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

EDITORIAL

Τον 4ο προ Χριστού αιώνα, ο Αριστοτέλης έκανε μια σημαντική δι-
απίστωση, που σε ελεύθερη μετάφραση θα μπορούσε να αποδοθεί 
ως εξής: «το όλον είναι παραπάνω από το άθροισμα των μερών 
του». Αλήθεια, αν πάρεις ένα κεραμικό πιάτο και σπάσεις ένα κομ-
μάτι του, το πιάτο θα παραμείνει πιάτο, έστω σπασμένο. Κι αν είναι 
τα επιμέρους κομμάτια του, που ενωμένα ορίζουν τη λειτουργία του, 
ωστόσο, κανένα κομμάτι από μόνο του δεν είναι πιάτο. 
Αρκετούς αιώνες αργότερα και χιλιάδες χιλιόμετρα πιο μακριά, ένας 
Βρετανός κοινωνικός στοχαστής και κριτικός τέχνης, ο γεννηθείς το 
1819 Τζον Ράσκιν, κατέθεσε τη δική του εκδοχή για το μέρος και 
το όλον, η οποία ήταν πάνω-κάτω η ακόλουθη: «Υπάρχει μόνο ένας 
τρόπος για να κάνεις τα πράγματα σωστά, όπως επίσης υπάρχει 
μόνο ένας τρόπος για να τα κοιτάξεις: κι αυτός είναι να τα δεις ως 
σύνολο».
Και τώρα, ας γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο 
υπουργός Υποδομών, Δημήτρης Ρέππας, παρουσίασε στο αμφι-
θέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ ένα σχέδιο για την ανάπτυξη της πόλης, με 
χρονικό ορίζοντα το 2020. Σηματοδότησε έτσι και την έναρξη της 
σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, υπό το συντονισμό του ΤΕΕ/Τμή-
ματος Κ. Μακεδονίας. 
Σε αντίθεση με ότι θα πίστευε κάποιος, ακούγοντας για ένα δεκα-
ετές πόνημα του είδους, το κείμενο που παρουσιάστηκε στο κατά-
μεστο αμφιθέατρο, ΔΕΝ ήταν προκαταρκτικό στρατηγικό σχέδιο. Η 
εξειδίκευσή του στις υποδομές μεταφορών ακύρωσε τον όρο. Ή με 
πολύ απλά λόγια, έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι του πιάτου, αλλά το 
πιάτο …αγνοείται.
Αυτό που το ΤΕΕ/ΤΚΜ περίμενε από ένα στρατηγικό σχέδιο για μια 
μητρόπολη ήταν να προδιαγράφει το ΣΥΝΟΛΙΚΟ αναπτυξιακό πλαί-
σιο για την περιοχή επιρροής του. Να εντάσσει το πλαίσιο αυτό στον 
ΕΥΡΥΤΕΡΟ αναπτυξιακό σχεδιασμό, που αφορά την επικράτεια. 
Να θέτει προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα. Να προδιαγράφει 
έργα και δράσεις ανά τομέα, που όλα μαζί θα υποστηρίζουν τους 
αναπτυξιακούς στόχους. Και να προβλέπει τη μεταξύ τους συνέρ-
γεια. 
Το σχέδιο προγραμματισμού έργων και δράσεων στο πολεοδομικό 
συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή, που περιέ-
γραψε σε αδρές γραμμές ο κ. Ρέππας κατά την προηγούμενη επί-
σκεψή του στην πόλη, στις 5 Ιουλίου, θα μπορούσε να διεκδικήσει 
αυτόν τον τίτλο. 
Εφόσον συμπληρωνόταν με τους αναπτυξιακούς στόχους. Το ίδιο 
και εκείνο που είχε ξεκινήσει ο ΟΡΘΕ πριν τρία - τέσσερα χρόνια, 
με ζητούμενο τότε τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού σχεδίου. Και 
τότε κοιτάξαμε το δέντρο (τη ζώνη επιρροής της Θεσσαλονίκης) κι 
όχι το δάσος (δηλαδή την επικράτεια και την ευρύτερη περιοχή, που 
καλώς ή κακώς πάσχει όταν η Θεσσαλονίκη πάσχει και ευημερεί, 
όταν η Θεσσαλονίκη αναπτύσσεται).
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ το έχει πει και ξαναπεί και το επανέλαβε ενώπιον των 
κυρίων Ρέππα και Μαγκριώτη: υπάρχει η ανάγκη ενός συνολικού 
σχεδιασμού. 
Ο προσδιορισμός του όλου στο οποίο θα ενταχθεί το μέρος, αντί να 
παίρνουμε το μέρος και να προσπαθούμε γύρω από αυτό να κολλή-
σουμε όπως-όπως άλλα κομμάτια, κι ότι προκύψει. 
Για ακόμη μία φορά, ξεκινάμε με κατακερματισμένο αντικείμενο, 
έχοντας στα χέρια μας κάποια κομμάτια του παζλ, αλλά όχι τη συ-
νολική εικόνα. 
Έχοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκφράζει την ελπίδα 
το εν λόγω σχέδιο να γίνει αφορμή τουλάχιστον να προχωρήσουν 
κάποια απολύτως αναγκαία έργα, των οποίων η κορδέλα έπρεπε 
προ πολλού να έχει κοπεί (όχι πάνω σε τρύπες και εργοτάξια, με 
πομπώδεις ομιλίες πάνω από …θεμέλιους λίθους, αλλά με το κλειδί 
στο χέρι). 
Γι’ αυτό άλλωστε, το ΤΕΕ δέχτηκε να συμμετάσχει στην όλη δια-
δικασία, έστω ως παρατηρητής, με την ελπίδα ότι ο διάλογος που 
ξεκίνησε, θα συνεχιστεί τελικά επί του συνόλου του στρατηγικού 
σχεδίου.

Η Θεσσαλονίκη και το πιάτο του Αριστοτέλη
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ΛΑΚΤΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΣΥΜ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2010-2020
  

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για την εκπόνηση του 
Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών Μεταφορών (ΣΣΥΜ) 2010 
– 2020 της Θεσσαλονίκης και της Ευρύτερης Περιοχής 
της, το συντονισμό της οποίας έχει το Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας του ΤΕΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο 
προϋπολογισμός των έργων που σχεδιάζονται (με ορίζοντα 
δεκαετίας) υπολογίζεται σε 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Η παρουσίαση του Προκαταρτικού Σχεδίου έγινε τη Δευτέρα 
6 Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρουσία της 
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φο-
ρέων. Το Προκαταρτικό Σχέδιο εκπόνησε επιτροπή Εμπει-
ρογνωμόνων που συγκρότησε το υπουργείο αποτελούμενη 
από τους καθηγητές Γ. Γιαννόπουλο, Ν. Καλογήρου, Σ. 
Λαμπρόπουλο, Α. Μουρατίδη, Ν. Μουσιόπουλο, Π. Πα-
παϊωάννου, και Π. Σταθακόπουλο. Με βάση τα πορίσματα 
της δημόσιας διαβούλευσης και τις κατευθύνσεις του Ρυθ-
μιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, θα δρομολογηθούν 
τους επόμενους μήνες όλες οι αναγκαίες μελέτες για την 
οριστικοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου, τη σύνταξη του 
αναγκαίου χρηματοδοτικού προγράμματος και την κατά-
στρωση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του. 
Στη δημόσια διαβούλευση για το Προκαταρτικό ΣΣΥΜ και 
το ρόλο του ΤΕΕ αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τά-
σος Κονακλίδης. Κηρύσσοντας την έναρξη της διαδικασίας 
επανέλαβε την πάγια θέση του Επιμελητηρίου για την ανά-
γκη συνολικού σχεδιασμού. «Για ακόμη μία φορά ξεκινάμε 
με κατακερματισμένο αντικείμενο. Αυτό που παρουσιάζε-
ται σήμερα δεν είναι προκαταρτικό Στρατηγικό Σχέδιο. Η 
εξειδίκευση στις υποδομές μεταφορών ακυρώνει τον όρο 
κι αποκαλύπτει το επί μέρους του πονήματος. Τουλάχιστον, 
ας προχωρήσουν κάποια έργα αναγκαία όχι για το μέλλον, 
εγγύς ή μακρινό, αλλά για σήμερα, ή μάλλον για χθες», είπε 
χαρακτηριστικά. Ο ίδιος τόνισε ότι θα περίμενε από ένα 
Στρατηγικό Σχέδιο: να προδιαγράφει το αναπτυξιακό πλαί-
σιο για την περιοχή επιρροής της, να εντάσσει αυτό το πλαί-
σιο στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό που αφορά την 
επικράτεια, να προδιαγράφει τα έργα και τις δράσεις ανά 
τομέα που θα υποστηρίζουν τους αναπτυξιακούς στόχους 
και να προβλέπει τη μεταξύ τους συνέργια, να θέτει προτε-
ραιότητες και χρονοδιαγράμματα και να προβλέπει τουλά-
χιστον τα απολύτως απαραίτητα (χρηματοδοτικά εργαλεία, 
θεσμούς διοίκησης και συνεργασίας των εμπλεκόμενων 
και Δημόσια Διοίκηση)
Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης 
Ρέππας, αφού αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες του 
Σχεδίου, ξεκαθάρισε ότι η διαβούλευση, υπό το συντονισμό 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του 2010, έτσι 
ώστε στις αρχές του επόμενου χρόνου η Πολιτεία να είναι σε 
θέση να ξεκινήσει την εφαρμογή των τμημάτων του Σχεδίου 
που παρουσιάζουν την ανάλογη ωριμότητα. «Το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
θα σηκώσει το μεγάλο βάρος της διαβούλευσης με το κύ-
ρος, την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει για να 
έχουμε άριστα αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά. Λίγο 
αργότερα αναφέρθηκε στην πρόθεση των συναρμόδιων 
υπουργείων να υπογράψουν τις επόμενες μέρες μνημόνιο 
συνεργασίας με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση του Στρα-
τηγικού Σχεδίου. Καταλήγοντας ο κ. υπουργός τόνισε «την 
ανάγκη για μία πολιτική ευθύνης και ρεαλισμού. Που εκτός 
των άλλων συμπεριλαμβάνει τις παραδοχές, τις αντιλήψεις 
και τις προσδοκίες των ανθρώπων που γνωρίζουν την πόλη 
και έχουν συλλάβει στο μυαλό τους το μέλλον της Θεσσα-
λονίκης».
Από την πλευρά ο υφυπουργός Μεταφορών Υποδομών και 
Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης αναφέρθηκε στην ευθύνη 
που αναλαμβάνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ για το συντονισμό της κοι-
νωνικής διαβούλευσης, που αποδεικνύει τη δική του σο-
βαρότητα και υπευθυνότητα αλλά και την πρόθεση της κυ-

βέρνησης αυτή η διαβούλευση να μην είναι στημένη, ούτε 
υφαρπαγή γνωμών. «Το μέγα πρόβλημά μας είναι η έλλειψη 
συνεννόησης και συναινετικού πνεύματος. Η Θεσσαλονίκη 
είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί έχει τα στοιχεία και 
την ιστορική διαδρομή να μπορεί να πετύχει μεγάλους στό-
χους και ταυτόχρονα να μένει πίσω. Αρκετά ταλαιπωρήθηκε 
η πόλη μας από εγωισμούς, κομματικές αντιπαραθέσεις κι 
άλλους διχασμούς από το παρελθόν. Είναι καιρός να βά-
λουμε τα πράγματα κάτω με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, 
όλοι μαζί, στο ίδιο τραπέζι, να τα δουλέψουμε, να τα μελε-
τήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε το τελικό Σχέδιο», είπε 
χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο πρόεδρος του 
ΟΡΘΕ Π. Σταθακόπουλος. 
Την αναλυτική παρουσίαση του προκαταρτικού ΣΣΥΜ έκα-
ναν τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Στην ουσία 
πρόκειται για τη σύνταξη ενός «συναινετικού πλαισίου ανα-
φοράς» για τα μεγάλα έργα υποδομών – μεταφορών στη 
Θεσσαλονίκη. Το πλαίσιο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο 
περαιτέρω μελέτης και εξειδίκευσης, αλλά παράλληλα θα 
υποβοηθήσει την υλοποίηση έργων «ώριμων» ώστε να 
αξιοποιηθούν κονδύλια που είναι άμεσα διαθέσιμα από 
το ΕΣΠΑ, για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της. Η 
διαδικασία που ακολουθείται συνδέεται και συνεχίζει τη 
διαδικασία που άρχισε με την πρώτη μελέτη Στρατηγικού 
Σχεδιασμού του 2000 και γίνεται σε πλήρη συνεργασία και 
συνεννόηση με το ΥΠΕΚΑ και τις αρμόδιες πολεοδομικές 
– χωροταξικές αρχές. 
Η έκθεση αποτελεί συνεπώς την αρχή κι όχι το τέλος μίας 
διαδικασίας που θα δώσει στην πόλη ένα συναινετικό στρα-
τηγικό σχέδιο ανάπτυξης των υποδομών και μεταφορών 
που –επειδή ακριβώς θα τυγχάνει γενικότερης αποδοχής 
από τους φορείς κι οργανισμούς της περιοχής αλλά και την 
τοπική κοινωνία γενικότερα- θα έχει τις μεγαλύτερες πιθα-
νότητες ολοκλήρωσης και λειτουργίας στο μέλλον.
Το Σχέδιο που παρουσιάστηκε και στην ουσία αποτελεί τη 
βάση της διαβούλευσης που θα ακολουθήσει, στηρίζεται σε 
τρεις πυλώνες που συνθέτουν το σύστημα των μεταφορών: 
δημόσιες συγκοινωνίες, οδικές υποδομές και στάθμευση.

