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

EDITORIAL

Το χάπι δεν ήταν χρυσό. Και σίγουρα δεν μας θεράπευσε. Χάσαμε πολλά που θεωρούσα-
με αυτονόητα. Με τη δε «τρόικα» να βολτάρει στους δρόμους της Αθήνας και στους δια-
δρόμους των υπουργείων, η φράση «δημοσιονομική προσαρμογή» έφτασε να ακούγεται 
ακόμη και στα θρανία των δημοτικών σχολείων. 
Δρέψαμε καρπούς; Πολύ νωρίς για απάντηση: ο δρόμος για την εξυγίανση (την εξυγί-
ανση, όχι το να σταθούμε στα πόδια μας) είναι πολύ μακρύς ακόμη. Ωστόσο, οι αριθμοί 
αφήνουν κάποια περιθώρια αισιοδοξίας (ή παρηγοριάς;). Στο πρώτο εξάμηνο του 2010, 
λέει, το έλλειμμα μειώθηκε κατά πάνω από 40%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2009. 
Από την άλλη, όμως, στο ίδιο διάστημα, εμφανίζεται υστέρηση εσόδων σε σχέση με το 
στόχο (αύξηση 7,2% έναντι στόχου 13,7%), η οποία θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αν δεν 
είχαν μειωθεί κατά 7,2% οι επιστροφές φόρων.
Έγινε λιγότερο πικρό το χάπι; Μάλλον όχι. 
Οι δείκτες καταγράφουν. Μαρτυρούν μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, 
αδυναμία δανειοληπτών να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, συρρίκνωση της κα-
τανάλωσης (και άρα των πωλήσεων), «τρέμουλο» στην παραγωγή. 
Την ίδια ώρα, δημόσια έργα και φιλόδοξα προγράμματα εξαγγέλλονται μεν –ενδεχο-
μένως με τις αγαθότερες των προθέσεων- αλλά …δεν υλοποιούνται. Το δημόσιο χρήμα 
δε βγαίνει από τα ταμεία. Το κράτος εμφανίζεται φλύαρο σε λόγια, αλλά φειδωλό σε 
πληρωμές.
Στο πρώτο τρίμηνο του 2010, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό σημειώθηκε μείωση 
της δημόσιας κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά 22,4%. Στο δε πρώτο εξάμηνο, 
τα δημοπρατούμενα έργα, προϋπολογισμού άνω των 2 εκατ. ευρώ, από το δημόσιο και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα μειώθηκε κατά 12,1% (στοιχεία ΣΕΤΕ).
Με βάση στοιχεία του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από τις πρώτες 
197 συμβάσεις δημόσιων έργων, προκύπτει ότι για την υπογραφή μίας σύμβασης απαι-
τήθηκαν κατά μέσο όρο έξι μήνες από τη δημοπράτηση του έργου. Οι δε προκηρυσσό-
μενες μελέτες το τελευταίο τετράμηνο μειώθηκαν κατά …71%, με βάση στοιχεία της 
μόνιμης επιτροπής μελετητών δημοσίων έργων του ΤΕΕ.
Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το σφιχτό δημοσιονομικό «ζωνάρι», που έχει οδηγήσει 
πολλούς Έλληνες στα πρόθυρα της απόγνωσης, χρειάζεται ένα αντίβαρο. Την ανάπτυξη 
–και το έχουμε πει πολλές φορές- μια ανάπτυξη που είναι εφικτή, χάρη και (αλλά όχι 
μόνο) στην «καλή νεράιδα» των κοινοτικών κονδυλίων και του ΕΣΠΑ 2007-2013, που στα 
επόμενα χρόνια δε θα μας επισκέπτεται πια. 
Ανάπτυξη σημαίνει επενδύσεις, προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενίσχυση 
εξαγωγών και εναλλακτικής αγροτικής παραγωγής, άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων 
και «γκρέμισμα» συντεχνιών. Επίσης –δε θα κουραζόμαστε να το λέμε- σημαίνει ΤΑ-
ΧΥΤΗΤΑ.
Η λογική της κυβέρνησης να σχεδιάσει σε tabula rasa, να πιάσει όλα τα θέματα «από 
το μηδέν», μπορεί να εκπορεύεται από τις αγαθότερες των προθέσεων, αλλά μπερδεύ-
ει τους υποψήφιους επενδυτές. 
Οι επενδυτές –Έλληνες και ξένοι- σε όλους τους κλάδους, είτε μιλάμε για βιομηχανία 
είτε για ενέργεια είτε για τουρισμό είτε για κατασκευές, διστάζουν να αποχωριστούν 
τα κεφάλαιά τους, όταν δεν ξέρουν τους όρους του παιχνιδιού. Με άλλα λόγια όταν δεν 
έχουν στα χέρια τους ένα σταθερό πλαίσιο κανόνων. 
Κι έχουν δίκιο: πώς να πεις σε έναν Αμερικανό ή έναν Γερμανό επιχειρηματία, που απο-
φάσισε να επενδύσει στην Ελλάδα το 2005, μετά τον Ολυμπιακό θρίαμβο, να ξεχάσει 
αυτά που ήξερε όταν έφερνε τα ωραία του λεφτά, γιατί τα πράγματα έχουν στο μεταξύ 
αλλάξει; 
Το ίδιο συμβαίνει και με τους ιδιώτες. Δεν έχουν ακόμη καθαρή εικόνα για πολλά. Για πα-
ράδειγμα, για το αν πρέπει να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους ή να δηλώσουν τον 
ημιυπαίθριό τους (το τελευταίο γιατί το παρελθόν έχει δείξει ότι οι κυβερνήσεις τείνουν 
να ξεχνούν την παρανομία και να «τα μαζεύουν» από τους νομοταγείς).
Είναι αλήθεια ότι το «μπρος πίσω» και η ασυνέχεια πολιτικών κατά τη διαδοχή των 
κυβερνήσεων, σίγουρα δεν ωφελούν όταν μιλάμε για επενδύσεις και προγράμματα. Εν-
δεικτικές είναι οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στο μέτωπο των φωτοβολταϊκών 
ή του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Ασφαλώς δε βοηθούν, σε μια περίοδο 
που ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και η ανάπτυξη χρειάζεται «δημιουργικά κεφάλαια» 
εδώ και τώρα. 
Πασίγνωστη η Ιπποκρατική ρήση «το προλαμβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν εστί». Στα-
μάτησε που σταμάτησε η μηχανή της ελληνικής οικονομίας, γιατί δεν έγιναν αυτά που 
έπρεπε επί δεκαετίες, τώρα ας εκμεταλλευτούμε την επανεκκίνηση (restart, που θα έλε-
γαν και οι κοινοτικοί μας εταίροι) για να προλάβουμε μελλοντικά δεινά. 
Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αναπροσανατολισμό του αναπτυξιακού μας μοντέλου 
προς την παραγωγή αντί για την κατανάλωση, με αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμι-
κού της χώρας, της καινοτομίας και της γνώσης, με διαφάνεια, ενίσχυση της εξωστρέ-
φειας, κοινωνική προστασία, σαφήνεια στους νόμους και πάταξη της γραφειοκρατίας 
και, κυρίως, με γρήγορες αποφάσεις.

ΤΟ …RESTART ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΙΚΡΟ ΧΑΠΙ

Πηγή: www.shoesathletic.net
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Την ίδρυση Παρατηρητηρίου Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού και τη σύνταξη -με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα πενταετίας (2011-2015)- των 
μελετών ΓΠΣ των ΟΤΑ, που θα δημιουργηθούν 
μετά τον «Καλλικράτη», προτείνει μεταξύ άλλων 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Παράλληλα, εισηγείται την επικαιροποίηση 
ενιαίων προδιαγραφών σύνταξης των μελετών 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και την ενίσχυση των διαδικασι-
ών διαβούλευσης  και συμμετοχής των φορέων 
στη γνωμοδότηση επί των προτάσεων των Γενι-
κών Πολεοδομικών Σχεδίων. Επισημαίνει δε, ότι 
επιβάλλεται η οριστικοποίηση και θεσμοθέτηση 
των φορέων επίβλεψης και έγκρισης των ΓΠΣ/
ΣΧΟΟΑΠ σε εθνική κλίμακα.
Σε επίπεδο ειδικού πολεοδομικού σχεδιασμού, 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει –μεταξύ άλλων- την άμε-
ση σύνταξη και έγκριση κατάλληλης και αποτε-
λεσματικής νομοθετικής ρύθμισης για το ζήτημα 
των αρμοδιοτήτων για την έγκριση πολεοδο-
μικών  μελετών και γενικότερα πολεοδομικών 
ρυθμίσεων. 
Επιπρόσθετα, προτείνεται να εξειδικευτούν οι 
διαδικασίες προείσπραξης εισφοράς σε χρήμα, 
ώστε να γίνουν λειτουργικές, αλλά και να θεσμο-
θετηθούν νέες πηγές οικονομικών πόρων.
Στο «μέτωπο» της εφαρμογής των πολεοδομι-
κών μελετών, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει να υπάρξει 
εξειδικευμένη ενεργή πολιτική προς την έγγεια 
ιδιοκτησία και αντίστοιχες νομοθετικές ρυθ-
μίσεις για την αξιοποίηση της υπεραξίας, που 
δημιουργείται από τη συνεχή ένταξη νέων πε-
ριοχών στα σχέδια πόλης και την απόδοση της 
διαχείρισής της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για 
κοινωφελείς σκοπούς.
Σχετικά με τα προγράμματα αστικής αναγέννη-
σης και τις αναπλάσεις, προτείνεται η απλοποίη-

ση της νομοθεσίας και η διαμόρφωση λειτουργι-
κού πλαισίου για την προώθηση της υλοποίησής 
τους (τυπολογίες επιλέξιμων περιοχών, επιλέξι-
μες δράσεις, πηγές χρηματοδότησης, περιοδικές 
προσκλήσεις, κ.ο.κ.). 
Οι παραπάνω προτάσεις καταγράφηκαν στο 
πλαίσιο ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με τίτ-
λο «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛ-
ΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ». Την ομάδα αποτελούσαν οι συ-
νάδελφοι: Γ. Αγγελίδης (ΑΜ), Κ. Τσαβδάρογλου 
(ΑΤΜ), Χρ. Μακράκης – Καραχάλιος (ΜΧΠΠΑ) 
και Γ. Τσακούμης (ΑΤΜ).

Οι κυριότερες προτάσεις και διαπιστώσεις της 
ομάδας ακολουθούν:
Η εργασία για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό και τα 
προβλήματά του στην Ελλάδα του 2010, συντάχθη-
κε από τα παραπάνω μέλη της Ομάδας Εργασίας 
τον Απρίλιο–Μάιο 2010 ύστερα από την υπ΄αριθ.
Α72/Σ6/10  ανάθεση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με 
στόχο να συμβάλει κατά το δυνατό στη διαπίστωση 
και διόρθωση των προβλημάτων και τη δημιουρ-
γία εκσυγχρονισμένου πλαισίου και μηχανισμών 
σχεδιασμού με προτάσεις διαφοροποιήσεων της 
νομοθεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών και των 
ασκούμενων πολεοδομικών πολιτικών σε διάφο-
ρα επίπεδα.
Η Ομάδα Εργασίας διαπίστωσε, ότι οι προτάσεις 
για την αντιμετώπιση των  προβλημάτων και τον 
εκσυγχρονισμό του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
πρέπει να κινούνται προς ορισμένες ουσιώδεις 
και αλληλοεξαρτώμενες κατευθύνσεις ως εξής:
1. Θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τάσεις & 
ρεύματα του σύγχρονου ευρωπαϊκού (πολεοδομι-
κού, περιβαλλοντικού, ενεργειακού και όχι μόνο) 
αειφορικού σχεδιασμού των αστικών συνόλων, 
(«πράσινη» πόλη, πόλη μηδενικού άνθρακα, 
«έξυπνη» πόλη,  βιώσιμη κινητικότητα, συμπα-
γής σχεδιασμός κ.α.) τα οποία δεν πρέπει όμως 
να υιοθετούνται άκριτα.
2. Θα πρέπει να βασίζονται στη σωστή διάγνωση 
του χαρακτήρα, των μεταλλάξεων και των ανα-
γκών των ελληνικών οικισμών (μεταβλητότητα) 
και του συστήματος παραγωγής κατοικίας (ιδιω-
τική έγγεια ιδιοκτησία και  ιδιωτική -κυρίως ερ-
γολαβική- δόμηση), στην παρούσα χρονική στιγμή 
και το μέλλον. 
3. Θα πρέπει επίσης (οι προτάσεις) να βασίζονται 
στη σωστή διάγνωση των μέχρι τώρα διαπιστω-
μένων αδυναμιών του Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
στην Ελλάδα και των επιπτώσεών τους.
4. Θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην ανάγκη να 
δημιουργηθεί ένα πλαίσιο Πολεοδομικού Σχε-
διασμού όχι μόνο επαρκές και αξιόπιστο, αλλά 
ταυτόχρονα απλό, σαφές, ευέλικτο και αντιγρα-
φειοκρατικό για να ανταποκρίνεται με επάρκεια 
και στο σωστό χρόνο στις ανάγκες της χώρας, την 
εξυπηρέτηση των παραγωγικών δομών και τις δυ-
νατότητες του (αναμορφωμένου) διοικητικού μη-
χανισμού που θα το εκπονεί και θα το εφαρμόζει.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η ομάδα εργασίας διατύ-
πωσε γενικές προτάσεις για θέματα Πολεοδομι-
κού Σχεδιασμού:

• Διοικητικά-οργανωτικά μέτρα  
• Συγχώνευση μελετών και διαδικασιών
• Αποσαφήνιση και απλοποίηση του περιεχομέ-
νου των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ. 
• Εισαγωγή νέων τρόπων (μηχανισμών) πολεοδο-
μικού σχεδιασμού
• Επέκταση της δυνατότητας Ιδιωτικής Πολεοδό-
μησης
• Εισαγωγή στο σχεδιασμό ρυθμίσεων «πράσι-
νης» και «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης κινητι-
κότητας,
• Εισαγωγή στο σχεδιασμό ασφαλιστικών δικλεί-
δων
• Συσχέτιση Πολεοδομικού και Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού

Περαιτέρω, στα θέματα των Γενικών Πολεοδο-
μικών Σχεδίων, προτάθηκαν: 
• Οριστικοποίηση και θεσμοθέτηση των φορέων 
επίβλεψης και έγκρισης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, υπό 
το πρίσμα του «Καλλικράτη». Αποσαφήνιση των 
αρμοδιοτήτων επίβλεψης και έγκρισης των ΓΠΣ/
ΣΧΟΟΑΠ. Οι μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ των ΟΤΑ, που 
περιλαμβάνονται στα όρια ευθύνης των ΟΡΣΑ και 
ΟΡΘΕ, προτείνεται να συνεχίσουν να επιβλέπο-
νται από τις υπηρεσίες αυτών των οργανισμών, 
αλλά η έγκρισή τους να είναι αρμοδιότητα των 
αντίστοιχων Γενικών Διοικήσεων. 
• Προγραμματισμός προκηρύξεων
Σύνταξη μελετών ΓΠΣ των ΟΤΑ που δημιουρ-
γούνται μετά την έγκριση του «Καλλικράτης» 
με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πενταετίας 
2011-2015 έτσι ώστε σε αυτό το διάστημα να ορι-
στικοποιηθεί το πλαίσιο του Πολεοδομικού Σχε-
διασμού σε εθνική κλίμακα. Οι μελέτες προκη-
ρύσσονται από τους νέους ΟΤΑ και εποπτεύονται 
και εγκρίνονται από τις υπηρεσίες των Γενικών 
Διοικήσεων. 
• Επικαιροποίηση προδιαγραφών
Η επικαιροποίηση ενιαίων προδιαγραφών σύ-
νταξης των μελετών ΓΠΣ και η οριστικοποίηση 
κατευθύνσεων και οδηγιών για τη γενικότερη 
πολιτική γης από τις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) είναι δύο παράμετροι 
που προτείνονται για να δημιουργήσουν ένα νέο 
(επικαιροποιημένο) ενιαίο πλαίσιο αρχών και κα-
τευθύνσεων Πολεοδομικού Σχεδιασμού σε εθνι-
κή κλίμακα.
• Παρατηρητήριο «Πολεοδομικού Σχεδιασμού»
Η ίδρυση και λειτουργία «Παρατηρητηρίου Πολε-
οδομικού Σχεδιασμού» απαιτείται να θεσμοθε-
τηθεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος (ΥΠΕΚΑ) αλλά και στις Περιφέρειες που 
στόχο θα έχει να παρακολουθεί, να επεξεργάζεται 
τα συλλεχθέντα στοιχεία και να ενημερώνει για 
την πορεία όλων των επιπέδων του Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού.
• Συμμετοχή φορέων στα Γενικά Πολεοδομικά 
Σχέδια
Προτείνεται η ενίσχυση των διαδικασιών διαβού-
λευσης και συμμετοχής των φορέων στη γνωμο-
δότηση επί των προτάσεων των Γενικών Πολεο-
δομικών Σχεδίων.

Στα θέματα Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού1 
προτάθηκαν:
• Αρμοδιότητες για την έγκριση Πολεοδομικών 
Μελετών και γενικότερα πολεοδομικών ρυθμί-
σεων
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Α. Άμεσα η έγκριση κατάλληλης νομοθετικής 
ρύθμισης, που θα λύσει σήμερα το ζήτημα των 
αρμοδιοτήτων (υπέρ της αναβάθμισης του θεσμι-
κού ρόλου των Γενικών Διοικήσεων) και θα επιτα-
χύνει τις διαδικασίες του Ειδικού Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού.
Β. Η οριστική λύση του θέματος με την αναθεώ-
ρηση του Συντάγματος άρθρο 102 παρ. 1 εδάφιο δ 
«άσκηση αρμοδιοτήτων ΟΤΑ που τους έχουν ανα-
τεθεί και που συνιστούν αποστολή του Κράτους».
• Χρηματοδότηση μελετών
Προτείνεται σήμερα αφενός να εξειδικευθούν οι 
διαδικασίες προείσπραξης εισφοράς σε χρήμα 
ώστε να γίνουν λειτουργικές, αφετέρου να θεσμο-
θετηθούν νέες πηγές οικονομικών πόρων, που, 
σε συνδυασμό με την αποσαφήνιση των αρμοδι-
οτήτων έγκρισης, να επιταχύνουν τις διαδικασίες 
ολοκλήρωσης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
• Στελέχωση και υποστήριξη Υπηρεσιών Επίβλε-
ψης των ΟΤΑ
Οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό για τη 
στελέχωση φορέων και Υπηρεσιών Σχεδιασμού 
σε περιφερειακό και αυτοδιοικητικό επίπεδο 
είναι σήμερα τεράστιες. Σε πολλές περιπτώσεις 
δεν υπάρχει ούτε ένας εξειδικευμένος υπάλ-
ληλος (ιδιαίτερα πολεοδόμος) ή όσοι υπάρχουν 
είναι λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση. Αυτά τα 
δεδομένα δημιουργούν τεράστιες αδυναμίες στη 
σύνταξη προκηρύξεων, στην επίβλεψη, στην ολο-
κλήρωση των μελετών. Υπό το πρίσμα του «Καλ-
λικράτη», προτείνεται να διευκρινισθεί  σαφώς 
ως προαπαιτούμενη η στελέχωση των τεχνικών 
υπηρεσιών των ΟΤΑ με τις συναφείς επιστημονι-
κές ειδικότητες που απαιτούνται για την επίβλεψη 
μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού και να υπάρ-
ξει άμεσο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής της 
στελέχωσης. 
• Εφαρμογή των Πολεοδομικών Μελετών
Προτείνεται να υπάρξει μια εξειδικευμένη ενεργή 
πολιτική για την έγγεια ιδιοκτησία και αντίστοι-
χες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση 
της υπεραξίας, που δημιουργείται από τη συνεχή 
ένταξη νέων περιοχών στα σχέδια πόλης και την 
απόδοση της διαχείρισής της στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση για κοινωφελείς σκοπούς και παρεμβά-
σεις βελτίωσης και αναβάθμισης του δομημένου 
περιβάλλοντος.
• Προγράμματα Αστικής Αναγέννησης και Ανα-
πλάσεις 
Προτείνεται η δημιουργία Προγράμματα Αστικής 
Αναγέννησης και λειτουργικού πλαισίου για την 
υλοποίηση προγραμμάτων αστικής αναγέννησης 
και αναπλάσεων (τυπολογίες επιλέξιμων περιο-
χών, επιλέξιμες δράσεις, πηγές χρηματοδότησης, 
περιοδικές προσκλήσεις, κ.ο.κ.), καθώς και η 
συμπλήρωση και απλοποίηση της νομοθεσίας. 
Για τις αναπλάσεις κρίνεται χρήσιμη η συμμετοχή 
πολεοδόμων, ώστε να υπάρχει ένα μίνιμουμ εγ-
γυήσεων ότι αυτές θα ενσωματώνονται αρμονικά 
στον πολεοδομικό ιστό και θα λαμβάνουν υπόψη 
τις ευρύτερες κοινωνικές, αναπτυξιακές, περι-
βαλλοντικές και αισθητικές παραμέτρους.
 Ο όρος αφορά στις ΠΜΕ-Α και στις Πράξεις 
Εφαρμογής. Χάριν διευκόλυνσης περιλαμβάνο-
νται και τα θέματα προγραμμάτων αστικής ανα-
γέννησης και αναπλάσεων n

Ο Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ  
 

Την ευρύτατη πλειοψηφία, που –όπως είπε- 
υπάρχει για πρώτη φορά στην ιστορία του ΤΕΕ, 
όσον αφορά τη συγκρότηση αναλογικού, διαπαρα-
ταξιακού προεδρείου της διοικούσας επιτροπής, 
επεσήμανε ο νέος πρόεδρος του Επιμελητηρίου, 
Χρήστος Σπίρτζης, μετά την εκλογή του. Ο ίδιος, 
που θα κρατήσει τα «ηνία» του επιμελητηρίου 
μέχρι και το 2012, υπογράμμισε στις 12/7 ότι η 
εκλογή του «έχει κυρίως πολιτικά και όχι στενά 
κομματικά χαρακτηριστικά”.

Ο Χρήστος Σπίρτζης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, 
41 ετών, από την παράταξη “ΠΑΣΚ-Συνεργαζό-
μενοι Μηχανικών”, μέχρι τώρα Β΄ αντιπρόεδρος 
της Διοικούσας ΤΕΕ , εξελέγη με συντριπτική 
πλειοψηφία από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ τη 
λεγόμενη και «Βουλή των Μηχανικών».
Καθήκοντα πρώτου αντιπροέδρου ανέλαβε ο 
Σωκράτης Αλεξιάδης, αρχιτέκτων μηχανικός και 
μέχρι τώρα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ 
από την παράταξη “Δημοκρατική Κίνηση Μηχα-
νικών” (ΔΚΜ).
Στη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου αναδείχθη-
κε ο επίσης αρχιτέκτων Θεόδωρος Σεραφίδης, 
ιδρυτής και πρόεδρος της παράταξης “Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες Μηχανικοί” (και μέχρι τώρα επί-
σης μέλος της ΔΕ ΤΕΕ).
Η ολοκλήρωση της εκλογής των μελών του Προ-
εδρείου της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ θα γίνει 
με την ανάδειξη του νέου γενικού γραμματέα δη-
μοσίων έργων ΤΕΕ και του αναπληρωτή του, σε 
προσεχή συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. 
Μέχρι την συγκρότηση του νέου Προεδρείου και 
της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ θα ασκεί τα καθή-
κοντά της η απερχόμενη διοίκηση του ΤΕΕ. 
Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΤΕΕ, Γ. Αλαβά-
νος, δήλωσε: «Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
απέκτησε μια πολύ ισχυρή διοίκηση. Σε ιστορικά 
κρίσιμες στιγμές έγινε μια βασική επιλογή, με ένα 
πολύ ισχυρό  σύστημα, όπως είναι αυτό της απλής 
αναλογικής. Οι διαδικασίες ανάδειξης οργάνων 
να μη δώσουν αφορμές, προσχηματικά ή όχι, για 
μια εσωστρεφή πορεία στο ΤΕΕ. Όπως διαπιστώ-
θηκε, γραπτά και προφορικά, η βασική θέση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των αντιπροσώπων οι 
οποίοι επέλεξαν τη νέα διοίκηση είναι ότι η πολι-
τική που έχει επιβληθεί στη χώρα έρχεται σε από-
λυτη αντίθεση με τις λογικές της ανάπτυξης , της 
απασχόλησης, των υγειών εργασιακών συνθηκών, 
της αναβάθμισης της παιδείας. Οι μηχανικοί με τον 
πιο βίαιο τρόπο απαξιώνονται και οδηγούνται στην 
ανεργία. Μια πολιτική με αντίθετα χαρακτηριστικά, 
στα πλαίσια της αυτόνομης παρέμβασης του ΤΕΕ 

στα πολιτικά δρώμενα (κατάκτηση που δεν ανατρέ-
πεται) είναι δέσμευση - οδηγός δράσης του νέου 
προέδρου και της νέας διοίκησης. Σ’ αυτήν την  κα-
τεύθυνση, κανένας μηχανικός δεν πρέπει να μένει 
αμέτοχος.» 

