απαιτείται
αποκρυστάλλωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
όχι μόνο των παραδοσιακών, αλλά πολύ περισσότερο
και των νέων ειδικοτήτων συναδέλφων. Αυτό αποτελεί και το υπόβαθρο στο οποίο θα δομηθεί το σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, το
οποίο κατ’ εμέ θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα του
κατεπείγοντος και αποτελεί μονόδρομο προσέγγισης
για τα βασικά αναπτυξιακά, επαγγελματικά, εργασιακά και επιστημονικά ζητήματα που περιλαμβάνονται
στο ρόλο και τη λειτουργία του Επιμελητηρίου.
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n Πόσο ικανοποιημένος είστε από τον τρόπο που χειρίστηκε η Πολιτεία το ζήτημα του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ);
Αν σκεφτείτε ότι μιλάμε για οδηγία του 2002, που
αποτελεί και βασική προτεραιότητα της ΕΕ, η οποία
οδήγησε τελικά τη χώρα μας και σε κυρώσεις για τη
μη έγκαιρη εφαρμογή της, κατανοείτε ότι τα αντανακλαστικά της «οργανωμένης» πολιτείας μας σε ένα
επίσης πολύ σημαντικό θέμα υπήρξαν πολύ αργά.
Επιτέλους, πριν από λίγες μέρες υπήρξε πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές και αναμένονται εξελίξεις
μέσα στον Ιούλιο. Το θέμα της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ και των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων αποτελεί
μέγιστη πρόκληση για το ΤΕΕ και για το τεχνικό επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό της πατρίδας μας.
Αποτελεί πρόκληση και για την κυβέρνηση που έχει
μετατρέψει την έννοια της πράσινης ανάπτυξης σε
«σημαία» πολιτικού λόγου, αν και ο διατεθείς για τη
διαβούλευση χρόνος για τη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αδιανόητα λίγος. Ελπίζω ότι η εφαρμογή του
ΚΕΝΑΚ θα αλλάξει τη νοοτροπία αναβάθμισης της
ποιότητας του κτιριακού αποθέματος προς όφελος
των πολιτών και του περιβάλλοντος. Συγχρόνως,
εκτιμώ ότι μπορεί να προσφέρει μία διέξοδο στους
συναδέλφους από τα προβλήματα της οικονομικής
κρίσης. Ωστόσο, ευελπιστώ ότι η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης
στα κτίρια δε θα αποτελέσει ένα ακόμα γραφειοκρατικό πιστοποιητικό-εμπόδιο για τη μίσθωση ή
την πώλησή τους, αλλά μια μεγάλη ευκαιρία για την
καταγραφή και καταμέτρηση των ενεργειακών αναγκών του κτιριακού αποθέματος.
n Το μετρό προχωρά με αργά βήματα. Η υποθαλάσσια μάλλον εγκαταλείφθηκε. Η επέκταση της
εξωτερικής περιφερειακής είναι ακόμη στα χαρτιά.
Τελικά, ποια έργα είχε και έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη και πόσο ικανοποιημένος είστε από τον τρόπο
που υλοποιούνται;
Εύστοχο το ερώτημα σας, αλλά μου προκαλεί πραγματικά στεναχώρια κάθε φορά που το συζητώ. Αν
σκεφτείτε ότι η Αθήνα έχει ως Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο,
μετρό, προαστιακό, στην πόλη μας μιλάμε ακόμα για
έργα που είναι στα χαρτιά και δεν κοιτάμε τα αυτονόητα. Είναι αναντίρρητο ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πολεοδομικό
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης είναι το κυκλοφοριακό,
όχι µόνο για τις καθαρά συγκοινωνιακές του διαστάσεις, αλλά και για τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό πρέπει να κινηθούμε προς την
κατεύθυνση μείωσης χρήσης των ΙΧ και ενίσχυσης
των ΜΜΜ. Εν πάση περιπτώσει, το μετρό θα βοηθήσει σε μέγιστο βαθμό και ελπίζω να επιταχυνθούν
οι απαραίτητες εργασίες. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει προβεί
σε πολλές παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Επίσης, η εξωτερική περιφερειακή είναι θεμελιώδους σημασίας. Προσωπικά θεωρώ σημαντική
και την προώθηση της ιδέας της θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας. Η φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης ήταν πάντοτε στενά συνδεδεμένη µε τη
θάλασσα, αλλά αυτό τα τελευταία χρόνια τείνει να
εκλείψει. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η πληθυσμιακή

πυκνότητα των παράκτιων περιοχών κατά μήκος της
νέας παραλίας συνηγορεί στη δημιουργία γραμμής
ταχυπλόων επιβατικών τα οφέλη θα είναι πολλαπλά
και από πολλές απόψεις. Επίσης, και με δεδομένη
την εγκατάλειψη της ιδέας της υποθαλάσσιας, απαιτείται ουσιαστική συζήτηση για τη νότια οδική παράκαμψη της Θεσσαλονίκης και τη ζεύξη του Θερμαϊκού κόλπου. Στη βάση αυτή τα ζεύγη «εσωτερική
περιφερειακή - νότια παράκαμψη» και «εξωτερική
περιφερειακή - ζεύξη Θερμαϊκού κόλπου» είναι δυνατό να ορίσουν δύο κλειστούς οδικούς δακτυλίους
που εντάσσονται αρμονικά σε ένα πλέγμα μέτρων
(σε συνδυασμό με Μετρό, Θαλάσσια συγκοινωνία,
κτλ) και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης δίνοντας
έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Για όλα
αυτά απαιτείται άμεσα η ανάληψη πρωτοβουλίας για
τη δημιουργία ενός οργανωμένου επιχειρησιακού
σχεδίου «δράσεων» και όχι «προτάσεων», διότι σωστές προτάσεις έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρόνια
πάρα πολλές.