n Δημόσιες συγκοινωνίες
Για το σύστημα των Δημοσίων Συγκοινωνιών, το οποίο πα-
ρουσίασε ο καθηγητής Π. Παπαϊωάννου, προβλέπεται ένα 
δίκτυο υποδομών που αποτελείται από: μέσα σε σταθερή 
τροχιά (μετρό, προαστιακός, τραμ), λεωφορειακές γραμμές 
κατάλληλα διαρθρωμένες γύρω από αυτά ή και αυτοδύνα-
μες, άλλες γραμμές μαζικής μεταφοράς εφόσον κριθούν 
αναγκαίες και βιώσιμες (π.χ. θαλάσσια συγκοινωνία).
Σε σχέση με τα μέσα σε σταθερή τροχιά προτείνονται:
• Η επέκταση της υπό κατασκευή γραμμής μετρό προς Κα-
λαμαριά και κατασκευή αμαξοστασίου στη Μίκρα
• Η μελέτη των επεκτάσεων της κεντρικής γραμμής του με-
τρό μέχρι το αεροδρόμιο «Μακεδονία», το νοσοκομείο «Πα-
παγεωργίου», το δήμο Ευόσμου, και δημιουργία δεύτερου 
κλάδου της γραμμής προς Τούμπα – Χαριλάου - Πυλαία.
• Τερματικοί σταθμοί με τη μορφή ολοκληρωμένων πο-
λυτροπικών συγκοινωνιακών κέντρων στο ΝΣΣ, Μίκρα και 
στρατόπεδο Καρατάσου/νοσοκομείο Παπαγεωργίου
• Σύνδεση της Σίνδου με το κέντρο μέσω της υπάρχουσας 
χάραξης της γραμμής του ΟΣΕ
• Μελέτη των δύο συνδετηρίων γραμμών τραμ προς δυτική 
και ανατολική Θεσσαλονίκη 
Το υπόλοιπο σύστημα μαζικών δημόσιων συγκοινωνιών της 
Θεσσαλονίκης θα πρέπει να καλυφθεί από λεωφορειακές 
γραμμές κατάλληλα αρθρωμένες ώστε να συμπληρώνουν 
και τροφοδοτούν τα μέσα σε σταθερή τροχιά. Η δημιουρ-
γία εκτεταμένου και αυστηρά αστυνομευόμενου δικτύου 
λεωφορειολωρίδων θεωρείται πρωταρχικής σημασίας. Σε 
συνδυασμό με τις υποδομές που προτείνονται θεωρείται 
αναγκαία η δημιουργία φορέα σχεδιασμού, συντονισμού 

κι ανάπτυξης των υποδομών και ελέγχου (μετεξέλιξη του 
ΣΑΣΘ) του όλου συστήματος των Δημοσίων Αστικών Συ-
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

n Οδικές υποδομές
Το στρατηγικό οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής Θεσσα-
λονίκης, το οποίο παρουσίασε ο καθηγητής Γ. Γιαννόπουλος, 
απαρτίζεται από τον Εσωτερικό Οδικό Δακτύλιο (ΕσΟΔ), τον 
Εξωτερικό Οδικό Δακτύλιο (ΕξΟΔ), τμήματα των διερχομέ-
νων κύριων εθνικών οδικών αξόνων (ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδός, 
κάθετοι άξονες), του συνδετήριους κλάδους (ακτινικές συν-
δέσεις), μεταξύ των δύο δακτυλίων. Μεταξύ άλλων το Σχέδιο 
προτείνει τη μελέτη της λεγόμενης «υποθαλάσσιας» στον 
βασικό της κορμό δηλαδή παράλληλα με τη λεωφόρο Νίκης 
αλλά και το ενδεχόμενο κατασκευής ακόμη μίας με τελικό 
προορισμό την Καλαμαριά, την κατασκευή της εξωτερικής 
περιφερειακής από την Ευκαρπία μέχρι Αγγελοχώρι και τη 
λεγόμενη «ζεύξη του Θερμαϊκού» (Αγγελοχώρι – ΠΑΘΕ). Η 
Επιτροπή πρότεινε συγκεκριμένα «έργα προτεραιότητας» 
δεδομένων των περιορισμένων πόρων και με βάση συγκε-
κριμένα κριτήρια επιλογής τα οποία σχετίζονται με την ανα-
βάθμιση του σημερινού εσωτερικού δακτυλίου και με νέα 
έργα στη λογική της δημιουργίας και ολοκλήρωσης των δύο 
δακτυλίων και των συνδετηρίων τους. 

n Χώροι στάθμευσης 
Μέσα από τις πολλές προτάσεις και μελέτες για χώρους 
στάθμευσης εκτός οδού, η Επιτροπή προτείνει την κατά 
προτεραιότητα προώθηση των παρακάτω έργων που συ-
γκεντρώνουν σχετική «ωριμότητα» και/ή αυξημένη σημα-
σία και χρησιμότητα:
• Υπόγειος χώρος της οδού Ανθέων
• Περιοχή στρατοπέδου Καρατάσου/νοσοκομείου Παπα-
γεωργίου
• Χώρος στρατοπέδου Παύλου Μελά
• Χώρος περιοχής Λαχανόκηπων μεταξύ της οδού Γιαννι-
τσών και της οδού 26ης Οκτωβρίου
• Πλατεία Χημείου ΑΠΘ
• Περιοχή της οδού Μ. Ψελλού, Νέα Ελβετία
• Θέατρο Γης
• Περιοχή Μίκρας
Απαραίτητο συμπλήρωμα των υποδομών στάθμευσης είναι 
η άμεση ολοκλήρωση – υλοποίηση ενός Ενιαίου Σχεδίου 
Στάθμευσης για όλο το δήμο Θεσσαλονίκης ή τουλάχιστον 
την κεντρική του περιοχή και η δημιουργία ενός σύγχρονου 
κι αποδοτικού συστήματος παρακολούθησης κι επιβολής 
των απαγορεύσεων στάθμευσης στο πλευρό του δρόμου.
Ο γ.γ. Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Σέργιος Λαμπρό-
πουλος εκτίμησε το κόστος των έργων στο κείμενο που 
κατατέθηκε προς διαβούλευση σε 8,4 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Από αυτά, το ένα δισεκατομμύριο αναφέρεται σε 
απαλλοτριώσεις, τα 200 εκατομμύρια σε μελέτες, το 1,85 
δις στα έργα της εξωτερικής περιφερειακής, το 1,35 δις 
στα έργα της εσωτερικής περιφερειακής, τα 900 εκατομ-
μύρια στις συνδέσεις των δύο περιφερειακών, τα 550 εκα-
τομμύρια στις συνδέσεις με τα εθνικά δίκτυα, τα 3,4 δις στα 
έργα μέσων σταθερής τροχιάς και τα 150 εκατομμύρια στα 
παρκινγκ και τα συγκοινωνιακά κέντρα. Στον παραπάνω 
εκτιμώμενο προϋπολογισμό δεν έχει υπολογιστεί ο ΦΠΑ. 
Σύμφωνα με το Σχέδιο, τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ είναι 
δεσμευμένα σε έργα που υλοποιούνται ή είναι ώριμα για 
να ξεκινήσει η κατασκευή τους. Επομένως, «αναζητού-
νται» έξι δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη δεκαετία. 
Τα χρήματα εκτιμάται ότι θα εξευρεθούν μέσω δανειοδό-
τησης ΕΤΕπ, ΠΔΕ, νέους κοινοτικούς πόρους, ΣΔΙΤ.

n Επόμενες ενέργειες
Συνιστώνται τρεις άμεσες ενέργειες που μπορεί να γίνουν 
παράλληλα δεδομένου ότι οι χρόνοι που θα απαιτηθούν 
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Υπενθυμίζουμε ότι ο Φοροτεχνικός, συνεργάτης του ΤΕΕ/
ΤΚΜ κ. Νίκος Κολιδάς συνεχίζει να  εξυπηρετεί τους 
συναδέλφους μηχανικούς που χρειάζονται υποστήρι-
ξη, πληροφορίες και συμβουλές για φορολογικά θέμα-
τα, ανά 15νθήμερο. Η διαδικασία ξεκίνησε την Πέμπτη 
16/9/2010 και θα ολοκληρωθεί στις 16/12/2010.
Η εξυπηρέτηση των συναδέλφων θα γίνεται από τις 
12.00 – 14.30, στον 1ο όροφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (γραφείο 
ΓΟΚ) και θα υλοποιείται τις παρακάτω μέρες: 16/9/2010, 
30/9/2010, 14/10/2010, 4/11/2010, 18/11/2010, 
2/12/2010, 16/12/2010 n

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 Αιτήσεις μέχρι 30 Οκτωβρίου

Εγκρίθηκε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, την 6η/09/2010, ο προγραμματισμός του Τμή-
ματος για την τριετία 2010-2013.
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προβλέπεται η συγκρό-
τηση των παρακάτω 8 Μονίμων Επιτροπών:

1. ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων
- Προωθούμενες αλλαγές στις αμοιβές, τη φορολογία και 
το ασφαλιστικό.
- Αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων της κρίσης στους μηχανικούς.
- Θεσμικό πλαίσιο έργων και μελετών του Δημόσιου Τομέα.
- Τεχνική παιδεία και επαγγελματικά δικαιώματα
- Διεύρυνση του κύκλου απασχόλησης προς νέους τομείς, 
υπηρεσίες και αγορές. 
- Διαμόρφωση πλαισίου για την αύξηση της απορρόφη-
σης των νέων μηχανικών σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις 
απασχόλησης
- Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και των Τεχνικών 
Υπηρεσιών. Βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλ-
ματος στο περιβάλλον των νέων δομών Αυτοδιοίκησης.

2. Μ.Ε. Χωροταξίας – Πολεοδομίας  και Ανάπτυξης
- Ο ρόλος της Κεντρικής Μακεδονίας στο Χωροταξικό 
Χάρτη της Ευρώπης και της Ελλάδας.
- Θεσσαλονίκη: Ρυθμιστικό σχέδιο, ΖΟΕ, Μητροπολιτική 
Διοίκηση, ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία, τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής και της ελκυστικότητας της πό-
λης ως τόπου κατοικίας και επενδύσεων.
- Προσπελασιμότητα και χωρική διάσταση ΕΣΠΑ, σχέσεις 
πόλης- υπαίθρου. 
- Χωροταξικά σχέδια αναπτυξιακών δράσεων. ΖΚΑΙΘ, 
ΔΕΘ. Σύνδεσή τους με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό/ προ-
γραμματισμό
- Θεσμικές προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος 
χωρικού σχεδιασμού
- Αναπτυξιακά – κοινωνικά - περιβαλλοντικά προβλήματα 
πόλεων και οικισμών, εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμ-
βάσεων αστικής αναγέννησης
- Εθνικό Κτηματολόγιο.

3. Μ.Ε. Περιβάλλοντος
- Αναγκαία περιβαλλοντικά έργα και δράσεις στην Κ. Μα-
κεδονία 
- Διαχείριση στερεών αποβλήτων
- Προώθηση των προτάσεων του Τμήματος.
- Προστατευόμενες περιοχές
- Αστικό Περιβάλλον 

4. Ενέργειας 
- Ενεργειακός χάρτης Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
- Ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων - Μείωση της αστικής 
κατανάλωσης 
- Απελευθέρωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
- ΑΠΕ - Διαχείριση

5. Βιομηχανίας και νέων υλικών
- Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εισαγωγή της και-
νοτομίας στη βιομηχανική παραγωγή της Κεντρικής Μα-
κεδονίας
- Βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και εκσυγχρονισμός 
της επιχειρηματικότητας
- Οργάνωση ΒΙΠΕ και ΒΙΠΑ
- Τεχνολογικά ατυχήματα. ΣΑΤΑΜΕ. Οδηγία Σεβέζο.
- Μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώ-
ματος.
- Νέα Υλικά - Πιστοποίηση – ταξινόμηση υλικών κατα-
σκευαστικού κλάδου.

6. Έργων Υποδομής και Επενδύσεων
- Δημόσια και ιδιωτικά αναπτυξιακά έργα και επενδύσεις 
που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης και χρηματοδο-
τικού σχήματος 
- Προτάσεις για διευκόλυνση της προσέλκυσης και παρα-
κολούθηση της πορείας των ιδιωτικών επενδύσεων, ιδίως 
στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας 
- Έργα και υποδομές υπερτοπικής εμβέλειας, όπως η Σι-
δηροδρομική Εγνατία
- Σημαντικά έργα των νέων ΟΤΑ
- Πορεία του ΕΣΠΑ - Αξιοποίηση  και ορθολογική χρήση 
χρηματοδοτικών εργαλείων και άλλων παράλληλων προ-
γραμμάτων.

7. ΜΕ Νέων Τεχνολογιών και ΕΤΑ
- Εφαρμογή της Στρατηγικής i2010
- Προτάσεις για την προώθηση της δικτύωσης ερευνητι-
κών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
- Παρακολούθηση, υποστήριξη και συμμετοχή σε πρω-
τοβουλίες όπως η Αλεξάνδρεια Ζώνης Καινοτομίας και ο 
Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας
- Ενημέρωση των μηχανικών για νέες τεχνολογίες και υλικά
- Προτάσεις για άυλες υποδομές και για ηλεκτρονική διοί-
κηση ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις τεχνικές υπηρεσίες
- Η εδραίωση των σχέσεων με σχετικούς με το αντικείμενο 
φορείς όπως ο ΣΕΠΒΕ

8. Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων
- Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος – αστικές αναπλάσεις
- Αξιοποίηση   αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
- Ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Θεσσαλονί-
κης και των άλλων αστικών κέντρων της Κ Μακεδονίας
- Σύγχρονο  αρχιτεκτονικό έργο. Αρχιτεκτονικοί διαγωνι-
σμοί. Ρόλος και λειτουργία ΕΠΑΕ
Η ΔΕ καλεί τους συναδέλφους να εκδηλώσουν το ενδια-
φέρον τους για τη στελέχωσή τους, συμπληρώνοντας τη 
σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από σύντομο «βι-
ογραφικό» (έκτασης μέχρι 1 σελίδα), στο οποίο θα αναφέ-
ρονται αναλυτικότερα η απασχόληση, η εμπειρία, οι τομείς 
ειδίκευσης κλπ., τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν στο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ μέχρι 30 Οκτωβρίου 2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον μέ-
χρι 2 (δύο) Μόνιμες Επιτροπές, κατά προτεραιότητα.
Ολόκληρο το κείμενο του προγραμματισμού, καθώς και η αίτη-
ση συμμετοχής, υπάρχει στο www.tkm.tee.gr/(προφίλ) και θα 
δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος του Τεχνογραφήματος. n