n Το νέο προεδρείο
Ειδικότερα, στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν το 
Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Ιουλίου 2010 
την Αθήνα:
-Νέος πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ για την επόμε-
νη τριετία εξελέγη από την Αντιπροσωπεία ο Χρή-
στος Σπίρτζης, με 131  ψήφους επί 159 ψηφισά-
ντων.  Καταμετρήθηκαν 21 λευκά και 7 άκυρα.
-Νέος Α’ αντιπρόεδρος του ΤΕΕ εξελέγη ο Σω-
κράτης Αλεξιάδης με 130 ψήφους επί 158 ψηφι-
σάντων. 
-Νέος Β’ αντιπρόεδρος του ΤΕΕ εξελέγη ο Θεό-
δωρος Σεραφίδης, με 89 ψήφους επί 108 ψηφι-
σάντων (3 άκυρα και 16 λευκά) κατά τη δεύτερη 
ψηφοφορία. Στην πρώτη ψηφοφορία είχε συγκε-
ντρώσει 100 ψήφους, επί 121 ψηφισάντων.
 Η Αντιπροσωπεία στη συνεδρίασή της  (ψήφισαν 
193, λευκό 1, έγκυρα 192) εξέλεξε επίσης τη νέα 
15μελή διοικούσα επιτροπή. Τα νέα Μέλη της ΔΕ 
ΤΕΕ, με σειρά των ονομάτων έτσι όπως ανακοινώ-
θηκε από την εφορευτική επιτροπή, είναι οι: 
Ιωάννης Φούρκας  (ΔΗΠΑΜ) με 12 ψήφους,  
Γρηγόριος Γρηγοριάδης  (Δημοκρατική Πανεπι-
στημονική Κίνηση Μηχανικών)  με 12 ψήφους, 
Δημήτρης Πετρόπουλος(Αριστερός Ενωτικός Συ-
νασπισμός) με 14 ψήφους, Θεόδωρος Σεραφίδης 
(ΕλΕΜ) με 13 ψήφους, Χρήστος Σπίρτζης (ΠΑΣΚ 
– Σ) με 15 ψήφους, Ηρακλής Δρούλιας (ΠΑΣΚ-
Σ) με 13 ψήφους, Σπυρίδωνας Ζαννιάς(ΠΑΣΚ-Σ) 
με 12 ψήφους, Αθανάσιος  Μπούμης (ΠΑΣΚ-Σ) 
με 12 ψήφους, Νικόλαος Μήλης (ΠΑΣΚ-Σ) με 
12 ψήφους, Αντώνιος Πρωτονοτάριος  (Συμπα-
ράταξη Μηχανικών για το ΤΕΕ) με 12 ψήφους, 
Ευστάθιος Τσέγκος (Συμπαράταξη Μηχανικών 
για το ΤΕΕ – Μηχανικοί της Εκπαίδευσης) με 13 
ψήφους, Κωνσταντίνος Μακέδος (ΔΚΜ) με 12 
ψήφους, Σωκράτης Αλεξιάδης  (ΔΚΜ) με 12 ψή-
φους, Ιωάννης  Παπαδόπουλος  (ΔΚΜη-ΔΑΠ& 
Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί) με 16 ψήφους  και  
Κώστας Κουρνιώτης  (ΔΚΜ) με 12 ψήφους.
Eν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε η σύνθεση του προ-
εδρείου της Αντιπροσωπείας,  με την εκλογή στη 
θέση του Αναπληρωτή γραμματέα της Αντιπροσω-
πείας του Μάρκου  Σιούνα, ο οποίος επί 138 ψη-
φισάντων έλαβε 102 ψήφους στη δεύτερη ψηφο-
φορία που διεξήχθη για τη θέση αυτή. Στην πρώτη 
ψηφοφορία για τη θέση αναπληρωτή γραμματέα 
της Αντιπροσωπείας ο κ. Σιούνας έλαβε 87 ένα-
ντι 49  ψήφων του συνυποψηφίου του Εμμανουήλ 
Δρακάκη, ο οποίος αμέσως μετά παραιτήθηκε 
από τη διεκδίκηση της θέσης. n
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Ανεφάρμοστες είναι οι διατάξεις του άρθρου 5 του 
νόμου 3044/2002, που ρυθμίζουν τα περί πραγ-
ματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμη-
σης (ΜΣΔ), αλλά και οι αντίστοιχες της  σχετικής 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως γνωμοδό-
τησε ομόφωνα το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης ΟΚΚ 
της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας. Το Τμήμα 
αποδέχτηκε μερικώς κατά το πρώτο ερώτημα τη 
σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους. 
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Τμήμα, όπως προ-
κύπτει από την παρ.1 του Αρθ-5 του Ν-3044/02 
ως “πραγματοποίηση” μεταφοράς συντελεστή  
δόμησης νοείται η άσκηση και υλοποίηση του 
δικαιώματος ΜΣΔ, που προηγουμένως έχει ανα-
γνωρισθεί από την Πολιτεία, με την έκδοση του 
σχετικού τίτλου. 
Η υλοποίηση αυτή του δικαιώματος ΜΣΔ συνί-
σταται στην προσθήκη συντελεστή δόμησης στο 
ωφελούμενο ακίνητο, κατόπιν έκδοσης απόφα-
σης της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, με 
την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της ΜΣΔ 
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 
Το Αρθ-4 παρ.1 και παρ.5 του Ν-3044/02 προβλέ-
πει ότι η κατά την ως άνω έννοια πραγματοποίηση 
μεταφοράς συντελεστή δόμησης μπορεί να γίνει 
αποκλειστικά και μόνο εντός περιοχών που θα κα-
θορισθούν ως Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) 
ή έχουν καθορισθεί ως Ζώνες Αγοράς Συντελεστή 
(ΖΑΣ) με τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκ-
δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου του 
Ν-880/79 (ΦΕΚ-58/Α/79). 
Μέχρι σήμερα όμως ΖΥΣ δεν έχουν καθορισθεί, 
ενώ οι διατάξεις του 880/79 και η παρ.1 του Αρθ-
21 του Ν-2300/95 που προέβλεπαν τον καθορι-
σμό ΖΑΣ και ΕΖΥΣ έχουν κριθεί ως αντικείμενες 
στο Σύνταγμα. Μάλιστα,  με την τελευταία απόφα-
ση της Oλομέλειας του ΣΤΕ-2366/0 ακυρώθηκε, 
ενόψει της αντισυνταγματικότητας αυτής, και η 
απόφαση-5636/3-2-04 κατά το μέρος της, που 
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατ’ εφαρμογή 
της μεταφορά συντελεστή δόμησης σε ΖΑΣ. 
Με αυτά τα δεδομένα δεν είναι νοητή η πραγμα-
τοποίηση ΜΣΔ δυνάμει του Αρθ-5 του Ν-3044/02 
και της απόφασης-5636/3-2-04 , αφού κατά τα 
προλεχθέντα, δεν υφίστανται νόμιμα καθορι-
σμένες περιοχές στις οποίες θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ο μεταφερόμενος συντελεστής 
δόμησης . 
«Και ναι μεν η πιο πάνω ΚΥΑ ακυρώθηκε με την 
ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ μόνο 
κατά το μέρος που η εφαρμογή της καθιστά θεω-
ρητικά δυνατή την πραγματοποίηση ΜΣΔ σε ΖΑΣ, 
ως προβλεπόμενη από το νόμο, πλην όμως η μη 
έρευνα της νομιμότητας (συνταγματικότητας) αυ-
τής ως προς το μέρος της που η εφαρμογή της 
θα επέτρεπε τη ΜΣΔ σε ΖΥΣ, οφείλεται μόνο στο 
γεγονός ότι πουθενά στη χώρα, όπως αναφέρεται 
και στην εν λόγω απόφαση, δεν έχουν καθορισθεί 

ΖΥΣ, οι οποίες, όπως έχει τονιστεί, αποτελούν 
πλέον τη μοναδική δυνατότητα, αλλά και απολύ-
τως αναγκαία προϋπόθεση, πραγματοποίησης 
ΜΣΔ», υπογραμμίζεται στη γνωμοδότηση. 
Το συμπέρασμα από όσα αναφέρθησαν προη-
γουμένως είναι ότι οι διατάξεις του Αρθ-5 του Ν-
3044/0, καθώς και της Αποφ-5636/21-9-04 δεν 
επιτρέπεται να εφαρμοσθούν ως προς τις ΖΑΣ, 
λόγω αντισυνταγματικότητας των σχετικών ρυθμί-
σεων, παραμένουν δε ανενεργές, και δεν υφίστα-
ται υπό τις παρούσες συνθήκες πεδίο εφαρμογής 
τους, μέχρι να καθορισθούν ΖΥΣ κατά τρόπο συ-
νταγματικά αποδεκτό, ήτοι με βάση  κριτήρια που 
έχει θέσει η ΣΤΕ-2366/07 της Ολομέλειας. 
Στο μεταξύ, «κατά την πλειοψηφήσασα γνώμη 
των Νομικών Συμβούλων Ανδρέα Φυτράκη, Ηλία 
Δροσογιάννη Φοίβου Ιατρέλλη και Ιωάννη Χαλ-
κιά, ναι μεν ο θεσμός της Μεταφοράς Συντελεστή 
Δόμησης έχει κριθεί από την Ολομέλεια του ΣΤΕ 
συμβατός με τα Σύνταγμα, πλην όμως μέχρις ότου 
εκδοθεί η Υπουργική απόφαση της παρ του Αρθ-6 
του Ν-3044/02 και καθορισθούν οι Ζώνες Υποδο-
χής Συντελεστή Δόμησης», οι αρχές της χρηστής 
διοίκησης και του ωφέλιμου αποτελέσματος, που 
επιβάλλουν την έγκυρη και με ευθύτητα εκδήλω-
ση της διοικητικής δράσης ούτως ώστε αυτή να 
συνεπάγεται στην πραγματικότητα το επιζητούμε-
νο αποτέλεσμα, (β  Τάχου “Ελληνικό Διοικητικό 
Δίκαιο” σελ. 75-77) αξιώνουν τη μη χορήγηση τίτ-
λων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης», συνεχίζει 
η γνωμοδότηση.
Κι αυτό, διότι στον τίτλο ΜΣΔ ενσωματώνεται δι-
καίωμα του διοικούμενου, εν γνώσει του ότι υπό 
τις υφιστάμενες νομικές και πραγματικές συνθή-
κες δεν είναι δυνατή, όπως εκτέθηκε προηγουμέ-
νως, η άσκηση και ικανοποίηση του δικαιώματος 
αυτού, ήτοι η πραγματοποίηση της ΜΣΔ, ενώ με 
την έκδοση του ως άνω τίτλου επέρχεται απόσβε-
ση του δικαιώματος επί του αφαιρουμένου συ-
ντελεστή δόμησης, όπως ρητά ορίζεται παρ.3 του 
Αρθ-1 του ως άνω 3044/02. 
Υπέρ της πιο πάνω άποψης για τη μη χορήγηση 
τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης συνηγο-
ρεί και  γεγονός ότι ο εν λόγω τίτλος διαγράφεται 
στο Ν-3044/02 ( Αρθ-2 παρ.1) ως εμπορεύσιμος, 
αφού ρητά ορίζεται ότι μπορεί να μεταβιβάζεται 
ελεύθερα, τούτο όμως σύμφωνα με την προανα-
φερθείσα απόφαση του ΣΤΕ (σκ.1 αντίκειται στις 
παρ.1, παρ.2 και παρ.6 του Αρθ-24 του Συντάγμα-
τος. 
Κατ’ ακολουθίαν των πιο πάνω πριν το νόμιμο κα-
θορισμό ΖΥΣ η Διοίκηση δεν πρέπει να προβαίνει 
σε έγκριση έκδοσης τίτλων Μεταφοράς Συντελε-
στή Δόμησης. 
Σύμφωνα με τη μειοψηφήσασα άποψη, που υπο-
στήριξε ο Πρόεδρος του Τμήματος, με την οποία 
συντάχθηκε και η εισηγήτρια, η διαδικασία έγκρι-
σης χορήγησης τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή 
Δόμησης, που προβλέπεται από τα Αρθ-2 και 
Αρθ-3 του Ν-3044/02 είναι ανεξάρτητη από τη 
δυνατότητα πραγματοποίησής του, δεδομένου 
ότι με την ΣΤΕ-2366/07 , κρίθηκε ότι η μεταφο-
ρά συντελεστή δόμησης με την αναθεώρηση του 
Συντάγματος αποτελεί πλέον επιτρεπτό κατά το 

Συνταγμα τρόπο αποζημίωσης τόσο ακινήτων που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα, ως έργα τέ-
χνης, ως ιστορικά μνημεία και ως αρχαιολογικοί 
χώροι, όσο και στην περίπτωση των ρυμοτομού-
μενων ακινήτων, αν οι ιδιοκτήτες αυτών αποδέχο-
νται να ικανοποιηθούν με τον τρόπο αυτό. 
Συνεπώς, κατά τη γνώμη αυτή, η διοίκηση μπο-
ρεί να συνεχίσει να χορηγεί τίτλους Μεταφοράς 
Συντελεστή Δόμησης, αποδεχόμενη τις σχετικές 
αιτήσεις ιδιωτών, με την προϋπόθεση ότι θα επι-
σημαίνει σε αυτούς ότι ο χορηγούμενος τίτλος 
δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής 
εκμετάλλευσης ούτε η ΜΣΔ να πραγματοποιηθεί 
σε ακίνητα εκτός Ζωνών Υποδοχής Συντελεστού 
(ΖΥΣ) και μέχρι το νομότυπο καθορισμό των ζω-
νών αυτών οι τίτλοι θα είναι ανενεργοί. 
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω το Ε τμήμα του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδοτεί επί 
μεν του πρώτου ερωτήματος ομόφωνα ότι οι δι-
ατάξεις του Αρθ-5 του Ν-3044/02 και της Αποφ-
5634/04, που ρυθμίζουν την πραγματοποίηση της 
ΜΣΔ είναι ανεφάρμοστες, επί δε του δεύτερου 
ερωτήματος κατά πλειοψηφία ότι, πριν το νόμιμο 
καθορισμό ΖΥΣ, η Διοίκηση δεν πρέπει να προ-
βαίνει σε έγκριση έκδοσης τίτλων ΜΣΔ. 
Για το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης, οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσε-
λίδα του κεντρικού ΤΕΕ.  n

ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΖΗΤΑ 
Η ΕΥΕΠΕΝ 

Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη 
στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 
Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), προτίθεται να προβεί το 
υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής, σε μια προσπάθεια να επιταχυν-
θούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.
Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η 
στελέχωση της ΕΥΕΠΕΝ θα γίνει με αποσπάσεις 
μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και υπαλ-
λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου που υπηρετούν στο Δημόσιο και τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν βιο-
γραφικό σημείωμα ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής – Ειδική Γραμματεία Επιθεώρη-
σης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 
119, 101 92 Αθήνα ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
eg.epe@eka.ypeka.gr. 
Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.
ypeka.gr/Default.aspx?tabid=339.
Όταν εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα θα 
ακολουθήσει από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ ανακοί-
νωση – πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέ-
χωση της ΕΥΕΠΕΝ. n
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ΤΕΥΧΟΣ

ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ «ΑΕΡΑ» 
Η 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ «Α»
 

Στην εκλογή των πενταμελών συμβουλίων των 
έξι νομαρχιακών επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΚΜ για 
την περίοδο 2010-2012, προχώρησε –όπως προ-
βλέπεται από το νόμο- η Αντιπροσωπεία («Α») 
του Τμήματος, κατά την πρώτη τακτική συνεδρί-
ασή της στις 5 Ιουλίου. Παράλληλα, σε ειδική συ-
νεδρίαση, που προηγήθηκε της τακτικής, η «Α» 
ανακήρυξε το συνάδελφο Κυριάκο Μουρατίδη 
νέο μέλος της διοικούσας επιτροπής, κατόπιν κα-
θολικής ψηφοφορίας.
Στην τακτική συνεδρίαση παραβρέθηκαν, τέλος, 
εκπρόσωποι της Επιτροπής Ανέργων του Σωμα-
τείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας, οι οποίοι 
ενημέρωσαν την «Α» για τις επιπτώσεις της οι-
κονομικής κρίσης στο επάγγελμα και παρέθεσαν 
τις διεκδικήσεις τους. Με αφορμή την εν λόγω 
παράσταση, η «Α» θα επανέλθει συνολικά, με 
ψήφισμα για τις εξελίξεις στο εργασιακό. Αναλυ-
τικά, η σύνοψη των πρακτικών της συνεδρίασης 
ακολουθεί:
Η 1η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5.7. 
και ώρα 8.00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος (Μεγ. 
Αλεξάνδρου 49), με τα εξής θέματα ημερήσιας δι-
άταξης:
1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσω-
πείας
2. Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για τις δρα-
στηριότητες της Δ.Ε.: Συζήτηση
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
4. Εκλογή Νομαρχιακών Επιτροπών
5. Προγραμματισμός Αντιπροσωπείας 2010-2012
Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκαν, όπως προβλέ-
πεται από το νόμο, τα πενταμελή συμβούλια των 
Νομαρχιακών Επιτροπών για τα έτη 2010-2012. 
Η εκλογή από την Αντιπροσωπεία πραγματοποιή-
θηκε στη βάση της αρχής της αναλογικότητας των 
αποτελεσμάτων των πρόσφατων εκλογών του ΤΕΕ 
για τους έξι νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Οι συνάδελφοι που εκλέχτηκαν στις 
Νομαρχιακές Επιτροπές είναι:

Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Ημαθίας 
1. ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΚΜΗ) 
2. ΜΙΧΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΚΜ) 
3. ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΣΚ) 
4. ΑΡΓΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΠΑΣΚ) 
5. ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΔΚΜ)

Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Κιλκίς 
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΣΚ) 
2. ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΣΚ) 
3. ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΔΚΜ) 
4. ΜΟΥΡΤΕΤΖΙΚΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΣΚ) 
5. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΔΚΜ)

Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Πέλλας 
1. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΑΣΚ) 
2. ΣΤΟΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΣΚ) 
3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (ΔΚΜ) 
4. ΜΗΤΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΔΚΜ) 
5. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ)

Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Πιερίας 
1. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ) 
2. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΤΑΣΟΣ (ΔΚΜ)
3. ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΠΑΣΚ)
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΔΚΜ)
5. ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΠΑΣΚ)

Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Σερρών
1. ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΑΣΚ)
2. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
(ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ)
3. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΑΣΚ)
4. ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΝΟΤΗΣ (ΔΚΜ)
5. ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΔΚΜ)

Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Χαλκιδικής
1. ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΔΚΜ)
2. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΔΚΜ)
3. ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (Α2 ΕΛΕΜ)
4. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (Α2 ΕΛΕΜ)
5. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΠΑΣΚ)

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση υπήρξε 
παρουσία της Επιτροπής Ανέργων του Σωματείου 
Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας. Οι συνάδελφοι 
ενημέρωσαν την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο 
επάγγελμα και παρέθεσαν τις διεκδικήσεις του 
Σωματείου τους. Με αφορμή και την εν λόγω 
παράσταση η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα 
επανέλθει συνολικά με ψήφισμα που αφορά στις 
εξελίξεις στο εργασιακό. Επίσης με απόφαση της 
πλειοψηφίας του σώματος το θέμα του προγραμ-
ματισμού της  Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για 
την τρέχουσα  θητεία 2010-2012, αναβλήθηκε για 
επόμενη συνεδρίαση.
Της 1ης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσω-
πείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ προηγήθηκε ειδική συνεδρί-
αση με θέμα «Εκλογή μέλους Διοικούσας Επι-
τροπής». Η ομόφωνη εισήγηση του Προεδρείου 
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για εκλογή 
νέου μέλους της Διοικούσας Επιτροπής έγινε στη 
βάση:  
• των διατάξεων του ΠΔ 7/2010, άρθρο 19 παρ. 1γ 
& δ, του Ν. 1486/84, άρθρο 8, παράγραφος 5 και 
2 και άρθρο 13, παράγραφος 2, όπως τροποποιή-
θηκε με το Ν. 2187/94, άρθρο 14, παράγραφος 6 
και 7 αντιστοίχως.
• της από 28.6.2010 παραίτησης του συν. Ζώκα 
Νικολάου  από μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ και 
την έλλειψη αντικαταστάτη, λόγω και της από 
28.6.2010 παραίτησης του συν. Δημουλά Αλκιβι-
άδη από το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ».
• της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του 
ΤΕΕ με Αρ. Πρ. 607/15.06.10. Η εν λόγω γνωμο-
δότηση αναφέρει ρητά ότι: «Η παραίτηση όλων 
των υποψηφίων ψηφοδελτίου, το οποίο κατέλαβε 
έδρα στη Δ.Ε. οδηγεί σε επανάληψη εκλογής του 
ελλείποντος μέλους της Δ.Ε.».
Με δεδομένη και την κατά πλειοψηφία συμφωνία 
του σώματος αποφασίστηκε η εκλογή νέου μέ-
λους της Δ.Ε. με καθολική ψηφοφορία των μελών 
της Αντιπροσωπείας. Μετά την πρόσκληση για 
υποβολή ψηφοδελτίων, υποβλήθηκε μια πρόταση 
για την υποψηφιότητα του συν. Μουρατίδη Κυριά-
κου. Εκλέχθηκαν ως ψηφολέκτες οι συνάδελφοι 
Αμανατίδης Άνθιμος και Κωτούλας Λεωνίδας. Τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

Ψήφισαν : 46, Βρέθηκαν: 46, Άκυρα: 1
Έγκυρα: 45, Λευκά: 14, Μουρατίδης Κυριάκος 31

Στη βάση αυτού του αποτελέσματος μέλος της Δι-
οικούσας Επιτροπής ανακηρύχθηκε ο συν. Μου-
ρατίδης Κυριάκος. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες από το νομό Θεσ-
σαλονίκης οι συνάδελφοι: Αμανατίδης Άνθιμος 
Μ.Μ., Αντιβαλίδης Παναγιώτης  Π.Μ., Αραβίδου 
Κυριακή Αγρ.-Τ.Μ., Βλαχοκώστας Χρίστος Μ.Μ., 
Βραγγάλας Βασίλης Αγρ.-Τ.Μ., Γάγαλης Γιώργος 
Μ.Μ., Γιουλέκας Αθανάσιος Α.Μ., Δαρδαμανέλης 
Γιάννης Π.Μ., Ζηκοπούλου Ηλέκτρα Α.Μ., Ζώκας 
Νίκος Ηλκ., Θεοδωρίδου Χρυσούλα Π.Μ., Κε-
μαλετζίδου Όλγα Α.Μ., Κονακλίδης Τάσος Π.Μ., 
Κωτούλας Λεωνίδας Π.Μ., Λαδόπουλος Σάββας 
Αγρ.-Τ.Μ., Λεκίδης Βασίλης Π.Μ., Λεμπετλής 
Γιάννης Π.Μ., Μαρκάκης- Καραχάλιος Χρυσός 
Α.Μ., Μάνου Δώρα Α.Μ., Μήτκας Περικλής Η.Μ., 
Μήτρου Δημήτρης Αγρ.-Τ.Μ., Μίχου Άννα Η.Μ., 
Μουρατίδης Κυριάκος Α.Μ., Μπίλλιας Πάρις 
Π.Μ., Μπούρας Βενέτης Π.Μ., Νάνος Γιάννης 
Π.Μ., Πέρκα Πέτη Π.Μ., Σακελλαρίδου Τζένη 
Π.Μ., Σοϊλεμετζίδου Κορίννα Αγρ.-Τ.Μ., Τοκατλί-
δης Αριστοτέλης Π.Μ., Τσιάφης Γιάννης Μ/Η, Τσί-
τος Ξενοφών Π.Μ., Τσουρέκας Δημήτρης Η.Μ., 
Φάμελλος Σωκράτης Χ.Μ., Χατζοπούλου Αθηνά 
Π.Μ., Χηράκη Ελένη Π.Μ., από το νομό Ημαθί-
ας οι συνάδελφοι : Βοργιατζίδης Κωνσταντίνος 
Η.Μ., Μιχαλιάς Γιώργος Μ.Μ., Ουρσουζίδης Γι-
ώργος Π.Μ., από το νομό Κιλκίς οι συνάδελφοι 
: Αναστασιάδης Γιώργος Η.Μ., Κεμεντσετσίδης 
Παναγιώτης Αγρ.-Τ.Μ., Πογέλης Ανέστης Μ.Μ., 
από το νομό Πέλλας οι συνάδελφοι : Ανδρεάδου 
Παρθένα Αγρ.-Τ.Μ., Φωτιάδης Γιώργος Η.Μ., από 
το νομό Πιερίας οι συνάδελφοι : Κουσκουρίδης 
Δημήτρης Η.Μ., Τσιτλακίδης Ηρακλής Π.Μ., από 
το νομό Σερρών οι συνάδελφοι: Λογοθετίδης 
Σταύρος Π.Μ., Φωταρούδης Αλέξανδρος Μ/Η, 
από το νομό Χαλκιδικής οι συνάδελφοι : Κουρί-
δης Χαρίτων Μ.Μ., Κυρίτσης Βασίλης Π.Μ., 
Απόντες οι συνάδελφοι : Αραμπατζή Αθηνά Α.Μ., 
Κούτσουλας Αθανάσιος Π.Μ., Πεχλιβάνου Κατε-
ρίνα Π.Μ., Φουντουλίδου Ελένη Αγρ.-Τ.Μ., Δη-
μουλάς Αλκιβιάδης Α.Μ., Ζωγράφου Αναστασία 
Α.Μ., Σταυρόπουλος Χριστόδουλος Α.Μ, Τοτικί-
δης Ματθαίος Α.Μ.
Δικαιολογημένοι απόντες οι συνάδελφοι  Λυσα-
ρίδης Κωνσταντίνος Π.Μ. και Μπανιάς Γιώργος 
Μ.Μ. n
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ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
(REAL ESTATE) ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ
  των Δρος Κωνσταντίνου Παρθενόπουλου και Νικολέτας Παρθενοπούλου

n Εισαγωγή
Στα σεμινάρια μικρής διάρκειας που οργανώ-
θηκαν από το ΤΕΕ/Τμ Κ.Μ. κατά τον περασμένο 
Οκτώβρη με θέμα την Αρχιτεκτονική κληρονομιά 
και τη διατήρησή της έγιναν σημαντικές συζητή-
σεις και αξιόλογες παρεμβάσεις από τους συμμε-
τόχους. Μια εκτεταμένη κουβέντα που έγινε αφο-
ρούσε την αξία των διατηρητέων κτιρίων και την 
τιμή τους. Ακόμα κατά καιρούς βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας άρθρα και κείμενα που αναφέ-
ρονται στην αξία των διατηρητέων και πώς αυτή 
εκτιμάται (τιμολογείται). 
Επειδή ο χαρακτηρισμός ενός κτίσματος ως δι-
ατηρητέου είχε εσφαλμένα συσχετιστεί με την 
αυτόματη μείωση της αξίας του, δεδομένου ότι τα 
περισσότερα απ’ αυτά αφήνονται στην τύχη τους 
και καταρρέουν, στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε 
με συντομία το φαινόμενο του προσδιορισμού της 
αξίας και της τιμής των διατηρητέων κτιρίων και 
των άλλων κτιρίων-μνημείων. 

n Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία των 
κτιρίων γενικά και των διατηρητέων κτιρίων 
ειδικότερα 
Οι παράγοντες  που επηρεάζουν την αξία των 
αστικών κυρίως κτιρίων είναι όπως θα περίμενε 
κανείς εκείνοι που επηρεάζουν την προσφορά και 
τη ζήτηση ενός αγαθού, εξοπλισμού ή εργαλείου. 
Για όλα τα κτίρια σημαντικοί είναι οι παράγοντες 
εκείνοι που αφορούν πρώτα την πόλη, την περι-
οχή του κτιρίου, τη θέση του ακινήτου (όροφος, 
μπροστά – πίσω, προσανατολισμός), την ποιότη-
τα κατασκευής, την παλαιότητα της κατασκευής, 
τις δεσμεύσεις του, τις εξυπηρετήσεις της περι-
οχής, την προσβασιμότητα, τους συγκατοίκους 
–γείτονες, τις δυνατότητες (διευκόλυνση) απο-
πληρωμής, τα κόστη που ονομάζουμε τρέχοντα 
δηλ. συντήρηση, επισκευή, θέρμανση– ψύξη την 
κεφαλαιακή επάρκεια, την αγορά του χρήματος 
(δάνεια) κ.ο.κ. Σε πολλές περιπτώσεις ένας ακό-
μα παράγων, που ονομάζεται δυνητική πρόσοδος 
του ακινήτου, μπορεί να επηρεάζει σημαντικά τις 
αποφάσεις αγοράς ενός ακινήτου. Ακόμα και τα 
κόστη αντικατάστασης αυτού δηλ. η δυνατότητα 
πώλησής του σε μερικά χρόνια για την αγορά ενός 
άλλου, της κατεδάφισης και κατασκευής νέου, 
της επισκευής και αποκατάστασής του κ.ο.κ. 
Ειδικότερα για τα διατηρητέα κτίρια πέραν των 
παραπάνω παραγόντων σημαντικό ρόλο στη δια-

μόρφωση της αξίας του κτιρίου και ως εκ τούτου 
στη λήψη της απόφασης αγοράς του ή όχι, παίζουν 
και οι παρακάτω παράγοντες. Το είδος χαρακτηρι-
σμού πρώτα-πρώτα του κτιρίου, που αναφέρεται 
στην οικεία απόφαση χαρακτηρισμού (το ΦΕΚ 
όπως το αποκαλούν οι παράγοντες της αγοράς). 
Στην απόφαση χαρακτηρισμού αναφέρεται όλο το 
καθεστώς προστασίας αυτού καθώς και οι όροι 
και περιορισμοί δόμησης και χρήσης του. Ακό-
μα, μπορεί να περιλαμβάνεται και η δυνατότητα 
εξάντλησης του ισχύοντος συντελεστή δόμησης 
επί τόπου ή όχι. Στην αρνητική περίπτωση συνε-
πάγεται ότι το υπόλοιπο του συντελεστή δόμησης 
θα πρέπει να μεταφερθεί αλλού, δηλ. εκτός του 
οικοπέδου και της περιοχής. 
Γενικά, η Διοίκηση χρησιμοποιεί τρεις κατηγορί-
ες προστασίας (χαρακτηρισμού) των διατηρητέων 
κτιρίων. Και αυτές με τη σειρά τους επηρεάζουν 
την αξία των ακινήτων αυτών.  Η πρώτη αφορά 
την πλήρη προστασία χωρίς μεγάλες δυνατότη-
τες επεμβάσεων και κυρίως αλλαγών. Η δεύτερη 
αφορά την προστασία του περιβλήματος (κελύ-
φους), που σημαίνει ότι μόνον αυτό μπορεί να 
διατηρηθεί και το εσωτερικό του κτιρίου μπορεί 
να αλλάξει ανάλογα. Η τρίτη κατηγορία προστασί-
ας ή χαρακτηρισμού περιορίζεται στη διατήρηση 
της όψης ή των όψεων προς τους κοινόχρηστους 
χώρους (δρόμοι, πλατείες, πεζόδρομοι κλπ). Εξυ-
πακούεται ότι το υπόλοιπο του κτιρίου μπορεί να 
αντικατασταθεί με νέα κατασκευή, η οποία θα 
ενσωματώσει στον κορμό της και τις διατηρητέες 
όψεις. Είναι φυσικό ότι εδώ ο ισχύον συντελεστής 
δόμησης μπορεί να εξαντληθεί επί τόπου. 
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι παράγο-
ντες που αναφέρθηκαν επηρεάζουν άμεσα το 
κόστος των επισκευών, προσθηκών ή ανακατα-
σκευών και τα κόστη αυτά αντικατοπρίζονται στην 
αξία του ακινήτου, την οποία επηρεάζουν και με-
ταβάλλουν ανάλογα. 
Η πολυνομία και οι πολύπλοκες διαδικασίες που 
ακολουθούνται από τις Υπηρεσίες που έχουν επι-
φορτιστεί με τις αρμοδιότητες προστασίας των 
διατηρητέων κτιρίων, η ανυπαρξία ισχυρών κι-
νήτρων και υποστήριξης “urbi et orbi”  δηλ. με 
νομοθετικά και υλικά κίνητρα ενδυνάμωσης της 
προστασίας των διατηρητέων κτιρίων, έχουν οδη-
γήσει στην απομάκρυνση του ενδιαφέροντος από 
την αγορά και ζωογόνηση των διατηρητέων κτιρί-
ων.  Έτσι, ο χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως δια-
τηρητέου εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα είδος 
κατάρας που οδηγεί στην εγκατάλειψη, ερήμωση 
και κατάρρευση των ιστορικών και παραδοσιακών 
κατασκευών. Τούτο οδηγεί, όπως είναι φυσικό, 
στη μείωση της αξίας των ακινήτων αυτών. Η 
μείωση της αξίας γίνεται τόσο μεγαλύτερη όσο 
περισσότερο παραμένει το κτίριο χωρίς φροντίδα 
και καταρρέει, δεδομένου ότι το κόστος των επι-
σκευών του αυξάνεται γεωμετρικά. Η εγκατάλει-
ψη ιδιαίτερα στις παραδοσιακές περιοχές και τα 
ιστορικά κέντρα οδηγεί σε σημαντική μείωση της 
αξίας των ακινήτων και συνεπακόλουθα στη μείω-
ση των τιμών. Και τούτο ενώ προσφορά υπάρχει η 
ζήτηση συναντά εμπόδια. Και όμως η κατάσταση 
αυτή μπορεί να ανατραπεί. Μπορεί να τονωθεί η 
ζήτηση για τα διατηρητέα με έναν απλό τρόπο: αυ-
ξάνοντας της αξία τους, που μπορεί να γίνει με την 
αποκάλυψη του πολιτισμού και του παραδοσιακού 

φορτίου που εμπεριέχουν. Η αξία του πολιτισμού, 
της παράδοσης και της ιστορίας των κτιρίων αυ-
τών μπορεί να αποτελέσει τον κύριο παράγοντα 
αύξησης της αξίας των διατηρητέων κτιρίων και 
τόνωσης της ζήτησης. Η ανάλυση που ακολουθεί 
εξηγεί την υπόθεση αυτή. 

n Η Αξία των διατηρητέων κτιρίων. Πώς η αξία 
μπορεί να εκφραστεί με την τιμή
Αξιακά συστήματα και αξίες καθώς και ιεραρχή-
σεις αξιών υπάρχουν σε όλους τους πολιτισμούς. 
Καθένας από αυτούς έχει το δικό του ιδιαίτερο 
σύστημα αξιών. Οι διαφορές στους πολιτισμούς 
παρουσιάζονται ως προς την ιεράρχηση των αξι-
ών μέσα στα αξιακά συστήματα αυτά καθ’ αυτά. 
Κατ’ ακολουθίαν και η αξιολόγηση, δηλ. η από-
δοση /εφαρμογή των αξιών αυτών στα πράγματα, 
υποκείμενα ή συμβάντα (γεγονότα)  είναι ανάλογη 
με την ισχύουσα ιεραρχία των αξιών. Μία αξία 
που είναι ψηλά στην ιεραρχία των αξιών ενός πο-
λιτισμού εκτιμάται περισσότερο από μια άλλη που 
είναι πιο χαμηλά στην ίδια κατάταξη. 
Η αξία που εμπεριέχει ένα πράγμα π.χ. ένα δι-
ατηρητέο μπορεί να ανταλλαγεί στην αγορά με 
μία αντίστοιχη ανταλλακτική αξία (π.χ. χρήμα). Η 
μέση αξία, την οποία είναι κάποιος διατεθειμένος 
να καταβάλλει προκειμένου να αποκτήσει ένα δι-
ατηρητέο κτίριο (αγοραστής) ή να αποδεκτεί ως 
αντιστάθμισμα για τη στέρηση του διατηρητέου 
(πωλητής) λέγεται εδώ τιμή. Τιμή λοιπόν, είναι 
μια έκφραση της αξίας (μέσης) του διατηρητέ-
ου κτιρίου. Η τιμή είναι αριθμητικό μέγεθος και 
εκφράζεται μέσω ενός νομισματικού συστήματος 
(τιμολόγηση) σε έναν αριθμό χρηματικών μονά-
δων (τιμή αγοράς – πώλησης).  
Είναι φανερό λοιπόν ότι αξία είναι ένα πολιτιστικό 
και ψυχολογικό μέγεθος και τιμή είναι το αποτέ-
λεσμα της τιμολόγησης της αξίας αυτής με τους 
μηχανισμούς της αγοράς, που αναφέραμε παρα-
πάνω. Η τιμή είναι η τιμολόγηση της αντιπροσω-
πευτικής αξίας, που προσδίδεται από τον καθένα 
σε κάθε πράγμα. Τούτο, γίνεται κατά συνθήκη και 
υπό μία υψηλή γενίκευση που συμφωνείται από 
τις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται στο περι-
βάλλον της αγοράς (πωλητές –αγοραστές).
Βέβαια, υπάρχει διαφορά μεταξύ αξίας και τιμής. Η 
αξία είναι κατά μάλλον ή ήττον σταθερή ενώ η τιμή 
μεταβάλλεται, σύμφωνα με πολλούς παράγοντες 
όπως π.χ. η αναγκαιότητα, ποσότητα, ποιότητα, λει-
τουργία της αγοράς, εξωτερικοί παράγοντες (εξωτε-
ρικότητες) και εσωτερικοί παράγοντες (ψυχολογία). 
Την αξία των διατηρητέων την αντιλαμβάνονται με 
διαφορετικό τρόπο οι κάτοικοι της πόλης (εδώ κα-
ταναλωτές) από τους κατοίκους των προαστίων. Η 
πραγματικότητα του κάθε καταναλωτή είναι διαφο-
ρετική. Άλλος καταναλωτής βλέπει σ’ ένα διατηρη-
τέο μια δική του πραγματικότητα, άλλος μια δική 
του εικονική πραγματικότητα όπως θα είναι αφού 
επισκευαστεί, άλλος μια επαυξημένη πραγματικό-
τητα με το διατηρητέο επισκευασμένο και με πρό-
σθετες λειτουργίες και χρήσεις,  που αυξάνουν την 
αξία του. Και σύμφωνα με όλα αυτά η αντιληπτική 
αξία του διατηρητέου κτιρίου είναι διαφορετική για 
τον κάθε καταναλωτή, που βλέπει το κτίριο με τα 
δικά του κριτήρια και ιεραρχήσεις των αξιών. 
Η απόφαση του πολίτη ή καταναλωτή να αγορά-
σει ένα ακίνητο – εδώ διατηρητέο δ- ακολουθεί 
τα εξής περιγραφικά μοντέλα αποφάσεων. Έστω 
ότι ένα διατηρητέο δ έχει αξία Α και πωλείται στην 
τιμή Τ. Ο καταναλωτής (εν δυνάμει αγοραστής) 
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εξετάζει το κτίριο και όλους τους παράγοντες που 
αναφέρουμε παραπάνω πριν να αποφασίσει. Με 
τη θεώρηση των παραγόντων αυτών βρίσκεται 
μπροστά στο παρακάτω σύστημα ανισοτήτων. 
α) Αδ > Τδ, β) Αδ < Τδ, γ) Αδ= Τδ 
και πρέπει να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις, 
λειτουργώντας ως εξής:
α) Εάν η αξία του διατηρητέου Αδ, την οποία ο ίδι-
ος αντιλαμβάνεται και προσδιορίζει (αντιληπτική 
αξία) που έχει σχέση με τη δομή της προσωπικό-
τητάς του και του υποκειμενικού του πολιτισμού, 
είναι μεγαλύτερη από την τιμή Τδ του ιδίου δια-
τηρητέου που του ζητείται, τότε αποφασίζει και 
προβαίνει στην αγορά του. 
β) Εάν η αξία του διατηρητέου Αδ (αντιληπτική 
αξία) θεωρείται από τον επίδοξο αγοραστή ως 
μικρότερη από την τιμή Τδ, με την οποία αυτό του 
προσφέρεται, τότε αποφασίζει να μην προχωρή-
σει στην αγορά. 
γ) Τέλος, εάν η αξία Αδ του ιδίου πράγματος θεω-
ρείται ίση προς την τιμή που του προτείνεται τότε 
ο αγοραστής αναζητά πρόσθετους παράγοντες να 
στηρίξει τη μία ή άλλη πλευρά της ισότητας. Πα-
ράγοντες υποβοηθητικοί, εδώ μπορεί να είναι ο 
υποκειμενικός του πολιτισμός, η περιοχή, οι εξυ-
πηρετήσεις, η ύπαρξη κεφαλαίου, οι συνθήκες 
της αγοράς, η απόφαση (ΦΕΚ) και η κατηγορία 
χαρακτηρισμού, η προβολή των παραγόντων που 
επαυξάνουν την αξία του ακινήτου ή αντίστροφα, 
οι συνθήκες και η ψυχολογική διάθεση της στιγ-
μής κ.ο.κ. Ισχυροί ενισχυτικοί παράγοντες μπο-
ρούν να είναι εδώ οι προτάσεις και τα σχέδια της 
μορφής του κτιρίου μετά την επισκευή (επαυξη-
μένη αντιληπτική πραγματικότητα), διότι ο αγορα-
στής βλέπει το κτίριο σε συνθήκες εγκατάλειψης 
όπως είναι τη στιγμή αυτή και αποθαρρύνεται, 
όπως συμβαίνει στις ανάλογες περιπτώσεις. 

n Συμπεράσματα – Προτάσεις
Από την ανάλυση που προηγήθηκε παραπάνω με 
εξαιρετική συντομία βγαίνουν πολλά συμπερά-
σματα. Ένα απ’ αυτά είναι ότι η αξία των διατη-
ρητέων κτιρίων έχει μεγάλο εύρος διακύμανσης 
και πολλούς παράγοντες, που την επηρεάζουν. Σε 
κοινωνίες και σε άτομα με ανάλογες ιεραρχήσεις 
αξιών στον πολιτισμό τους, οι αξίες τέτοιων κτιρι-
ακών αποθεμάτων είναι μεγάλες και οι τιμές τους 
ανάλογα είναι υψηλές. Σε κοινωνίες και σε άτομα 
με διαφορετικές ιεραρχήσεις αξιών στον πολιτι-
σμό τους, όπου οι αξίες των πολιτιστικών αγαθών 
και παραδοσιακών τρόπων ζωής και δόμησης δεν 
ιεραρχείται ψηλά, οι αντίστοιχες τιμές θα είναι 
χαμηλές. Για το λόγο αυτό προκειμένου να αυξή-
σουμε την αξία των διατηρητέων κτιρίων και των 
παραδοσιακών οικισμών πρέπει να τα ωθήσουμε 
ψηλά στο αξιακό σύστημα του πολιτισμού μας και 
αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ακόμα 
πρέπει να τροποποιήσουμε και την πραγματικότη-
τα που βλέπει κανείς σ’ ένα διατηρητέο ή έναν πα-
ραδοσιακό οικισμό και να προσθέσουμε σ’ αυτήν 
τις δυνατότητες που έχουν και τις δυναμικές τους 
προοπτικές. Έτσι, αυτός που βλέπει την επαυξη-
μένη πραγματικότητα (augmented reality) αυτήν 
δηλαδή που θα προσδώσει και την πρόσθετη αξία 
είναι διατεθειμένος να πληρώσει την αξία της και 
με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται στην πρώτη ανισό-
τητα του συστήματος (Αδ>Τδ). Οι μηχανισμοί, που 
αναφέραμε πιο πάνω, μπορούν να μας κατευθύ-
νουν με απλούς τρόπους στην ανύψωση της αξίας 
των κτιρίων αυτών. n

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ…
ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ 
 Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων 15 Σεπτεμβρίου 2010

Το πρώτο συνέδριο, με τίτλο «Δημόσιος χώρος 
…αναζητείται», διοργανώνουν στις 20 - 22 Οκτω-
βρίου του 2011, στη Θεσσαλονίκη, το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονί-
ας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 
Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Πανελλήνιας 
Ένωσης Αρχιτεκτόνων, τη Σχολή Αρχιτεκτόνων 
του ΕΜΠ και τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων των Πο-
λυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων: Αριστο-
τέλειου, Πατρών, Θεσσαλίας, Δημοκρίτειου και 
Πολυτεχνείου Κρήτης.
Οι διοργανωτές φορείς καλούν τους ενδιαφερό-
μενους επιστήμονες να υποβάλουν ανακοινώσεις 
και να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνε-
δρίου. 
Το συνέδριο επιδιώκει να φέρει στο προσκήνιο 
και να αναζητήσει όλες τις πλευρές των νέων δε-
δομένων γύρω από το δημόσιο αστικό χώρο, τη 
μεταβλητότητα και τα σημερινά ρευστά του όρια, 
τις νέες νοηματοδοτήσεις του, αλλά και τα υπαρ-
κτά και δεδομένα προβλήματα της διαχείρισης 
και λειτουργίας του στις ελληνικές πόλεις.
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής: Ζέγ-
γελης Ηλίας (Καθηγητής στο Berlage Institute, 
Επίτιμος Διδάκτωρ Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μη-
χανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
1. Αθανασίου Εύη (Επίκουρη καθηγήτρια στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης)
2. Αίσωπος Γιάννης (Αναπληρωτής καθηγητής στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών)
3. Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία (Δρ. Καθη-
γήτρια και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Δια-
τμηματικού Προγράμματος αρχιτεκτονικής τοπίου 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης)
4. Βαρώτσος Κωνσταντίνος (Γλύπτης, Καθηγητής 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης)
5. Γαλάνη Ντόρα (Πρόεδρος της Ενοποίησης Αρ-
χαιολογικών χώρων Αθήνας Α.Ε.)
6. Γκόλαντα Νέλλα (Γλύπτρια τοπίου)
7. Γούλα Μαρία (Λέκτωρ αστικού σχεδιασμού στον 
τομέα Πολεοδομίας και χωροταξίας της Escuola 
Tecnica Superior d’Arquitectura de Barcelona) 
8. Διαμαντόπουλος Δημήτρης (Αρχιτέκτων)  
9. Δραγώνας Πάνος (Αναπληρωτής καθηγητής 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πα-
τρών)
10. Θεοδώρου Μαρία (Αρχιτέκτων, Διευθύντρια 
SARSHA)
11. Καραδήμου-Γερόλυμπου Αλεξάνδρα (Καθη-
γήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλει-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
12. Καρβουτζή Βαλεντίνη (Αρχιτέκτων, Λέκτορας 
της Σχολής αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου)
13. Λαδά-Χατζοπούλου Αναστασία (Καθηγήτρια 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης)
14. Μάντζου Πολυξένη (Επίκουρη καθηγήτρια 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης)

15. Μανωλίδης Κώστας (Επίκουρος Καθηγητής 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας)
16. Μπελιμπασάκης Κωνσταντίνος (Προϊστάμε-
νος της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έρ-
γων του Δήμου Θεσσαλονίκης) 
17. Μωραίτης Κώστας (Αρχιτέκτων, Αναπληρωτής 
καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου)
18. Νομικός Μιχάλης (Καθηγητής στο Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης)
19. Παναγιωτόπουλος Παναγής (Λέκτορας του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Δι-
οίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου)
20. Παπαδόπουλος Λόης (Καθηγητής στο Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
21. Παπαδοπούλου Αρίστη (Καθηγήτρια στο Τμή-
μα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης)
22. Παπαλεξόπουλος Δημήτριος (Αναπληρωτής 
καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου)
23. Παππάς Αθανάσιος (Διευθυντής Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Μενεμένης)
24. Πατέστος Κωνσταντίνος (Καθηγητής  II Αρχι-
τεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου του Τουρίνου)
25. Πολυχρονόπουλος Δημήτριος (Επίκουρος 
Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης)
26. Σκουτέλης Νίκος (Επίκουρος καθηγητής στο 
τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης)
27. Σταυρακάκης Γιάννης (Αναπληρωτής καθηγη-
τή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
28. Τεντοκάλη-Σκούρτη Ευαγγελία (Αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
29. Τζιρτζιλάκη Ελένη (Αρχιτέκτων)  
30. Τζομπανάκης Αλέξης (Επίκουρος καθηγητής 
στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρή-
της)
31. Τριποδάκης Αλέξανδρος (Καθηγητής στο 
τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης)
32. Χανιώτου Ελένη (Πολεοδόμος, επίκουρη κα-
θηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να 
αποτείνεστε:
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου: τηλέφωνο 
2310-228320, Fax. 2310-221415
Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.publicspace.
gr και στη σωστή ηλεκτρονική διεύθυνση του Συ-
νεδρίου  publicspace@central.tee.gr (Προσοχή, 
εκ παραδρομής γράφτηκε λάθος το email στην 1η 
Ανακοίνωση)



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ-
ΑΣ του ρώσου Σεργκέι 
Γιαστρζεχμπίσκι, με τίτλο 
«Aeroimpessionism», 
μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 
2010, Κέντρο Πολιτισμού 
Δ. Θεσσαλονίκης (Γρ. 
Λαμπράκη & Κλεάν-
θους), Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «100 
χρόνια Deutcscher 
Werkbund 1907-2007», 
του Μουσείου Αρχιτε-
κτονικής του Τεχνικού 
Πανεπιστημίου του Μο-
νάχου και του Ινστιτούτου 
Εξωτερικών Σχέσεων, 9 
Ιουνίου – 3 Οκτωβρίου 

2010, Μακεδονικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης 
(ΔΕΘ), Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ με τα καλύτερα 
έργα όλης της σεζόν, 
μέχρι 20 Αυγούστου 
2010, γκαλερί Lola 
Nikolaou (Τσιμισκή 52), 
Θεσσαλονίκη. 
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Πλούτος» του Αριστο-
φάνη, από τη θεατρική 
ομάδα του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Ιερισσού 
«Κλειγένης», 19 Αυγού-
στου 2010, Ολυμπιάδα.
   

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΗ-
ΓΥΡΙ, με παραδοσιακό 
κουρμπάνι και μουσική 
και πολιτιστικές εκδη-
λώσεις στην παραλία 
των Νέων Ρόδων, 23 
Αυγούστου 2010, Νέα 
Ρόδα.
 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΘΕΑ-
ΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
από τη θεατρική ομάδα 
Ζωγράφου Ν. Μουδανι-
ών, 24 Αυγούστου 2010, 
Νέα Ρόδα.
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «Ο Άθως των bloggers», 7 Ιουνίου – τέλος καλοκαιριού 2010, Αγιορεί-
τικη Εστία, για τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων λειτουργίας της, (κτήριο Νεδέλκου), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, από τον 3ο π.Χ. αιώνα μέχρι τις 
αρχές του 20ου, με 800 αντικείμενα και πλήθος εικονικών αναπαραστάσεων 
και επεξηγηματικών κειμένων, από Ιούλιο 2010, 1ο «υποβρύχιο» αρχαιολο-
γικό μουσείο (κάτω από την αρχαία αγορά), Θεσσαλονίκη.

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

21η PHOTOBIENNALE 2010, 21η Διεθνής Φω-
τογραφική Συνάντηση, με θέμα «Τόπος» (57 εκ-
θέσεις 188 δημιουργών), Απρίλιος – Σεπτέμβριος 
2010, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
•  «Out of a limp» της Μυρτώς Παπαδοπούλου 
(το πρώτο βραβείο του Cedefop Photomuseum 
Award 2008), 9  Ιουνίου – 15 Αυγούστου 2010, (ορ-
γάνωση Αρχαιολογικό Μουσείο – Cedefop – Μου-
σείο Φωτογραφίας), Αρχαιολογικό Μουσείο

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.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ της Βάνας Ξένου, με τίτλο «Η ψυχή του τόπου»,  
1η Ιουνίου - 10 Αυγούστου 2010, Δήμος Αθηναίων, Πολιτισμικός Οργανι-
σμός Δ. Αθηναίων και ΔΣ του Εθνικού Κήπου με τη συνεργασία του Κρα-
τικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πο-
λιτισμού 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.



ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ  
  

Ένα ταξίδι 22 λεπτών στο χρόνο και σε ένα τεχνολογικό και τεχνικό θαύμα 
της αρχαιότητας, το Δίολκο, επιφυλάσσει στους θεατές της η πρωτοπορια-
κή ταινία, που δημιουργήθηκε με το σύστημα της εικονοκινητικής τεχνικής 
(animation), στο πλαίσιο παραγωγής του ΤΕΕ και σε συνεργασία με την Εται-
ρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.
Η ταινία αναπαριστά με μοναδικό τρόπο το εξαιρετικό μνημείο τεχνικού πο-
λιτισμού της αρχαίας Ελλάδας, το Δίολκο: μια οδό από ξηράς για τη μεταφο-
ρά πλοίων ανάμεσα στο Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο κατά μήκος του 
Ισθμού της Κορίνθου, τότε που δεν υπήρχε ο πορθμός. 
Παράλληλα,  παρουσιάζει πολλές άλλες τεχνολογικές λεπτομέρειες, αλλά 
σκηνές της ζωής των ναυτικών εκείνης της μακρινής εποχής: τυχερό παι-
χνίδι, επίσκεψη στο ναό του Ποσειδώνα, γλέντι σε καπηλειό, καθώς και μια 
συναισθηματική συντυχία. 
Δημιουργοί της ταινίας είναι οι Θ.Π. Τάσιος, Ν. Μήκας, Γ. Πολύζος, οι οποίοι 
έχουν λάβει ως τώρα δύο βραβεία: 
-Καλύτερης ταινίας αναφερόμενης στην αρχαιότητα στο 5ο Διεθνές Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου στην Κύπρο (Νοέμβριος 2009) και 
-Καλύτερης εκπαιδευτικής ταινίας στην 8η Διεθνή Συνάντηση Αρχαιολογι-
κής Ταινίας του Μεσογειακού Χώρου στην Αθήνα (Μάιος 2010) 
Το DVD έχει αναπαραχθεί και πωλείται πλέον από το ΤΕΕ (Νίκης 4 – Αθήνα) 
στην τιμή των 12 ευρώ  (πληροφορίες τηλ. 210 3291277). n

ΕΚΘΕΣΗ έργων σπου-
δαστών της ΑΚΤΟ, με 
τίτλο “art & design 
show 2010”, 6 Ιουλίου 
– 30 Σεπτεμβρίου 2010, 
ΑΚΤΟ (Τσιμισκή 45), 
Θεσσαλονίκη.
 

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

6η BIENNALE ΝΕΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕ-
ΚΤΟΝΩΝ, 16 Σεπτεμ-
βρίου – 17 Οκτωβρίου 
2010, Μουσείο Μπενάκη 
(κτίριο οδού Πειραιώς), 
Αθήνα.
 