n Είστε ικανοποιημένος από το ποσοστό πρασίνου
στην πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικότερα από
την ποιότητα ζωής των κατοίκων;
Όποιος πει ότι είναι ικανοποιημένος, «ζει σε άλλη
πόλη». Ως «φρέσκος» πατέρας δύο μωρών ένα από
τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζω είναι η
εύρεση χώρων πρασίνου, όπως δημόσια πάρκα,
χώροι αναψυχής, παιδικές χαρές κτλ. Δε συζητάμε
τη δυσκολία που αντιμετωπίζω να κινηθώ με το καροτσάκι για τα μωρά. Κατ’ εμέ, απαιτείται να αναδιαμορφωθεί ολόκληρο το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης
και να περιλαμβάνει χρήσεις περιπάτου, πρασίνου,
αναψυχής και ελεύθερου χρόνου για τους πολίτες
της Θεσσαλονίκης. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη
στιγμή η Θεσσαλονίκη, όπως και οι υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, υστερούν κατά πολύ σε χώρους πρασίνου και ελεύθερους χώρους σε σχέση με ευρωπαϊκές πόλεις αντίστοιχου πληθυσμού. Αν δε με απατά
η μνήμη μου αντιστοιχούν περίπου 3 τ.μ. πρασίνου
ανά κάτοικο της Θεσσαλονίκης, ενώ πόλεις όπως
η Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ αγγίζουν τα 30 τ.μ.
Η αναλογία αυτή αποτελεί δείκτη της έκτασης του
προβλήματος. Αλλά ανεξάρτητα από τους δείκτες,
κατά κοινή ομολογία νομίζω η ποιότητα ζωής μας
θα μπορούσε να είναι κατά πολύ πιο αναβαθμισμένη. Προβλήματα όπως η αέρια ρύπανση, το κυκλοφοριακό, η ηχορύπανση στο Μητροπολιτικό κέντρο
της πόλης, οι περιορισμένες δραστηριότητες για τη
διαχείριση των απορριμμάτων και η πυκνή δόμηση
καθιστούν εμφανή την έκταση των περιβαλλοντικών
πιέσεων στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης.
Αν και το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει συνεισφέρει πολλάκις με
τεχνικές συμβουλές, επιστημονικές παρεμβάσεις
και τεκμηριωμένες απόψεις, η κατάσταση δε φαίνεται να αλλάζει από την «οργανωμένη» πολιτεία
και τους αρμόδιους φορείς. Αποδεικνύεται αναγκαία η άμεση χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής
για την Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά
και της Κεντρικής Μακεδονίας με κύριο στόχο την
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ποιότητας και
των δυσμενών για τους συμπολίτες μας επιπτώσεών της.

n Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι ενώ οι φορείς
της πόλης, μεταξύ των οποίων και το ΤΕΕ/ΤΚΜ,
αποφάσισαν τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ στη
Σίνδο, το θέμα έχει «παγώσει»;
Δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε και η τελευταία φορά
που, παρότι υπήρξε ευρύτερη συναίνεση όλων
των φορέων της περιοχής, η πολιτική ηγεσία δεν
αντιδρά άμεσα. Δυστυχώς, το σχόλιό μου είναι
αντίστοιχο με τα προαναφερόμενα, τα αντανακλαστικά της οργανωμένης πολιτείας μας σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα για την περιοχή είναι
μηδενικά. Ελπίζω να έχει γίνει σεβαστή η απόφαση των φορέων της πόλης από την οργανωμένη
πολιτεία και να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες
διαδικασίες και εργασίες μετεγκατάστασης της
ΔΕΘ. Είναι αναγκαίο να τονίσω ότι και στη βάση
της έλλειψης πρασίνου της περιοχής ο χώρος στο
Μητροπολιτικό κέντρο θα πρέπει να ανεβάσει το
δείκτη των 3 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο της Θεσσαλονίκης.
n Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μειώθηκε λόγω κρίσης. Πιστεύετε ότι αυτό θα ανοίξει
το δρόμο για περισσότερα έργα μέσω ΣΔΙΤ; Αν
ναι, τι πρέπει να προσέξουμε;
Είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα ανοίξει
ο δρόμος για περισσότερα έργα ΣΔΙΤ και ελπίζω
οι εξαγγελίες περί ένταξης έργων στις ΣΔΙΤ να
μη χρησιμοποιούνται επικοινωνιακά, για να καλύψουν τη μη προώθηση έργων μέσω του ΠΔΕ.
Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για
τη δημιουργία υποδομών ή την παροχή υπηρεσιών αποτελεί τρέχουσα πρακτική σε πολλές
χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός της Ε.Ε. Για τα
έργα μέσω ΣΔΙΤ η Αντιπροσωπεία της Κεντρικής
Μακεδονίας κατέληξε σε μια εμπεριστατωμένη
πρόταση. Ωστόσο, για μένα δύο πράγματα πρέπει
να προσεχτούν. Πρώτον, οι αποφάσεις για ένταξη
έργων στις ΣΔΙΤ να μη λαμβάνονται τυχαία, όπως
σήμερα, αλλά αφού γίνει καταγραφή των επιτακτικών αναγκών της χώρας, ιεράρχησή τους με σταθερά κριτήρια και με πολιτική συναίνεση. Σαφώς
δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα η αφαίρεση ενός
σοβαρού τεχνικού αντικειμένου από τις δημόσιες
τεχνικές υπηρεσίες. Δεύτερον, να μην εντάσσονται στις ΣΔΙΤ τα ανταποδοτικά έργα, αλλά να ανατίθενται ως έργα παραχώρησης, δεδομένου ότι το
ήδη ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι δοκιμασμένο
και αποτελεσματικό. Πρέπει επίσης να προσεχθεί
να μην καταλήξει η «αγορά» των ΣΔΙΤ σε ολιγοπώλιο, με όλες τις σχετικές συνέπειες.
n Το φορολογικό των μηχανικών ήταν κατά γενική παραδοχή ένα σύστημα αδιάβλητο, το οποίο
όμως η πρόθεση είναι να αλλάξει. Πώς πιστεύετε ότι θα επιδράσει αυτό στους μηχανικούς και
το κράτος;
Για το φορολογικό ζήτημα που ανέκυψε πραγματικά υπερτονίζω ότι δεν αντιλαμβάνομαι την
εμμονή της Κυβέρνησης για την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, της συντριπτικής δηλαδή πλειοψηφίας των
ελλήνων Μηχανικών. Αυτή η εμμονή παρότι στο
διάλογο για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού

Η Θεσσαλονίκη, όπως
και οι υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, υστερούν
κατά πολύ σε χώρους
πρασίνου και ελεύθερους χώρους σε σχέση
με ευρωπαϊκές πόλεις
αντίστοιχου πληθυσμού
Ελπίζω να έχει γίνει
σεβαστή η απόφαση των
φορέων της πόλης από
την οργανωμένη πολιτεία
και να ξεκινήσουν
άμεσα οι απαραίτητες
διαδικασίες και εργασίες
μετεγκατάστασης της
ΔΕΘ
Πρέπει να προσεχθεί
να μην καταλήξει η
«αγορά» των ΣΔΙΤ σε
ολιγοπώλιο, με όλες τις
σχετικές συνέπειες
Δεν αντιλαμβάνομαι την
εμμονή της Κυβέρνησης
για την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των
ελεύθερων επαγγελματιών, της συντριπτικής
δηλαδή πλειοψηφίας των
ελλήνων Μηχανικών
Η λύση για μένα εμπεριέχει την αυτοδιοίκηση
του ΤΣΜΕΔΕ. Κάθε άλλη
λύση είναι λανθασμένη
και ανήθικη
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ΕΚΕΤΑ:
10 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Με μία επετειακή έκδοση, στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα επιτεύγματά του, γιορτάζει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) τα δέκα χρόνια λειτουργίας
του.
Από την ίδρυσή του έως σήμερα έχει να επιδείξει
σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα στους τομείς: ενέργειας, περιβάλλοντος,
προηγμένων υλικών, βιομηχανικών διεργασιών,
πολυμέσων, τεχνολογιών διαδικτύου, επιστημών
υγείας, ηλεκτρονικού εμπορίου, μεταφορών,
αγροβιοτεχνολογίας, τροφίμων όπως επίσης και
σε θέματα εκπαίδευσης, μεταφοράς τεχνολογίας
και επιχειρηματικότητας.
Στα δέκα έτη λειτουργίας του, έχει συμμετάσχει
σε περισσότερα από 640 Ευρωπαϊκά και εθνικά
ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Το πλούσιο και πρωτότυπο
επιστημονικό και τεχνολογικό έργο του ΕΚΕΤΑ
έχει τύχει υψηλής διεθνούς αναγνώρισης όπως
καταδεικνύεται από τις πολλές διακρίσεις και
βραβεία που έχουν λάβει οι ερευνητές του Κέντρου. Παράλληλα με το ερευνητικό και εκπαιδευτικό του έργο, προσφέρει εξειδικευμένες
υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ συμμετέχει στη δημιουργία νέων εταιριών (τεχνοβλαστών) με σκοπό
την επιχειρηματική εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων του.
Οι συνολικές χρηματικές εισροές του Κέντρου
την δεκαετία (2000 – 2010), από διάφορες πηγές
χρηματοδότησης (πχ: Ευρωπαϊκή επιτροπή, επιχειρήσεις, εθνική χρηματοδότηση κτλ), ξεπερνούν τα 180 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό
να τονίσουμε ότι για κάθε ένα ευρώ που λαμβάνει
το ΕΚΕΤΑ από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως τακτική επιχορήγηση οι
ερευνητές του Κέντρου εξασφαλίζουν από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης επιπλέον τρία
ευρώ.