για την ολοκλήρωση της κάθε μίας εκτιμάται ότι θα δώσουν 
τη δυνατότητα «διορθώσεων» και «επεμβάσεων» στις αρ-
χικές μορφές των έργων αν αυτό κριθεί αναγκαίο από κά-
ποιο από τα άλλα παράλληλα στάδια:
• Θέση σε διαδικασία διαβούλευσης της έκθεσης και του 
προτεινόμενου Σχεδίου
• Προώθηση – ανάθεση μελετών που θα αφορούν κρίσιμα 
έργα προτεραιότητας ώστε να διακριβωθούν τα ακριβή τε-
χνικά και οικονομικά τους στοιχεία
• Άμεση προώθηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων και των μελετών στρατηγικού σχεδια-
σμού για να οριστικοποιηθεί το προτεινόμενο σχέδιο μέσα 
από πλήρη μελέτη σχεδιασμού με εξειδίκευση – αξιολόγη-
ση και ποσοτικοποίηση όλων των μεγεθών κι εναλλακτικών 
μορφών συγκοινωνιακών υποδομών και συστημάτων στην 
ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης ακολούθησαν δι-
ευκρινιστικές παρατηρήσεις και παρεμβάσεις. 
Να σημειωθεί ότι το προκαταρκτικό σχέδιο για τις υποδομές 
μεταφορών, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ με 
πρόσκληση για αποστολή προτάσεων και απόψεων εντός 
συγκεκριμένου χρόνου. Οι φορείς, οι οργανισμοί και τα Επι-
μελητήρια θα κληθούν και εγγράφως να συμμετέχουν. Στη 
συνέχεια, θα οργανωθούν συναντήσεις εργασίας για επιμέ-
ρους ζητήματα ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες 
σύγκλησης των απόψεων. Το ΤΕΕ έχει άποψη η οποία και 
θα διατυπωθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης και διαθέτει τα 
εχέγγυα για την εξασφάλιση ενός δημοκρατικού, εξονυχιστι-
κού αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικού διαλόγου.
Ακολούθησε η κατάθεση γραπτών ερωτήσεων από τους 
παρευρισκόμενους στις οποίες απάντησαν ο υφυπουργός 
Γιάννης Μαγκριώτης, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων 
Έργων Γιάννης Οικονομίδης, ο γενικός γραμματέας Συγ-
χρηματοδοτούμενων Έργων Σέργιος Λαμπρόπουλος κι οι 
καθηγητές Π. Παπαϊωάννου και Γ. Γιαννόπουλος. Οι ερω-
τήσεις που τέθηκαν και οι απαντήσεις που δόθηκαν αφο-
ρούσαν το σχεδιασμό, τις χαράξεις, τη χρηματοδότηση αλλά 
και τη σύνδεση των έργων με άλλα έργα όπως το αεροδρό-
μιο «Μακεδονία». 
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν ολιγόλεπτες παρεμβά-
σεις από τους συναδέλφους Μηχανικούς Βασίλη Αναστα-
σιάδη, Μαρία Γρηγοριάδου, Δημήτρη Κωτούλα, Γιάννη 
Χατζόπουλο, Σωτήρη Πρέντζα, Πέτυ Πέρκα. 
Στο τέλος της εκδήλωσης, το λόγο πήρε και πάλι ο υπουρ-
γός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέπ-
πας, ο οποίος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για 
το ενδιαφέρον, την προσοχή και τις παρεμβάσεις τους και 
εξέφρασε την ειλικρινή διάθεση της κυβέρνησης για την 
υλοποίηση των έργων.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων: οι βουλευτές 
Θεσσαλονίκης Θωμάς Ρομπόπουλος και Κώστας Γκιουλέ-
κας, η γ.γ. της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μαρία 
Λιονή, ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ Δημήτρης Μπακατσέλος, ο 
πρύτανης του ΑΠΘ Γιάννης Μυλόπουλος, ο κοσμήτορας της 
Πολυτεχνικής Σχολής Νίκος Μουσιόπουλος, ο πρόεδρος 
του Οργανισμού Ρυθμιστικού Πάνος Σταθακόπουλος, ο πρό-
εδρος της «Εγνατία Οδός ΑΕ» Αναστάσιος Μουρατίδης, ο 
διευθύνων σύμβουλος της «ΕΥΑΘ ΑΕ» Νίκος Παπαδάκης, οι 
δήμαρχοι Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Καλαμαριάς 
Θεοδόσης Μπακογλίδης και Εχεδώρου Σπύρος Σταμακά-
κης, οι πρώην πρόεδροι του ΤΕΕ/ΤΚΜ Ανδρέας Κουράκης 
και Σάκης Τζακόπουλος κι ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Μίμης Δημητριάδης. Εκτός από τον πρόεδρο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η αντιπρόεδρος της 
Δ.Ε. Άννα Μίχου, ο γενικός γραμματέας της Δ.Ε. Παναγιώτης 
Αντιβαλίδης και τα μέλη της Δ.Ε. Δημήτρης Μήτρου, Πάρις 
Μπίλλιας, Χρυσόστομος Μακράκης – Καραχάλιος, Κυριά-
κος Μουρατίδης, Άνθιμος Αμανατίδης και Πέτυ Πέρκα. Από 
την «Α» παρόντες ήταν ο πρόεδρος Χρίστος Βλαχοκώστας 
και ο αντιπρόεδρος Βασίλης Λεκίδης. n
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n ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ Ν.3843/10 
Δεύτερο ενημερωτικό σεμινάριο για τις ρυθμίσεις 
του νόμου 3843/10 διοργανώνει στις 16 Σεπτεμβρί-
ου το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από πρόταση του Τμήματος 
Επαγγελματικών Θεμάτων και λόγω της εξαιρετικά 
μεγάλης συμμετοχής στο αντίστοιχο πρώτο.
Το δεύτερο σεμινάριο θα αφορά τις ρυθμίσεις του 
Ν. 3843/10 σχετικά με τη διατήρηση -εντός του 
περιγράμματος του εγκεκριμένου όγκου της οι-
κοδομής- των υπερβάσεων δόμησης, π.χ. πατά-
ρια, σοφίτες, η/υ χώροι, pilotis κ.τ.λ., την αλλαγή 
χρήσης υπογείων, κλειστών θέσεων στάθμευσης, 
αιθουσών κοινωνικών εκδηλώσεων, χώρων η/μ 
εγκαταστάσεων κ.τ.λ. σε χώρους κύριας χρήσης, τη 
διαδικασία που ακολουθείται, τις αμοιβές των μη-
χανικών, τα πρόστιμα που επιβάλλονται κ.τ.λ. 
Το σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 19:00 της 16ης Σε-
πτεμβρίου, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγά-
λου Αλεξάνδρου 49, ισόγειο) και θα έχει τίτλο «Ν. 
3843/10 – Διατήρησης υπερβάσεων δόμησης και 
αλλαγής χρήσης – Διαδικασία – Δικαιολογητικά».
Οι εισηγήσεις πρόκειται να καλύψουν όλο το φάσμα 
του θέματος (Νομοθετικές ρυθμίσεις, ερμηνεία 
Διατάξεων, διευκρινήσεις σχετικά με τις περιπτώ-
σεις εφαρμογής τους, διαδικασία, δικαιολογητικά, 
αμοιβές μηχανικών, πρόστιμα κ.τ.λ). Εισηγήτριες 
θα είναι οι τρείς συνεργάτιδες του Τμήματος, Σοφία 
Δελή, Όλγα Σιόγκα και Ειρήνη Παλιεράκη. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ απεύθυνε πρόσκληση συμμετοχής στη 
Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλ-
λοντος. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ελεύθερη. 
Πληροφορίες: 2310 883144 (Αναστασία Μητρακάκη).

n ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚ-
ΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ μετά τις πλη-
ροφορίες ότι συνάδελφοι διαφημίζουν φυλλάδια με 
εκπτώσεις επί της ελάχιστης αμοιβής μηχανικών 
στο πλαίσιο της διαδικασίας τακτοποίησης των ημι-
υπαίθριων χώρων και αλλαγών χρήσης, κρίνει ως 
απαράδεκτη την πρακτική αυτή, η οποία παραβαίνει 
και το νόμο. Αποφασίζει ομόφωνα την αυτεπάγγελτη 
παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο όσων μηχα-
νικών επιμένουν σε αυτή την πρακτική  (αιτούμενο 
την αφαίρεση άδειας άσκησης επαγγέλματος).
Η διαφύλαξη του κύρους των Μηχανικών είναι μέ-
λημα όλων των μελών του ΤΕΕ.
Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα του ΝΔ του 1953 
που συμπλήρωνε το νόμο του 1923:
«(Ν.Δ 2726/1953) ‘’Περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως του άρθρου 59 του από 17.7 /16.8. 
1923 Ν.Δ. “περί σχεδίων πόλεων, κλπ του Κράτους 
και οικοδομής αυτών»” Κανονισμός
1. Ο κατά το άρθρον 59 παράγραφος 1 κανονισμός 
των ελαχίστων ορίων αμοιβής των μηχανικών εν 
γένει και αρχιτεκτόνων, εφαρμόζεται δι`όλας τας 
ειδικότητας των μηχανικών-μελών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Τα ως άνω ελάχιστα 
όρια αμοιβών αποτελούν κατωτέραν διατίμησιν 
υποχρεωτικήν δι  ̀ αμφότερα τα συμβαλλόμενα 
μέρη καταργουμένης κατά τα λοιπά της παραγρά-
φου 2 του ως άνω άρθρου.
2. Ο κανονισμός ούτος των αμοιβών εκτείνεται εις την 
μελέτην, εφαρμογή, επίβλεψιν, εποπτείαν ή έλεγχον 
και παραλαβήν πάσης φύσεως έργων ή εγκαταστάσε-
ων, καθώς και εις πάσης φύσεως τεχνικάς εν γένει 
εργασίας και υπηρεσίας, σχεδιαγράμματα, καταμε-
τρήσεις, γνωμοδοτήσεις, πραγματογνωμοσύνας κλπ. 
ή αμοιβάς καταβαλλομένας εις τους μετέχοντας αρχι-
τεκτονικών διαγωνισμών και τους κριτάς τούτων.»

n ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΒΣ  
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παρατείνε-
ται η δυνατότητα υποβολής συγκεντρωτικών καταστά-
σεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (παρ. 1 του 
άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992) για τις συναλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2009.   
Οι νέες ημερομηνίες ορίζονται ως εξής:    
Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρε-
ους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.  
Μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρε-
ους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.    
Μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρε-
ους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.  
Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρε-
ους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0. 
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά 
μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες 
μετακυλίονται ανάλογα.

n ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 300 ΕΥΡΩ
Αποδείξεις λιανικής και όχι τιμολόγια υποχρεού-
νται να εκδίδουν τα πρατήρια για πωλήσεις καυσί-
μων αξίας μέχρι 300 ευρώ. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποδείξεις υπέχουν 
θέση τιμολογίου και οι καταναλωτές έχουν τα ίδια 
δικαιώματα έκπτωσης
όπως ίσχυαν και για τα τιμολόγια. 
Για πωλήσεις αξίας άνω των 300 ευρώ, παραμένει 
η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. 
Αυτά προκύπτουν από εγκύκλιο που απέστειλε η 
Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τις Ενώ-
σεις - μέλη της σχετικά με την έκδοση αποδείξεων, 
λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται με 
τους πελάτες τους.
Όπως αναφέρει η ΟΒΕ:   
1) Για πωλήσεις έως 300 ευρώ ανά συναλλαγή
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ1091/14-
6-2010 τα πρατήρια υγρών καυσίμων όταν πωλούν 
καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη) από την 
αντλία σε επαγγελματίες (επιχειρήσεις, ελεύθεροι 
επαγγελματίες, αγρότες, φορτηγά, ταξί κ.λπ.) έως 
και 300 ευρώ ανά συναλλαγή, εκδίδουν υποχρεω-
τικά απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π) από την 
ταμειακή μηχανή και όχι Τιμολόγιο-Δ.Α
Η απόδειξη λιανικής πώλησης, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση, αντικαθιστά το τιμολόγιο, δη-
λαδή υπέχει θέση τιμολογίου και τίθεται η σφραγίδα 
του πρατηρίου στο πίσω μέρος αυτής και αναγρά-
φεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που 
εφοδιάζεται με τα καύσιμα.
 Σύμφωνα επίσης με την ίδια απόφαση, οι λήπτες-
επιτηδευματίες με τις αποδείξεις λιανικής πώλη-
σης έχουν τα ίδια φορολογικά δικαιώματα όπως 
στα τιμολόγια (παραστατικό δαπάνης, διαχωρισμός 
του ΦΠΑ για έκπτωση αυτού στις περιπτώσεις που 
προβλέπουν οι διατάξεις του ΦΠΑ) και κάνουν κα-
νονικά χρήση των αποδείξεων λιανικής πώλησης.
2) Για πωλήσεις πάνω από 300 ευρώ ανά συναλλαγή
Για τις μεμονωμένες χονδρικές πωλήσεις πετρε-
λαίου κίνησης ή βενζίνης άνω των 300 ευρώ ανά 
συναλλαγή, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Τιμολό-
γιο-Δελτίο Αποστολής (Τ-ΔΑ), ή Δελτίο Αποστολής 
και Τιμολόγιο Πώλησης και η σχετική απόδειξη 
λιανικής πώλησης που «αντικαθίσταται» επισυνά-
πτεται στο πρωτότυπο Τ-ΔΑ ή Τιμολόγιο και παρα-
δίδεται στον πελάτη. n
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Εντός του 2010 αναμένεται να προκηρυχθεί από τον ΟΡΘΕ ο διεθνής 
διαγωνισμός για το master plan της Θεσσαλονίκης καθοδόν προς το 
2020, ώστε σε ενάμιση χρόνο από σήμερα να υπάρχει η ολοκληρωμέ-
νη πρόταση για το σχέδιο ανάπτυξης. Τα σχετικά χρονοδιαγράμματα 
επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γι-
άννης Μαγκριώτης, στη διάρκεια επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις 
του ΤΕΕ/.ΤΚΜ, στις 2 Αυγούστου, συνοδευόμενος από τους γενικούς 
γραμματείς Δημοσίων Έργων, Γιάννη Οικονομίδη και Συγχρηματοδο-
τούμενων Δημοσίων Έργων, Σέργιο  Λαμπρόπουλο.
Ο κ. Μαγκριώτης αναφέρθηκε ακόμη στο έργο των δύο επιτροπών 
εργασίας –κρατικών οργανισμών και επιστημόνων- που συστάθηκαν 
για την προετοιμασία του 10ετούς master plan της Θεσσαλονίκης, 
επισημαίνοντας ότι θα ετοιμάσουν τη βασική φιλοσοφία και τις γενι-
κές γραμμές ενός συναινετικού σχεδίου, ώστε να ξεκινήσει η σχετική 
κοινωνική διαβούλευση, υπό το συντονισμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ (όπως και 
έγινε, στις 6 Σεπτεμβρίου).
Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, επισκέ-
φτηκε το επιμελητήριο το σύνολο σχεδόν της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εξέφρασε από την πλευρά 
του ο πρόεδρος  του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΤΕΕ/ΤΚΜ), Τάσος Κονακλίδης. Γνωστοποίησε δε, ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση «ομάδας στήριξης», η οποία θα 
αναλάβει την καλύτερη οργάνωση του ρόλου του στο όλο εγχείρημα.
Ο κ. Κονακλίδης, που συμμετέχει στην «Επιτροπή Σοφών» για το 
master plan, ενώ θα έχει και ρόλο συντονιστή στην κοινωνική δι-
αβούλευση, υπενθύμισε, εξάλλου, ότι το ΤΕΕ ανέκαθεν ήταν υπέρ 
των διεθνών διαγωνισμών για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. 
Εξέφρασε δε, την πεποίθηση ότι το master plan δε θα ωφελήσει 
μόνο τον νομό Θεσσαλονίκης, αφού τα οφέλη του επεκτείνονται και 
σε άλλες περιοχές (π.χ, προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύνδεση της 
Θεσσαλονίκης με τις μεγάλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας 
μέσω αυτοκινητοδρόμων).
Δεσμεύτηκε, τέλος, ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως τεχνικός σύμβουλος της 
πολιτείας, θα προσπαθήσει να συνδράμει τα μέγιστα για την ανάπτυ-
ξη της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας.
Το master plan θα έχει –μεταξύ άλλων- ως βασικό πυρήνα το μετρό 
Θεσσαλονίκης, για το οποίο δεν αποκλείεται μέσω μελλοντικής ανα-
διάρθρωσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 να απορροφηθούν κονδύλια από 
προγράμματα κι άλλων υπουργείων. Γενικά, ο κ. Μαγκριώτης ξεκα-
θάρισε ότι θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμη χρηματοδοτική δυνατό-
τητα, είτε αυτή προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 
(ΠΔΕ) και το ΕΣΠΑ 2007-2013 είτε από συγχρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Το master plan περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένα οδικά έργα, 
τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, τη Ζώνη Καινοτομίας, το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης, αναπλάσεις, την αναβάθμιση της εσωτερικής περι-
φερειακής και τη δημιουργία της εξωτερικής κτλ. Ο κ. Μαγκριώ-
της ξεκαθάρισε ότι έργα που είναι ήδη ώριμα θα προωθηθούν και 
ανεξαρτήτως του master plan και θα επιταχυνθούν. Ήδη, ανέφερε 
ενδεικτικά, έχει δοθεί εντολή στην Εγνατία Οδό ΑΕ να προχωρή-
σει άμεσα τις διαδικασίες μελέτης για την αναβάθμιση της δυτικής 
εσωτερικής περιφερειακής.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να ειδωθεί συνολικά η Θεσσαλονίκη 
ως ένα μεγάλο έργο και όχι ως ένα σύνολο αποσπασματικών πα-
ρεμβάσεων.
Εκ μέρους της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη συνάντη-
ση μετείχαν ακόμη η αντιπρόεδρος του Τμήματος, Αννα Μίχου, ο 
γενικός γραμματέας, Παναγιώτης Αντιβαλίδης και τα μέλη Πάρις 
Μπίλλιας, Γιώργος Ουρσουζίδης, Ανθιμος Αμανατίδης και Κυριά-
κος Μουρατίδης. n