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

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

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «Τε-
χνικές αναστήλωσης, 
υλικά και προβλήματα 
εφαρμογής», 6 Νοεμ-
βρίου 2010, Εταιρεία 
Έρευνας και Προώθη-
σης της Επιστημονικής 
Αναστήλωσης Μνημείων 
(ΕΤΕΠΑΜ), αμφιθέατρο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάν-
δρου 49), Θεσσαλονίκη.
 

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

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡ-
ΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΟ «Επάγγελμα Αρχι-
τέκτων. Ρόλος – Ευθύνη 
– Προσφορά – Ανάπτυ-

ξη», 17 - 20 Μαρτίου 
2011, ΣΑΔΑΣ-ΠΑΕ και 
ΤΕΕ, Ζάππειο Μέγαρο, 
Αθήνα.
 

6η ΜΠΙΕΝΑΛΕ Νέων 
Ελλήνων Αρχιτεκτό-
νων, 16 Σεπτεμβρίου 
- 17 Οκτωβρίου 2010, 
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρ-
χιτεκτονικής, Μουσείο 
Μπενάκη (Κτήριο Οδού 
Πειραιώς), Αθήνα.
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ΕΚΘΕΣΗ ντοκουμέντων Ιστορικού Αρχείου της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με τίτλο «…ανέφε-
ρα εγγράφως…», 30 Ιουνίου – τέλος Οκτωβρίου 
2010, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «Η 
Αρχιτεκτονική ως εικόνα», 
αναπαράσταση της αρχι-
τεκτονικής στη βυζαντινή 
τέχνη από 30 από τα πιο γνω-
στά μουσεία και συλλογές, 
μέχρι 31 Οκτωβρίου 2010, 
Μουσείο Βυζαντινού Πολι-
τισμού – Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Βυζαντινών και Μεταβυζα-
ντινών Μνημείων – Τμήμα 
Τέχνης και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου του Πρίστον, 
Μουσείο Βυζαντινού Πολι-
τισμού (λεωφ. Στρατού 2), 
Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Γυάλινος κό-
σμος», το γυαλί στην αρχαία Μακεδονία και τη 
Θράκη, 20 Σεπτεμβρίου 2009 – 31 Δεκεμβρίου 
2010, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι», 
ΚΘΒΕ, 27 Αυγούστου 2010, Ανοιχτό Δημοτικό 
Θέατρο «Μάνος Κατράκης», Συκιές.

ΕΚΘΕΣΗ με τα καλύτερα έργα της περιόδου, 3 
Ιουνίου – 11 Σεπτεμβρίου 2010, γκαλερί TinT 
(Χρ. Σμύρνης 13), Θεσσαλονίκη.

ΒΡΑΒΕΙΟ 
MIES VAN DER ROHE 2011  
 Υποψηφιότητες μέχρι 20-9

Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν  τα έργα τους στο ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ όσοι αρχιτέκτονες επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικασία 
για το Βραβείο Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της ΕΕ,. «Mies van der Rohe 
2011». Το βραβείο απονέμεται ανά διετία, από το 1988, σε υλοποιημένο αρ-
χιτεκτονικό έργο ενός Ευρωπαίου αρχιτέκτονα ή μιας ομάδας. 
Η διαδικασία διοργανώνεται από το Ίδρυμα Mies van der Rohe στη Βαρκε-
λώνη και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε κράτος επιλέγει 
πέντε έργα μέσω του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων.
Σε ένα από τα διακεκριμένα αυτά έργα απονέμεται το Βραβείο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική και σε έναν πρωτοεμφανιζόμενο 
αρχιτέκτονα ή ομάδα απονέμεται Ειδική Μνεία. Επίσης, δημοσιεύονται και 
εκτίθενται επιλεγμένα έργα από τις συμμετοχές. Η ημερομηνία ολοκλήρω-
σης των προτεινόμενων έργων πρέπει να είναι από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 
31 Δεκεμβρίου 2010. 
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, καλούνται να υποβάλουν 
τα έργα τους (ντοσιέ με φωτογραφίες και σχέδια) στο ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια 
Ένωση Αρχιτεκτόνων (Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι, 10555 Αθήνα, τηλ. 210-
3215146, φαξ: 210-3215147, e-mail: sadas-pea@tee.gr, info@sadas-pea.
gr) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 14:00. n
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Την τελευταία τριετία εκδίδονται σημαντικά βιβλία για την 
ιστορία και την αποκατάσταση των οθωμανικών μνημείων 
στην Ελλάδα: το βιβλίο του υπουργείου Πολιτισμού για την 
οθωμανική αρχιτεκτονική στη χώρα μας, το 2008 ,  το βιβλίο-
λεύκωμα του Neval Konuk για την οθωμανική αρχιτεκτονική 
στα νησιά Λέσβος, Ρόδος, Χίος και Κως, την ίδια χρονιά , το 
συλλογικό βιβλίο με επιμέλεια της Αιμιλίας Στεφανίδου για 
την αποκατάσταση των οθωμανικών μνημείων στην Ελλάδα, 
το 2009 , και τα τρία βιβλία του Heath Lowry για μνημεία της 
Βόρειας Ελλάδας σε τρεις διαδοχικές χρονιές, τo 2008, 2009 
και 2010 . Εκτός από αυτές, υπάρχουν αρκετές άλλες μικρό-
τερης κλίμακας μελέτες με παρόμοιο αντικείμενο που περι-
έχονται σε συλλογικές εκδόσεις. Η πλούσια αυτή δραστηριό-
τητα συμπληρώνεται με το πρόσφατο διεθνές σεμινάριο  για 
την αποκατάσταση οθωμανικών μνημείων που οργανώνεται 
από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολι-
τισμού» της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Η ευτυχής αυτή 
συγκυρία είναι το αποτέλεσμα των σημαντικών επιτευγμά-
των που έχουν πραγματοποιηθεί από τα τέλη του 20ου αιώνα 
στη μελέτη και την αποκατάσταση των οθωμανικών μνημεί-
ων στη χώρα μας. 
Τα σταδιακά βήματα και τη σημαντική εξέλιξη μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε μέσα από τους τρόπους αποκατάστασης 
και τις νέες χρήσεις που εφαρμόζονται διαχρονικά -από την 
ίδρυση του ελληνικού κράτους ως σήμερα- στα οθωμανικά 
μνημεία, ειδικότερα στα δημόσια και κοινωφελή. Τα μνημεία 
αυτά κτίζονται στην Ελλάδα επί πέντε αιώνες, από τα τέλη 
του 14ου και ως τις αρχές του 20ού αιώνα. Αντίθετα από τις 
ιδιωτικές κατοικίες, είναι κτισμένα συνήθως από λιθοδομές 
και λίγα μόνο είναι από ξύλο ή κτισμένα με μικτό σύστημα.

n Τάσεις στην αποκατάσταση  
Οι πρώτες επεμβάσεις στα οθωμανικά μνημεία τον 19ο αι. 
γίνονται προκειμένου να στεγαστούν νέες δημόσιου χαρα-
κτήρα χρήσεις. Τα υπάρχοντα γεροφτια¬γμένα λίθινα κελύφη 
προσφέρονταν για να καλύψουν τις επείγουσες ανάγκες των 
πόλεων, όπως των δύο κύριων αστικών κέντρων της εποχής, 
της Αθήνας και του Ναυπλίου.
Ακόμα και στις αρχές του 20ού αι., οι αποκαταστάσεις οθω-
μανικών μνημείων όπως και οι πρώτες μελέτες, γίνονται 
κυρίως στην Αθήνα. Σε αυτές άρχισε να χρησιμοποιείται 
αδιάκριτα το νέο υλικό, το μπετόν, καθώς δεν είχαν ακόμα 
διαγνωστεί οι ιδιότητές του και η συμπεριφορά του σε σχέ-
ση με τα παραδοσιακά υλικά, όπως στο τζαμί Τζισταράκη, 
το 1915, και στο Φετιχιέ τζαμί, το 1935. Μάλιστα ακόμα και 
τότε, οι εργασίες με το νέο υλικό δεν ικανοποιούν και προ-
καλούνται διαμαρτυρίες. 

n Από το Μεσοπόλεμο έως τη δεκαετία του ‘60
Την περίοδο του μεσοπολέμου και την πρώτη μεταπολεμική 
περίοδο, ώς το 1960, φαίνεται ότι οι πρακτικοί λόγοι, για την 
καλύτερη εκμετάλλευση των χώρων, κυριαρχούν στις επεμ-
βάσεις. Στο μπεζεστένι Σερρών τα παράθυρα της πρώτης 
στάθμης, ιδιαίτερης μοναδικότητας, κτίζονται και οι τρούλοι 
καλύπτονται, με διαφορετικό τρόπο από τον αρχικό, με βυ-
ζαντινά κεραμίδια (1938-1940). Παρόλο που οι επεμβάσεις 
γίνονται με μεγάλη επιμέλεια, η εικόνα του μνημείου αλλάζει 
και οι νέες κατασκευές δε διακρίνονται από τις παλιές. Σε 
άλλες περιπτώσεις για την πληρέστερη εκμετάλλευση με-
γάλοι χώροι διαμορφώνονται σε δύο επίπεδα με την κατα-
σκευή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, κατεδαφίζονται 
κύριοι τοίχοι για την ενοποίηση χώρων και γίνονται και άλ-
λες χρηστικού τύπου αλλαγές, όπως σε πολλά μνημεία της 
Θεσσαλονίκης.
Την ίδια λογική ακολουθούν οι επεμβάσεις που γίνονται 
από τους Ιταλούς στα Δωδεκάνησα, την ίδια περίπου εποχή 

(1912-1944). Το κύριο ενδιαφέρον εντοπίζεται στη στέγαση 
χρήσεων και οι επεμβάσεις γίνονται με οπλισμένο σκυρό-
δεμα. 
Με τη σταδιακή αύξηση των Εφορειών Βυζαντινών Αρχαι-
οτήτων το διάστημα 1960-1977, γίνονται μικρής κλίμακας 
εργασίες συντήρησης σε αρκετά μνημεία, οι οποίες είναι 
κυρίως σωστικού χαρακτήρα. Γίνονται κατά τμήματα, χωρίς 
συνολική θεώρηση των προβλημάτων και των αιτιών που τα 
προκαλούν και χωρίς συνολική μελέτη. Στερεώνονται και 
συμπληρώνονται μόνο τα τμήματα που κινδυνεύουν άμεσα 
και όσα μπορούν να συμπαρασύρουν και παρακείμενα τμή-
ματα. Οι αποφάσεις παίρνονται επί τόπου, οι εργασίες βασί-
ζονται στην εμπειρία των παραδοσιακών τεχνιτών και στην 
καθοδήγηση των αρχαιολόγων, ενώ η συμμετοχή επιστημο-
νικού και ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού είναι σπάνια ή 
περιστασιακή. Οι επεμβάσεις αυτές έχουν στόχο να επανα-
φέρουν την εικόνα του κτίσματος, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη 
μέριμνα στην αυθεντικότητα της κατασκευής. 

n Ιωάννινα
Η περιοχή του κάστρου στα Ιωάννινα είναι το πρώτο αστικό 
κέντρο όπου μελετώνται και πραγματοποιούνται εκτεταμέ-
νες αποκαταστάσεις από τη δεκαετία 1960. Χαρακτηριστικό 
της περιοχής είναι ότι πλήθος οθωμανικών μνημείων συ-
γκεντρώνονται στον ίδιο χώρο μακριά από τις πιέσεις της 
σύγχρονης πόλης. Πολλές από τις εκτεταμένες εργασίες 
προστασίας και συντήρησης που πραγματοποιούνται στα 
οθωμανικά μνημεία είναι ανακατασκευές με πρόθεση την 
αναπαραγωγή της αρχικής μορφής, ακόμα και χωρίς πλήρη 
τεκμηρίωση. Με πρότυπο το μεντρεσέ και την εστία που εί-
χαν επισκευαστεί μια δεκαετία νωρίτερα στερεώνονται τρεις 
ενότητες κτιρίων: η πρώτη είναι στο Ιτς καλέ, η δεύτερη στην 
ακρόπολη του Ασλάν πασά και η τρίτη, μακριά από τις προη-
γούμενες, κοντά στην κεντρική πλατεία, στο στρατώνα. Αργό-
τερα, το 1985, πραγματοποιείται ένα σημαντικό πρόγραμμα, 
σύμφωνα με το οποίο αποτυπώνονται τα μουσουλμανικά 
μνημεία των δύο ακροπόλεων, με ανάθεση από το Δήμο 
σε ιδιώτη μελετητή. Τα σχέδια τεκμηρίωσης αποτέλεσαν 
βάσεις για όλες τις μεταγενέστερες επεμβάσεις, οι οποίες 
είναι συνεχείς και γίνονται σύμφωνα με τις σύγχρονες αντι-
λήψεις.

n Θεσσαλονίκη
Το δεύτερο κέντρο είναι η Θεσσαλονίκη, πόλη όπου συγκε-
ντρώνονται από τα πιο σημαντικά οθωμανικά μνημεία της 
Ελλάδας. Η ενασχόληση με αυτά εντείνεται συγκυριακά μετά 
από το μεγάλο καταστροφικό σεισμό του 1978. Ο σεισμός 
επιδεινώνει τις ζημιές και διευρύνει τις ρωγμές των μνη-
μείων, πολλές από τις οποίες υπήρχαν από παλαιά και είχαν 
επιχριστεί επιφανειακά με τσιμέντο. Οι αρμόδιες Εφορείες 
σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή εκπονούν μελέ-
τες αποκατάστασης ακολουθώντας τις διεθνείς αρχές. Οι 
αποκαταστάσεις προχωρούν σημαντικά το 1985 που η πόλη 
γιορτάζει τα 2300 χρόνια ζωής της και το 1997 που γίνεται 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα  της Ευρώπης. 
Πριν από κάθε επέμβαση επιχειρείται η συγκέντρωση όσο 
γίνεται περισσότερων πληροφοριών για το μνημείο. Γίνονται 
επιμελείς αποτυπώσεις με σύγχρονες μεθόδους, έρευνες 
για την ιστορία και τη μορφή, για τα υλικά και την τεχνολογία 
κατασκευής, το στατικό φορέα, τις βλάβες, τις κατά καιρούς 
τροποποιήσεις και επεμβάσεις. Η αναλυτική έρευνα έχει 
σκοπό τη χρησιμοποίηση συμβατών υλικών και μεθόδων 
και τον περιορισμό των στερεωτικών επεμβάσεων μεγάλης 
κλίμακας. Οι εργασίες συντήρησης διαρκούν αρκετά χρόνια 
εξαιτίας των περιορισμένων κονδυλίων των Εφορειών, του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της χρήσης τους, καθώς και 
των προτεραιοτήτων σε σχέση με τα μνημεία άλλων εποχών.

Ήδη όμως από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι αποκατα-
στάσεις ακολουθούν νέους δρόμους. Υπάρχουν νέες δυνατό-
τητες χρηματοδότησης, εφαρμόζονται νέοι θεσμοί και ακο-
λουθούνται νέες αντιλήψεις. Εκτός από το ΥΠΠΟ στις απο-
καταστάσεις εμπλέκονται και άλλοι φορείς, όχι πάντα χωρίς 
προβλήματα συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ τους. 

n Ρόδος
Το τρίτο κέντρο είναι η πόλη της Ρόδου, πόλη απέναντι από 
τις ασιατικές ακτές με μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Και 
εδώ συγκεντρώνονται μνημεία όλων των εποχών, μεταξύ 
αυτών και πολλά οθωμανικά, στην εντός των τειχών καλά 
οριοθετημένη περιοχή και πραγματοποιούνται από το 1985 
πολλές αποκαταστάσεις. Η μεσαιωνική πόλη κηρύσσεται το 
1988 μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, προ-
στατευόμενο από την UNESCO. 
Η Ρόδος είναι από τις πρώτες πόλεις όπου εφαρμόζεται σε 
ευρεία κλίμακα ο θεσμός της Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ταμείου Αρχαιολογι-
κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και του Δήμου (1984), σύμ-
φωνα με την οποία η τοπική αυτοδιοίκηση εμπλέκεται στην 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι το Γραφείο 
της Μεσαιωνικής Πόλης (1985), επίσης ο νέος πιο ευέλι-
κτος φορέας συντήρησης το τεχνικό γραφείο της Επιτροπής 
Παρακολούθησης Έργων στα Μνημεία της Μεσαιωνικής 
Πόλης της Ρόδου (από το 1998), και φυσικά η αρμόδια Εφο-
ρεία του ΥΠΠΟ αναπτύσσουν δραστηριότητα στη συντήρηση 
και ανάδειξη των μνημείων της πόλης, μεταξύ αυτών και 
οθωμανικών. Παρόλα τα προβλήματα συντονισμού των τρι-
ών φορέων, διαγράφονται νέες κατευθύνσεις. Στόχος είναι 
η ολοκληρωμένη προστασία της μεσαιωνικής πόλης και η 
συνολική παρέμβαση, η οποία βασίζεται στη διεπιστημονική 
συνεργασία, αποβλέπει στην κοινωνική συναίνεση, επιδιώ-
κει την ανάδειξη της διαχρονικότητας της παλαιάς πόλης. Οι 
επεμβάσεις γίνονται μετά από τεκμηριωμένη ανάλυση όλων 
των στοιχείων μιας κατασκευής με σκοπό τη βελτίωση του 
δομικού συστήματος με συμβατά υλικά και με περιορισμέ-
νες ενισχύσεις. 

n Κρήτη
Τα άλλα κέντρα είναι οι πόλεις της Κρήτης, στις οποίες η 
δραστηριότητα εκτείνεται κυρίως στην ιστορική τεκμηρίω-
ση. Στον τομέα των επεμβάσεων έχουν ήδη ξεκινήσει από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1980 προγράμματα (ΜΟΠ) και, από 
το 1995, και Προγραμματικές Συμβάσεις προστασίας των 
οθωμανικών μνημείων.
Σημαντικό πρόγραμμα εκπονείται επίσης στην Αθήνα με 
την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων όπου τα μνημεία 
όλων των εποχών εντάσσει σε ένα μεγάλο περίπατο. Και σε 
αρκετές άλλες πόλεις εκπονούνται μελέτες και έργα αποκα-
τάστασης οθωμανικών μνημείων, όπως στην Καβάλα, στις 
Σέρρες, στη Βέροια.

n Τα είδη και η ένταξη νέων χρήσεων 
Οι διάφορες χρήσεις που φιλοξενούνται στα μνημεία απο-
τελούν μέρος της ιστορίας τους. Δηλώνουν τις ανάγκες των 
πόλεων και των κοινωνιών και τους τρόπους με τις οποίες 
αυτές καλύπτονται κάθε φορά. Επίσης δηλώνουν τις επιλο-
γές και προτιμήσεις, την ανεκτικότητα σε ορισμένες χρήσεις 
ή την εναντίωση σε άλλες. 
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας λίγα οθωμανικά κτί-
σματα διατηρούν την αρχική τους χρήση. Τα τζαμιά και τα 
άλλα θρησκευτικά κτίρια λειτουργούν ως χώροι προσευχής 
των μουσουλμάνων σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλά-
δας ως το 1923-1924. Αργότερα μετά την ανταλλαγή των πλη-
θυσμών, λειτουργούν ως χώροι προσευχής μόνο τα τζαμιά 
που βρίσκονται σε περιοχές με μουσουλμανικό πληθυσμό. 
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Τα περισσότερα από αυτά ελέγχονται από τις βακουφικές 
επιτροπές και υφίστανται συχνά σημαντικές επεμβάσεις και 
εμπλουτίζονται με νέα μορφολογικά στοιχεία που επιβάλλει 
η τρέχουσα αισθητική.
Την αρχική χρήση διατηρούν για πολύ καιρό τα κοσμικά 
κτίσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας και από τις άλλες εθνοθρησκευτικές ομάδες, 
όπως τα χαμάμ, τα ιαματικά λουτρά, οι πύργοι ρολογιών, και 
επίσης τα καθαρά χρηστικά κτίσματα, όπως οι κρήνες, οι δε-
ξαμενές, οι γέφυρες.
Μετά την απελευθέρωση της Νότιας Ελλάδας, τη δεκαετία 
του 1830, και της Βόρειας Ελλάδας, τη δεκαετία του 1920, 
πολλοί ιεροί χώροι των μουσουλμάνων μετατρέπονται σε 
ιερούς χώρους των χριστιανών, με επεμβάσεις μικρής ή με-
γάλης κλίμακας. Η μετατροπή και προσαρμογή των χώρων 
προσευχής από το ένα θρήσκευμα στο άλλο είναι μια συ-
νήθης πρακτική και σε παλαιότερες εποχές μετά από κάθε 
κατάκτηση.
Τα πρώτα αυτά χρόνια πολλά οθωμανικά μνημεία διατηρού-
νται προκειμένου να στεγάσουν, έστω και προσωρινά, τις 
νέες δημόσιες λειτουργίες των πόλεων που έπρεπε άμεσα 
να βρουν χώρο. Αλλά με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούνται και 
πολλά άλλα κτίρια, ακόμα και χριστιανικές εκκλησίες. Αρ-
κετά παραδείγματα μπορούν  να απαριθμηθούν στην Αθήνα 
καθώς και στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της χώρας 
μετά την απελευθέρωση. Μάλιστα οι μετατροπές γίνονται 
από αρχιτέκτονες που εκείνο τον καιρό δουλεύουν σε μεγά-
λα έργα, όπως τον Έλληνα μηχανικό Θεόδωρο Βαλλιάνο  και 
το Δανό Χριστιανό Χάνσεν. 

n Βόρεια Ελλάδα
Τα οθωμανικά μνημεία της Βόρειας Ελλάδας δε στεγάζουν, 
τον πρώτο καιρό μετά την απελευθέρωση ένα σχεδόν αιώνα 
αργότερα, δημόσιες χρήσεις όπως στη Νότια. Καθώς είχαν 
ήδη κατασκευαστεί δημόσια κτίρια, καλύπτονται σε αυτά 
άλλες επείγουσες ανάγκες. Το έντονο στεγαστικό πρόβλημα 
που δημιουργείται κυρίως μετά την έλευση των προσφύγων 
είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή πολλών οθωμανικών 
κοινωφελών κτισμάτων, καθώς και γενικά άλλων δημόσι-
ων κτιρίων, σε κατοικίες προσφύγων. Μερικά από αυτά, τα 
οποία αγοράστηκαν από ιδιώτες, εξακολουθούν να χρη-
σιμοποιούνται ακόμη και σήμερα ως ιδιωτικές κατοικίες. 
Πρόκειται για μικρά συνοικιακά τεμένη και κοινωφελή κτί-
σματα, απλής κυρίως μορφής, τα οποία έχουν δεχθεί τέτοιες 
επεμβάσεις ώστε με δυσκολία αναγνωρίζεται ο αρχικός τους 
προορισμός. 
Καθώς πολλά κτίσματα ανήκουν σε ιδιώτες στεγάζονται σε 
αυτά ιδιωτικές επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα, ή στε-
γάζονται ανάρμοστες χρήσεις, όπως στρατιωτικές μονάδες, 
φυλακές, αποθήκες, βιοτεχνίες. Σε αυτά γίνονται ευκαιρι-
ακές και απρογραμμάτιστες επεμβάσεις με αποτέλεσμα 
την μεγαλύτερη επιβάρυνση των κατασκευών. Σε μερικές 
περιπτώσεις το αρμόδιο Υπουργείο αντιτίθεται στη στέγαση 
ανάρμοστων χρήσεων ή ορίζονται εξαρχής οι κατηγορίες 
των χρήσεων που είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν. Επιπλέον 
με τη χρόνια έλλειψη συντήρησης, καθώς η υλική υποδομή 
παρακμάζει, πολλά μένουν κενά και αναξιοποίητα.
Μετά από εργασίες μερικής συντήρησης, με την εξασφάλιση 
κυρίως της υλικής υπόστασής τους, πολλά οθωμανικά μνη-
μεία αρχίζουν να εντάσσονται, και μέσω της χρήσης τους, 
πιο ενεργά στην πόλη. Χρησιμοποιούνται ως εργαστήρια 
συντήρησης των μουσείων και των τοπικών Εφορειών του 
ΥΠΠΟ. Στο εσωτερικό πραγματοποιούνται συνήθως ήπιες 
και μικρής κλίμακας επεμβάσεις. Με παρόμοιο τρόπο στε-
γάζονται και άλλες χρήσεις, όπως γραφεία Εφορειών και 
τοπικών συλλόγων. 
Τα οθωμανικά μνημεία λειτουργούν επίσης ως αρχαιολογικά, 

βυζαντινά δημοτικά μουσεία ή μουσεία ιδιωτικών συλλογών, 
μετά από τις απαραίτητες μόνο εργασίες συντήρησης. Από 
τη δεκαετία του 1980 η μουσειακή χρήση εγκαθίσταται μετά 
από συστηματική αποκατάσταση των μνημείων και μουσει-
ολογική μελέτη. 
Εκτός από τις μουσειακές χρήσεις, στα οθωμανικά μνημεία 
εντάσσονται από τη δεκαετία του 1980 και άλλες χρήσεις 
που ταιριάζουν με το ύφος και το χαρακτήρα τους, με τον 
τύπο και τη μορφή τους. Μετά από συστηματικές εργασίες 
αποκατάστασης στεγάζονται μόνιμες ή περιοδικές εκθέ-
σεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως πολλά μνημεία της 
Θεσσαλονίκης. Τα τρία μάλιστα από αυτά βραβεύονται για 
τη σωστή αποκατάσταση από την Europa Nostra (1988), και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (1993 και 1995). Οι δύο χρήσεις, οι 
μουσειακές και πολιτιστικές, είναι αυτές που φιλοξενούνται 
στα περισσότερα οθωμανικά μνημεία τα τελευταία χρόνια· 
εξάλλου είναι οι πιο συμβατές και κατάλληλες να ενταχθούν 
σε υπάρχοντα κελύφη. 