Το ΕΚΕΤΑ, το μοναδικό ερευνητικό κέντρο της
Βορείου Ελλάδος και ένα από τα μεγαλύτερα της
χώρας, συμβάλλει ενεργά με τις προσπάθειές του
στη διασύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας
με την παραγωγή, στην περιφερειακή ανάπτυξης,
στην αύξηση της απασχόλησης, όπως και στην
ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας για βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη.
Το ΕΚΕΤΑ, στηριζόμενο στο υψηλής στάθμης
επιστημονικό, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό
προσωπικό του, στις σύγχρονες κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές και τη γεωγραφική θέση
του αποτελεί μοναδικό φορέα επιστημονικής και
τεχνολογικής αριστείας και κόμβο καινοτομίας
στην ευρύτερη περιοχή της βορείου Ελλάδος. Το
Κέντρο, διαθέτοντας μία σύγχρονη επιστημονική
και διοικητική δομή και οργάνωση φιλοδοξεί να
δράσει ως μοχλός βιώσιμης και καινοτόμου ανάπτυξης στη βόρεια Ελλάδα και να αποτελέσει τον
καταλύτη για τη δημιουργία επιστημονικών και
επιχειρηματικών δικτύων συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και επιχειρηματικούς
φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη
περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. n

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΡΟΜΟΙ»
Ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου και ολοκληρώνεται
στην 15 Σεπτεμβρίου η αποστολή και συλλογή
λογοτεχνικών κειμένων με θέμα «Δρόμοι» στο
πλαίσιο του νέου project του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που έχει ως στόχο τη συλλογή κειμένων και φωτογραφιών που θα καταγράφουν πραγματικά ή/και εικαστικά τους «ελληνικούς» δρόμους.
Όλοι οι συμμετέχοντες, εκτός της κατηγορίας
«ομαδική συμμετοχή», θα πρέπει απαραιτήτως
να δουλέψουν πάνω σε συγκεκριμένο λογοτεχνικό κείμενο με θέμα «Δρόμοι» από αυτά που θα
συλλεχθούν για το Διαγωνισμό και θα αναρτηθούν
στο site του Φ.Κ.Θ.
Κάποια αρχικά κείμενα, που έχουν γραφτεί από
λογοτέχνες για προηγούμενη παραγωγή του Φ.Κ.Θ.
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φωτογράφους υπάρχουν ήδη στο site www.fkth.gr..
Όσοι λογοτέχνες επιθυμούν να δώσουν κείμενά
τους με θέμα «Δρόμοι», προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους συμμετέχοντες φωτογράφους
στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να τα στείλουν έως τις
15/9/2010 με την προϋπόθεση ότι εκχωρούν και
την άδεια χρήση τους γι αυτό το project .
Όσοι φωτογράφοι – καλλιτέχνες θέλουν να δουλέψουν πάνω σε δικά τους κείμενα ή κείμενα φίλων
θα πρέπει να τα στείλουν έως τις 15/9/2010 με
την προϋπόθεση ότι εκχωρούν την άδεια χρήση
τους γι αυτό το project. Είναι βέβαια πιθανόν αυτά
να χρησιμοποιηθούν και από άλλους καλλιτέχνες
γι αυτό και μόνο το project. Διεύθυνση αποστολής
κειμένων rania@kokkinidou.gr.
Υπενθυμίζεται ότι αν κάποιος θελήσει να δουλέψει
πάνω σε κείμενο άλλου γνωστού λογοτέχνη, δεν
είναι υποχρεωμένος να το στείλει μέσα στις παραπάνω προθεσμίες για να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Έχει τη δυνατότητα να το συμπεριλάβει μαζί με τα
έργα του στο φάκελο αποστολής αρκεί να έχει εξασφαλίσει ο ίδιος την άδεια χρήσης του.
Η ανάρτηση των κειμένων με θέμα «Δρόμοι»
στο sitewww.fkth.gr. θα γίνει στις 30/9/2010. Η
επιλογή των κειμένων που θα αναρτηθούν στο
διαδίκτυο για να χρησιμοποιηθούν από τους φωτογράφους θα γίνει με τρόπο ώστε να καλυφθεί το
απαραίτητο θεματικό εύρος που ζητείται για την
ολοκλήρωση του project και από τριμελή επιτροπή που θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του
Φ.Κ.Θ., έναν υπεύθυνο εκδοτικού οίκου και ένα
λογοτέχνη. Η ακριβή σύνθεση της επιτροπής θα
ανακοινωθεί μετά τη συλλογή του υλικού.
Από τις 15/10/2010 έως τις 15/7/2011 θα γίνει
αποστολή έργων με θέμα: «Δρόμοι “ελληνικοί”.
Οι “δρόμοι” της ζωής μας». Η αξιολόγηση, επιλογή κι ανακοίνωση αποτελεσμάτων θα γίνει από
1/8/2011 έως 1/9/2011. Η αξιολόγηση και η επιλογή αυτών που θα πάρουν μέρος στην Έκθεση
θα γίνει από τετραμελή επιτροπή που θα απαρτίζεται από τον υπεύθυνο του Φ.Κ.Θ., ένα γνωστού
κύρους φωτογράφο εκτός Φ.Κ.Θ., έναν υπεύθυνο
εκδοτικού οίκου και έναν εθνογράφο-λογοτέχνη.