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2010 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ MASTER PLAN  
 Επίσκεψη Γ. Μαγκριώτη στο ΤΕΕ/ΤΚΜ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
  

Σοβαρός κίνδυνος πλημμυρών εξακολουθεί να υπάρχει 
στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, καθώς τα 
περισσότερα από τα γνωστά ρέματα έχουν διευθετηθεί με 
ακατάλληλο τρόπο, ενώ και οι ανοιχτές κοίτες έχουν είτε 
μπαζωθεί και επιχωματωθεί είτε μετατραπεί σε «γειτονι-
ές» αυθαιρέτων.
Σημαντικές είναι και οι καθυστερήσεις, που εξακολου-
θούν να διαπιστώνονται,  στην υλοποίηση έργων αντιπλημ-
μυρικής προστασίας στο πολεοδομικό συγκρότημα, επτά 
χρόνια μετά την έναρξη του σχετικού master plan για την 
περιοχή, το 2003, είτε λόγω έλλειψης ώριμων μελετών 
είτε εξαιτίας μη χρηματοδότησης έργων.
Τα παραπάνω επισημάνθηκαν στη διάρκεια εκδήλωσης 
με τίτλο «Διαχείριση ομβρίων υδάτων κι αντιπλημμυρι-
κή προστασία Θεσσαλονίκης», που συνδιοργάνωσαν στις 
3 Σεπτεμβρίου το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), στο αμφιθέατρο του 
Τμήματος.
Κατά την τοποθέτηση που πραγματοποίησε στην εκδήλω-
ση, ο αρμόδιος υφυπουργός, Γιάννης Μαγκριώτης, διαβε-
βαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι οι πόροι για τα έργα 
αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλονίκης, προϋπο-
λογισμού 160 εκατ. ευρώ, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα 
για την επόμενη πενταετία-επταετία, είναι πλήρως δια-
σφαλισμένοι. 
Ο ίδιος επεσήμανε ότι «είναι ευκαιρία να καλυφθεί σε 
αυτή την πενταετία το έλλειμμα αντιπλημμυρικών υπο-
δομών» και πρόσθεσε ότι δε βλέπει «να υπάρχει μπροστά 
κανένα εμπόδιο για να μην ολοκληρωθεί η προσπάθεια». 
Γνωστοποίησε, εξάλλου, ότι κάποιες από τις μελέτες των 
έργων είναι σε ετοιμότητα για δημοπράτηση και μπορούν 
να δημοπρατηθούν μέχρι το τέλος του 2010, ενώ ως το τέ-
λος του 2011, το αργότερο αρχές 2012 θα έχουν βγει στον 
«αέρα» (δημοπρατηθεί) όλες.
Την ανάγκη να υλοποιηθούν έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας της Θεσσαλονίκης και διαχείρισης ομβρίων 
«εδώ και τώρα» επεσήμανε από την πλευρά του ο πρό-
εδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, επισημαίνοντας 
ότι παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες, ελάχιστα έχουν 
γίνει για τη θωράκιση της πόλης. «Καλά τα συνέδρια και 
οι εξαγγελίες, αλλά πρέπει να γίνουν έργα. Κι επειδή η 
διαχείριση των ομβρίων είναι πιθανόν σημαντικότερη 
από την αντιπλημμυρική προστασία, αυτό που χρειάζεται 
είναι να δούμε και μια άλλη πολιτική διαχείρισης των ομ-
βρίων», υπογράμμισε ο κ.Κονακλίδης.
Τις σημαντικές καθυστερήσεις, που σημειώνονται στα 
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, μεταξύ άλλων και 
λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, επεσήμανε από την 
πλευρά του το στέλεχος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σωτήρης Πρέ-
ντζας, παρουσιάζοντας το κείμενο ομάδας εργασίας, που 
εκπόνησε το Τμήμα.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, ενώ το εκτιμώμενο σύνολο 
της δαπάνης για 33 μελέτες και έργα, βάσει του master 
plan, ανέρχεται στα 92,05 εκατ. ευρώ (συν άλλα 3 εκατ. 
μετά το 2014), τα πραγματικά ποσά που δεσμεύτηκαν 
και εγκρίθηκαν είναι τελικά πολύ μικρότερα κι αυτά που 
εκταμιεύτηκαν ακόμη λιγότερα. Ενδεικτικό είναι ότι για τα 
έργα της πρώτης φάσης η πραγματοποιηθείσα δαπάνη 
είναι μόλις 3% (301.000 ευρώ), για εκείνα της δεύτερης 
φάσης 9% (2,675 εκατ.) και για την τρίτη φάση 11% (5,631 
εκατ.). 
«Ένα δυσοίωνο μέλλον με πόλεις ανυπόφορες για τους 
ανθρώπους, που πλήττονται από συνεχόμενους καύσω-
νες, ξηρασία, πυρκαγιές και επακόλουθες καταστροφικές 
πλημμύρες, διαγράφεται για την Ελλάδα», υπογραμμίζε-
ται στο πόρισμα της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, την 
οποία αποτελούσαν οι Σ. Πρέντζας (αγρονόμος-τοπογρά-

φος μηχανικός), Λένα Διαμαντή (αγρονόμος-τοπογρά-
φος) και Κατερίνα Πεχλιβάνου, πολιτικός μηχανικός (το 
πλήρες κείμενο της μελέτης βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, http://www.tkm.tee.gr, στην κατηγορία 
«Ομάδες Εργασίας»).
Κι όλα αυτά τη στιγμή που η ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, πιέζει τα κράτη-μέλη 
να υιοθετήσουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τις πλημ-
μύρες: μέχρι το 2011 θα πρέπει να έχουν προβεί σε προ-
καταρκτική εκτίμηση των κινδύνων των πλημμυρών για 
τις λεκάνες απορροής και τις αντίστοιχες παράκτιες πε-
ριοχές της επικράτειάς τους. Στις περιπτώσεις όπου υφί-
σταται πραγματικός κίνδυνος ζημιών από πλημμύρες, θα 
οφείλουν να εκπονήσουν, μέχρι το 2013, χάρτες επικιν-
δυνότητας και χάρτες κινδύνου πλημμυρών.
Τέλος, το αργότερο το 2015, πρέπει να έχουν καταρτισθεί 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών για τις συ-
γκεκριμένες περιοχές. Τα σχέδια αυτά θα περιλαμβάνουν 
μέτρα με σκοπό τη μείωση της πιθανότητας να σημειω-
θούν πλημμύρες και των δυνητικών συνεπειών τους. 
Εν αναμονή των εξελίξεων, το γενικό ρυθμιστικό σχέδιο 
αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρί-
ων Ν. Θεσσαλονίκης (master plan) καλύπτει σήμερα τις 
περισσότερες περιοχές του ευρύτερου πολεοδομικού συ-
γκροτήματος, με εξαίρεση τη Μίκρα, που μένει …εκτός 
νυμφώνος και για την οποία επιβάλλεται να γίνει άμεσα 
μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ  θεωρεί ότι τα έργα και οι μελέτες που περι-
λαμβάνονται στο Master Plan πρέπει να ολοκληρωθούν 
και να επικαιροποιηθούν, καθώς συνεχίζουν να υπάρ-
χουν περιοχές με σοβαρά προβλήματα και επικείμενο 
κίνδυνο πλημμυρών, οι οποίες χρήζουν επεμβάσεων 
άμεσης προτεραιότητας.
Για τη βελτίωση της κατάστασης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ καταθέτει 
οκτώ προτάσεις: 1)να προχωρήσει η χρηματοδότηση των 
μελετών και έργων του Master Plan με έγκαιρη έγκριση 
πιστώσεων, 2) να ενταθεί ο ρυθμός εργασιών στις εν εξε-
λίξει εργολαβίες, 3) να γίνει διάλογος με τις τοπικές κοι-
νωνίες και αρχές για τη μείωση γραφειοκρατικών καθυ-
στερήσεων, 4)να δοθεί έμφαση στη σειρά προτεραιότητας 
των έργων και μελετών, 5) να εμπλουτιστεί το Master Plan 
με περιοχές που έχουν αναπτυχθεί οικιστικά τα τελευταία, 
6) να συνεχιστεί με επικαιροποιημένες κατά τόπους μελέ-
τες. και 7) να επεκταθεί με μελέτες σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής με σκοπό τη σύνταξη χαρτών επικινδυνότητας 
πλημμυρών, ώστε να μπορούν να καταρτιστούν σχέδια δι-
αχείρισης κινδύνων για συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία 
θα εστιάζονται ιδίως στην πρόληψη, την προστασία και την 
ετοιμότητα σε περίπτωση πλημμύρας. Τέλος, 8)προτείνε-
ται να εμπλουτιστούν οι βροχογράφοι και οι υδρομετρι-
κοί σταθμοί και να γίνεται καλύτερη συντήρηση τους για 
συλλογή πολύτιμων πληροφοριών για τη σύνταξη ορθών 
μελετών υδρολογίας.
Τις θέσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ παρουσίασε ο διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρίας, Νίκος Παπαδάκης, της ΕΥΑΘ Παγί-
ων ο Αλέξανδρος Αθανασίου, της ΕΥΔΕ Αποχέτευσης και 
Επεξεργασίας Λυμάτων ΜΠΘ ο Χρήστος Τηλιγάδας, του 
Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περ. Θ. 
η Μίρκα Ράδου και της Διαχειριστικής Αρχής ΠΚΜ η Λίλα 
Ωραιοπούλου. Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν 
ο ειδικός γραμματέας Υδάτων του υπουργείου Ενέργειας, 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Ανδρέας Ανδρεα-

δάκης και η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Μα-
ρία Λιονή, η οποία αναφέρθηκε και σε δύο προσκλήσεις 
για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για το πολεοδομικό 
συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την Κ.Μακεδονία, ύψους 
20 εκατ. και 8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν επίσης, μεταξύ άλ-
λων. ο γενικός  γραμματέας Δημοσίων Έργων, Γιάννης Οι-
κονομίδης, οι δήμαρχοι Θερμαϊκού, Γιάννης Αλεξανδρής, 
Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Πολίχνης, Κώστας 
Θεοδωρίδης, ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Κοκολάκης, ο 
πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Μίμης Δημητριάδης και 
οι υποψήφιοι δήμαρχοι, Σάκης Τζακόπουλος και Τάσος 
Τζήκας. 
Από πλευράς του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παραβρέθηκαν η αντιπρόε-
δρος της διοικούσας επιτροπής, Άννα Μίχου και τα μέλη 
Κυριάκος Μουρατίδης, Δημήτρης Μήτρου, Πάρις Μπίλλι-
ας και Πέτυ Πέρκα. n



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ-
ΑΣ του David Moore, με 
τίτλο «The last things», 
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου  
2010, στο πλαίσιο της 
21ης PHOTOBIENNALE 
2010, Αρχαιολογικό 
Μουσείο (Μαν. Ανδρόνι-
κου 6), Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ με τα καλύτερα 
έργα της περιόδου, 3 
Ιουνίου – 11 Σεπτεμβρί-
ου 2010, γκαλερί TinT 
(Χρ. Σμύρνης 13), Θεσ-
σαλονίκη.
 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕ-
ΣΗ  Ζωγραφικής και 
Χαρακτικής, με τίτλο 
«Νεοελληνική Τέχνη και 
Συλλογή» από τη συλ-
λογή του Γιώργου Κητή, 
10 Σεπτεμβρίου - 3 
Οκτωβρίου, Τελλόγλειο, 
Θεσσαλονίκη

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
με τίτλο «Art to Use 
- group exhibition», 9 
Σεπτεμβρίου – 9 Οκτω-
βρίου 2010, στο πλαίσιο 
‘’Δρόμοι της Τέχνης 
– Αναπάντεχοι Χώροι’’ 
| Φίλοι των Δημητρίων, 
(συμμετέχουν οι καλλι-
τέχνες Άννα Θεοχαράκη 
– εγκατάσταση με κατα-
σκευές από ύφασμα και 
νήμα, ρούχα, κοσμήμα-
τα, video, Jessica Anne 
Rachel Josafat, Κία Σα-
μούρη, Άννα Μιχαλιτσι-
άνου, Χρύσα Δαμιανίδου 

- κοσμήματα, Έλσα Πα-
κοπούλου - κοσμήματα, 
καπέλα, Βίκυ Γεωρ-
γουσοπούλου - κού-
κλες, Μαρία Τσιτρούδη 
– φωτεινές κατασκευές 
από χαρτί, Γιώργος Βα-
βάτσης – κεραμικά χρη-
στικά αντικείμενα, και οι 
Kalos&Klio με το έργο 
I Lola), γκαλερί Λόλα 
Νικολάου (Τσιμισκή 52), 
Θεσσαλονίκη.