n Ειδικές χρήσεις των μνημείων
Επίσης τα οθωμανικά μνημεία δέχονται και άλλες περισσό-
τερο ειδικές χρήσεις, για  την ένταξη των οποίων χρειάζε-
ται να αντιμετωπισθούν περισσότερα προβλήματα. Ακόμα 
οθωμανικά κτίρια αποκαθίστανται και παραμένουν τα ίδια το 
κατεξοχήν έκθεμα χωρίς χρήση, με κύριο πρόβλημα ότι δεν 
είναι ανοικτά στο κοινό και επισκέψιμα.
Για την εξυπηρέτηση των νέων χρήσεων τοποθετούνται νέα 
δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομής. Τα τελευταία χρόνια 
για την αισθητική αποκατάσταση, τον περιορισμό των νέων 
πληγών και την ασφάλεια του μνημείου γίνεται προσεκτική 
επιλογή, όσο αφορά τη διέλευση, τη θέση και τα διάφορα 
εξαρτήματά τους. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για το φωτισμό 
των μνημείων, ένα αρκετά δύσκολο θέμα. Μόνο πρόσφατα 
έχει αναπτυχθεί ένας γενικός προβληματισμός και εκπονού-
νται ειδικές μελέτες φωτισμού μνημείων. 
Εκτός από την ίδια τη χρήση σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος 
εγκατάστασης της νέας χρήσης και ο τρόπος ένταξης στον 
περιβάλλοντα χώρο.  Υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις οθωμα-
νικών μνημείων που εντάχθηκαν σε ένα νέο χώρο μετά από 
μετακίνησή τους.
Οι νέες αντιλήψεις αποκατάστασης και επανάχρησης, σε 
συνδυασμό με την αύξηση των χρηματοδοτήσεων, συμβάλ-
λουν στη διατήρηση των οθωμανικών, όπως και όλων των 
άλλων μνημείων. Εξάλλου έχει συνειδητοποιηθεί εδώ και 
καιρό ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας τους και ο ρόλος τους 
στο αστικό και ευρύτερο περιβάλλον. n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΩΣ ΤΟ 2012 ΜΕ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟ- ΜΙΝΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ
Τρεις είναι οι άμεσοι άξονες πάνω στους οποίους 
θα κινηθούν οι παρεμβάσεις για τη Θεσσαλονίκη: 
εξωραϊσμός του παραλιακού μετώπου της Θεσ-
σαλονίκης, δίκτυα πρασίνου, πεζοδρόμων και 
πεζοδρομίων και αναπλάσεις - ανασυγκροτήσεις 
περιοχών που αρχίζουν να βρίσκονται σε παρακ-
μιακή φάση, επισήμανε η υπουργός. Όλα αυτά θα 
αποτελέσουν κομμάτι ενός ενιαίου σχεδιασμού 
των βασικών υπουργείων (Περιβάλλοντος, Υπο-
δομών κ.λπ) […]. Όπως είπε η κ. Μπιρμπίλη, «ο 
σχεδιασμός της πόλης δεν μπορεί να είναι απο-
σπασματικός, αλλά θα είναι συνολικός. Μέχρι το 
τέλος του έτους θα έχουμε επικαιροποιήσει το 
νέο ρυθμιστικό και νωρίτερα, το Σεπτέμβριο, θα 
έχουμε ένα σχεδιασμό συγκεκριμένων δράσεων 
για παρεμβάσεις που θα έχουν ολοκληρωθεί ώς 
το 2012, ώστε να συμπέσουν και με τη συμπλή-
ρωση εκατό χρόνων από την απευλευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης. Ο συνολικός σχεδιασμός 
θα είναι περιβαλλοντικός, χωροταξικός και 
πολεοδομικός».[…]Σε ό,τι αφορά το νέο ρυθμι-
στικό σχέδιο η κ. Μπιρμπίλη είπε ότι αξιολογείται 
και επεξεργάζεται από τον ΟΡΘ και συμπλήρωσε 
πως, όταν ολοκληρωθεί η φάση της αξιολόγησης 
(Σεπτέμβριος), θα δοθεί προς διαβούλευση και θα 
παρουσιαστεί αναλυτικά. […] Για το σύνθετο έργο 
της διευθέτησης και περιβαλλοντικής ανάπλασης 
της περιφερειακής τάφρου η υπουργός υπογράμ-
μισε πως πρόκειται για παρέμβαση υπερτοπικής 
σημασίας που συνδέει το Σέιχ Σου με το Θερμα-
ϊκό. Εχει ήδη εξαγγελθεί το κομμάτι που αφορά 
την υδραυλική της διευθέτηση (ποσό 7.600.000 
ευρώ) και πρόκειται να υλοποιηθεί και το έργο 
περιβαλλοντικής και αρχιτεκτονικής ανάπλασης 
της τάφρου με το ποσό των 2.200.000 ευρώ […] 
Αναφορικά με τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, η κ. 
Μπιρμπίλη τόνισε ότι «πρέπει να υποστηριχθεί 
στη νέα της θέση στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, δημι-
ουργώντας στη Σίνδο περιβάλλον ευνοϊκό και 
φιλόξενο για τόσο σπουδαία δραστηριότητα […] 
Η επιβαρυμένη περιοχή που περιβάλλεται από τις 
οδούς Αγγελάκη, Εγνατία, Δωδεκανήσου και Νί-
κης (Παλιά Παραλία), δηλαδή το ιστορικό κέντρο, 
κατά την υπουργό, ασφυκτιά περιβαλλοντικά, πο-
λεοδομικά και κυκλοφοριακά. Για το λόγο αυτό 
στην υποπεριοχή που ορίζεται από τις οδούς Π. 
Μελά – Τσιμισκή – Πλ. Ελευθερίας – Νίκης, θα 
αποτραπεί η διέλευση στα ΙΧ και ειδική κυκλοφο-
ριακή μελέτη θα προβλέπει να χρησιμοποιούνται 
μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί […] Ουσιαστικά 
πρόκειται για ένα δακτύλιο, καθώς το ΙΧ δεν προ-
βλέπεται. […] Ο στόχος θα επιτευχθεί, σύμφωνα 
με την υπουργό, με την πεζοδρόμηση της Παλιάς 
Παραλίας, όταν έχει ολοκληρωθεί το έργο της μίνι 
υποθαλάσσιας αρτηρίας. Η υπουργός έσπευσε 
να διευκρινίσει πως δεν πρόκειται για τη γνω-
στή υποθαλάσσια που... ναυάγησε, αλλά για μια 
διέξοδο διά θαλάσσης για την παράκαμψη της 
λεωφόρου Νίκης που σχεδιάζεται να πεζοδρο-
μηθεί.[…] Αναφερόμενη στο Θερμαϊκό κόλπο, η κ. 
Μπιρμπίλη σημείωσε ότι «πρέπει να μετατραπεί 
από “νεκρή θάλασσα” σε ζωντανό οργανισμό όχι 
μόνον περιβαλλοντικά αλλά και λειτουργικά. Να 
ενταχθεί στην καθημερινότητα με τη δημιουργία 
γραμμών εξυπηρέτησης, με μικρά πλοία για την 
ταχεία μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων 

της ανατολικής και νότιας περιοχής προς το κέ-
ντρο. […]Η υπουργός υπογράμμισε τη στήριξη του 
υπουργείου της στη χωροθέτηση της Ζώνης Και-
νοτομίας Θεσσαλονίκης και στη δημιουργία περι-
οχής αποθηκών logistics στην ευρύτερη περιοχή 
του λιμανιού και της νέας ΔΕΘ.
(Αγγελιοφόρος 30/7/2010)

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ …ΙΣΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΩΣ 
13% ΣΤΟ ΑΕΠ
Σε αύξηση κατά 13% του ΑΕΠ της χώρας μπορεί 
να οδηγήσει η απελευθέρωση των αγορών, ενώ 
επιπλέον 3,5 μονάδες θα είναι το κέρδος από την 
ευελιξία στην αγορά εργασίας. Ο νέος ασφαλιστι-
κός νόμος περιορίζει τις δαπάνες για συντάξεις 
στο 15% του ΑΕΠ το 2060, έναντι 24% που θα 
έφτανε αν δε λαμβάνονταν μέτρα. Αυτά τόνισε, 
μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Οικονομικών, γενικός 
διευθυντής του ΙΟΒΕ Γιάννης Στουρνάρας, μιλώ-
ντας χθες σε συνέντευξη Tύπου του Ελληνοαμε-
ρικανικού Επιμελητηρίου. Υπογράμμισε ακόμη 
ότι η απελευθέρωση του τομέα των μεταφορών 
μπορεί να αποφέρει κέρδος 10 μονάδων του ΑΕΠ 
την επόμενη πενταετία, που είναι ιδιαίτερα κρίσι-
μη για την οικονομία. Από την πλευρά του ο πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Γιάννος Γραμματίδης 
υποστήριξε ότι η απελευθέρωση στους τομείς 
μεταφορών και ενέργειας πρέπει να είναι πλή-
ρης, καθώς όπως είπε δεν είναι δυνατόν μικρές 
μειοψηφίες να πιέζουν για διατήρηση προνομίων. 
Η συνέντευξη έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 
ενός έτους από την εκπόνηση της μελέτης που 
έκαναν προεκλογικά το Επιμελητήριο, το ΙΟΒΕ 
και ο οίκος Boston Consulting για το αναπτυξι-
ακό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας. Η μελέτη 
κατέληγε σε 123 συγκεκριμένες προτάσεις πολιτι-
κής, εκ των οποίων μόνο το 15% - 20% βρισκόταν 
στα προεκλογικά προγράμματα των δύο μεγάλων 
κομμάτων. Ωστόσο, το 60% - 65% των προτάσεων 
αυτών εφαρμόστηκαν ήδη ή βρίσκονται σε στάδιο 
υλοποίησης καθώς περιλαμβάνονται στο μνημό-
νιο με την τρόικα.
(Εξπρές 28/7/2010)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΚΡΑΤΟΣ
Ριζικές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα διοί-
κησης- κτίρια, οργάνωση, δομή, επιχειρησιακή 
κατάσταση- των υπουργείων προβλέπει το σχέδιο 
«Καλλικράτης στο κράτος» που έχει επεξεργαστεί 
και άρχισε να υλοποιεί η κυβέρνηση. Ο υπουργός 
Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης έχει εισηγηθεί στον 
Πρωθυπουργό κάτι που έχει γίνει ήδη αποδεκτό, 
όπως θα αποσαφηνίσει ο κ. Γ. Παπανδρέου κατά 
την επίσκεψή του σήμερα στο Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης, να επανεξεταστεί «από 
μηδενική βάση» η λειτουργία όλων ανεξαιρέτως 
των υπουργείων με στόχο τη δημιουργία ενός 
επιτελικού και αποτελεσματικού κράτους που 
θα υπηρετεί τον πολίτη. Το σχέδιο, που προβλέ-
πεται να υλοποιηθεί ως το πέρας της τετραετίας, 
θα έχει αποτέλεσμα τη μεταστέγαση όλων των 
υπουργείων σε έναν ενιαίο χώρο, τη μετακίνη-
ση περίπου 400.000 υπαλλήλων που υπηρετούν 
σήμερα στην κεντρική διοίκηση, τη δημιουργία 
«συντονιστικού κέντρου» παρά τω Πρωθυπουργώ 
που θα αναλάβει το συντονισμό όλων των πολιτι-
κών για το κράτος, την εκ βάθρων αναδιάρθρωση 
όλων ανεξαιρέτως των υπηρεσιών με την κατάρ-
τιση νέων οργανογραμμάτων, την κινητικότητα του 
προσωπικού, το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες 
που θα διαμορφώνονται θα μετακινείται από τη 
μία υπηρεσία στην άλλη, την ηλεκτρονική δια-
σύνδεση όλων των τομέων του Δημοσίου και την 
αποκλειστική εξυπηρέτηση των πολιτών και των 
επιχειρηματιών μέσω των ΚΕΠ, τα οποία θα μετα-
τραπούν γι΄ αυτόν το σκοπό σε ευρείες υπηρεσια-
κές μονάδες. Ήδη ο υπουργός Εσωτερικών έχει 
απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για την αναδιάρθρωση 

του κράτους. Τα έργα τα οποία θα συμπεριλάβει 
θα χρηματοδοτηθούν σε πρώτη φάση με το ποσό 
των 30 εκατ. ευρώ από το επιχειρησιακό πρό-
γραμμα για τη Δημόσια Διοίκηση, χωρίς βεβαίως 
σ’ αυτό το ποσό να συνυπολογίζεται το κόστος από 
τη μετεγκατάσταση των υπουργείων που θα έχει 
αποτέλεσμα να μπει λουκέτο σε περίπου 140 κτί-
ρια στα οποία στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες 
του κράτους.
(Το Βήμα 28/7/2010)

ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΜΙΑ 
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ
Δύο θέσεις εργασίας χάνονται για καθεμία που 
δημιουργείται στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη χθε-
σινή τριμηνιαία έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρα-
τηρητηρίου Αναδιαρθρώσεων (ΕRΜΕurofound) 
που καταγράφει τις αναδιαρθρώσεις μεσαίας και 
μεγάλης κλίμακας που συντελούνται στις οικονο-
μίες και στις επιχειρήσεις. Και μάλιστα ο ρυθμός 
αυτός αφορά το τρίμηνο Απριλίου- Ιουνίου. Είναι 
αλήθεια ότι ο συνολικός αριθμός των θέσεων ερ-
γασίας που χάνονται συνεχίζει να μειώνεται, από 
το πρώτο τρίμηνο του 2009, όταν είχαν φτάσει στο 
απόγειό τους. Ωστόσο, παρατηρεί ο οργανισμός, 
εξακολουθούν να είναι πολύ περισσότερες από 
τις νέες θέσεις που δημιουργούνται, και μάλιστα 
σε μια συγκυρία σχετικής ανάκαμψης. Έτσι, στις 
214 περιπτώσεις αναδιάρθρωσης που καταγράφει 
ο οργανισμός ανάμεσα στην 1η Απριλίου και στις 
30 Ιουνίου, υπάρχουν 51.144 καταργούμενες θέ-
σεις εργασίας και 24.489 δημιουργούμενες νέες 
θέσεις. Τυπικά, γράφει η έκθεση, μόνο τέσσερις 
ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Σλοβενία 
και Φινλανδία) εξακολουθούν να βρίσκονται σε 
ύφεση τώρα. Ωστόσο, σε σχέση με το περυσινό 
αντίστοιχο τρίμηνο, περίπου οι μισές ευρωπαϊ-
κές χώρες βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα 
παραγωγής και μεταξύ τους είναι μερικές από τις 
μεγαλύτερες οικονομίες (Βρετανία, Ισπανία), την 
ίδια ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν ρυθμούς 2,4% 
και η Ιαπωνία 4,2%.
(Το Βήμα 28/7/2010)

30 ΑΠΟ ΤΑ 40 “ΚΟΛΛΕΓΙΑ” ΕΛΑΒΑΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σε 30 από τα 40 “κολέγια”, που συνεργάζονται με 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία υπέβαλαν 
φακέλους στο υπουργείο Παιδείας για έγκριση 
άδειας λειτουργίας, δόθηκαν τελικά οι άδειες λει-
τουργίας, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας 
Άννα Διαμαντοπούλου σε σημερινή συνέντευξη 
Τύπου. Η υπουργός υπενθύμισε ότι, πριν εννέα 
μήνες, παραμονές κυριολεκτικά των εκλογών, 
ο τότε υπουργός Παιδείας υπέγραψε 40 άδειες 
“Κολεγίων”. Αποδείχθηκε ότι οι 40 αυτές άδειες 
δόθηκαν χωρίς κανέναν έλεγχο - κυριολεκτικά 
στα τυφλά- ισοπεδώνοντας δικαίους και αδίκους 
και παγιδεύοντας χιλιάδες νέα παιδιά, που αναζη-
τούσαν μια μεταλυκειακή εκπαιδευτική διέξοδο. 
Την ίδια στιγμή που η Ολομέλεια του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους αποκάλυπτε τα παραπά-
νω με την υπ’ αριθ. 416/2009 απόφαση-κόλαφο, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από άκαρπες πολύμη-
νες επαφές της με την τότε ελληνική κυβέρνηση, 
ζήτησε την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τα 
“Κολέγια”, ως αντικοινοτικό, προειδοποιώντας 
για επικείμενες κυρώσεις. 
(Ελεύθερος Τύπος 28/7/2010)

ΕΜΜΕΝΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 
40% ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ
Συνεχίζονται οι πιέσεις προς την ελληνική κυ-
βέρνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άμεση 
και βίαιη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, με πώληση του 40% των λιγνιτικών, 
αλλά και των υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ. 
Μετά τη σύσταση που απηύθυναν προς την ελλη-
νική κυβέρνηση, για πώληση μονάδων της ΔΕΗ, 
στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρέ-
θηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, 
χθες, ανώνυμο στέλεχος της Επιτροπής από τις 
Βρυξέλλες δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι 
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«η Κομισιόν έχει ήδη ζητήσει από την ελληνική 
κυβέρνηση να πωλήσει το 40% της δυναμικότη-
τας της ΔΕΗ από λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές 
μονάδες μέσω διαγωνισμού». Πρόσθεσε δε ότι 
αυτό σχετίζεται με το πακέτο βοήθειας του ΔΝΤ 
και της Κομισιόν και σημείωσε ότι «Η ΔΕΗ είναι 
ο κυρίαρχος παίκτης στην ελληνική αγορά χονδρι-
κής».
(Εξπρές 28/7/2010)

ΕMPIRE STATE ΒUILDING- Ο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ» 
ΠΥΡΓΟΣ
Το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης θα κατα-
ναλώνει μετά την ανακαίνισή του 40% λιγότερη 
ενέργεια. Το Εmpire State Βuilding είναι το πιο 
ψηλό κτίριο στη Νέα Υόρκη και φιλοδοξεί να γίνει 
το πιο πράσινο, ύστερα από ανακαίνιση ύψους 13 
εκατ. δολαρίων με στόχο να μειωθεί η κατανάλω-
ση ενέργειας κατά 40%. Εκτιμάται ότι το κέρδος 
για το περιβάλλον θα ισοδυναμεί με μείωση καυ-
σαερίων από 20.000 αυτοκίνητα. Το Εmpire State 
Βuilding εγκαινιάστηκε την 1η Μαΐου του 1931 και 
έγινε αμέσως σύμβολο δυναμισμού την εποχή του 
Κραχ. Είχε σχεδιαστεί μέσα σε μόλις δύο εβδομά-
δες και κατασκευάστηκε στον χρόνο ρεκόρ των 15 
μηνών. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες κοιτάζουν προς 
το μέλλον της πράσινης ανάπτυξης. Θέλουν να 
μεταμορφώσουν τον art deco ουρανοξύστη, που 
δεσπόζει ανάμεσα στην 34η οδό και στην 5η λε-
ωφόρο του Μανχάταν, σε υπόδειγμα οικολογικού 
κτιρίου και μοντέλο επιχειρηματικού κέρδους. 
«Αν δε μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, θα 
χάσουμε χρήματα και δε θα μπορούμε να ανταγω-
νιστούμε την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και τις 
άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες» λέει ο Άντο-
νι Μάλκιν, πρόεδρος της Μalkin Ηoldings, στην 
οποία ανήκει ο πύργος. Με την ανακαίνιση που 
θα αρχίσει εφέτος το Εmpire State Βuilding θα 
μειώσει τις εκπομπές καυσαερίων κατά 100.000 
μετρικούς τόνους τα επόμενα 15 χρόνια, κάτι που 
ισοδυναμεί με την απομάκρυνση 20.000 αυτοκι-
νήτων από τους δρόμους της Νέας Υόρκης. Αν 
ένα στα πέντε από τα μεγαλύτερα κτίρια στις ΗΠΑ 
μιμούνταν αυτή την προσπάθεια, θα εξοικονομού-
νταν 2,3 δισ. μετρικοί τόνοι εκπομπών άνθρακα, 
ποσότητα που αντιστοιχεί στη μόλυνση από αέρια 
του θερμοκηπίου που παράγει η Ρωσία κάθε χρό-
νο. 
(Το Βήμα 28/7/2010)

45% ΚΑΤΩ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
Έως και 45% φθηνότερα πωλούνται σήμερα πο-
λυτελείς βίλες στα ελληνικά νησιά, ενώ και στην 
ηπειρωτική Ελλάδα οι τιμές έχουν πέσει έως και 
48%. Στα... αζήτητα περιήλθαν λόγω οικονομικής 
κρίσης οι βίλες του Αιγαίου. Πολυτελείς νησιωτι-
κές κατοικίες που αποτελούσαν μέχρι πρότινος 
αντικείμενο... πόθου για εκατομμυριούχους και 
διασημότητες, όπως ο σταρ του Χόλιγουντ, Τομ 
Χανκς, έχουν αρχίσει να μαραζώνουν υποχρεώνο-
ντας τους μεσίτες να ρίξουν τις τιμές τους έως και 
45%. Δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg 
τονίζει ότι η αγορά μιας πολυτελούς βίλας σε 
ελληνικό νησί έχει καταστεί πολύ πιο προσιτή. 
Όμως, οι υποψήφιοι επενδυτές παραμένουν επι-
φυλακτικοί... Ενδεικτικά, το δημοσίευμα αναφέρει 
το παράδειγμα μιας ημιτελούς βίλας στη Μύκονο 
που προσφέρεται στα 2 εκατ. ευρώ, έπειτα από 
μείωση της τιμής της κατά 500.000 ευρώ, καθώς 
και πολυτελούς οικίας τριών υπνοδωματίων στην 
Κέρκυρα, η τιμή της οποίας έπεσε από τα 1,4 εκατ. 
ευρώ στις 750.000! Πτωτική εξάλλου πορεία ακο-
λουθούν και οι πολυτελείς κατοικίες στην ηπει-
ρωτική Ελλάδα. Στην Εκάλη, για παράδειγμα, μια 
βίλα 450 τ.μ. πωλείται φθηνότερα κατά 48% από 
την αρχική της τιμή. «Είναι ένα τρομακτικό μέρος 
για επενδύσεις αυτήν τη στιγμή», δηλώνει για 
την Ελλάδα στο Bloomberg ο Mike Braunholtz, 
μεσίτης της Prestige Property Group, που που-
λά ακίνητα στα ελληνικά νησιά. Εκτιμά δε ότι «τα 
πράγματα δεν πρόκειται να βελτιωθούν μέχρι να 
ξεκαθαρίσει η εικόνα της οικονομίας».
(Έθνος 29/7/2010)

ΕΥΡΗΜΑ ΤΟΥ 5ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥ-
ΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ
Αγνώστου ταυτότητος, αλλά παλαιότερη ακόμη 
και από την Αχειροποίητο, ήρθε στο φως η αρ-
χαιότερη βασιλική στη Θεσσαλονίκη κατά τις 
εργασίες για σιδηροδρομικά έργα. Έχει μήκος 
περίπου 25 μ., αλλά η αρχαιολογική σκαπάνη έχει 
φέρει στο φως 17 μ., ενώ το υπόλοιπο του κτιρίου 
εικάζεται πως βρίσκεται κάτω από τη σημερινή 
Πλατεία Συντριβανίου. Άγνωστο παραμένει σε 
ποιον άγιο ήταν αφιερωμένος ο ιερός ναός, που 
χτίστηκε περί τα μέσα του 5ου αιώνα _ λίγα χρό-
νια πριν από την Αχειροποίητο ακολουθώντας το 
ίδιο σύστημα δόμησης _ και φαίνεται πως ήταν σε 
χρήση έως και τον 7ο αιώνα. Η λύση στο μυστήριο 
της ταυτότητας όμως ίσως βρεθεί όταν η σκαπάνη 
προχωρήσει κάτω από την Αγία Τράπεζα, οπότε 
και μπορεί _ αν εντοπιστεί _ το εγκαίνιο να απο-
καλύψει τον άγιο στον οποίο ήταν αφιερωμένος ο 
ναός. Ακόμη όμως κι αν οι αρχαιολόγοι της αρμό-
διας 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων δεν 
τα καταφέρουν να βρουν την ταυτότητα του ναού, 
ο οποίος πιθανόν να συνδεόταν με παρακείμενο 
νεκροταφείο, έχουν κάθε λόγο να συνεχίσουν την 
ανασκαφή, καθώς ήδη διαφαίνεται η ύπαρξη ψη-
φιδωτού δαπέδου σε χαμηλότερα στρώματα. Όσο 
για την τύχη του ευρήματος; Έστω και αποσπα-
σματικά θα αποσπασθεί και θα μετα φερθεί σε 
άλλο χώρο, αν και ακόμη δεν έχει αποφασιστεί αν 
θα καταλήξει σε χώρο του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου ή στο Επταπύργιο.
(Τα Νέα 29/7/2010)

13.000 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ
Οχήματα με ηλεκτρονικά συστήματα θα καλύψουν 
την απόσταση Ρώμη - Σαγκάη! Είναι η σύγχρονη 
εκδοχή του ταξιδιού του Μάρκο Πόλο από την 
Ιταλία στην Κίνα - μόνο που θα γίνει με αυτοκί-
νητα χωρίς οδηγούς. Ο δρόμος του μεταξιού δε 
θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος... Μια ομάδα ιταλών 
μηχανικών άρχισε χθες το μεγαλύτερο τεστ ντρά-
ιβ αυτοκινήτων χωρίς οδηγό που έχει γίνει ποτέ: 
ένα ταξίδι 13.000 χιλιομέτρων που θα διαρκέσει 
τρεις μήνες από την Ιταλία στην Κίνα όχι προς 
αναζήτηση μεταξιού αλλά για να δοκιμαστούν τα 
όρια της μελλοντικής τεχνολογίας στον τομέα της 
αυτοκίνησης. 
Δύο πορτοκαλί οχήματα (και δύο εφεδρικά), 
εφοδιασμένα με GΡS, σκάνερ που χρησιμοποιούν 
λέιζερ και κάμερες που συνεργάζονται 
προκειμένου να εντοπίζουν και να βοηθούν στην 
αποφυγή εμποδίων θα περάσουν μέσα από την 
κίνηση της Μόσχας, τις μεγάλες θερμοκρασίες 
της Σιβηρίας και το κρύο της ερήμου Γκόμπι πριν 
να φθάσουν – καλώς εχόντων των πραγμάτων 
– στη Σαγκάη στα τέλη Οκτωβρίου. «Αυτό που 
προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δοκιμάσουμε 
τα όρια των συστημάτων μας και να δούμε εάν 
μπορούν να λειτουργήσουν σε πραγματικό περι-
βάλλον, με πραγματικό καιρό, πραγματική κίνηση 
και τρελούς οδηγούς που θα πετάγονται μπροστά 
τους», δήλωσε ο επικεφαλής του όλου σχεδίου 
Αλμπέρτο Μπρότζι και του εργαστηρίου τεχνητής 
νοημοσύνης του Πανεπιστημίου της Πάρμας.
(Τα Νέα 21/7/2010)

ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗ-
ΣΙΩΝ
Το μεγαλεπήβολο σχέδιο διασύνδεσης όλων των 
νησιών με το ηλεκτρικό ηπειρωτικό σύστημα της 
χώρας παρουσίασε ο Διαχειριστής του Συστήμα-
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) 
στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Η στόχευση του 
σχεδίου είναι πολύ συγκεκριμένη και αφορά στο 
«κλείσιμο» αυτόνομων σταθμών παραγωγής που 
λειτουργούν στα νησιά και είναι ιδιαίτερα ενεργο-
βόροι και ρυπογόνοι αλλά και στην απορρόφηση 
της ενέργειας που θα παράγεται από μονάδες 
ΑΠΕ. Το σχέδιο εξυπηρετεί και τον εθνικό στόχο 
για 20% εξοικονόμηση ενέργειας και 20% παρα-

γόμενη ενέργεια από ΑΠΕ μέχρι το 2020, ωστό-
σο για να υλοποιηθεί απαιτείται η αναβάθμιση 
του ηπειρωτικού συστήματος με την ενίσχυση 
και κατασκευή νέων Κέντρων Υπερυψηλής Τά-
σης και νέων γραμμών μεταφοράς. Απαιτείται 
επίσης η… συγκατάβαση των τοπικών κοινωνιών 
καθώς πολλές φορές οι αδειοδοτήσεις κολλούν 
στις προσφυγές στο ΣτΕ, πολιτική βούληση και 
κονδύλια. Ο ΔΕΣΜΗΕ προχώρησε στο σχεδιασμό 
του λαμβάνοντας υπόψη και τις επενδυτικές προ-
τάσεις που έχουν υποβληθεί για ΑΠΕ στη Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και αφορούν σε νέα 
χερσαία και υπεράκτια αιολικά πάρκα του Αιγαίου 
συνολικής ισχύος 4.700 ΜW.
(Απογευματινή 26/7/2010)

ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟ
Έκρηξη ιδεών και δημιουργίας, αλλά και στροφή 
στο μοντερνισμό είναι το στίγμα της 6ης Μπιενάλε 
Νέων Αρχιτεκτόνων, που οργάνωσε το Ελληνι-
κό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. Οι συμμετοχές με 
έργα της τελευταίας πενταετίας ξεπέρασαν κάθε 
προηγούμενο και έφτασαν τις 368, με κατοικίες, 
επαγγελματικές εγκαταστάσεις, δημόσια κτίρια 
και κοινόχρηστους χώρους. Η ευχάριστη έκπλη-
ξη, πάντως, ήρθε από έργα που έχουν κερδίσει 
διακρίσεις σε διαγωνισμούς από διαφορετικές 
γωνιές του πλανήτη. Από το Μεξικό ώς το Λίβανο, 
από το Τορίνο ως τη Σαρδηνία, από την Πράγα και 
τη Βιέννη ώς την Ιερουσαλήμ... Οι κατοικίες δια-
τηρούν τη μερίδα του λέοντος, αλλά είναι αισθητή 
η παρουσία μελετών που αφορούν κοινόχρηστους 
χώρους και κτίρια, χάρη σε ορισμένες δημοτικές 
αρχές που δείχνουν να έχουν συνειδητοποιήσει 
την αξία των καλαίσθητων παρεμβάσεων. Χα-
ρακτηριστική είναι η περίπτωση της ανάπλασης 
της πλατείας Καπνεργάτη στην Καβάλα, με το 1ο 
βραβείο του διαγωνισμού που έγινε το 2008, αλλά 
ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τα έργα. Στην Ελευ-
σίνα μια παλιά αποθήκη λαδιού μετατράπηκε σε 
προσωρινό χώρο συνεδρίου. Η τέχνη δείχνει την 
εμπιστοσύνη της στην αρχιτεκτονική. Ανάμεσα 
στις συμμετοχές, το φουαγέ της παιδικής σκη-
νής του Εθνικού στο «Ρεξ» που ολοκληρώθηκε 
το 2008, ενώ τα σχέδια για ένα μικρό θέατρο στον 
Κεραμεικό παραμένουν στα χαρτιά... Η ποσότητα 
και κυρίως η ποιότητα των έργων δυσκόλεψε το 
έργο της επιτροπής που απαρτίστηκε από τους 
καθηγητές Νίκο Καλογήρου, Ηλία Κωνσταντό-
πουλο, Λόη Παπαδόπουλο και Δημήτρη Παπαλε-
ξόπουλο. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά στα 
15 χρόνια του θεσμού επιλέχθηκαν για την τελική 
φάση 74 έργα, όλα με ομόφωνες αποφάσεις, που 
θα παρουσιαστούν από τις 17 Σεπτεμβρίου και 
για ένα μήνα στο Μουσείο Μπενάκη (κτίριο οδού 
Πειραιώς). 