Η ακριβής σύνθεση της επιτροπής θα ανακοινωθεί μετά τη συλλογή του υλικού.
Το Δεκέμβριου του 2011 θα γίνει η έκθεση φωτογραφίας και έκδοση λευκώματος. Στην Έκθεση
εκτός των φωτογραφιών, video, ειδικών εγκαταστάσεων κλπ θα είναι τυπωμένα και αναρτημένα
και τα λογοτεχνικά κείμενα που θα επιλεχθούν
από τους φωτογράφους. Η Έκθεση θα περιοδεύσει τμηματικά σε Ελλάδα και εξωτερικό. n

XPIΣTOΣ
BΛAXOKΩΣTAΣ
συστήματος συμμετείχε και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Ι. Αλαβάνος μαζί με άλλους 9 εκπροσώπους που
έχει ορίσει το ΤΕΕ στην κεντρική επιτροπή και
στις επί μέρους ομάδες εργασίας. Σήμερα έχει
δημιουργηθεί ένα κλίμα κυρίως από τα ΜΜΕ ότι
οι Μηχανικοί μαζί με τους γιατρούς είναι οι περισσότερο φοροδιαφεύγοντες, κάτι που είναι τελείως ψευδές. Οι μηχανικοί είναι ο κλάδος όπου
υπάρχει η πιο καθαρή εικόνα για τα έσοδά τους.
Δηλαδή, τα έσοδά τους καταγράφονται. Ωστόσο,
η κατάργηση των μοναδικών συντελεστών φορολόγησης των μηχανικών και αντικατάσταση του
εξωλογιστικού με το λογιστικό προσδιορισμό, θα
δημιουργήσει σίγουρα προβλήματα επιβίωσης σε
συναδέλφους. Ουσιαστικά προτίθεται να φορολογήσει τους μικρούς και μεσαίους - εισοδηματικά
- μηχανικούς βάσει του συνόλου των εσόδων, χωρίς συνυπολογισμό των εξόδων που δαπανώνται
σε προγενέστερο χρόνο. Η Κυβέρνηση δε θέλει να
λάβει υπόψη της τις ιδιομορφίες του επαγγέλματος του Μηχανικού και τις συνέπειες της αλλαγής
του τρόπου φορολόγησής τους, με αυτόν τον τρόπο
οδηγεί σε δυσχέρεια το επάγγελμα του ελεύθερου
επαγγελματία Μηχανικού. Νομίζω ότι πρέπει να
αντιληφθεί η Κυβέρνηση ότι οι Μηχανικοί δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποτελέσουμε τα θύματα
της πολιτικής της, στο όνομα της αντιμετώπισης
της οικονομικής κρίσης.
n Ασφαλιστικό: η ενοποίηση των ταμείων, με
κατακρήμνιση των συντάξεων, φαίνεται ότι είναι
πια κοντά. Βλέπετε άλλη λύση;
Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ενοποίηση των
Ταμείων, όπως πραγματοποιήθηκε ήταν μια
πολύ λανθασμένη κίνηση. Τα οικονομικά στοιχεία που έχει συλλέξει το ΤΕΕ αποδεικνύουν ότι
το ενοποιημένο ταμείο (ΕΤΑΑ) έχει μεγαλύτερες
δαπάνες λειτουργίας. Άρα ένας από τους βασικούς στόχους της ενοποίησης δεν επιτεύχθηκε
ποτέ. Επίσης, χαρακτηρίζω ως απαράδεκτο ότι
η Κυβέρνηση αγνόησε τα θετικά στοιχεία του οικονομικά πιο εύπορου ταμείου - όχι βέβαια από
άποψη παροχών και εξυπηρέτησης προς τα μέλη
του, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Αποτελεί κοινή ομολογία ότι η πραγματικότητα της καθημερινής μας
συναλλαγής με το Ταμείο μας πολύ λίγο άλλαξε.
Ωστόσο, η διαβούλευση έγινε ακόμη μια φορά
κάτω από ασφυκτικές συνθήκες, στην οποία δεν
κλήθηκαν να συμμετάσχουν κατ’ αρχήν όλοι οι
φορείς. Επαναλαμβάνονται λάθη των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η λύση για μένα εμπεριέχει
την αυτοδιοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ. Κάθε άλλη λύση
είναι λανθασμένη και ανήθικη. Η κατακρήμνιση
των συντάξεων, επίσης, είναι μια κίνηση πραγματικά αχαρακτήριστη. Οι συντάξεις δε θα έπρεπε
να πειραχθούν. Αυτό που έπρεπε να έχει επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι ενδελεχής έλεγχος
των εξόδων. Η αυτονομία του ταμείου μας σαφώς
αποτέλεσε τη βάση της οικονομικής ευρωστίας
του σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ωστόσο, όραμα
πρέπει να αποτελεί η δημιουργία ενός πρότυπου
αυτοδιοίκητου ασφαλιστικού φορέα αλλά με τελείως διαφορετική μορφή από τη σημερινή ως
προς την οργάνωση, τη διαδικασία αποφάσεων,
τη στελέχωσή του και την εξυπηρέτηση των συναδέλφων. n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Ηλεκτρολόγος από την Voltampere Ενεργειακή. Γνώση Αγγλικών, AutoCAD, άδεια
οδηγήσεως. Fax 23940 26189, Τηλ 23940
26300, email: account@voltampere.gr.