45α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, 8 Σεπτεμβρίου – 3 Νοεμβρίου 2010, Δήμος Θεσ-
σαλονίκης (www.dimitriathess.gr/)
01/09: «ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ», Εικαστικά και μουσικά δρώμενα 
08/09: «ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΠΕΝ ΣΤΟΝ ΤΖΟΝ ΛΕΝΟΝ», Εναρκτήρια συναυλία
08/09: «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ», Έκθεση του ανθρωπίνου σώματος 
ως αντικείμενο 
10/09: «ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ», Εικαστικές παρεμβάσεις σε 
ανοιχτούς χώρους 
10/09: «PLACEBO», Συναυλία με το δημοφιλές συγκρότημα
10-30/09/:«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΟΥΛΙΔΗΣ - ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕ-
ΝΟΣ», Έκθεση κατασκευές 
12/09: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙ-
ΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 17ος -19ος αιώνας», Έκθεση
13/09: «ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΗ DISNEYLAND», Μιούζικαλ.
13/09:«EMMA SHAPLIN», Συναυλία της διάσημης τραγουδίστριας
14/09: «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ», ηπειρωτικά πολυφωνικά τραγούδια
15-16/09:«ΑΜΛΕΤ Ο Β’», Θεατρική παράσταση 
15/09:«ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ» ΚΑΙ «ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑ-
ΓΟΥΔΙΟΥ» 
15/09: «ΛΑ ΠΟΥΠΕ», Θεατρική παράσταση
15/09: «ΚΑΙ Η ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΓΙΝΕ ΠΑΛΙ ΑΜΑΞΑ», Συναυλία 
15/09-14/10: «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ», Έκθεση με τα αρχιτεκτονικά 

σχέδια του 
16/09-06/10: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ», Installation Art 
17&18/09: «REWORKS», Music and contemporary art festival 2010
17/09: «MARTA SEBASTYEN», Κονσέρτο της Ουγγαρέζας τραγου-
δίστριας 
18/09: «Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» , Θέατρο δρόμου 
18/09: «PRODIGY», Συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής, 
18/09:«ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ», Συναυλία 
18/09 -15/10: «Π. ΤETΣΗΣ», Έκθεση έργων από τη συλλογή του Σ. 
Ζαχαριάδη
19/09: «ΚΑΤΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΝΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ», Μια βραδιά 
με τραγούδια 
20-29/09, «ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Π. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ» 
20/09: «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ-ΟΝΕΙΡΟΥ ΓΗ», Οδοιπορικό στην ιστορία και 
στον πολιτισμό 
20/09: «ΛΟΥΚΑΣ ΒΕΝΕΤΟΥΛΙΑΣ», «Κριτικός ρεαλισμός» - αναδρο-
μική έκθεση 
20/09 - 22/10: «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑ-
ΚΑΛΥΨΕΤΕ», Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
22-26/09: «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ», μονόλογος 
22/09:«ESTHONIAN NATIONAL OPERA BOY’S CHOIR», Παιδική 
Χορωδία 
25-26/09 & 1-3/10: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΩΝ» 
25/09: «240 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ L.VAN 
BEETHOVEN», Η 9η συμφωνία 
25/09: «Η ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ», Ανοιχτή γιορτή
26/09: «220 WAYS TO SAY I LOVE YOU», Ρεσιτάλ πιάνου με τον 
Τάσο Σωτηράκη
27/09: «ΟΙ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ», Μουσικό -θεατρική παράσταση. 
27/09: «ΡΕΣΙΤΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 2000-2010» 
28/09: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ» 
28/09: «ΜONTHS» By LUNICON, Live οπτικοακουστική παρουσίαση 
29-30/09: «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Κ.Θ.Β.Ε.», Θεατρικό φεστιβάλ 
29/09: «0ΡΝΙΘΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ», Θεατρική παράσταση.
29/09:«ΒΑΝΤΙΜ ΡΕΠΙΝ», Συναυλία της Κ.Ο.Θ. 
30/09: «ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ» & «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ» 

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Όψεις της αρμένικης τέ-
χνης», από τη συλλογή της οικογένειας Καλφα-
γιάν, 11 Ιουνίου – 19 Σεπτεμβρίου 2010, Μου-
σείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Λεωφ. Στρατού 
2α), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτ-
λο «100 χρό-
νια Deutcscher 
Werkbund 1907-
2007», του Μουσείου 
Αρχιτεκτονικής του 
Τεχνικού Πανεπιστη-
μίου του Μονάχου και 
του Ινστιτούτου Εξω-
τερικών Σχέσεων, 9 
Ιουνίου – 3 Οκτωβρί-
ου 2010, Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης (ΔΕΘ), Θεσ-
σαλονίκη.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ HULDA, ένα ταξίδι στον κόσμο της 
Τέχνης & της Επιστήμης, με την εκατό ετών 
σκούνα HULDA, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, 26 
Αυγούστου - 5 Σεπτεμβρίου 2010, Ίδρυμα Ilhan 
Koman με την υποστήριξη του 7ου Προγράμμα-
τος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
«Κωνσταντινούπολης 2010 – Ευρωπαϊκής Πο-
λιτιστικής Πρωτεύουσας», Αποβάθρα 1, Λιμάνι 
Θεσσαλονίκης.

ΕΚΘΕΣΗ επιλεγμένων αντικειμένων από τις 
συλλογές του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτι-
σμού από τον 4ο  έως τον 20ο αιώνα, με τίτλο 
«Μαγεία & θρησκεία: θεοί άγιοι και δαίμονες», 
μέχρι 30 Νοεμβρίου 2010, Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού (Λεωφ. Στρατού 2), Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, με τίτλο 
«Muslim World Caught: Between Imaginary 
and Reality», που επιχειρεί να σκιαγραφήσει την 
ταυτότητα του μουσουλμανικού κόσμου, 10 – 22 
Σεπτεμβρίου 2010, Γκαλερί Μ55 projects και 
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Συνεδρι-
ακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14), 
Θεσσαλονίκη.
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ΕΚΘΕΣΗ έργων βίντεο καλλιτεχνών από τη Μέση 
Ανατολή, με τίτλο «Bidoun video project 2010», 
11 Σεπτεμβρίου – 19 Oκτωβρίου 2010, ΜΜΣΤ και 
IMARET, ΜΜΣΤ (Εγνατία 154), Θεσσαλονίκη.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
CONTACT#2- 
Abnormal 
Cocreation, 110 
καλλιτέχνες…5 
χώροι…4 μέ-
ρες με Θέατρο 
– Χορό – Μουσι-
κή - Εκθέσεις, 
23 - 26 Σεπτεμ-
βρίου 2010, 
contACT art 
club (Δάφνης 
12 - Γιαννιτσών), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ 
του Νίκου Πιτσαλίδη με 
τίτλο «Ψηφίδες Πόλης» 
10 - 27 Σεπτεμβρίου, 
9η Εφορία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων Θεσσαλονί-
κης, Λουτρά Παράδεισος 
(Μητροπολίτου Γεναδίου 
& Εγνατία), Θεσσαλο-
νίκη



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.
 

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα 
«Προοπτικές ανάπτυ-
ξης», 9 Σεπτεμβρίου 
2010, Οικονομικό Επι-
μελητήριο της Ελλάδας, 
Ξενοδοχείο PORTO 
PALACE HOTEL (26ης 
Οκτωβρίου 65 Λιμάνι), 
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.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ, 11-12 Νοεμ-
βρίου 2010, Επιτροπή 
Περιβάλλοντος και 
Δομή Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) 
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, Ξενο-
δοχείο GRAND HOTEL 
PALACE, 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.
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕ-
ΡΟ με τίτλο «Κιβωτός, 
παλαιοί σπόροι για τις 
νέες μητροπολιτικές 
καλλιέργειες», μέχρι 
21 Νοεμβρίου 2010, 
στο πλαίσιο της 12ης 
Διεθνούς Έκθεσης Αρχι-
τεκτονικής BIENNALE, 
Βενετία, Ιταλία.

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.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ με τίτλο «Πεδίο Δράσης Κόδρα», 3 – 12 Σεπτεμβρίου 2010, 
πρώην Στρατόπεδο Μακεδονομάχου Κόδρα, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «Από το 
Βόσπορο στην Αδριατική: Γάλλοι φωτογράφοι 
ανακαλύπτουν τα μνημεία των Βαλκανίων, 1878-
1914», μέχρι 15 Σεπτεμβρίου  2010, στο πλαίσιο 
της 21ης PHOTOBIENNALE 2010, Ροτόντα, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ανεύρετοι νήσοι (Isole mai 
tronate)», 28 Ιουνίου – 28 Νοεμβρίου 2010, 
ΚΜΣΤ, Μονή Λαζαριστών, ΚΣΤΘ (αποθήκη Β1, 
λιμάνι), Θεσσαλονίκη.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «Η Αρχιτεκτονική ως εικόνα. 
Πρόσληψη και αναπαράσταση της αρχιτεκτο-
νικής στη βυζαντινή τέχνη», από 30 από τα πιο 
γνωστά μουσεία και συλλογές, μέχρι 31 Οκτω-
βρίου 2010, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
– Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζα-
ντινών Μνημείων – Τμήμα Τέχνης και Αρχαιολο-
γίας του Πανεπιστημίου του Πρίστον, Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισμού (λεωφ. Στρατού 2), Θεσ-
σαλονίκη. ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του ρώσου Σεργκέι Γιαστρζεχμπίσκι, με τίτλο 

«Aeroimpessionism», μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2010, Κέντρο Πολιτισμού Δ. 
Θεσσαλονίκης (Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους), 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.

ΕΚΘΕΣΗ ντοκουμέντων Ιστορικού Αρχείου της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με τίτλο «…ανέφε-
ρα εγγράφως…», 30 Ιουνίου – τέλος Οκτωβρίου 
2010, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα «Η 
αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους. Ιστορία και 
Έρευνα», 22, 23, 24 Οκτωβρίου 2010, Αγιο-
ρείτικη Εστία και 10η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ και 
Αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Θεσσα-
λονίκη.

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

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του Ρόντερικ Χέντερσον, 
με τίτλο «Transvoid», 9 Σεπτεμβρίου - 10 
Οκτωβρίου 2010, στο πλαίσιο της 21ης 
PHOTOBIENNALE 2010, Μύλος (κτίριο 
Donopoulos International Fine Arts,
Ανδρέου Γεωργίου 56), Θεσσαλονίκη.
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Την προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού, 
για δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και σωστό 
προγραμματισμό, σε ότι αφορά τις αναγκαίες και 
επείγουσες παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη και 
την ελληνική περιφέρεια, ζητά η διοίκηση του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήματος Κ. 
Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), με το υπόμνημα που 
απέστειλε στο Γεώργιο Παπανδρέου, ενόψει της 
75ης Διεθνούς Έκθεσης (ΔΕΘ).
Στο υπόμνημα υπογραμμίζεται ότι η προσωπική 
δέσμευση του πρωθυπουργού αποτελεί κύριο 
ζητούμενο, ώστε το 2011 να γίνει απολογισμός 
κι όχι επανάληψη του ίδιου προγραμματισμού, 
καθώς μέχρι σήμερα, «το ισοζύγιο εξαγγελιών 
και έργων που τελικά πραγματοποιούνται είναι 
τραγικά ελλειμματικό».
Αναφερόμενο στο 10ετές master plan για την 
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης –στη δημόσια δια-
βούλευση για το οποίο έχει το ρόλο του συντο-
νιστή- το ΤΕΕ/ΤΚΜ σημειώνει ότι το προκαταρ-
κτικό πλαίσιο, που παρουσιάστηκε, παρουσιάζει 
μια σειρά από αδυναμίες, με βασικότερη την 
αποσπασματικότητά του. Γι’ αυτό άλλωστε, η επι-
τυχία του εγχειρήματος καθίσταται αμφίβολη.
Σε σχέση με την αιρετή μητροπολιτική διοίκηση, 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογραμμίζει ότι η θεσμοθέτησή 
της αποτελεί τη μόνη σύγχρονη και βιώσιμη λύση 
για ένα πολεοδομικό συγκρότημα  του διαμετρή-
ματος της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η  κυβέρνηση 
δεν τόλμησε να τη θεσμοθετήσει, επιλέγοντας 
αντ’  αυτής ένα αμήχανο μοντέλο ενιαίας δια-
χείρισης ορισμένων λειτουργιών, που ούτως ή 
άλλως υπήρχε σε ένα βαθμό (πχ. ΕΥΑΘ, ΟΑΣΘ, 
Σύνδεσμος ΟΤΑ).
Γενικότερα, η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, η 
εμπλοκή πολλών υπουργείων, η εκ του μακρό-
θεν μελέτη και λήψη αποφάσεων, χωρίς γνώση 
των αντικειμενικών συνθηκών και αναγκών της 

πόλης, αποτελούν βασικά και χρόνια «αγκάθια» 
για τη Θεσσαλονίκη, διαιωνίζοντας τα προβλή-
ματά της.
Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος, που –με-
ταξύ άλλων- περιλαμβάνει αναλυτικά τις θέσεις 
του Τμήματος για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλο-
νίκης, τα δημόσια έργα και τους νόμους που τα 
αφορούν, τον αποδεκατισμό του τεχνικού κλά-
δου και την τεχνική παιδεία, ακολουθεί:

«Κύριε Πρωθυπουργέ,
Τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
έχουν καθιερωθεί πλέον ως τόπος και χρόνος 
παρουσίασης του οικονομικού και αναπτυξιακού 
προγράμματος της κυβέρνησης αλλά και εξαγγε-
λιών για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της 
Βόρειας Ελλάδας.
Πιστοί στην παράδοση, τοπικοί φορείς και κε-
ντρική εξουσία, ανταλλάσσουμε κάθε χρόνο αι-
τήματα με υποσχέσεις, που συνήθως  επαναλαμ-
βάνονται. 
Αποτελεί κοινό τόπο, ότι το ισοζύγιο εξαγγελιών 
και έργων που τελικά πραγματοποιούνται είναι 
τραγικά ελλειμματικό.
Ωστόσο, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ως Τεχνικός Σύμβουλος 
της Πολιτείας στην περιοχή αρμοδιότητάς του 
και φορέας εκπροσώπησης του συνόλου των 
μηχανικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, συναισθάνεται το ρόλο του και σας 
καταθέτει με αίσθημα ευθύνης τις θέσεις του, 
για τα καίρια ζητήματα που αφορούν στον τόπο 
και στον κλάδο.
Τα έργα και οι παρεμβάσεις που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τη Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας παραμένουν σε μεγάλο 
βαθμό τα ίδια με αυτά που προτάσσαμε πριν από 
μια δεκαετία. 
Οι συνθήκες, όμως, έχουν αλλάξει δραματικά:

u  Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τις τελευταί-
ες δεκαετίες σε συνδυασμό με τη διεθνή οι-
κονομική κρίση οδήγησαν σε  δημοσιονομική 
ασφυξία που κλήθηκε να «θεραπεύσει» ο δα-
νεισμός υπό τους όρους του μνημονίου.

u  Το μνημόνιο και ο τρόπος αντιμετώπισής του 
από την Κυβέρνηση, ως αξιωματικής  και αδι-
απραγμάτευτης συνθήκης, στραγγαλίζουν τις 
όποιες προοπτικές ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρο-
να διαλύουν την κοινωνική συνοχή.

u  Η απουσία μέχρι στιγμής δυναμικών αναπτυξι-
ακών πρωτοβουλιών και μεσοπρόθεσμων μέ-
τρων, ακυρώνει τις αναπτυξιακές διεξόδους, 
διαλύει τον παραγωγικό ιστό και οδηγεί τη 
χώρα σε ύφεση. 

u  Καθυστερεί αδικαιολόγητα η αξιοποίηση του 
ΕΣΠΑ και των άλλων χρηματοδοτικών πρωτο-
κόλλων που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν 
μέρος των πιέσεων, ενώ εκμηδενίζεται το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με πρό-
σχημα την καθαρά λογιστική και πρόσκαιρη 
μείωση του ελλείμματος.

u  Υπάρχει ένα ρευστό κλίμα, που δημιουργεί η μη 
ολοκλήρωση θεσμικών εργαλείων που ρυθμί-
ζουν σημαντικά αναπτυξιακά ζητήματα όπως 
οι επενδύσεις και η ανάθεση και εκτέλεση έρ-
γων και μελετών του Δημοσίου. 

u  Τέλος, ενώ επίκεινται οι μεγάλες αλλαγές στη 
μορφή και στη δομή της Αυτοδιοίκησης και 
στο Κράτος, δεν έχει δρομολογηθεί καμία δι-
αδικασία, για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος του 
χάους σε ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας 
διοίκησης και κατά συνέπεια, η διακοπή των 
όποιων δρομολογημένων αναπτυξιακών δρά-
σεων και έργων.

Με αυτά τα δεδομένα, σήμερα, δεν αρκεί η επα-
ναφορά ή παρουσίαση προτάσεων και δηλώσεων. 
Προτάσσουμε ωστόσο για μια ακόμη φορά την 
πάγια θέση του ΤΕΕ ότι χρειάζονται διαρθρωτικές 
αλλαγές για αύξηση του ΑΕΠ με διάρκεια. Χρειά-
ζεται  διεύρυνση και ενίσχυση της περιορισμένης 
οικονομικής βάσης, με εισαγωγή της καινοτομίας 
και εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δεδομένων 
και στους τρεις τομείς της οικονομίας.
Σε σχέση με την Περιφέρεια και την πόλη της 
Θεσσαλονίκης, απαιτούνται:  σύγχρονος στρατηγι-
κός σχεδιασμός και ιεράρχηση, προγραμματισμός 
και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για την υλο-
ποίηση συγκεκριμένων επιλογών. Επιπρόσθετα, 
στη Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
απαιτείται ένας φορέας συντονισμού, που θα έχει 
τον πρώτο λόγο στην υλοποίηση του προγραμμα-
τισμού.
Κύριο ζητούμενο είναι η δική σας, προσωπική 
δέσμευση, ώστε του χρόνου να γίνει απολογισμός 
και όχι επανάληψη του ίδιου προγραμματισμού.

Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
      ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1.  Προκαταρκτικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 
Υποδομών και Μεταφορών 2010-2020

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις 
παρακάτω βασικές αρχές για τη σύνταξη Στρατη-
γικού Σχεδίου:
u Προσδιορισμός των στόχων
u  Ενιαίος σχεδιασμός  που περιλαμβάνει όλες 

τις αναγκαίες δράσεις και έργα,  προβλέπει 
και  ρυθμίζει τις αλληλεπιδράσεις τους και  
κατευθύνει όλο το σύστημα προς τους εξαρχής 
ορισμένους στόχους.

u  Εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συναί-
νεσης φορέων, παραγωγικών και κοινωνικών 
ομάδων και πολιτών.

u  Αξιοποίηση της διαδικασίας του αρχιτεκτονι-
κού – πολεοδομικού διαγωνισμού. Άλλωστε 
αυτή είναι η πρόταση του Τμήματος - από το 
2006 - για την οργάνωση της κεντρικής περι-
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οχής της πόλης μετά την απομάκρυνση των 
εγκαταστάσεων της ΔΕΘ.

Αυτοί είναι και οι λόγοι που αποδέχτηκε την πρό-
ταση του Υπουργείου για να αναλάβει τον συντονι-
σμό της δημόσιας διαβούλευσης. Δεν επαρκούν 
όμως για να άρουν μία σειρά προβλημάτων που 
καθιστούν αμφίβολο το εγχείρημα. 
Όπως εκθέσαμε στον Υπουργό Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, στις 09.07.14, αμέσως μετά 
την εξαγγελία του συνολικού προγράμματος:
«Η πόλη ανέχεται μεν, όπως φαίνεται από τα 
παρακάτω, αλλά δεν αντέχει άλλους οραματι-
σμούς και σχέδια επί χάρτου. Από τη «Θεσσα-
λονίκη στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη-Περιβάλλον-
Πολιτισμός» του 1995 και αφού  μεσολάβησε το 
«Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010» 
του 2002, φτάσαμε στο master plan της επόμε-
νης δεκαετίας. 
Εν τω μεταξύ:
u  Γεννήθηκαν ιδέες και διενεργήθηκαν διεθνείς 

διαγωνισμοί με αφορμή την  ανακήρυξη της 
Θεσσαλονίκης σε Πολιτιστική Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης 2007 που λησμονήθηκαν αμέ-
σως μετά.

u  Μελετήθηκαν Επιχειρησιακά προγράμματα 
που έμειναν στα χαρτιά   όπως το Δυτικό τόξο.

u  Συντάχθηκαν σχέδια (έστω εκ του προχείρου) 
για να γεμίσουν το  φάκελο της υποψηφιότη-
τας για την ΕΧΡΟ 2008 τα οποία ξεχάστηκαν 
πολύ πιο γρήγορα από το διασυρμό που υπέ-
στη η πόλη. 

u  Εκπονήθηκαν μελέτες επί παντός επιστητού, 
συνήθως με τη μορφή του ερευνητικού προ-
γράμματος, οι οποίες σκονίζονται στα ράφια  
του Οργανισμού Ρυθμιστικού, του κεντρικού 
αλλά και των άλλων Δήμων του ΠΣΘ.

u  Η «υποθαλάσσια», αφού χαράχτηκε σε όλες 
τις δυνατές θέσεις από την είσοδο του Θερμα-
ϊκού μέχρι κάτω από την οδό Τσιμισκή και σε 
όλα τα βάθη, ματαιώθηκε  και το ΜΕΤΡΟ, αφού 
ωρίμασε επί 20 έτη, καρκινοβατεί.

Δεν πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια οι επι-
κεφαλής των αρμόδιων υπουργείων και φορέ-
ων  δεν είχαν τις απαιτούμενες ικανότητες ή ότι 
σκοπίμως παραπλανούσαν  τους Θεσσαλονικείς 
ψηφοφόρους. Πιστεύουμε όμως ότι η υλοποίηση 
έργων και δράσεων έχει απαιτήσεις πολύ υψηλό-
τερες των αγαθών προθέσεων»
Θεωρούμε πολύ σημαντική την απόφαση της Κυ-
βέρνησης να εντάξει το σύνολο των παρεμβάσε-
ων και έργων στη Θεσσαλονίκη στα μεγάλα έργα, 
όμως πρέπει να τονίσουμε ότι το προκαταρκτικό 
Σχέδιο, όπως παρουσιάστηκε:
u  Δεν προδιαγράφει το αναπτυξιακό  πλαίσιο  για 

την περιοχή επιρροής της πόλης
u  Δεν εντάσσει αυτό το πλαίσιο στον ευρύτερο ανα-

πτυξιακό σχεδιασμό που αφορά στην επικράτεια
u  Δεν προδιαγράφει τα έργα και τις δράσεις ανά 

τομέα που θα υποστηρίζουν τους αναπτυξια-
κούς στόχους και τις μεταξύ τους συνέργειες

u  Δεν θέτει ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα
u  Δεν προβλέπει ικανοποιητικά χρηματοδοτικά ερ-

γαλεία και θεσμούς διοίκησης και συνεργασίας 
των εμπλεκομένων φορέων και της Δημόσιας 
Διοίκησης.

  
2. Έργα - Δράσεις

n ΛΙΜΑΝΙ
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι αφημένο στις 
οικονομικές συνθήκες της προηγούμενης εικο-
σαετίας. Η ανάπτυξη του λιμανιού, σε συνδυασμό 
από τη μια μεριά με το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσ-
σαλονίκης και από την άλλη με τον Εμπορευματικό 
Σταθμό και τη ΔΕΘ, αποτελεί επείγουσα ανάγκη. 
Η ανάπτυξη του εμπορίου, της μεταποίησης, του 
τουρισμού  δε θα αποκτήσουν περιεχόμενο χωρίς 
την παρέμβαση στη λειτουργία του λιμανιού. Πέρα 
από τη διακίνηση επισκεπτών και εμπορευμάτων 

με τις θετικές οικονομικές συνέπειες, μπορεί ο 
χώρος του λιμανιού να αποτελέσει πρότυπο μο-
ντέλο ανάπτυξης με την παράλληλη αξιοποίηση 
της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και ιδιαίτερα 
του εμβληματικού κτιρίου του τελωνείου προς 
όφελος της πόλης.

n ΜΕΤΡΟ: 
Το έργο έχει καθυστερήσει  γεγονός που δυσχε-
ραίνει τη  λειτουργία της πόλης και πλήττει  ακόμα 
περισσότερο τη χειμαζόμενη οικονομία της. Πα-
ράλληλα με τις εξαγγελίες για τις επεκτάσεις της 
βασικής γραμμής, πρέπει πλέον να κατατεθεί ένα 
ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Επίσης πρέπει να 
υλοποιηθεί η υπουργική δέσμευση για διοίκηση 
του έργου από τοπικό φορέα. Δεν είναι δυνατόν 
το μοναδικό σε εξέλιξη μεγάλο έργο της πόλης να 
διοικείται με τηλεχειρισμό από την Αθήνα.

n ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ: 
Το έργο που κατά καιρούς έχει σχεδιαστεί σε κάθε 
δυνατή θέση από τη ζεύξη του Θερμαϊκού έως 
κάτω από τον άξονα της Τσιμισκή, θα μπορούσε 
να είναι τοπικό ανέκδοτο αν δεν είχαν διατεθεί, 
για  αμοιβές των εκάστοτε μελετών και τελευταία 
για  ρήτρες, κονδύλια που θα βελτίωναν σημα-
ντικά την καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Η 
τελευταία εξαγγελία του και μάλιστα εις διπλούν, 
δε διαφοροποιείται ως προς τις πιθανότητες υλο-
ποίησης από τις προηγούμενες.

n  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΗΣ ΔΕΘ

Παρά τις αρχικές παλινωδίες, υπερίσχυσε ευ-
τυχώς η μόνη ορθολογική άποψη,  τόσο για τη 
λειτουργία της πόλης όσο και για το μέλλον της 
εκθεσιακής της δραστηριότητας. Υπενθυμίζουμε, 
ότι παράλληλα με την τεκμηρίωση της επιλογής 
της Σίνδου για την υποδοχή των εγκαταστάσε-
ων, που υιοθετήθηκε, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει κατα-
θέσει πλήρη πρόταση για την αναμόρφωση της 
Κεντρικής περιοχής της πόλης, με λεπτομερείς 
διαδικασίες που περιλαμβάνουν την προκήρυξη 
διεθνούς διαγωνισμού.    

n ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο σχεδιασμός του ΕΚΘ εξυπηρετεί τον ευρύτερο 
στόχο ανάπτυξης των μεταφορών, της αναβάθ-
μισης της Θεσσαλονίκης ως διαμετακομιστικού 
κόμβου. Ωστόσο ο κάθε εμπλεκόμενος / ενδια-
φερόμενος φορέας προσεγγίζει το συγκεκριμένο 
έργο από τη δική του οπτική γωνία. Αντί να συνερ-
γάζονται αρμονικά και συνδυαστικά, λειτουργούν 
αποσπασματικά και ανταγωνιστικά. Το τμήμα μας 
έχει καταθέσει επεξεργασμένη πρόταση στους 
αρμόδιους φορείς. 

n ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στον τομέα του περιβάλλοντος είναι γνωστά τα 
προβλήματα της Κεντρικής Μακεδονίας με κο-
ρυφαία τη λίμνη Κορώνεια, το Θερμαϊκό Κόλπο 
και –όπως σε όλη την Επικράτεια– τη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων.. 
Η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης της λίμνης Κο-
ρώνειας καθυστερεί δραματικά.
Ο ανεξάρτητος φορέας διαχείρισης του Θερμαϊ-
κού Κόλπου (πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ από το 2006) 
μετατράπηκε σε διεύθυνση στο τέως ΥΜΑΘ. Η 
ίδρυση Διεύθυνσης  στο τέως ΥΜΑΘ, δεν μπορεί 
να αντιμετωπίσει ένα τόσο σύνθετο ζήτημα, ενώ 
το συγχρηματοδοτούμενο έργο που υπογράφτη-
κε πρόσφατα, είναι θετικό αλλά αποσπασματικό 
βήμα.
Στον τομέα της διαχείρισης των στερεών απο-
βλήτων ο Περιφερειακός Σχεδιασμός υλοποι-
είται με ρυθμό χελώνας και σημαντικά έργα 
δεν έχουν μπει σε φάση καν προγραμματισμού 
υλοποίησης.

n ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ
Η πρόταση έχει μελετηθεί από το Τμήμα Κεντρι-
κής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα γείτονα 
Τμήματα από το 2004 και αφορά τη δημιουργία 
ενός δικτύου που εκτείνεται από την Ήπειρο ως 
τη Θράκη, με κεντρικό άξονα  περίπου παράλληλο 
με τον αντίστοιχο της οδικής Εγνατίας.  Πρόκειται 
για ένα σημαντικό μεταφορικό έργο με χαμηλό οι-
κονομικό, ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος 
και υψηλότατο αναπτυξιακό όφελος.

n ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης 
του αεροδρομίου δεν έχει ολοκληρωθεί μετά από 
δεκαπέντε περίπου χρόνια. Για το νέο αεροσταθ-
μό, ενώ οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί πριν από 
πέντε χρόνια, η δημοπράτηση του έργου έχει πα-
ραπεμφθεί στις Ελληνικές καλένδες. Επί πλέον, 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει προτείνει τη διερεύνηση της 
χωροθέτησης νέου αεροδρομίου, με προοπτική 
τριακονταετίας. 