(Ελευθεροτυπία 28/7/2010)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: ΚΡΙΤΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλή-
νιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προκειμένου να κα-
ταρτίσει ανανεωμένο κατάλογο κριτών για τους 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, προσκαλεί τους 
συναδέλφους που επιθυμούν να αποστείλουν συ-
μπληρωμένο το παρακάτω δελτίο στα γραφεία του 
Συλλόγου έως τις  30/09/2010.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον κατάλογο των 
κριτών είναι: 
• η συμπλήρωση δέκα πέντε (15) χρόνων από την 
κτήση του πτυχίου και μία (1) τουλάχιστον διάκρι-
ση σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
• υποβολή σύντομου βιογραφικού και καταλόγου 
των σημαντικότερων έργων. 

Καλούνται οι Σύλλογοι και τα Τμήματα του ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ να συμβάλλουν στη διαδικασία κατάρτισης 
του καταλόγου αυτού και να δημοσιοποιήσουν την 
ανακοίνωση, ώστε ο κατάλογος να είναι αντιπρο-
σωπευτικός και πλήρης.

n ΣΜ-ΗΒΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ 
ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν

Την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010 πραγματοποιήθη-
κε προγραμματισμένη συνάντηση του Συλλόγου 
Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλά-
δος (ΣΜΗΒΕ) με τον Υφυπουργό Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Μάρκο Μπό-
λαρη στο Διοικητήριο ( πρώην Υπ. Μακεδονίας 
– Θράκης). Το Σύλλογο εκπροσώπησαν ο Πρό-
εδρος Αθανάσιος Κολότσιος, ο Γεν. Γραμματέας 
Γεώργιος Τρασανίδης και ο Ειδ. Γραμματέας Αρι-
στείδης Μυτάκος.
Στη συνάντηση παρέστη και ο πρώην Πρόεδρος 
του ΣΜΗΒΕ και μέλος του ΠΣΔΜ-Η κ. Ηλίας Χο-
μσίογλου.
Τα προς συζήτηση θέματα ήταν η αναθεώρηση 
του Β.Δ. 6422/34 μαζί με τα συμπληρωματικά 
αυτού Β.Δ. και Π.Δ., σχετικά με τα επαγγελματι-
κά δικαιώματα τεχνικών επαγγελμάτων, καθώς 
και η αναθεώρηση του Ν. 3325/2005 για τις 
αδειοδοτήσεις βιομηχανικών – μεταποιητικών 
επιχειρήσεων.
Από το ΣΜΗΒΕ τέθηκαν  κάποιες πάγιες θέσεις 
ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλά-
δου, εκφράστηκε η έντονη δυσαρέσκεια ως προς 

το διατιθέμενο χρόνο για την υποβολή άρτιων και 
τεκμηριωμένων συνολικών προτάσεων και για τα 
δυο  παραπάνω θέματα, επίσης εκφράστηκαν οι 
επιφυλάξεις για τη σύνθεση και αποτελεσματι-
κότητα των Επιτροπών, στις οποίες ανατέθηκε 
από το Υπουργείο η διερεύνηση των θεμάτων 
αυτών και ζητήθηκε ικανή χρονική παράταση, 
για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ακόμα, ζη-
τήθηκε να συμπεριλαμβάνεται ο ΣΜΗΒΕ στον 
πίνακα αποδεκτών για έγγραφα του Υπουργείου 
με θέματα που άπτονται του επαγγελματικού και 
επιστημονικού μας αντικειμένου.
Από τον Κ. Μπόλαρη δεν εκφράστηκε καμία 
δέσμευση για το θέμα του χρόνου, υποσχέθηκε 
όμως ότι θα μεταφέρει το αίτημα στην κα Υπουρ-
γό.
Ο ΣΜΗΒΕ αναμένει απάντηση από το Υπουργείο.

n ΣΠΜΘ: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Θεσ-
σαλονίκης, σχετικά με τις αμοιβές των μηχανικών 
στη διαδικασία δήλωσης των ημιυπαίθριων και 
των λοιπών χώρων, επισημαίνει τα παρακάτω:
• Η αμοιβή του μηχανικού, όπως αυτή ορίστη-
κε από το Τ.Ε.Ε., κρίνεται ικανοποιητική για την 
περίπτωση που ο μηχανικός μετά από αυτοψία 
στο χώρο και μελέτη των σχεδίων (κατόψεις, διά-
γραμμα κάλυψης, έντυπο οικοδομικής άδειας), τα 
οποία θα του παραδώσει ο ιδιοκτήτης, συντάξει 
και παραδώσει σε αυτόν την τεχνική έκθεση και 
στη συνέχεια αναλάβει ο ίδιος ο κάτοχος του ακι-
νήτου τη διεκπεραίωση του φακέλου.
• Στην περίπτωση όμως που στις υποχρεώσεις 
του μηχανικού περιλαμβάνονται
1. η αναζήτηση του φακέλου στο πολεοδομικό 
γραφείο που ανήκει το ακίνητο,
2. η δημιουργία αντιγράφων των σχεδίων,
3. η εύρεση της τιμής ζώνης του ακινήτου, προ-
κειμένου να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης ποιο τίμημα θα 
κληθεί να πληρώσει και να κάνει τον οικονομικό 
προγραμματισμό του, 
4. η πραγματοποίηση αυτοψίας στο χώρο, 
5. η σύνταξη του συνόλου των απαιτούμενων εντύ-
πων,
6. η λήψη επιπλέον διευκρινίσεων (λόγω της 
εφαρμογής του νόμου για πρώτη φορά είναι ως 
ένα βαθμό λογικό και οι συνάδελφοι των πολε-
οδομικών γραφείων να μην μπορούν να δώσουν 
σαφείς απαντήσεις για κάποιες περιπτώσεις), 
7. οι πληρωμές (ως διεκπεραίωση) των παραβό-
λων που απαιτούνται, 
8. οι πληρωμές των αμοιβών του στην Εθνική 
Τράπεζα, 
9. οι πληρωμές των κρατήσεων του ΤΣΜΕΔΕ, 
10. η πληρωμή του προκαταβλητέου φόρου στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., 
11. και τέλος η διακίνηση του φακέλου στο πο-
λεοδομικό γραφείο και η ολοκλήρωση της δια-
δικασίας (θα χρειαστούν αρκετές επισκέψεις στο 
πολεοδομικό γραφείο και πολλές ώρες αναμονή 
σε ουρές) 
τότε όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η προκαθορι-
σμένη αμοιβή μόνο ικανοποιητική δεν μπορεί να 
κριθεί. 
Να θυμίσουμε απλώς ότι και στην έκδοση των 
οικοδομικών αδειών ο μηχανικός υποτίθεται εκ-
πονεί μόνο τις μελέτες και η οικοδομική άδεια 
εκδίδεται από τον ιδιοκτήτη. Στην πράξη όμως 
αυτό δε συμβαίνει και ο μηχανικός είναι και πάλι 
αυτός που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση μεταξύ 
των υπηρεσιών (δασαρχείο,  αρχαιολογία, εφορία, 
ΙΚΑ, πολεοδομία, κλπ.) προκειμένου να εκδοθεί η 
οικοδομική άδεια.
Η αμοιβή του μηχανικού θα πρέπει να είναι ανά-
λογη του ρόλου που η πολιτεία θέλει από αυτόν. 
Αν η πολιτεία θέλει το μηχανικό ως ένα ακόμη 
γρανάζι του γραφειοκρατικού μηχανισμού που 
συνθλίβει την αξιοπρέπεια και αφαιμάσσει  την 
τσέπη του Έλληνα πολίτη, τότε οι αμοιβές δικαίως 
είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

Ο ΡΟΛΟΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΕ ΜΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 
ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΜΕ.
Αν αντιθέτως η πολιτεία θέλει και απαιτεί από 
τους μηχανικούς να είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
της υγιούς ανάπτυξης αυτού του τόπου, τότε οι 
αμοιβές θα πρέπει να είναι ανάλογες της προ-
σφοράς και του αποτελέσματος. (Χωρίς αυτό να 
συνεπάγεται ότι θα είναι υψηλές).
ΑΥΤΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΘΕΛΟΥΜΕ

n ΣΠΜΕ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα 
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι-
κών Ελλάδας (Σ.Π.Μ.Ε.) με θέμα «Σχεδιασμός 
Αντιστηρίξεων Θεωρία – Μέθοδοι – Παραδείγματα 
Εφαρμογής», την Τετάρτη 14 Απριλίου 2010 στο 
Ξενοδοχείο «Τιτάνια». Στην ημερίδα παρευρέθη-
σαν περίπου 200 συνάδελφοι. 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Μ.Ε. παρό-
ντες ήταν ο Πρόεδρος Ζυγούρης Νίκος, η Β΄ Αντι-
πρόεδρος Κώστα Κάλλη, ο Ταμίας Καρλαύτης 
Αριστείδης και οι σύμβουλοι Μπαρδάκης Βασί-
λης, Κοτζαμπασάκης Γιάννης και Μήλης Νίκος. 
Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε με χαιρετισμό ο 
Πρόεδρος του Σ.Π.Μ.Ε. Ζυγούρης Νίκος ο οποί-
ος αναφέρθηκε στη σοβαρότητα με την οποία θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται οι βαθιές εκσκαφές 
και οι αντιστηρίξεις καθώς και την ανάγκη για 
αναβάθμιση του ρόλου του Γεωτεχνικού Μηχανι-
κού. Τόνισε επίσης ότι δεδομένης της εφαρμογής 
των Ευρωκωδίκων ο Σ.Π.Μ.Ε. αναπτύσσει 
πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης σε όλη 
την Ελλάδα πάνω σε θέματα του επαγγέλματος 
του πολιτικού μηχανικού. 
Κύριοι ομιλητές στην ημερίδα ήταν οι συνάδελφοι: 
Χρήστος Τσατσανίφος, Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ. ο 
οποίος παρουσίασε τα στοιχεία τα οποία θα πρέ-
πει να περιέχονται σε μια γεωτεχνική μελέτη κα-
θώς και τρόπους αξιολόγησης αυτών, τονίζοντας 
ότι μόνο ένας Πολιτικός Μηχανικός – Γεωτεχνικός 
είναι σε θέση να κάνει σωστή αξιολόγηση αυτών 
των στοιχείων. 
Ο Μιχάλης Καββαδάς, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π., ο 
οποίος ανέπτυξε το σχεδιασμό αντιστηρίξεων με 
τον ΕC7, ο Γεώργιος Μπουκουβάλας, Καθηγητής 
Ε.Μ.Π., ο οποίος αναφέρθηκε στον Αντισεισμικό 
Σχεδιασμό τοίχων αντιστήριξης με χρήστη του 
EC8, ο συν. Χαράλαμπος Ζερβογιάννης, Πολιτικός 
Μηχανικός, ο οποίος έκανε παρουσίαση έργων 
αντιστήριξης, και τέλος οι συν. Νικόλαος Νάσκος 
Δρ. Πολ. Μηχανικός & Δημήτρης Κωνσταντάκος 
MSc Πολ. Μηχανικός, οι οποίοι αναφέρθηκαν 
στις εφαρμογές αγκυρωμένων τοίχων αντιστήρι-
ξης & οπλισμένου εδάφους.
Μετά τις παρουσιάσεις, ακολούθησε ανοιχτή συ-
ζήτηση των ομιλητών με τους παρευρισκόμενους 
όπου έγιναν παρεμβάσεις και σχόλια πάνω στο 
κείμενο που παρουσιάστηκε.
Τα πρακτικά της ημερίδας διανεμήθηκαν σε CD 
και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Σ.Π.Μ.Ε.

n ΣΠΜΕ: ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-
ΤΑ ΤΩΝ ΤΕΙ
Για άλλη μια φορά το θάμα των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των τεχνικών επαγγελμάτων αντιμε-
τωπίζεται με προχειρότητα.
Έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη ότι το σύ-
στημα απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων 
απαιτεί ανασύνταξη προκριμένου να είναι σύμ-
φωνο με τις επιταγές και τις προκλήσεις της σύγ-
χρονης κοινωνίας.

16/ 402
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

ΤΕΥΧΟΣ



  

Δεδομένης της φύσης των τεχνικών επαγγελμά-
των οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε ώστε η λύση 
που θα δοθεί, να είναι τέτοια ώστε να διασφαλί-
ζεται κατά κύριο λόγο η δημόσια ασφάλεια. 
Παρά ταύτα το Υπουργείο Παιδείας καταθέτει 
προς συζήτηση αποσπασματικά Προεδρικά Δι-
ατάγματα, τα οποία αφορούν τον καθορισμό των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων 
ΤΕΙ. 
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα επαγγελματικά δι-
καιώματα των ΤΕΙ, σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν οι 
απόφοιτοι κολεγίων οι οποίοι θα πρέπει να έχουν 
και αυτοί επαγγελματικά δικαιώματα.
Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσου-
με με τη δέουσα σοβαρότητα όλο το σύστημα απο-
νομής επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
Πρέπει να δοθεί μια καθολική λύση ώστε τα δι-
καιώματα μετά τις σπουδές να είναι ξεκάθαρα 
και να μην υπάρχουν παρερμηνείες ή «κρυφοί 
πόθοι».
Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ουσιαστικός 
διάλογος σε αυτή την κατεύθυνση. Υπήρξαν μεμο-
νωμένες φωνές οι οποίες ποτέ δεν εισακούστη-
καν. 
Η πρόταση του ΣΠΜΕ είναι ότι οποιαδήποτε πρό-
ταση θα πρέπει να είναι συνολική και να κινείται 
στους παρακάτω άξονες:
• Πρόσβαση στα τεχνικά επαγγελματικά με βάση 
τα ακαδημαϊκά προσόντα 
• Αντικειμενική και συνεχής αξιολόγηση όλων 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
• Αναμόρφωση του συστήματος απονομής 
επαγγελματικών προσόντων (άδειας άσκησης 
επαγγέλματος) 
• Το ΤΕΕ να λειτουργεί ως φορέας ο οποίος να 
διενεργεί εξετάσεις και να απονέμει επαγγελμα-
τικά δικαιώματα σε όλες τις βαθμίδες των τεχνι-
κών επαγγελμάτων. 
• Μέριμνα για την κάλυψη όλων των θέσεων της 
πυραμίδας των τεχνικών επαγγελμάτων. 

Ζητάμε να αποσυρθεί η πρόταση των Προεδρι-
κών Διαταγμάτων που αφορούν τα επαγγελματι-
κά δικαιώματα των ΤΕΙ. 
Δεν είναι δυνατόν να αιφνιδιάζεται ο τεχνικός κό-
σμος για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. 
Δεν είναι δυνατόν οι προτάσεις να γίνονται εν 
μέσω του καλοκαιριού και να μην υπάρχει χρόνος 
για ανταλλαγή απόψεων.
Δεν είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά τη στιγμή 
που αλλάζει η διοίκηση του ΤΕΕ, τη στιγμή που 
αλλάζουν οι Πρυτάνεις σε πολλά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. 
Ας ξεκινήσει επί τέλους ένας ουσιαστικός διά-
λογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο 
οποίος θα επιλύσει συνολικά το πρόβλημα και 
θα ισχύσει στο μέλλον. 

n ΠΣΔΑ-ΤΜ:   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕ-
ΤΩΝ
Μετά από καταγγελίες συναδέλφων, τόσο στον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών, όσο και στα Τοπικά και Περιφερειακά 
Τμήματα του Συλλόγου, αναφορικά με την τήρηση 
των προδιαγραφών σύνταξης τοπογραφικών δια-
γραμμάτων, αλλά και με το ποιοι επαγγελματίες 
και μέχρι ποιου βαθμού έχουν εκ του νόμου δι-
καίωμα σύνταξης ιδιωτικών τοπογραφικών μελε-
τών θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:
1. Πλήρη δικαιώματα σύνταξης ιδιωτικών τοπο-
γραφικών μελετών έχουν μόνο οι Διπλωματούχοι 
Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί 
Μηχανικοί απόφοιτοι των Ανωτάτων Πολυτεχνι-
κών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών Σχολών 
της αλλοδαπής.
Τα δικαιώματα αυτά ορίζονται ρητά στο Ν. 
4663/1930 (Φ.Ε.Κ. 149Α/09.05.1930) «περί ασκή-
σεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανι-
κού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου»
2. Περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα 
σύνταξης απλών τοπογραφικών διαγραμμά-
των έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υπομηχανικοί 
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και πέραν αυτών, μετά την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. (ν. 
1404/1983) και τις Σχολές που δημιουργήθηκαν 
ανά ειδικότητα, μόνο οι Πτυχιούχοι Τοπογράφοι 
Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, τα δικαιώματα των Πτυχιούχων 
Πολιτικών Υπομηχανικών ορίζονται στο Β.Δ. 
769/1972 (Φ.Ε.Κ. 223Α/12.12.1972), ενώ των Πτυ-
χιούχων Τοπογράφων Μηχανικών Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης από το άρθρο μόνον παράγραφος 5 
του ιδίου Β.Δ., βάσει δε αυτού οι συγκεκριμένες 
ειδικότητες δύναται να εκτελέσουν απλές τοπο-
γραφικές αποτυπώσεις αστικών εκτάσεων μέχρι 
εκτάσεως 150 στρεμμάτων και εν υπαίθρω απλές 
τοπογραφικές αποτυπώσεις μέχρι εκτάσεως 
1500 στρεμμάτων, εξαιρέσει των περιπτώσεων 
για τις οποίες απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός 
ή διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου των 
ελαχίστων τετραγώνων.
Σύμφωνα με το Ν. 1865/1989 τα πτυχία των ΚΑΤΕ 
και ΚΑΤΕΕ είναι ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ αντί-
στοιχης ειδικότητας και συνεπώς οι πτυχιούχοι 
των Σχολών αυτών έχουν τα ίδια δικαιώματα με 
τους ως άνω Πτυχιούχους ΤΕΙ.
3. Η σύνταξη απλών τοπογραφικών διαγραμμά-
των από τους Αρχιτέκτονες, σύμφωνα με τη γνω-
μοδότηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών 
(υπ’ αριθμ. 1/12.01.1979) τελεί υπό την αναγκαία 
προϋπόθεση ότι η καταμέτρηση του οικοπέδου ή 
αγροτεμαχίου είναι εφικτή με τη χρήση συνήθους 
μετροταινίας (λόγω του σχετικώς περιορισμένου 
ή μικρού εμβαδού), ενώ εάν για την καταμέτρηση 
αυτή απαιτείται η χρήση ειδικών οργάνων (π.χ. 
ακοντίων, ειδικών σκοπευτικών οργάνων καταμέ-
τρησης κ.τ.λ.) τα οποία αποκλειστικά χρησιμοποι-
ούν οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, για την 
καταμέτρηση μεγάλων εκτάσεων, στην περίπτω-
ση αυτή αρμόδιοι για τη σύνταξη αυτών των τοπο-
γραφικών διαγραμμάτων είναι μόνο οι Αγρονόμοι 
Τοπογράφοι Μηχανικοί.
Επειδή, επανειλημμένως, έχει παρατηρηθεί η 
υποβολή και αποδοχή από υπηρεσίες του δη-
μοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα τοπο-
γραφικών διαγραμμάτων τα οποία, αφενός είναι 
υπογεγραμμένα από μη έχοντες το δικαίωμα 
επαγγελματίες, ήτοι από Δασολόγους, Πτυχιού-
χους Μηχανικούς Έργων Υποδομής Τ.Ε., Πτυχι-
ούχους Μηχανικούς Δομικών Έργων Τ.Ε. και από 
άλλες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, 
πλην των ως άνω αναφερομένων, αφετέρου σε 
πολλές περιπτώσεις δεν πληρούν τις προδιαγρα-
φές σύνταξης, η διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. καλεί 
τα στελέχη των υπηρεσιών του δημοσίου και ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα, όπως και κάθε άλλο 
παραλήπτη ιδιωτικών τοπογραφικών μελετών, 
να μην αποδέχονται-εγκρίνουν αντίστοιχα τοπο-
γραφικά διαγράμματα που είτε ο συντάκτης δεν 
έχει το δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής τους, 
είτε δεν τηρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές 
σύνταξης αυτών.
Η διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., σε συνέχεια των 
αποφάσεων της 4ης Πανελλαδικής Συνδιάσκε-
ψης του κλάδου στη Λάρισα και στα πλαίσια της 
πολιτικής διασφάλισης των επαγγελματικών δρα-
στηριοτήτων και της ποιότητας του παραγόμενου 
προϊόντος σε ότι αφορά την εκπόνηση ιδιωτικών 
τοπογραφικών μελετών, θα χρησιμοποιήσει κάθε 
νόμιμο μέσο για τη θωράκιση του κλάδου και των 
πολιτών που γίνονται αποδέκτες μη έγκυρων και 
τεχνικά μη άρτιων μελετών.

n ΠΣΧΜ/ΤΚΔΜ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2010 διεξήχθησαν οι 
εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου για το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής 
Δυτικής Μακεδονίας του Πανελληνίου Συλλόγου 
Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ/ΤΚΔΜ). 
Τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν 
έχουν ως εξής:
Παρατάξεις  Ψήφοι Έδρες
Ανεξάρτητη Δράση ΧΜ  87 5

Δ. Π. Κ. ΧΜ 6 0
ΔΚΜ-ηΔΑΠ  18 1
Συνεργασία ΧΜ 43  3
Λευκά 1 -
Άκυρα 2 -
Με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων ανά 
συνδυασμό, όπως αυτή προέκυψε από τους σταυ-
ρούς προτίμησης στο νέο ΔΣ εκλέχθηκαν οι:
Κάρναβος Νικόλαος, Μαρνέλλος Γεώργιος, Κακο-
σίμος Κωνσταντίνος, Ουζουνίδου Μάρθα, Πολίτης 
Μαυρίκιος, Σαμαράς Πέτρος, Καζάκος Ιωάννης, 
Καραγιαννίδης Ελευθέριος, Κοντογιαννόπουλος 
Κωνσταντίνος. 