Υπόψη κας Μαριάνθης Γκουντίδου.
Ηλεκτρολόγος για συνεργασία με την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού
MINOS SYSTEM ως υπεύθυνος διαχείρισης πελατών, καταγραφής δικτύων, επίβλεψης εγκαταστάσεων MINOS SYSTEM,
τεχνικής υποστήριξης. Ηλικία έως 40
ετών, άπταιστα Αγγλικά, ή – και Ιταλικά,
Η/Υ(MS Office), AutoCAD, εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή 2
έτης εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα. Βιογραφικό ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε., email:
progressecological@otenet.gr. Υπόψη κου
Γ. Παπαϊωάννου.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος (κωδ.
ΗΛ10) από εταιρεία Savenergy, για μόνιμη
εργασία. Προϋπηρεσία σε φωτοβολταϊκά
επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310 340034.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος για στελέχωση συνεργείου ανεμολογικών μετρήσεων. Ηλικία 25 έως 30 ετών, εξοικείωση με
εργασία στην ύπαιθρο, πολλά ταξίδια. Τηλ
2310 487501.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από Cofely
Hellas στη Θεσσαλονίκη. 5ετής εμπειρία
σε κατασκευή ή και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων. Fax 210 6084178, Τηλ 210
6085030 (09:00-17:00), email: eleftheria.
charitou@cofely-gdfsuez.com.
Ηλεκτρονικός τεχνικός Η/Υ. Εμπειρία,
άδεια οδηγήσεως, μεταφορικό μέσο και
μικρό κεφάλαιο να αναλάβει εξ ολοκλήρου επικερδέστατη επιχείρηση του κλάδου. Τηλ 697 9974460.
Μηχανικός από εταιρεία κουφωμάτων,
για το τμήμα πωλήσεων, προσφορών, μεταφορικό μέσο. Τηλ 2310 547425.
Μηχανικός για συνεργασία. Γνώση Αγγλικών και προγραμματισμού. Βιογραφικό
email: giorgos.m@emisia.com. Υπόψη
κου Γιώργου Μέλλιου.
Μηχανικός από εταιρεία παραγωγής υγειονομικού υλικού στη Θεσσαλονίκη, ως
υπεύθυνος τμήματος διαχείρισης πελατών και after sales support. Βιογραφικό
email: artemiskyrkou@teemail.gr. Υπόψη
κ. Κύρκου.
Μηχανικός από εταιρεία ΖΕΣΗ Ε.Π.Ε., για
λιανική πώληση συστημάτων θέρμανσης,
υδραυλικών και κλιματισμού. Σχετική
εμπειρία, άδεια οδηγήσεως δικύκλου.
Βιογραφικό Fax 2310 417735, email:
contact@zesi.com.gr.
Μηχανικός από εταιρεία εφαρμογών
internet και συμβούλων, για στέλεχος πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη και για αντιπροσώπους στη περιφέρεια, για ανάπτυξη και
διαχείριση πελατολογίου. Παροχήςδωρεάν
francise. Τηλ 693 6129199.
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
από εταιρεία παραγωγής υγειονομικού
υλικού στη Θεσσαλονίκη, για αναδιαμόρφωση του τμήματος. Βιογραφικό email:
artemiskyrkou@teemail.gr. Υπόψη κ.
Κύρκου.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων. Γνώση σε
php και css. Βιογραφικό email: sales@
exnet.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής Γνώση
RDBMS Oracle, MS SQL. Εμπειρία σε
Oracle Developer, Dot Net. Βιογραφικό
email: info@uniquecom.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής για κατασκευή ιστοσελίδων. Γνώση σε php, mysql
και joomia flash και SEO. Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικό και portofolio email: info@
mecdesign.gr.

Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία πληροφορικής. Γνώση Αγγλικών,
C++, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό Fax 2310 402390,
email: jobs@tgvsoftware.com.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από εταιρεία επεξεργασίας
μετάλλων. Γνώση AutoCAD, Solid. Βιογραφικό Fax 2310 797599, Τηλ 2310 797499.
Μηχανολόγος από ανώνυμη εταιρεία κατασκευής κτηνοτροφικών μηχανημάτων
στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Γνώση
προγραμμάτων AutoCAD, Solid Edge. Fax
2310 722321, Τηλ 2310 722693.
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.
Μηχανολόγος για εργασία στο Κατάρ. Ηλικία 35 έως 45 ετών, Γνώση συστημάτων
θραύσης προπαρασκευής αδρανών υλικών και διεθνών προτύπων. Βιογραφικό
στα Αγγλικά, email: christos.galbenis@
ebmetarials.com.
Μηχανολόγος ή Μεταλλειολόγος Μηχανικός από χυτήριο, για παραγωγή χυτηρίου.
Ηλικία 40 έως 45 ετών, με δυνατά χέρια.
Τηλ 2310 722934.
Μηχανολόγος ή Μηχανικός Παραγωγής
και Διοίκησης με Δ.Π.Υ., από εταιρεία
κατασκευής παιδικών χαρών. Εμπειρία
σε χώρους παραγωγής. Γνώση Αγγλικών,
ISO 9.000 και 14.000.. Βιογραφικό email:
manager@ermisltd.com:
Πολιτικός Μηχανικός νέος από τεχνική
εταιρεία δημοσίων έργων. Βιογραφικό
Fax 2310 225251, Τηλ 2310 264131.
Πολιτικός Μηχανικός από διεθνή τεχνική
εταιρεία. 3 έτη εμπειρία στον τομέα των
κατασκευών και δυνατότητα μετακίνησης
εκτός Θεσσαλονίκης. Fax 2310 445507,
Τηλ. 2310 445367.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία συμβούλων. 4ετής εμπειρία στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Γνώση Γ.Ο.Κ., Η/Υ(Ms
Office), στατικών, νομοθεσίας, έκδοση
οικοδομικών αδειών. Βιογραφικό Fax
2310 554840, Τηλ 23310 25136, email:
infoplan@infoplan.gr,
thessaloniki@
infoplan.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για
συνεργασία, σε δημόσια έργα. Τηλ. 2310
210141, 698 0485515.
Χημικός Μηχανικός νέα, από τεχνική
εταιρεία. Γνώση Γερμανικών, Η/Υ, άδεια
οδηγήσεως, Βιογραφικό Fax 2310 515195,
Τηλ 2310 553282, email: neapnoi@hol.gr.
Χημικός Μηχανικός από βιομηχανία τροφίμων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ως
υπεύθυνος προϊστάμενος για το τμήμα
παραγωγής. Ηλικία 35 έως 40 ετών, προϋπηρεσία σε κονσερβοποιείο, γνώση Αγγλικών. Βιογραφικό Fax 2310 752179, Τηλ
2310 751767, email: reginant@otenet.gr.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων για στελέχωση εταιρείας με
ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, Β’ πρασίνου. Τηλ.
2310 347237, 697 6126326.
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην
κατηγορία 7, για στελέχωση μελετητικής εταιρείας. Τηλ 697 7466374, email:
mmadim@otenet.gr.
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης
(αναβαθμίσιμο άμεσα σε Β΄) στην κατηγορία 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες)
και στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές

Μελέτες), για στελέχωση εταιρείας. Τηλ
694 2099916.
Αρχιτέκτων με δημιουργία 3d animation
και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων για
πινακίδες έργων, διαφημιστικά έντυπα,
για συνεργασία με μελετητικές εταιρείες
– εργολάβους. Τηλ 694 0637344, email:
rendering4@gmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα με ευχέρεια στη σύνθεση,
7ετή εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών
αδειών. Γνώση Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, Γαλλικών,
AutoCAD 2D - 3D, Autocad Architecture
2010, 3d Studio Max, Photoshop, για συνεργασία με εργολάβους, κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία.
Τηλ 693 7750994.
Αρχιτέκτων μεταπτυχιακό σε αρχιτεκτονική τοπίου, 15ετή εμπειρία σε μελέτες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Γνώση Αγγλικών, Σερβικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD,
Photoshop, Sketch up, για συνεργασία με
αρχιτεκτονικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες. Fax 2310 423866, Τηλ 2310
423866, 693 6527267, email: re-form@
tee.gr.
Αρχιτεκτόνισσα, νέα, με ευχέρεια στη
σύνθεση και κατασκευή μακέτας εμπειρία ενός έτους. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών, Η/Υ(Ms Office,
Internet), AutoCAD, ArchiCAD, 3d Studio
Max, Photoshop, για εργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο ή εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 694 2704991, email: despoina.
kameni@hotmail.com.
Αρχιτέκτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για
εξωτερική συνεργασία με τεχνικές εταιρείες και αρχιτεκτονικά γραφεία σε όλη
την Ελλάδα, για αρχιτεκτονικές μελέτες,
3D φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, πινακίδες εργοταξίου. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD,
ArchiCAD, Artlantis, Photoshop. Τηλ
2310 932211, 694 5233853, email:
reactdesign@yahoo.gr.
Γεωλόγος απόφοιτος του τομέα εφαρμοσμένης γεωλογίας, με εξειδίκευση στο
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), ECDL, AutoCAD,
άδεια οδηγήσεως, μεταφορικό μέσο, για
εργασία σε τεχνικές - κατασκευαστικές
εταιρείες. Τηλ 697 3316607.
Ηλεκτρολόγος, μέλος ΤΕΕ 2005. 3 έτη
προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες ΜΕΚ
Α’. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), 4Μ,
AutoCAD, μελετών φυσικού αερίου για
εργασία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Τηλ 698 3661271, email: ilektrologos_
mixanikos@yahoo.com.