Στη συνέχεια το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα με 
την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος: Ν. Κάρναβος
Α’ Αντιπρόεδρος: Κ. Κακοσίμος
Β’ Αντιπρόεδρος: Ε. Καραγιαννίδης
Γραμματέας: Ι. Καζάκος
Ταμίας: Μ. Ουζουνίδου
Μέλη: Κ. Κοντογιαννόπουλος, Γ. Μαρνέλλος, Μ. 
Πολίτης, Π. Σαμαράς

Σε πανελλήνιο επίπεδο τα επίσημα αποτελέσματα 
έχουν ως εξής:
Για το Δ.Σ.
Παρατάξεις  Ψήφοι Έδρες
ΠΑΣΚ                        328 4
Δ. Π. Κ. ΧΜ 77 1
ΔΚΜ-ΔΚΜ-ηΔΑΠ  97 1
Συνεργασία ΧΜ 86 1
ΔΗΠΑΜ 81 1
ΑΡΙΣΤ.ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓ. ΧΜ 68 1
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝ. ΧΜ 49 0
Λευκά / Άκυρα 26 -
Για την Ε.Ε.
Παρατάξεις  Ψήφοι Έδρες
ΠΑΣΚ                        265 1
Δ Π Κ ΧΜ 72 0
ΔΚΜ-ΔΚΜ-ηΔΑΠ  103 1
Συνεργασία ΧΜ 103 1
ΔΗΠΑΜ 59 0
ΑΡΙΣΤ.ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓ. ΧΜ 75 0
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝ. ΧΜ 79 0
Λευκά / Άκυρα 56 - 
 
Με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
ανά συνδυασμό, όπως αυτή προέκυψε από τους 
σταυρούς προτίμησης στο νέο ΔΣ εκλέχθηκαν οι 
παρακάτω συνάδελφοι:
Για το Δ.Σ. 
Βαφειάδης Κωνσταντίνος (πλειοψηφών σύμ-
βουλος), Αναλυτής Βασίλειος, Αθανασόπουλος 
Αλέξιος, Κάρναβος Νικόλαος, Σπηλιωτοπούλου 
Νινέττα, Σαμαράς Πέτρος, Μπεάζη-Κατσιώτη 
Μαργαρίτη, Τσιμπουκάκης Ηλίας, Δρόσου Ξένη
Για την Ε.Ε.
Ηλιόπουλος Γεώργιος, Μαχαίρας Ιωάννης, Φά-
μελλος Σωκράτης
Στη συνέχεια το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα με 
την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος: Κ. Βαφειάδης
Α’ Αντιπρόεδρος: Α. Αθανασόπουλος
Β’ Αντιπρόεδρος: Μ. Κατσιώτη-Μπεάζη
Γραμματέας: Γ. Νίκου
Ταμίας: Β. Αναλυτής
Μέλη: Ν. Κάρναβος, Η. Τσιμπουκάκης, Ν. Σπηλι-
ωτοπούλου, Ξ. Δρόσου

Το νέο ΔΣ του ΠΣΧΜ/ΤΚΔΜ ευχαριστεί τους συ-
ναδέλφους Χημικούς Μηχανικούς για τη συμμε-
τοχή τους στις αρχαιρεσίες του συλλόγου και τους 
καλεί να πλαισιώσουν με την ίδια θέρμη τις δρα-
στηριότητες του συλλόγου. Υπόσχεται στους συ-
ναδέλφους ότι θα λειτουργήσει στο πνεύμα ενός 
«ανοικτού» συλλόγου που θα βρίσκεται πάντα 
δυναμικά δίπλα σε όλους του συναδέλφους όπως 
γινότανε τα τελευταία χρόνια. n



Το πρώτο πρόβλημα που 
πρέπει να αντιμετωπί-

σουμε είναι αυτό της 
προστασίας του ακαδη-

μαϊκού ασύλου από τους 
λογής καταπατητές του

Μόλις αναλάβουμε 
καθήκοντα θα έχουμε 

να αντιμετωπίσουμε μια 
περαιτέρω μείωση του 
τακτικού προϋπολογι-

σμού της τάξης του 20%

Η στροφή σε ΑΠΕ για την 
κάλυψη των ενεργεια-
κών αναγκών του ΑΠΘ, 

το πρόγραμμα περικοπών 
της ενεργειακής κατα-

νάλωσης, η ανακύκλωση 
κι η ολοκληρωμένη δια-
χείριση των αποβλήτων 

και οι οικοτουριστικές 
δραστηριότητες μπορούν 

να γίνουν πηγές νέων 
εσόδων για το πανεπι-

στήμιο

Η εξέλιξη της Πολυτεχνι-
κής Σχολής αλλά και ολό-
κληρου του πανεπιστημί-
ου σε όλα αυτά τα χρόνια 

είναι εντυπωσιακή. 
(…) Έχουν γίνει πολλά, 
μένουν όμως να γίνουν 

πολύ περισσότερα

Τα διπλώματα των Πο-
λυτεχνικών μας Σχολών 
ισοδυναμούν με μάστερ, 

γιατί τα προγράμματα 
σπουδών τους και τα 

περιεχόμενα των μαθη-
μάτων (…) αντιστοιχούν 

απολύτως με τις σπουδές 
στα Ευρωπαϊκά και Αμε-

ρικανικά πανεπιστήμια 
που οδηγούν σε δίπλωμα 
προχωρημένων σπουδών

Την πεποίθηση ότι η χώρα δε χρειάζεται μια ακόμη 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αλλά ένα νέο Δια-
φωτισμό, προκειμένου η Παιδεία να ξαναβρεί τον 
πραγματικό της δρόμο, εξέφρασε με συνέντευξή 
του στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ο νεοεκλεγείς Πρύτανης 
του ΑΠΘ καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος. 
Χαρακτήρισε πρόκληση την εκλογή του εν μέσω 
οικονομικής κρίσης, παρουσίασε τις τρεις πρώτες 
προτεραιότητές του ως νέα διοίκηση, εξήγγειλε τη 
σύσταση ειδικής πανεπιστημιακής ομάδας φύλα-
ξης και προστασίας του ακαδημαϊκού ασύλου και 
εκτίμησε ότι η ιδιότητα του Μηχανικού θα του δώ-
σει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον προγραμματισμό 
της θητείας του. 
Ο κ. Μυλόπουλος τόνισε ότι η εξέλιξη της Πολυτε-
χνικής Σχολής, αλλά κι ολόκληρου του πανεπιστη-
μίου, είναι εντυπωσιακή, ξεκαθάρισε ότι τα διπλώ-
ματα των πολυτεχνικών σχολών ισοδυναμούν με 
μάστερ και υπογράμμισε ότι τα ΚΕΚ και τα κολέγια 
δεν αποτελούν τίποτε περισσότερο από μεταλυκει-
ακά κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο νέος 
Πρύτανης τάχθηκε κατά της κατάτμησης και του 
κατακερματισμού των μεγάλων πανεπιστημίων, 
υποστήριξε ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει 
τη χρηματοδότηση του τριτοβάθμιου εκπαιδευ-
τικού συστήματος και προανήγγειλε άνοιγμα του 
ΑΠΘ στη κοινωνία. 

n Η εκλογή σας σε μια δύσκολη εποχή είναι πρό-
κληση; 
Είναι πρόκληση γιατί η κρίση προσφέρεται ως ευ-
καιρία για  μεγάλες αλλαγές. Παθογένειες χρόνων 
μπορούν τώρα, που φτάσαμε στο χείλος του γκρε-
μού, να καταπολεμηθούν ριζικά.  Αρκεί βέβαια να 
εφαρμοστεί ένα σχέδιο αλλαγών και να μην αρκε-
στεί κανείς σε απλή διαχείριση της κρίσης. 

n Ποιες είναι οι τρεις πρώτες προτεραιότητές σας 
ως νέα πρυτανική αρχή του ΑΠΘ;
Το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπί-
σουμε είναι αυτό της προστασίας του ακαδημαϊκού 
ασύλου από τους λογής καταπατητές του, εξωπα-
νεπιστημιακούς κατά βάση και εκπροσώπους οι-
κονομικών συμφερόντων, οι οποίοι με διάφορους 
τρόπους εκμεταλλεύονται, καταστρέφουν και λε-
ηλατούν τη δημόσια περιουσία, εμπεδώνοντας αι-
σθήματα ανασφάλειας σε όσους σπουδάζουν ή ερ-
γάζονται μέσα στο χώρο της πανεπιστημιούπολης. 
Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το ακαδημαϊκό άσυλο 
είναι μακρά παράδοση του Ευρωπαϊκού – καθολι-
κού (university) πανεπιστημίου, καθώς αποτελεί 
την κορυφαία έκφραση της ακαδημαϊκής ελευθερί-
ας, της ανεξαρτησίας δηλαδή των διαδικασιών της 
παραγωγής (έρευνα) και της μετάδοσης (εκπαίδευ-
ση) της επιστημονικής γνώσης. Αυτό το οποίο ίσως 
δεν έχει γίνει αρκετά σαφές στην Ελληνική κοινωνία 
είναι ότι το ακαδημαϊκό άσυλο δεν είναι άσυλο ανο-
μίας, αλλά αντίθετα υπαγορεύει την υποχρέωση του 
ίδιου του πανεπιστημίου να περιφρουρήσει και να 
προστατεύσει με δικά του μέσα τη δημόσια περιου-
σία. Το πανεπιστήμιο δηλαδή το ίδιο, προκειμένου 
να προστατεύσει το άσυλό του, οφείλει να διασφαλί-
σει την ελεύθερη ακαδημαϊκή λειτουργία εντός της 
πανεπιστημιούπολης. Που σημαίνει ότι επιτέλους 

πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό που για δεκαε-
τίες ολόκληρες αποτελεί συνήθη πρακτική στα πα-
νεπιστήμια του πολιτισμένου κόσμου. Στη σύσταση 
δηλαδή ειδικής πανεπιστημιακής ομάδας φύλαξης 
και προστασίας του ακαδημαϊκού ασύλου, η οποία 
θα επιτηρεί και θα ελέγχει την πανεπιστημιούπολη, 
δρώντας αποτρεπτικά για τα όποια παραβατικά φαι-
νόμενα. Ακόμη, η ομάδα φύλαξης θα έχει την υπο-
χρέωση να ειδοποιεί σε περιπτώσεις βαρύτερων 
παραπτωμάτων με τη μορφή εγκληματικών πράξε-
ων και κακουργημάτων, όπου σύμφωνα με το νόμο 
η δημόσια δύναμη επεμβαίνει στην πανεπιστημι-
ούπολη αυτεπάγγελτα και χωρίς ειδική πρόσκλη-
ση από τις πρυτανικές αρχές. Το πανεπιστήμιο δεν 
μπορεί να είναι ο μόνος δημόσιος χώρος που στη 
σημερινή εποχή παραμένει απολύτως αφύλακτος.
Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε είναι το πρόβλημα της μείωσης της 
δημόσιας χρηματοδότησης, από το οποίο εξαρ-
τώνται μια σειρά από δευτερογενή θέματα, όπως 
της καλής ακαδημαϊκής λειτουργίας, της δωρεάν 
εκπαίδευσης και της φοιτητικής μέριμνας, αλλά 
και της επέκτασης – αποκέντρωσης της πανεπιστη-
μιούπολης η οποία έχει γιγαντωθεί ασφυκτιώντας 
σε μια περιορισμένη έκταση στο κέντρο της πόλης. 
Απ’ ό,τι φαίνεται, μόλις αναλάβουμε καθήκοντα θα 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια περαιτέρω μείωση 
του τακτικού προϋπολογισμού της τάξης του 20%. 
Που σημαίνει ότι αν θέλαμε να κάνουμε απλή δι-
αχείριση της κατάστασης θα έπρεπε να προχωρή-
σουμε σε απολύσεις συμβασιούχων, να επιβάλου-
με δίδακτρα στις μεταπτυχιακές σπουδές και να 
περιορίσουμε μια σειρά από φοιτητικές παροχές. 
Επειδή όμως εμείς, ως νέα διοίκηση, πιστεύου-
με ότι την κρίση δεν πρέπει να την πληρώσουν οι 
φοιτητές κι οι εργαζόμενοι, θα εφαρμόσουμε ένα 
μοντέλο οικονομικής αυτοδιαχείρισης έτσι ώστε 
αφενός να περιστείλουμε σπατάλες και αφετέρου 
να αξιοποιήσουμε τους δυνάμει οικονομικούς πό-
ρους του ΑΠΘ. Σ’ αυτό το πλαίσιο θα αξιοποιήσουμε 
την αναξιοποίητη μέχρι σήμερα περιουσία του πα-
νεπιστημίου. Ταυτόχρονα θα επιδιώξουμε να αλλά-
ξουμε το καθεστώς σύμφωνα με το οποίο εργολα-
βικές εταιρείες «νοικιάζουν» προσωπικό στο ΑΠΘ. 
Έτσι θα λυθεί οριστικά το χρονίζον πρόβλημα της 
οικονομικής αιμορραγίας από τα δημόσια ταμεία 
προς τις εργολαβικές εταιρείες. Το ίδιο μοντέλο αυ-
τοδιαχείρισης θα εφαρμοστεί και στα κυλικεία και 
τα αναψυκτήρια, η λειτουργία των οποίων θα γίνει 
προσπάθεια να περάσει στο ίδιο το πανεπιστήμιο, 
με αποτέλεσμα τόσο τη μείωση των τιμών και τη 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, όσο και τη 
δυνατότητα πλέον σ’ αυτά να μπορούν να εργάζονται 
οι φοιτητές κι οι φοιτήτριες που αντιμετωπίζουν 
αδυναμία να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους.
Τα προβλήματα της καθημερινότητας τέλος, σ’ ένα 
πανεπιστήμιο που έχει καταντήσει ένα ατέλειωτο 
πάρκιγκ αυτοκινήτων, ολοκληρώνει την εικόνα των 
τριών σημαντικότερων προβλημάτων που έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε. Ο στόχος είναι το ΑΠΘ να γίνει το 
πρώτο οικολογικό πανεπιστήμιο, με τις εξής προ-
τεραιότητες: 
1) την απομάκρυνση των αυτοκινήτων από την πανε-
πιστημιούπολη, με την κατασκευή των δύο υπόγειων 
χώρων στάθμευσης από την εταιρεία που κατασκευ-

άζει το ΜΕΤΡΟ και την παράλληλη ενίσχυση των Μέ-
σων Μαζικής Μεταφοράς μέσα στο πανεπιστήμιο, 
2) την ενεργειακή αυτονόμηση του ΑΠΘ μέσω της 
αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
συγκεκριμένα φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
3) την εφαρμογή της τεχνικής των πράσινων στεγών, 
4) την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, 
5) την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση 
που θα συνίσταται σε εφαρμογή προγραμμάτων 
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των απο-
βλήτων και των απορριμμάτων, 
6) την οικοτουριστική και αγροτουριστική αξιοποίη-
ση των αγροκτημάτων και των δασών του και τέλος 
7) την αντικατάσταση των προϊόντων των κυλικείων του 
με βιολογικά προϊόντα και είδη υγιεινής διατροφής.
Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το στόχο 
αυτό, είναι ότι σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, το 
πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτηθεί για να ανα-
πτύξει αυτές τις δράσεις, αλλά και θα μπορέσει να 
αποκομίσει κέρδη μέσα από τις «πράσινες» δρα-
στηριότητες που σχεδιάζει να εφαρμόσει, έτσι ώστε 
να γίνει ένα πραγματικό πρότυπο, σε μικρή κλίμακα, 
«πράσινης ανάπτυξης». Η στροφή σε ΑΠΕ για την 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ΑΠΘ, το πρό-
γραμμα περικοπών της ενεργειακής κατανάλωσης, 
η ανακύκλωση κι η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
αποβλήτων και οι οικοτουριστικές δραστηριότητες 
μπορούν να γίνουν πηγές νέων εσόδων για το πα-
νεπιστήμιο και να το στηρίξουν οικονομικά σε δύ-
σκολες εποχές.

n Πως θεωρείτε πως θα επιδράσει η ιδιότητα του 
μηχανικού στον προγραμματισμό της θητείας σας;
Το μεγάλο πλεονέκτημα των σπουδών του μηχανι-
κού είναι ότι πολύ περισσότερο από τις γνώσεις που 
μας προσφέρουν, επηρεάζουν καθοριστικά τον τρό-
πο σκέψης, τη δυνατότητα σχεδιασμού, αλλά και τη 
μεθοδολογία υλοποίησης των σχεδίων μας.

n Πόσο ικανοποιημένος είστε από το επίπεδο 
σπουδών στη Πολυτεχνική Σχολή;
Από το 1976 που μπήκα στο Πολυτεχνείο, μέχρι το 
2010 που εκλέχτηκα στη θέση του Πρύτανη, είχα 
την τύχη να ζήσω το πανεπιστήμιο μέσα από διά-
φορες θέσεις. Ως φοιτητής, ως ειδικός μεταπτυ-
χιακός υπότροφος, ως υποψήφιος διδάκτορας, ως 
ερευνητής, ως λέκτορας, ως επίκουρος καθηγητής, 
ως αναπληρωτής καθηγητής και ως καθηγητής, ως 
γενικός γραμματέας και στη συνέχεια ως πρόεδρος 
του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού, (ΕΣΔΕΠ), αλλά και ως διευθυντής 
του Τομέα Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος 
και μέλος του ΔΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-
κών και ως πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του 
ΑΠΘ. Η εξέλιξη της Πολυτεχνικής Σχολής αλλά και 
ολόκληρου του πανεπιστημίου σε όλα αυτά τα χρό-
νια είναι εντυπωσιακή. Οι σημερινές υποδομές, το 
ανθρώπινο δυναμικό, το επίπεδο και η ποιότητα των 
σπουδών καμία σχέση δεν έχουν με την κατάσταση 
που επικρατούσε τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευ-
σης. Έχουν γίνει πολλά, μένουν όμως να γίνουν πολύ 
περισσότερα. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά 
μας για να επιτύχουμε τους υψηλούς ποιοτικούς στό-
χους που έχουμε θέσει και που χρειάζεται η χώρα 
στις πανεπιστημιακές σπουδές και την έρευνα. 

Να γίνει το ΑΠΘ το πρώτο οικολογικό πανεπιστήμιο
n Άγγελος Αγγελίδης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γιάννης Μυλόπουλος
Πρύτανης ΑΠΘ
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n Πως σκοπεύετε να κινηθείτε ως Πρύτανης του 
μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας αναφορικά 
με το ζήτημα που έχει προκύψει με τα μάστερ και 
την πενταετή φοίτηση στο Πολυτεχνείο;
Το σύνθημα του πρυτανικού μας σχήματος είναι: 
«Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο επιμένει Ακαδημαϊκά». 
Που σημαίνει ότι ζητήματα σαν και αυτό που θέτετε, 
σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη, πρέπει να τε-
θούν σε καθαρά ακαδημαϊκή και όχι σε συντεχνι-
ακή ή όποια άλλη βάση. Τα διπλώματα των Πολυ-
τεχνικών μας Σχολών ισοδυναμούν με μάστερ γιατί 
τα προγράμματα σπουδών τους και τα περιεχόμενα 
των μαθημάτων που περιλαμβάνουν, όπως έχουν 
διαμορφωθεί με τα υποχρεωτικά μαθήματα υποδο-
μής στα πρώτα εξάμηνα, τις επιλογές εξειδίκευσης 
στη συνέχεια και την εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας (thesis) στο τέλος, αντιστοιχούν απολύτως 
με τις σπουδές στα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά 
πανεπιστήμια που οδηγούν σε δίπλωμα προχωρη-
μένων σπουδών, όπως είναι το μάστερ. Όσο για τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα ελληνικά 
πολυτεχνεία, αυτά οδηγούν σε μεταπτυχιακά δι-
πλώματα εξειδίκευσης. Αυτό συνεπώς που πρέπει 
να αναδειχθεί στο εξής είναι ότι η απαίτηση των 
Πολυτεχνικών Σχολών αποτελεί ακαδημαϊκό αίτη-
μα, καθώς σχετίζεται με την ακαδημαϊκή αξιολόγη-
ση των σπουδών τους και τη σύγκρισή τους με τις 
αντίστοιχες σπουδές στην Ευρώπη και την Αμερική 
και καμία σχέση δεν έχει με συντεχνιακές λογικές 
και συνδικαλιστικά αιτήματα.

n Ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή αντίδραση στις 
απαιτήσεις των ΚΕΚ και ιδιωτικών κολεγίων σχε-
τικά με το επάγγελμα του μηχανικού;
Και εδώ η μέθοδος αξιολόγησης πρέπει να ακο-
λουθεί ακαδημαϊκά κριτήρια. Συγκρίνοντας τα προ-
γράμματα των σπουδών, τις ερευνητικές υποδομές 
και τις ερευνητικές δραστηριότητες, το επίπεδο των 
διδασκόντων και τα προσόντα ανάδειξής τους σε θέ-
σεις καθηγητών μεταξύ των ΑΕΙ εδώ και στην Ευρώ-
πη αφενός και των ΚΕΚ και των κολεγίων που λει-
τουργούν στη χώρα μας με franchising ως θυγατρι-
κές σχολές Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων αφετέρου, 
διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφο-
ρές μεταξύ των επιπέδων στα οποία ανήκουν αυτά 
τα ιδρύματα. Καθείς εις το είδος του όπως έλεγαν 
παλιότερα. Τα ΚΕΚ και τα κολέγια δεν αποτελούν τί-
ποτε περισσότερο από μεταλυκειακά κέντρα εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, τα οποία μάλιστα θα πρέπει 
να πληρούν μια σειρά από ακαδημαϊκά κριτήρια για 
να αναγνωριστούν ως τέτοια. Είναι δηλαδή απλά 
μεταλυκειακά διδακτήρια και ουδεμία σχέση έχουν 
με παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης, 
που είναι οι βασικές λειτουργίες ενός πανεπιστημί-
ου. Η πρόσφατη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας 
συνεπώς, σύμφωνα με την οποία χαρακτηρίζονται 
ως μεταλυκειακά κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης, βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματικότητα και 
αποδίδει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι...

n Η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη δημιουργία δι-
κτύου ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου περι-
λαμβάνει την αποσυμφόρηση του Campus του ΑΠΘ. 
Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας σε αυτό το επίπεδο; 
Ένας από τους στόχους που έχουμε θέσει είναι το 

ΑΠΘ να γίνει το πρώτο οικολογικό πανεπιστήμιο. Ο 
σχεδιασμός μας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη 
σταδιακή απομάκρυνση των αυτοκινήτων από την 
επιφάνεια της πανεπιστημιούπολης. Η υλοποίηση 
της δέσμευσης που ανέλαβε η εταιρεία που κατα-
σκευάζει το ΜΕΤΡΟ για κατασκευή δύο μεγάλων 
υπόγειων χώρων στάθμευσης δυναμικότητας 4.000 
αυτοκινήτων αφενός και ο κατάλληλος κυκλοφορι-
ακός σχεδιασμός που θα επιτρέψει την εξυπηρέτη-
ση του ΑΠΘ με ειδικές λεωφορειογραμμές, είναι 
δύο δράσεις που θα αναλάβουμε άμεσα και που θα 
συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του μεγάλου στό-
χου που θα αλλάξει την εικόνα και θα βελτιώσει την 
καθημερινότητα όλων στο πανεπιστήμιο.

n Κατά το παρελθόν έχουν ακουστεί φωνές που 
ζητούν τη μετατροπή της Πολυτεχνικής Σχολής σε 
ανεξάρτητο πανεπιστήμιο. Ποια είναι η θέση σας;
Το γεγονός ότι το ΑΠΘ είναι το μεγαλύτερο πανεπι-
στήμιο της Ελλάδας αλλά και της ΝΔ Ευρώπης έχει 
πολλά ισχυρά πλεονεκτήματα, αλλά παρουσιάζει και 
λειτουργικές αδυναμίες. Σήμερα, λόγω κρίσης, ο 
στόχος της ανώτατης εκπαίδευσης είναι η λειτουρ-
γική ενοποίηση και η συγχώνευση πανεπιστημίων 
και σχολών που βρίσκονται διεσπαρμένες στην πε-
ριφέρεια με σκοπό την οικονομία κλίμακας και την 
ενίσχυση των υποδομών τους και όχι η κατάτμιση 
και ο κατακερματισμός των μεγάλων πανεπιστημί-
ων. Το ζητούμενο συνεπώς της εποχής για το ΑΠΘ 
είναι η βελτίωση της λειτουργίας κι η αύξηση της 
αποδοτικότητας των ακαδημαϊκών του μονάδων. Ο 
στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την καταπολέμηση 
του συγκεντρωτισμού και την αποκέντρωση αποφά-
σεων και λειτουργιών από την κεντρική διοίκηση του 
ΑΠΘ προς τις επιμέρους Σχολές και τα Τμήματα. 

n Πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει η κρίση τη χρη-
ματοδότηση της δημόσιας παιδείας; Τι πρέπει να 
πράξει η κυβέρνηση σε αυτό το επίπεδο;
Κατ’ αρχήν πρέπει να γίνει γνωστό ότι το πανεπιστή-
μιο υποχρηματοδοτείται εδώ και χρόνια, από την 
εποχή της διασπάθισης ακόμη του δημόσιου χρή-
ματος, την εποχή δηλαδή των «παχιών αγελάδων». 
Πολύ πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα της κρίσης, 
το πανεπιστήμιο έχει προκαταβάλει το μερίδιό του 
στη σημερινή λιτότητα.
Σήμερα είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ότι το κλειδί για 
την ανάπτυξη και την ευημερία είναι η οικονομία της 
γνώσης. Η εκπαίδευση δηλαδή και η επιστημονική 
έρευνα και η καινοτομία, που αποτελούν τις πρωταρ-
χικές δραστηριότητες ενός πανεπιστημίου, είναι οι 
προϋποθέσεις του μεγάλου στόχου της οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. 
Εκείνο που είναι υποχρέωση συνεπώς κάθε κυ-
βέρνησης που επιθυμεί η χώρα να έχει μέλλον, 
είναι να αναπτύξει ένα ισχυρό σύστημα δημόσιας 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει κανένα 
παράδειγμα χώρας που πέτυχε υψηλούς στόχους, 
χωρίς αναβαθμισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα. 
Αυτό σημαίνει ότι η Πολιτεία πρέπει αφενός μεν να 
εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση του τριτοβάθμιου 
εκπαιδευτικού συστήματος και αφετέρου να ενδια-
φέρεται για τηνβέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της δη-
μόσιας χρηματοδότησης. Γεγονός που επιτυγχάνε-
ται με τη θεσμοθέτηση της ουσιαστικής ακαδημαϊ-

Τα ΚΕΚ και τα κολέγια 
(…) ουδεμία σχέση 
έχουν με παραγωγή και 
μετάδοση επιστημονικής 
γνώσης, που είναι οι 
βασικές λειτουργίες ενός 
πανεπιστημίου

Στόχος της ανώτατης 
εκπαίδευσης είναι η λει-
τουργική ενοποίηση και 
η συγχώνευση πανεπι-
στημίων και σχολών που 
βρίσκονται διεσπαρμένες 
στην περιφέρεια, με 
σκοπό την οικονομία κλί-
μακας και την ενίσχυση 
των υποδομών τους και 
όχι την κατάτμηση και 
τον κατακερματισμό

Υποχρέωση κάθε κυ-
βέρνησης, που επιθυμεί 
η χώρα να έχει μέλλον, 
είναι να αναπτύξει 
ένα ισχυρό σύστημα 
δημόσιας τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης

Το ΑΠΘ πρέπει να ανοι-
χτεί στην κοινωνία της 
Θεσσαλονίκης και της Κ. 
Μακεδονίας γενικότερα, 
προκειμένου να αξιοποι-
ηθούν τα αποτελέσματα 
του έργου από εκείνους 
χάριν των οποίων τα 
πανεπιστήμια υπάρχουν 
και λειτουργούν

Το εκπαιδευτικό μας σύ-
στημα δυστυχώς παράγει 
«παπαγάλους» με επαγ-
γελματική κατάρτιση και 
όχι πολίτες με μόρφωση, 
αγωγή, ευρύτητα αντίλη-
ψης, κριτική ικανότητα 
και ευαισθησίες

κής, διοικητικής και οικονομικής αυτοδιοίκησης 
των ΑΕΙ, με ταυτόχρονη πρόβλεψη διαδικασιών 
ακαδημαϊκής αξιολόγησης και κοινωνικής λογο-
δοσίας τους.

n Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η 
συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων πρέ-
πει να γίνει στενότερη, αν θέλουμε μια ανταγω-
νιστική ευρωπαϊκή οικονομία. Τι σχεδιάζετε σε 
αυτό το επίπεδο;
Τα δημόσια πανεπιστήμια υπάρχουν για να υπη-
ρετούν την κοινωνία. Η ώσμωση συνεπώς των 
πανεπιστημίων με τους κοινωνικούς θεσμούς, 
μεταξύ των οποίων ασφαλώς συμπεριλαμβάνο-
νται και οι οικονομικές μονάδες που υπηρετούν 
την ανάπτυξη, αποτελεί πρωταρχική τους υπο-
χρέωση. Το ΑΠΘ πρέπει να ανοιχτεί στην κοι-
νωνία της Θεσσαλονίκης και της Κ. Μακεδονίας 
γενικότερα, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα 
αποτελέσματα του επιστημονικού, του εκπαιδευ-
τικού, του ερευνητικού και του πολιτιστικού του 
έργου από εκείνους χάριν των οποίων τα πανεπι-
στήμια υπάρχουν και λειτουργούν. 

n Ποια είναι η άποψή σας για την κατάργηση της 
βάσης του 10 ως προς την εισαγωγή στα ελληνι-
κά πανεπιστήμια;
Πολύ κακό για το τίποτε. Το πρόβλημα της δημό-
σιας εκπαίδευσης δε βρίσκεται στις εξετάσεις, ο 
ρόλος των οποίων έχει υπερεκτιμηθεί. Όλες οι 
«μεταρρυθμίσεις» των τελευταίων χρόνων αφο-
ρούσαν τις εισαγωγικές εξετάσεις και όχι την κα-
τεύθυνση, την ουσία και την αποστολή του δημό-
σιου εκπαιδευτικού συστήματος. Τι σημασία έχει 
άλλωστε με τι βαθμό επιτυγχάνει ένας υποψήφιος 
για μια Σχολή ΤΕΙ ανθοκομικής ή αγροτικής πα-
ραγωγής, όταν τα θέματα στα οποία έχει εξετα-
στεί και τα κριτήρια βαθμολόγησης ήταν τα ίδια 
με τους υποψήφιους του Πολυτεχνείου; Κανείς 
δεν κοιτάει το πριν και το μετά των εισαγωγικών 
εξετάσεων. Το ίδιο το πανεπιστήμιο άλλωστε έχει 
μετατραπεί σε εξεταστικό κέντρο. Οι αίθουσες 
είναι άδειες κατά τη διάρκεια των παραδόσεων, 
ενώ γεμίζουν ασφυκτικά κατά τη διάρκεια των 
εξεταστικών περιόδων, οι οποίες πλέον διαρκούν 
το ένα τρίτο περίπου του συνολικού εκπαιδευτι-
κού χρόνου.
Εκεί που πονάει η δημόσια εκπαίδευση είναι ότι 
εξυπηρετεί αποκλειστικά τους στόχους της κα-
τάρτισης και της επαγγελματικής εξειδίκευσης, 
έχοντας αναγορεύσει τις εξετάσεις και τα πτυχία 
σε μείζον ζητούμενο, τη στιγμή κατά την οποία 
η Παιδεία, ως μόρφωση και ως καλλιέργεια του 
νου και της ψυχής, παραμένει εκτός σχολείων και 
πανεπιστημίων. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα 
δυστυχώς παράγει «παπαγάλους» με επαγγελ-
ματική κατάρτιση και όχι πολίτες με μόρφωση, 
αγωγή, ευρύτητα αντίληψης, κριτική ικανότητα 
και ευαισθησίες. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η 
χώρα δεν είναι λοιπόν ακόμη μια «εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση», αλλά ένας νέος Διαφωτισμός, 
προκειμένου η Παιδεία να ξαναβρεί τον πραγμα-
τικό της δρόμο. n
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
 

Το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ ανακοινώνει της διαδικασίες αξιολόγησης των 
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στα υπάρχοντα Προγράμματα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών:
• Ηλεκτρονική Φυσική – Ραδιοηλεκτρολογία (Μέγιστος αριθμός φοιτητών 
25), 
• Φυσική του Περιβάλλοντος (Μέγιστος αριθμός φοιτητών 10), 
• Φυσική και Τεχνολογία Υλικών (Μέγιστος αριθμός φοιτητών 20) 
• Υπολογιστική Φυσική (Μέγιστος αριθμός φοιτητών 20).
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονική Φυσική (Ρα-
διοηλεκτρολογία)» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Επιστή-
μης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας Τηλεπικοινωνιών καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών των Πολυτεχνικών Σχολών, του εσωτερικού ή αντίστοιχων τμη-
μάτων αναγνωρισμένων επίσημα από το Ελληνικό κράτος ιδρυμάτων του εξω-
τερικού.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φυσική Περιβάλλοντος» 
γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών 
(Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Γεωλογίας, Βιολογίας), της Σχολής Ικά-
ρων, των Τμημάτων Περιβάλλοντος και των Πολυτεχνικών Σχολών (Τμήματα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανι-
κών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, και Αρχιτεκτόνων) 
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής.
Στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φυσική και Τεχνολογία 
Υλικών» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των τμημάτων Φυσικής και Χημείας των 
Σχολών Θετικών Επιστημών, των τμημάτων Επιστήμης Υλικών καθώς και 
των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ανα-
γνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Υπολογιστική Φυσική» 
γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και 
Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και απόφοιτοι άλλων ομοειδών ή συναφών 
τμημάτων του εσωτερικού ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Οι υποψήφιοι όλων των ΠΜΣ πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα 
του εκπαιδευτικού τους προγράμματος και θα πρέπει να προσκομίσουν πι-
στοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται ο 
βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» (6,5). 
Επιπλέον, γίνεται δεκτή η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης (αίτηση, 
εξετάσεις κλπ) και υποψηφίων με βαθμό πτυχίου μεταξύ 6 και 6,5 εφόσον 
έχουν πολύ ικανοποιητική κατά μέσο όρο επίδοση σε μαθήματα επιλογής 
σχετικά με το ΠΜΣ που τους ενδιαφέρει. Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει 
την περίπτωσή τους και εισηγείται την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής 
τους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Επίσης, γίνονται δεκτές και αι-
τήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους 
σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση στην οποία αναπτύσσουν τους λόγους 
που τους οδήγησαν στην επιθυμία να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει-
δίκευσης (ΜΔΕ) και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση αυτού 
του τίτλου. Μαζί με την αίτηση καταθέτουν τελική αναλυτική βαθμολογία όπου 
θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης, καθώς 
και αντίγραφα τυχόν εργασιών π.χ. Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαί-
σιο μαθημάτων κ.λ.π. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτι-
μίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 1 έως 30 
- 09 - 2010.
Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στο τμήμα τρεις συστατικές επιστολές. 
Προτιμούνται συστατικές επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των 
Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Απόφοιτοι του ΑΠΘ αντί των επιστολών 
υποβάλλουν τα ονόματα τριών μελών ΔΕΠ τα οποία διατίθενται να τους δώ-
σουν συστατική επιστολή.
Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία τμήματος Φυσικής στο τη-
λέφωνο 2310998550. n

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΣΤΗ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗ 
& ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
    

Τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων μμεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διε-
πιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστή-
μες και Νανοτεχνολογίες” (ΔΠΜΣ Ν&Ν) ανακοίνωσε το Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. 
Ο  μέγιστος αριθμός φοιτητών αναμένεται να αγγίξει τους 23. Ο υποψήφιος 
συμπληρώνει αίτηση, και μαζί με αυτήν καταθέτει: Επικυρωμένο αντίγρα-
φο πτυχίου, Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ  (Για τίτλους της αλλοδαπής), Πιστοποιητικό 
αναλυτικής βαθμολογίας, Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, Πιστοποιητικό Αγ-
γλικής γλώσσας, Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος, Επιστημονικές δημοσι-
εύσεις / Αποδεικτικά  εμπειρίας, Συστατικές επιστολές, Φωτοτυπία αστυνο-
μικής ταυτότητος, Πρόσφατη φωτογραφία.
Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής ή στη Γραμμα-
τεία του ΔΠΜΣ Ν&Ν από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010. Τα κριτήρια που θα 
ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των φοιτητών είναι τα ακόλουθα:
1. Προπτυχιακές Σπουδές και Βαθμός Πτυχίου (50%)
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Θετικών Επιστημών (Τμήματα Φυ-
σικής, Χημείας, Βιολογίας κ.τ.λ), Πολυτεχνείου και Ιατρικών Σχολών του 
εσωτερικού ή των αντίστοιχων τμημάτων επίσημα αναγνωρισμένων από το 
Ελληνικό κράτος ιδρυμάτων του εξωτερικού.
Οι υποψήφιοι του ΔΠΜΣ Ν&Ν θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό 
αναλυτικής βαθμολογίας όπου συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός πτυχίου, ο 
οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” (6.5).
2. Μαθήματα Κατεύθυνσης και Διπλωματική Εργασία (20%)
Για όλους τους υποψήφιους λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία στα προπτυχι-
ακά μαθήματα που σχετίζονται με το ΔΠΜΣ.
3. Προσωπική συνέντευξη (20%)
Όλοι οι υποψήφιοι περνούν από προσωπική συνέντευξη, το πρόγραμμα της 
οποίας ανακοινώνεται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ Ν&Ν. 
4. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Ερευνητική Εμπειρία και Συμμετοχή σε 
Ερευνητικά Προγράμματα (10%)
5.  Συστατικές Επιστολές
Οι υποψήφιοι καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους τουλάχιστον δύο συστα-
τικές επιστολές.
Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία του τμήματος στο τηλέφωνο 
2310998550 και στις ιστοσελίδες http://www.physics.auth.gr και http://
nn.physics.auth.gr n

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΠΘ 
 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τριών εξαμήνων στο γνω-
στικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» διοργανώνει το 
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Στο πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθούν το μέγιστο 40 Μεταπτυχιακοί Φοιτη-
τές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, 
Σχολών Θετικών Επιστημών και Γεωπονικών Σχολών των ΑΕΙ ή αναγνωρι-
σμένων ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι τμημά-
των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις, 
στις οποίες θα μπορούν να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 
είναι: α) ατμοσφαιρική ρύπανση και αντιρρυπαντική τεχνολογία ατμοσφαιρι-
κών ρύπων β) διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων και γ) ενεργειακός 
σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη.
Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται: α) η 
υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ μαθήματα και 
β) η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας, η οποία πραγ-
ματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. Το θέμα της μεταπτυχιακής 
εργασίας δύναται να ανατεθεί στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο τέλους 
του δευτέρου εξαμήνου σπουδών. Τα μαθήματα θα διεξάγονται καθημερινά 
τις απογευματινές ώρες από 15:00 έως 21:00. Προϋπόθεση για την εγγραφή 
αποτελεί η καταβολή τελών εγγραφής ποσού 750 ευρώ ανά εξάμηνο, για τα 
τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών. 
Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι και τη Δευτέρα 30 Αυγούστου στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πρόσθετες πληροφορίες πα-
ρέχονται από τη γραμματεία του τμήματος στο τηλέφωνο 2541079101 καθώς 
και στο www.env.duth.gr  n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτέκτων από εξαγωγική εταιρεία, 
για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων 
εξωτερικού. Γνώση άπταιστων Αγγλικών. 
Βιογραφικό Fax 23940 20764, e-mail: hr@
myglassstudio.com.
Ηλεκτρολόγος (κωδ. Η/Μ). Ηλικία έως 35 
ετών, προϋπηρεσία σε ιδιωτικά και κυρί-
ως δημόσια έργα. Γη AutoCAD. Η κατοχή 
εργοληπτικού πτυχίου οποιασδήποτε τά-
ξης. Βιογραφικό Fax 2310 681461, email: 
sec@dionsa.com.
Ηλεκτρολόγος από βιομηχανία κατα-
σκευής ηλεκτρικών πινάκων ΣΙΑΦΑΡΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπηρεσία 
και εμπειρία στη σχεδίαση ηλεκτρικών 
πινάκων, Αγγλικά, Η/Υ, CAD, (CADDY). Βι-
ογραφικό Fax 2310 752821, Τ.Θ. 1076, Τ.Κ. 
57009 Καλοχώρι, email: info@siafaras.gr. 
Υπόψη κας Γαλάνη.
Ηλεκτρολόγος για συνεργασία με την ΟΙ-
ΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. που δραστη-
ριοποιείται στο χώρο των συστημάτων τη-
λεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού 
MINOS SYSTEM ως υπεύθυνος διαχείρι-
σης πελατών, καταγραφής δικτύων, επί-
βλεψης εγκαταστάσεων MINOS SYSTEM, 
τεχνικής υποστήριξης. Ηλικία έως 40 
ετών, άπταιστα Αγγλικά, ή και Ιταλικά, Η/
Υ(MS Office), AutoCAD, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή 2 
έτη εμπειρία, εμπειρία στο Δημόσιο Το-
μέα. Βιογραφικό Τηλ 2310 752603, 2310 
752625, διεύθυνση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟ-
ΟΔΟΣ 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 από Cofely 
Hellas στη Θεσσαλονίκη. 5ετής εμπειρία 
σε κατασκευή ή και συντήρηση Η/Μ εγκα-
ταστάσεων. 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 ολοκλή-
ρου επικερδέστατη επιχείρηση του κλά-
δου. Τηλ 697 9974460.
Μηχανικός για συνεργασία. Γνώση Αγγλι-
κών και προγραμματισμού. Βιογραφικό 
email: giorgos.m@emisia.com. Υπόψη 
κου Γιώργου Μέλλιου.
Μηχανικός από εταιρεία κατασκευής 
μεταλλικών κτιρίων με έδρα την Άσση-
ρο. Γνώση Tekla Structures. Βιογραφικό 
email: aris@anipsotikiavee.gr.
Μηχανικός από ελληνική εξαγωγική και 
κατασκευαστική εταιρεία leader στον 
κλάδο παραγωγής και εμπορίας μονω-
τικών υλικών, για Sales executive of 
international sales. Ηλικία έως 35 ετών, 
5 - 7έτη προϋπηρεσία. Γνώση άπταιστων 
Αγγλικών, Η/Υ, οικονομικών, δυνατότητα 
εβδομαδιαίων ταξιδιών στο εξωτερικό. 
Βιογραφικό email: insulation.gr@gmail.
com. 
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής για πρα-
κτική εξάσκηση, από εταιρεία πληροφορι-
κής, διαφήμισης, εμπορίας και κατασκευ-
ής ιστοσελίδων ή e-shops. Βιογραφικό 
email: jobs@exnet.gr. 
Μηχανικός Προγραμματιστής Γνώση σε 
php. Τηλ 697 3452104. 
Μηχανικός Προγραμματιστής από εται-
ρεία 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.
Μηχανολόγος από βιομηχανία. Βιογραφι-

κό Fax 2310 681124, email: caohellas@
the.forthnet.gr. 
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για 
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβα-
τόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος για συνεργασία από εται-
ρεία πετρελαιοειδών στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό email: hellas-
hrdepartmemt@ceg.gr. 
Μηχανολόγος από τεχνικό πολυκατάστημα 
α) ως υπεύθυνος παραγωγής , β)πωλητής 
εντός του καταστήματος. Εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. Γνώση Η/Υ. Τηλ 2310 
684048. 
Μηχανολόγος από ανώνυμη εταιρεία κα-
τασκευής κτηνοτροφικών μηχανημάτων 
στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Γνώση 
προγραμμάτων AutoCAD, Solid Edge. Fax 
2310 722321, Τηλ 2310 722693. 
Μηχανολόγος για εργασία στο Κατάρ. Ηλι-
κία 35 έως 45 ετών,  Γνώση συστημάτων 
θραύσης προπαρασκευής αδρανών υλι-
κών  και διεθνών προτύπων. Βιογραφικό 
στα Αγγλικά, email: christos.galbenis@
ebmetarials.com. 
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, Τηλ 2310 264131. 
Πολιτικός Μηχανικός για συνεργασία στην 
περιοχή Θεσσαλονίκης και εκτός (Χαλκιδι-
κή – Φλώρινα). Τηλ 694 4664398. 
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 τεχνικό γρα-
φείο για εσωτερικός συνεργάτης, σε τεχνι-
κό γραφείο  μελετών και επιβλέψεων. Τηλ. 
2310 279112, 2310 279100, email: nlefk@
tee.gr, mtsaknaki@yahoo.com. 
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία συμ-
βούλων. 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.
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική 
εταιρεία, για εργασία εντός και εκτός γρα-
φείου. Τηλ 694 4263719.

 

Αρχιτέκτων για στελέχωση εταιρείας με 
ΜΕΚ B’ οικοδομικά και Α’ πρασίνου. Τηλ 
697 6299907. 
Αρχιτέκτων για στελέχωση εταιρείας με 
ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, Β’ πρασίνου. Τηλ. 
2310 347237, 697 6126326. 
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τά-
ξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην 
κατηγορία 7, για στελέχωση μελετητι-
κής εταιρείας. Τηλ 697 7466374, email: 
mmadim@otenet.gr.
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης 
(αναβαθμίσιμο άμεσα σε Β΄) στην κατηγο-
ρία 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 συ-
νεργασία με εργολάβους, κατασκευαστι-
κές εταιρείες  και μελετητικά γραφεία. 
Τηλ 693 7750994. 
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2003, 7ετή εμπει-
ρία μελέτες εφαρμογής και φωτορεαλιστι-
κές απεικονίσεις. Γνώση Γ.Ο.Κ.,AutoCAD, 
ArchiCAD, 3Dstudio max, Photoshop, 
Corel, για συνεργασία με αρχιτεκτονι-
κά γραφεία, τεχνικές εταιρείες. Τηλ 697 
9114808, email: niki.kamarianou@gmail.
com. 
Αρχιτέκτων μεταπτυχιακό σε αρχιτεκτονι-
κή τοπίου, με 15ετή εμπειρία σε μελέτες 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Γνώση 
Αγγλικών, Σερβικών, Η/Υ(Ms Office), 
AutoCAD, Photoshop, Sketch up, για συ-
νεργασία 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 εμπει-
ρία ενός έτους. Γνώση άπταιστων Αγγλι-
κών, Γαλλικών, Ιταλικών, Η/Υ(Ms Office, 
Internet), AutoCAD, ArchiCAD, 3d Studio 
Max, Photoshop, για εργασία σε αρχιτε-
κτονικό γραφείο  ή εταιρεία στη Θεσσαλο-
νίκη. Τηλ 694 2704991, email: despoina.
kameni@hotmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2006, μεταπτ. 
ΕΜΠ, 4έτη προϋπηρεσία, ευχέρεια στη 
σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, Γαλλι-
κών, Ισπανικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 
2D - 3D, ArchiCAD, Artlandis, Photoshop. 
Εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών, 
μελέτες εφαρμογής, επιβλέψεις οικο-
δομικών εργασιών και φωτορεαλιστικές 
απεικονίσεις, για εργασία. . Διαθέσιμο 
portfolio και συστατικές επιστολές. Τηλ: 
694 5629700. 
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 10 έτη εμπειρία σε μελέ-
τες επιβλέψεις Η/Μ έργων σε ιδιωτικά 
και δημοσία έργα. Γνώση Η/Υ(Ms Office), 
AutoCAD, 4Μ, ΜΕΚ Α’ τάξης, (Η/Μ-υδραυ-
λικά υπό πίεση-βιομηχανικά-ενεργειακά), 
για εργασία σε εταιρία, βιομηχανία στο 
Κιλκίς ή Θεσσαλονίκης. Τηλ 694 5951245. 
Ηλεκτρολόγος με ειδικότητα ηλεκτρο-
ακουστικής, 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 εργα-
σία στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 694 
8507728, email: ta4gma@hotmail.com.
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος εργοτα-
ξιακή εμπειρία επίβλεψης επιθεώρησης 
έργων αερίου ΔΕΠΑ. Γνώση άπταιστων 
Αγγλικών, Η/Υ, για εργασία .Τηλ. 697 
6206265. 
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ 
2008, Msc ‘Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογί-
ες’. Γνώση Αγγλικών (Proficiency), Η/Υ(Ms 
Office), AutoCAD, GIS (ArcGis, MapInfo), 
για εργασία. Τηλ 693 6171032, email: 
kyrxatziv@teemail.gr. 
Μηχανολόγος Τεχνικός Ασφαλείας για 
εργασία σε βιοτεχνίες. Τηλ 697 8480377. 
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1990, με 20ετή 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

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 εκπόνη-
ση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών σε οι-
κοδομικά και βιομηχανικά έργα. Τηλ. 693 
6717379, email: gchasapis@yahoo.gr.
Πολιτικός Μηχανικός με γνώση AutoCAD, 
ζητάει εργασία σε τεχνική εταιρεία. Τηλ. 
210 2108711. 
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1996, 
με πτυχίο ΜΕΚ Α’ Οικοδομικά (αναβαθμί-
σιμο 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 με-
λετητικό Β’ τάξης  στην κατηγορία 8, για 
συνεργασία. Τηλ 697 6765233.
Πολιτικός Μηχανικός μεταπτυχιακός 
στην υδραυλική μηχανική, εμπειρία στη 
μελέτη διαχείρηση επίβλεψη δημοσί-
ων έργων. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, 
AutoCAD, για εργασία. Τηλ 693 2441411, 
email: lypousane@gmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός, κυρία. Γνώση Αγ-
γλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 2002, 
επιμετρήσεις δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, σύνταξη λογαριασμών και ΠΠΑΕ, 
για εργασία στην περιοχή της ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 694 8949533. 
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007, 
με μεταπτυχιακό στην Υδραυλική Μηχα-
νική, εμπειρία στη μελέτη (σύνταξη συμ-
βατικών τευχών), διαχείριση (ΑΠΕ, επιμε-
τρήσεις, 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 έρ-
γων, 25ετή στην επίβλεψη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων, για συνεργασία σε δη-
μόσια και ιδιωτικά έργα στην περιοχή της 
Θεσσαλίας και Μακεδονίας ή περιστασι-
ακά ως επιβλέπων μηχανικός για έργα 
εντός εκτός Ελλάδας. Τηλ 697 4428152.
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική 
εταιρεία  για εργασία εντός και εκτός γρα-
φείου. Τηλ 694 4263719. 
Τοπογράφος Μηχανικός από Μηχανι-
κή Μελετητική, για εργασία σε Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Ρουμανία. Βιογραφικό email: 
info@mimel.gr. 
Τοπογράφος Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ 
Β’ Οδοποιία, Β’ Οικοδομικά, Β’ Υδραυλι-
κά, Α’ Λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας, 
ή συνεργασία. Τηλ 694 4195139.
Τοπογράφος Μηχανικός με 17ετή εμπει-
ρία σε υδραυλικές μελέτες (οριοθετήσεις 
ρεμάτων, αποχετεύσεις οδών-οικισμών, 
αντιπλημμυρικά, υδρεύσεις), τοπογραφι-
κές μελέτες ((κτηματογραφήσεις, απο-
τυπώσεις, μνημεία, GPS-GIS ,ειδικές 
εφαρμογές), μελέτες οδοποιίας, για συ-
νεργασία. Τηλ 697 2240199.
Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές 
σπουδές στο «Περιβάλλον», με 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. Μελετητι-
κό Α’ τάξης στις κατηγορίες 27 (Περιβαλ-
λοντικές Μελέτες) και 18 (Χημικοτεχνικές 
Μελέτες), για συνεργασία με μελετητικά 
γραφεία. Τηλ 697 6438762, email: chatz.
milt@gmail.com. 

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



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

Αποτ ίµηση  φέρουσας  ι κανότητας

ΕΡΕΥΝΑ ΜΠΕΤΟΝ

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

GUNITE ξηρό / υγρό 
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Ανθρακονήματα
Ελάσματα

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

Επισκευές   
   Ενισχύσεις

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

epivlavon@yahoo.gr

Επισκευή ενίσχυση φέροντος οργανισμού
Αποκατάσταση βλαβών Οπλ. Σκυροδέματος

Τηλ.: 2310 831 195 · Κιν. 6947 847 240
Επιστημονική - Τεχνική υποστήριξη
Μάρα Θεοχάρη
Πολ.  Μηχ. Πολυτεχν. Πατρών 
dometrontest@gmail.com
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επισκεφθείτε μας...
http://www.tkm.tee.gr

 03
n   Το ...restart μετά από το 

πικρό χάπι

 04
n  Πολεοδομικός σχεδιασμός 

στην Ελλάδα

 05
n  Ο Χ. Σπίρτζης νέος 

πρόεδρος του ΤΕΕ

 06
n  Γνωμοδότηση περί 

μεταφοράς συντελεστή 
δόμησης

n  Στελέχη αναζητά η 
ΕΥΕΠΕΝ

 07
n  Με εκλογικό «αέρα»  

η 1η τακτική συνεδρίαση 
της «Α»

 14
n  Με μια ματιά 

 16
n Συλλογικά_Παραταξιακά

 18
n  Γιάννης Μυλόπουλος
       Να γίνει το ΑΠΘ το πρώτο οικολογικό 

πανεπιστήμιο

 20
n  Μεταπτυχιακά προγράμματα 

από το τμήμα φυσικής  
 του ΑΠΘ

n  Μεταπτυχιακό στη 
νανοεπιστήμη & 
νανοτεχνολογία

n  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
ΔΠΘ

 21
n  Ζητείται

 08
n  Τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά (Real  
Estate) των διατηρητέων

 09
n  Δημόσιος χώρος... 

αναζητείται

 10
n  Ενδιαφέρουν

 11
n  Ταινία για το τεχνικό θαύμα 

του Δίολκου
n  Βραβείο Mies van der 

Rohe 2011 

  12-13
n   Αποκατάσταση και 

επανάχρηση οθωμανικών 
μνημείων

       Διαχρονική επισκόπηση