Ηλεκτρολόγος με 10 έτη εμπειρία σε μελέτες επιβλέψεις Η/Μ έργων σε ιδιωτικά
και δημοσία έργα. Γνώση Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD, 4Μ, ΜΕΚ Α’ τάξης, (Η/Μ-υδραυλικά υπό πίεση-βιομηχανικά-ενεργειακά),
για εργασία σε εταιρία, βιομηχανία στο
Κιλκίς ή Θεσσαλονίκη. Τηλ 694 5951245.
Ηλεκτρολόγος με ειδικότητα ηλεκτροακουστικής, μέλος ΤΕΕ 2007, μάστερ
σε ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και
εμπειρία σε βιομηχανία. Γνώση Η/Υ,
MATLAB, VHDL, VDSP++, PLC, AutoCAD,
Photoshop και άδεια οδήγησης για εργασία στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 694
8507728, email: ta4gma@hotmail.com.
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος με διοικητική και εργοταξιακή εμπειρία βιομηχανικών και κτιριακών έργων Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ, άδεια οδηγήσεως, για
εργασία .Τηλ. 2310 314278, 697 6206265.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ
2008, Msc ‘Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες’. Γνώση Αγγλικών (Proficiency), Η/Υ(Ms
Office), AutoCAD, GIS (ArcGis, MapInfo),
για εργασία. Τηλ 693 6171032, email:
kyrxatziv@teemail.gr.

Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 2007, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD, για εργασία ή για συνεργασία.
Τηλ 693 4494239.
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1990, με 20ετή
εμπειρία σε μελέτη επίβλεψη κατασκευή
τεχνικών έργων στη βιομηχανία, Γνώση
άπταιστων Γερμανικών, Η/Υ(MS Office
Internet), AutoCAD, ζητάει συνεργασία με
τεχνικά γραφεία και εταιρείες για εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών σε οικοδομικά και βιομηχανικά έργα. Τηλ. 693
6717379, email: gchasapis@yahoo.gr.
Πολιτικός Μηχανικός και εργολάβος
δημοσίων έργων, για εργασία σε τεχνική
εταιρεία κατά προτίμηση σε εργοτάξιο.
Τηλ 697 7224729.
Πολιτικός Μηχανικός με προϋπηρεσία ως
Project Manager, εμπειρία στο εργοτάξιο,
επίβλεψη και επιστασία μεταλλικών κατασκευών, για εργασία. Τηλ 694 6677018.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1996,
με πτυχίο ΜΕΚ Α’ Οικοδομικά (αναβαθμίσιμο άμεσα σε Β΄) Α’ οδοποιία, υδραυλικά,
λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για
στελέχωση εταιρείας. Τηλ 693 7039992.
Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εμπειρία
σε στατικές μελέτες δημοσίων έργων και
ιδιωτικών έργων (γέφυρες, προένταση,
σύμμεικτα, φέρουσα τοιχοποιία) και μελετητικό Β’ τάξης στην κατηγορία 8, για
συνεργασία. Τηλ 697 6765233.
Πολιτικός Μηχανικός, κυρία. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 2002,
επιμετρήσεων δημοσίων και ιδιωτικών
έργων, σύνταξης λογαριασμών και ΠΠΑΕ,
για εργασία στην περιοχή της ανατολικής
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 694 8949533.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007,
με μεταπτυχιακό στην Υδραυλική Μηχανική, εμπειρία στη μελέτη (σύνταξη συμβατικών τευχών), διαχείριση (ΑΠΕ, επιμετρήσεις, λογαριασμοί κλπ.) και επίβλεψη
δημόσιων έργων Γνώση Αγγλικών, Η/Υ,
AutoCAD, για εργασία. Τηλ 693 2441441,
email: lyroufani@gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ) / (Ε.Δ.Ε), με
5ετή εμπειρία στη μελέτη ιδιωτικών έργων, 25ετή στην επίβλεψη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων, για συνεργασία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα στην περιοχή της
Θεσσαλίας και Μακεδονίας ή περιστασιακά ως επιβλέπων μηχανικός για έργα
εντός εκτός Ελλάδας. Τηλ 697 4428152.
Τοπογράφος Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ
Β’ Οδοποιία, Β’ Οικοδομικά, Β’ Υδραυλικά, Α’ Λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας,
ή συνεργασία. Τηλ 694 4195139.
Τοπογράφος Μηχανικός με 17ετή εμπειρία σε υδραυλικές μελέτες (οριοθετήσεις
ρεμάτων, αποχετεύσεις οδών-οικισμών,
αντιπλημμυρικά, υδρεύσεις), τοπογραφικές μελέτες ((κτηματογραφήσεις, αποτυπώσεις, μνημεία, GPS-GIS, ειδικές
εφαρμογές), μελέτες οδοποιίας, για συνεργασία. Τηλ 697 2240199.
Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές
σπουδές στο «Περιβάλλον», 4ετή εμπειρία σε μελέτες ΜΠΕ (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), ΠΠΕ, αναφορές
MEMP, άδειες χρήσης νερού, εκθέσεις
CO2. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD, Visual Basic. Μελετητικό Α’
τάξης στις κατηγορίες 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και 18 (Χημικοτεχνικές
Μελέτες), για συνεργασία με μελετητικά
γραφεία. Τηλ 697 6438762, email: chatz.
milt@gmail.com.
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