3. Συντονισμός Έργων και δράσεων

Τα μείζονα και χρονίζοντα προβλήματα της Θεσ-
σαλονίκης είναι η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, 
η εμπλοκή πολλών υπουργείων, η εκ του μακρό-
θεν μελέτη και λήψη αποφάσεων χωρίς γνώση 
των αντικειμενικών συνθηκών και αναγκών της 
πόλης, η αδυναμία δυναμικής διεκδίκησης. Αυτό 
το πλαίσιο ευθύνεται για τα κονδύλια που πισωγυ-
ρίζουν προς το κέντρο και τα έργα που βαλτώνουν 
ή ακυρώνονται, για τις στρεβλές επιλογές και την 
ποιότητα ζωής που διαρκώς υποβαθμίζεται.
Τα δεδομένα έχουν ως εξής:
u  Η Κυβέρνηση δεν τόλμησε να θεσμοθετήσει 

Μητροπολιτική Διοίκηση.  Επέλεξε ένα αμή-
χανο μοντέλο ενιαίας διαχείρισης ορισμένων 
λειτουργιών που ούτως ή άλλως υπήρχε σε ένα 
βαθμό (πχ. ΕΥΑΘ, ΟΑΣΘ, Σύνδεσμος ΟΤΑ).

u  Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού από την ίδρυσή του 
μέχρι τώρα δεν έχει κατορθώσει να ανταπο-
κριθεί στο ρόλο του  και να σχεδιάσει συνολι-
κά για την πόλη. Αναθέτει απλώς μελέτες και 
ερευνητικά των οποίων τα  πορίσματα ενίοτε 
δεν ανακοινώνονται καν.

u  Την έλλειψη συντονισμού ήλθε να καλύψει 
προσωρινά η άτυπη επιτροπή που ανέλαβε τη 
σύνταξη του master plan. Το ΤΕΕ κλήθηκε και 
συμμετείχε έχοντας ως δεδομένο ότι δεν μπο-
ρεί αυτή η συνεργασία να αποτελέσει τη λύση 
του προβλήματος.

Η μόνη σύγχρονη και βιώσιμη λύση για ένα Πο-
λεοδομικό Συγκρότημα  του διαμετρήματος της 
Θεσσαλονίκης  και των αξιώσεων του ρόλου της, 
στην εντός και εκτός συνόρων περιοχή, είναι η 
θεσμοθέτηση αιρετής Μητροπολιτικής Διοίκησης 
που θα διαχειρίζεται ενιαία τις λειτουργίες της, 
θα αξιοποιεί τις αναπτυξιακές της δυνατότητες 
και θα σχεδιάζει το μέλλον της.  
Για την επιλογή του μοντέλου Διοίκησης υπάρχει 
η διεθνής εμπειρία. 
Για την αντιπαράθεση με τις πολιτικές σκοπιμότη-
τες χρειάζεται η πολιτική βούληση.

Β. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Από τις πρώτες ενέργειες του υπουργού ΥΠΟ.
ΜΕ.ΔΙ.,  ήταν η ανακοίνωση της έναρξης των δι-
αδικασιών για την τροποποίηση του θεσμικού 
πλαισίου ανάθεσης μελετών και παροχής συνα-
φών υπηρεσιών, καθώς και του θεσμικού πλαισί-
ου ανάθεσης των έργων. Κατά την προκαταρκτική 
διαβούλευση, οι στόχοι που έθεσε το υπουργείο 
είχαν θετική ανταπόκριση από όλοuς τους  εμπλε-
κόμενους φορείς μηχανικών, μελετητών και ερ-
γοληπτών.
Σχετικά με τα τρία σχέδια νόμου, που δημοσι-
οποιήθηκαν στις αρχές Αυγούστου: (α) για την 
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τροποποίηση του νόμου περί ανάθεσης μελετών 
(ν. 3316/2005), (β) για την τροποποίηση του θεσμι-
κού πλαισίου ανάθεσης των έργων (ν. 3669/2008), 
και (γ) για την ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου 
της Παραγωγής των Έργων, οι απόψεις του ΤΕΕ/
ΤΚΜ είναι συνοπτικά οι εξής:

1. Θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης μελετών και πα-
ροχής υπηρεσιών

Το νέο νομοσχέδιο για τις μελέτες και υπηρεσίες 
μεταβάλλει ριζικά το τοπίο άσκησης του επαγγέλ-
ματος των μελετητών. Η υπό σύσταση Ανεξάρτητη 
Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής των Έργων θα αντι-
καταστήσει τις υπηρεσίες του υπουργείου, που 
τηρούν τα μητρώα των μελετητών και ταυτόχρονα, 
θα αναλάβει τον έλεγχο σταδίων της διαδικασίας 
ανάθεσης των συμβάσεων, αλλά και τον έλεγχο 
της ποιότητας του προϊόντος της εκτέλεσής τους.
Βασική μεταρρύθμιση αποτελεί η θεσμοθέτηση: 
(α) της ελεύθερης έκπτωσης στους διαγωνισμούς 
ανάθεσης των συμβάσεων, που εισάγεται στο 
πλαίσιο της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων  
και (β) της διαδικασίας ανάθεσης με αποκλει-
στικό κριτήριο την (χωρίς κάτω όριο) οικονομική 
προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Η θεσμοθέτηση της ελεύθερης έκπτωσης ως μο-
ναδικού κριτηρίου για την ανάθεση των συμβάσε-
ων μελετών και υπηρεσιών έχει ήδη δοκιμαστεί 
στις αναθέσεις των έργων και έχει αποτύχει. Η 
αποτυχία θα είναι ακόμη μεγαλύτερη στην περί-
πτωση των μελετών, με δυσμενείς συνέπειες στην 
ποιότητα των παραγόμενων έργων. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει συντάξει ολοκληρωμένη πρό-
ταση για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου 
των μελετών και συναφών υπηρεσιών, την οποία 
έχει καταθέσει στο υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Η πρό-
ταση συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ση-
μεία, στα οποία ο νόμος 3316/2005 παρουσίαζε 
προβλήματα και ελλείψεις και καλύπτει τους στό-
χους περί διασφάλισης της ποιότητας των μελε-
τών, διαφάνειας και αξιοκρατίας στις αναθέσεις, 
καθώς και περί περιορισμού του χρόνου και του 
κόστους των μελετών, που είχε εξαρχής θέσει το 
υπουργείο.

2. Θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης έργων

Οι άξονες που έθεσε το υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
κατά την ανακοίνωση της βούλησής του για 
αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης 
έργων, δηλαδή η διασφάλιση ποιότητας των πα-
ραγόμενων έργων, η σύντμηση του χρόνου και 
του κόστους παραγωγής των έργων, η διαφάνεια 
και αξιοκρατία στις αναθέσεις, η προστασία του 
περιβάλλοντος και ο βέλτιστος συνδυασμός δα-
πανών και ποιότητας έργου, είναι αποδεκτοί από 
το σύνολο των εμπλεκομένων στην παραγωγή του 
δημοσίου έργου.
Πέραν αυτού και επειδή οι προτάσεις του νομο-
σχεδίου περί δημοσίων έργων περιλαμβάνουν 
σημαντικές μεταβολές για τις ισχύουσες διαδι-
κασίες, απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος για τη 
διαβούλευση.
Παράλληλα με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου 
που διέπει τις μελέτες και τα έργα, είναι απαραί-
τητη η αναβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών του 
δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως 
αναφέρεται και παρακάτω και η προώθηση δια-
τάξεων με αναπτυξιακό χαρακτήρα 

3. Χρηματοδοτικά προγράμματα

Είναι σαφές ότι η οικονομική κατάσταση της 
χώρας  και οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στο 
σύμφωνο σταθερότητας, ως μηχανισμοί ελέγχου 
του δανεισμού από τις ευρωπαϊκές χώρες και το 
Δ.Ν.Τ., δίνουν πολύ μικρά περιθώρια για χρηματο-
δότηση των έργων μόνο από το Πρόγραμμα Δημο-

σίων Επενδύσεων ή από τα συγχρηματοδούμενα 
προγράμματα. Επιπλέον, έχει οριστικοποιηθεί η 
θεματική διάθεση του οικονομικού αντικειμένου 
του Ε.Σ.Π.Α. ενώ  είναι περιορισμένη η δυνατότη-
τα ένταξης νέων έργων.
Ωστόσο, είναι γνωστές οι ανάγκες της Θεσσαλο-
νίκης για την υλοποίηση έργων υποδομής, κάθε 
κλίμακας, με δεδομένη και τη μεγάλη υστέρηση 
των τελευταίων ετών.
Με βάση αυτές τις ανάγκες και προϋποθέσεις, 
γίνεται σαφές ότι η χρηματοδότηση των έργων και 
δράσεων πρέπει να βασίζεται στην αύξηση του 
ΠΔΕ και σε ένα αξιόπιστο συνδυασμό δημόσιας 
και ιδιωτικής χρηματοδότησης, που θα προκύπτει 
από τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων, καθώς και 
από το βαθμό προτεραιότητας και τον χαρακτήρα 
των επεμβάσεων, σε συνδυασμό με τις πολιτικές 
και τους στόχους της κυβέρνησης.
Η αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου των 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) 
μπορεί να αντιμετωπίσει την αδυναμία της διάθε-
σης των δημοσίων κονδυλίων, με την προϋπόθεση 
επανεξέτασης του πλαισίου, των διαδικασιών και 
των προϋποθέσεων της εφαρμογής τους.
Η ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. για τις Σ.Δ.Ι.Τ. έχει τεθεί υπόψη 
των αρμόδιων υπουργείων και συζητηθεί δημό-
σια. Περιλαμβάνει μία κριτική αποτίμηση της 
μέχρι σήμερα εμπειρίας από την εφαρμογή του 
θεσμού, τα προβλήματα και τις αδυναμίες που 
εντοπίστηκαν και διαμορφώνει πρόταση – θέση, 
σχετικά με την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου 
με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την 
οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής τους, καθώς 
και τη διαμόρφωση κανόνων και προϋποθέσεων 
για τη βέλτιστη χρησιμοποίησή τους, επ’ ωφελεία 
του δημοσίου συμφέροντος και του συνόλου των 
συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων του δη-
μόσιου τομέα.

4. Δημόσια Διοίκηση

Το ΤΕΕ έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι η 
αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης εντάσσε-
ται στα Μεγάλα Έργα. Η αδυναμία, μετά από τρία 
Κοινοτικά Πλαίσια να προχωρήσει, έστω και στοι-
χειωδώς, αυτό το έργο δεν μπορεί παρά να είναι 
επιλογή ώστε:
u  να διατηρείται το καθεστώς   ψηφοθηρικής εκ-

μετάλλευσης και χειραγώγησης  του κρατικού 
μηχανισμού από την εκάστοτε Κυβέρνηση

u  να αντλούνται «επιχειρήματα» για την εκχώ-
ρηση τομέων του δημοσίου που διαχειρίζονται 
δημόσια αγαθά και παρέχουν κοινωφελείς 
υπηρεσίες. 

u  να δημιουργείται εξιλαστήριο θύμα στις συνει-
δήσεις των πολιτών για την κακή έκβαση των 
δημόσιων πραγμάτων 

u  να διευρύνονται τα περιθώρια για περιθώ-
ρια για παραβατικές συμπεριφορές, ελλιπείς 
ελέγχους, φαινόμενα χρηματισμού.

Τα φαινόμενα της διάλυσης και της αποδυνάμω-
σης εμφανίζονται και στις Τεχνικές Υπηρεσίες 
του Δημοσίου. Παράλληλα η συγκρότηση ΑΕ για 
τα σημαντικά έργα, στέρησε τη δυνατότητα με-
ταφοράς τεχνογνωσίας στον Δημόσιο Τομέα και 
εξέλιξης του στελεχιακού του δυναμικού.
Ωστόσο για να επιτευχθεί και ο μικρότερος στό-
χος ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας είναι επι-
βεβλημένο ένα νέο πλαίσιο άσκησης Δημόσιας 
Διοίκησης και το ΕΣΠΑ είναι η τελευταία δυνατό-
τητα για να δημιουργηθεί.
Το ΤΕΕ είναι έτοιμο να υποστηρίξει τη δημιουργία 
αυτού του πλαισίου και τα μέλη του να αναλάβουν 
το ρόλο που τους αναλογεί για να είναι αποτελε-
σματικό.  Προηγείται όμως και προϋποτίθεται να 
παραδεχτεί η Πολιτεία ότι:  
u  ο ιδιωτικός τομέας δεν εκσυγχρονίζεται και 

δεν καρποφορεί χωρίς τη συμπαράσταση και 
τους ελέγχους μιας ισχυρής και υγιούς Δημό-
σιας Διοίκησης 

u  η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να υποκατα-
σταθεί σε τομείς και δραστηριότητες που σε 
κάθε περίπτωση οφείλει να ασκεί το κράτος.

Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.  Ανταγωνιστικότητα  
Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία

Η υψηλή κερδοφορία που συμβαδίζει με τη μεί-
ωση της ανταγωνιστικότητας είναι το εγχώριο 
μοντέλο άσκησης της επιχειρηματικότητας. Το 
μοντέλο αυτό αντί να καταπολεμηθεί στην ουσία 
ενισχύθηκε από το Β’ και το Γ’ ΚΠΣ (το πρώτο δε 
συζητείται καν) και τους εκάστοτε αναπτυξιακούς 
νόμους εφόσον:
u  Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους 

περιορίζονταν στο ύψος των εκταμιευόμενων 
κονδυλίων και στον αριθμό των ενισχυόμε-
νων επιχειρήσεων, χωρίς να συνυπολογίζεται 
η αποβιομηχάνιση και η ανεργία, η υστέρηση 
της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας έναντι της 
επιχειρηματικότητας ανάγκης, το κλείσιμο 
επιχειρήσεων.

u  Οι χρηματοδοτήσεις εμπίπτουν στη διαδικασία 
των πελατειακών σχέσεων, συντηρώντας και γι-
γαντώνοντας το κρατικοδίαιτο επιχειρείν, ενώ η 
αξιοποίηση των κινήτρων δεν υπόκειται σε ουσια-
στικούς ελέγχους.

u  Στο θέμα της καινοτομίας, η αμηχανία και οι 
κοντόφθαλμες επιλογές στέρησαν τη χώρα και 
την οικονομία της από θύλακες καινοτομίας. 
Άλλωστε η ανάθεση της διαχείρισης των οικο-
νομικών κινήτρων προώθησης της καινοτομί-
ας στο συντηρητικό χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα, συνέβαλε στην αποτυχία του Β’ και του Γ’ 
Κοινοτικού Πλαισίου σε αυτόν τον τομέα.

Παράλληλα:
u  Ο μεταπρατισμός αντικαθιστά σταθερά τη με-

ταποίηση (το 1988 το ποσοστό συμμετοχής της 
βιομηχανίας στο ΑΕΠ ήταν 33% και το 2006 
8%) και συνολικότερα την  παραγωγή.

u  Η προστασία του περιβάλλοντος και  τα συ-
στήματα ποιότητας, σε μικρότερο βαθμό, συ-
νεχίζουν να αντιμετωπίζονται  ως εξωγενείς 
παράγοντες και επιβεβλημένες διαδικασίες 
από τη νομοθεσία ή την αγορά. 

u  Η δημιουργία clusters, παρά τις επανειλημμέ-
νες προσπάθειες προώθησης, παραμένει σε 
εμβρυακό επίπεδο και οι επιχειρηματικές συ-
νεργασίες  δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, 
κυρίως λόγω της έλλειψης κλίματος υγιούς 
ανταγωνισμού, της απομόνωσης των Πανεπι-
στημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων, της 
επιφυλακτικότητας του επιχειρηματικού κό-
σμου και της γραφειοκρατίας.

Σε αυτό το περιβάλλον η επίδραση της οικονο-
μικής κρίσης και η έλλειψη δραστικών μέτρων 
συγκράτησης των συνεπειών, ήταν αναμενόμενα 
καταλυτική.  Η ανεργία, το κλείσιμο επιχειρήσε-
ων και η αποβιομηχάνιση είναι ανεξέλεγκτες. 
Εξίσου ανεξέλεγκτη είναι και η κατάλυση βα-
σικών εργασιακών δικαιωμάτων στο όνομα του 
μνημονίου, χωρίς εγγυήσεις ότι θα λειτουργή-
σει ως κίνητρο για επενδύσεις αντί για μοχλό 
διόγκωσης του οικονομικού προϊόντος που θα 
οδεύσει στο εξωτερικό.  
Στον υπό διαβούλευση αναπτυξιακό νόμο είναι 
φανερή η προσπάθεια για την ενίσχυση της συμ-
μετοχής των περιβαλλοντικών δεικτών και της 
ποιότητας, την προώθηση των clusters, τη μείω-
ση της γραφειοκρατίας, τη χωρική οργάνωση της 
προσέλκυσης επενδύσεων. Ωστόσο χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσπάθεια και όχι μόνο από το συγκε-
κριμένο θεσμικό εργαλείο, για:
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u  την ανατροπή της νοοτροπίας και του συντη-
ρητισμού του Ελληνικού επιχειρηματικού και 
την καθοδήγησή του στις αρχές του σύγχρονου 
επιχειρείν.

u  την αντιστροφή του κλίματος έλλειψης εμπι-
στοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και 
μεταξύ των επιχειρήσεων των εκάστοτε κυ-
βερνήσεων και των πολιτών και 

u  την  εξασφάλιση υγιούς κλίματος ανταγωνι-
σμού.

u  Το διαρκή έλεγχο της χρήσης  και την αποτίμη-
ση των αποτελεσμάτων των κινήτρων.

2.  Ανάπτυξη και Οικονομία στη Θεσσαλονίκη 
και την Κεντρική Μακεδονία

Τα δεδομένα είναι τα εξής:
- Η Κεντρική Μακεδονία είναι μία μεγάλη περι-
φέρεια, ταυτόχρονα κεντρική και παραμεθόρια, 
που χρειάζεται αντίστοιχη αντιμετώπιση.
- Χάρις στο μέγεθός της, το παραγωγικό της δυ-
ναμικό και τη σύνδεση με τα Ευρωπαϊκά δίκτυα 
μπορεί να «σταθεί» αυτόνομα στο χάρτη των Ευ-
ρωπαϊκών περιφερειών και να τις ανταγωνιστεί 
επάξια.
u  Στην Περιφέρεια  ασκούνται όλων των ειδών οι 

δραστηριότητες και υπάρχουν εγγενείς πόροι 
και ανθρώπινο δυναμικό, με μεγάλες δυνατό-
τητες βελτίωσης και ανάπτυξης.

u  Η Θεσσαλονίκη είναι το ένα από τα δύο  Μη-
τροπολιτικά Κέντρα της Ελλάδας, ασχέτως εάν 
αυτός ο ρόλος δεν υποστηρίζεται θεσμικά, 
διαθέτει το μεγαλύτερο  Πανεπιστήμιο της χώ-
ρας και σημαντικές κοινωνικές υποδομές.

u  Η Θεσσαλονίκη και η Περιφέρεια υφίστανται 
σταδιακή αφαίμαξη του  υψηλής ποιότητας οι-
κονομικού, στελεχιακού και πολιτιστικού τους 
δυναμικού, το οποίο οδηγείται, λόγω συσσώ-
ρευσης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, στο 
Κέντρο.

u  Η αποβιομηχάνιση και η ανεργία, σοβούσαν 
στην Πόλη και την Περιφέρεια και προ της 
κρίσης, λόγω του κλεισίματος μεγάλων κλά-
δων αλλά και της μετεγκατάστασης των επι-
χειρήσεων εντάσεως εργασίας στα γειτονικά 
Βαλκάνια. 

Τα ζητούμενα είναι προφανή: Να αποκεντρωθούν 
δομές και εξουσία, να αρθούν οι αντιξοότητες 
που οφείλονται σε στρεβλές επιλογές και να 
ενισχυθούν τα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεο-
νεκτήματα της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι θετική η ίδρυση 
της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης για τη 
Βόρεια Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η απο-
τελεσματικότητα του εγχειρήματος θα κριθεί από 
τις αρμοδιότητες που θα αποδοθούν τελικά στο 
νέο σχήμα και στον επικεφαλής Υφυπουργό, από 
τη  συνεργασία του με άλλες δομές και την ένταξη 
των πρωτοβουλιών του στον ενιαίο αναπτυξιακό 
σχεδιασμό (πχ η συνεργασία με τον Οργανισμό 
Ρυθμιστικού και αντιστοίχως, η σχέση του Ειδι-
κού Αναπτυξιακού Προγράμματος  για τη Μητρο-
πολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης που θα εκπονή-
σει η νέα Μονάδα, με το εξαγγελθέν master plan  
ή το υπό αναθεώρηση Ρυθμιστικό Σχέδιο).
Θετική είναι επίσης και η χωρική κατανομή των 
κινήτρων ενώ για την αποτελεσματικότητά τους 
και την τοπική επιχειρηματικότητα ισχύουν όσα 
παρατέθηκαν παραπάνω. Ειδικά για την περιοχή 
της Θεσσαλονίκης χρειάζεται να αναπτυχθούν και 
ενισχυθούν μεταποιητικές επιχειρήσεις  που η 
λειτουργία τους συνδέεται με την ύπαρξη εξυπη-
ρετήσεων μητροπολιτικού επιπέδου.  Παράλληλα 
χρειάζεται να προωθηθούν άμεσα αλλά οργανω-
μένα και σοβαρά η Αλεξάνδρεια Ζώνη και ο Πό-
λος Καινοτομίας.

Δεδομένων των παραπάνω και της δραματικής 
κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία της 
περιοχής, η πρόταση που κατέθεσε στο περσινό 
υπόμνημα το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι επίκαιρη όσο ποτέ:
Να ξεκινήσει από την Κεντρική Μακεδονία ο 
σχεδιασμός και η εφαρμογή καινοτόμων δράσε-
ων, που θα αποτελέσουν πιλοτικό σχέδιο για όλη 
τη χώρα.

3.  Το Τεχνικό Έργο ως μοχλός ανάπτυξης της 
οικονομίας

Η κρίση στο χώρο του Τεχνικού Έργου, Δημόσι-
ου και Ιδιωτικού  δεν είναι έκτακτο φαινόμενο. 
Μετά την κορύφωση χάρις στα  Ολυμπιακά Έργα 
και τους πόρους από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στή-
ριξης, ακολούθησε, όχι  ομαλή επαναφορά αλλά, 
απότομη κάμψη, χάρις σε κοντόφθαλμες πολιτι-
κές και στη μείωση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. Στη συνέχεια η εμφάνιση των επι-
πτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο 
εγχώριος πανικός και τα αντιαναπτυξιακά μέτρα 
οδήγησαν τον κλάδο σε κανονική ύφεση.
Ωστόσο η κατασκευή παραμένει μοχλός ανάπτυ-
ξης ακόμα και για οικονομίες ευρύτερης ποικιλό-
τητας και δυναμικότητας από την Ελληνική, δεδο-
μένου ότι, ως δραστηριότητα εντάσεως εργασίας, 
βελτιώνει τους δείκτες απασχόλησης, αφορά και 
τους τρεις τομείς ενώ τα κονδύλια που διατίθενται 
ανακυκλώνονται δις και τρις εντός του οικονομι-
κού συστήματος.
Και πάλι και ξανά, η λύση είναι η επίσπευση του 
ΕΣΠΑ και η αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, ακόμα και στις σημερινές συνθήκες 
οικονομικής ασφυξίας.
Παράλληλα, σε ότι αφορά στο ιδιωτικό έργο, ούτε 
μπορεί ούτε πρέπει να υποστηριχθεί το μοντέλο 
που η ανεξέλεγκτη μεγέθυνσή του ευθύνεται σε 
μεγάλο βαθμό για την υποβάθμιση αστικών κέ-
ντρων και υπαίθρου. Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί 
αλλαγές στα συστήματα διαχείρισης του αστικού 
και εξωαστικού χώρου και οργάνωση του οικιστι-
κού προγραμματισμού από την πολιτεία, με βάση 
τις σύγχρονες πολεοδομικές κατευθύνσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό προϊόν της οι-
κοδομικής δραστηριότητας, όπως τη γνωρίζαμε 
μέχρι τώρα, δεν πρέπει να εκλείψει αλλά να πα-
ραχθεί από δραστηριότητες σύγχρονες, αειφόρες 
και ταυτόχρονα αποδοτικές, όπως:
u  Η βελτίωση του ενεργειακού και γενικότερα 

του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υφι-
στάμενου κτιριακού κεφαλαίου. 

u  Η αντισεισμική ενίσχυση των υφιστάμενων 
κατασκευών. Η πρόταση του ΤΕΕ που οδήγησε 
στην ΕΠΑΝΤΥΚ προδιαγράφει λεπτομερώς το 
πλαίσιο.

u  Οι αστικές αναπλάσεις. Ήδη έχει ξεκινήσει στη 
Θεσσαλονίκη και στην ΠΚΜ αλλά και σε όλη 
την Ελλάδα η έγκριση και προώθηση τέτοιου 
είδους δράσεων. Εδώ ελλοχεύει πάντα ο κίν-
δυνος βεβιασμένων επιλογών, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν τα κονδύλια, που όμως θα επη-
ρεάσουν,  σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, 
τη λειτουργία και την προσωπικότητα των πό-
λεων ή περιοχών τους. Έτσι όλο και πιο σπάνια 
επιλέγεται η ενδεδειγμένη αλλά χρονοβόρος 
διαδικασία του αρχιτεκτονικού – πολεοδομι-
κού διαγωνισμού.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα στο επιχειρη-
ματικό και οικονομικό τοπίο είναι το μαζικό 
κλείσιμο  τεχνικών εταιρειών και γραφείων. Η 
κατακόρυφη πτώση γενικά της μελετητικής και 
κατασκευαστικής δραστηριότητας, οι  καθυστε-
ρήσεις αποπληρωμής εκτελεσμένου έργου, οι 
υπέρογκες εγγυητικές επιστολές και η πολιτική 
των τραπεζών δεν αφήνουν περιθώρια βιωσιμό-
τητας.  Οι συνέπειες είναι σοβαρές και θα είναι 
μακροπρόθεσμες:

u  Διαλύεται η δομή του συστήματος παραγωγής 
τεχνικών έργων, ενός συστήματος με δραστη-
ριότητα στο εξωτερικό και υψηλή τεχνογνωσία

u  Αλλοιώνεται το τοπίο του ανταγωνισμού και δη-
μιουργούνται ολιγοπωλιακές καταστάσεις.

u  Εκατοντάδες μηχανικοί με συσσωρευμένη 
εμπειρία και γνώση οδηγούνται σε ξένους ομί-
λους για επαγγελματική σταδιοδρομία.

Στα παραπάνω συντείνει και ο στραγγαλισμός των 
μικρών και μεσαίων εταιρειών εξαιτίας της χρη-
ματοδότησης έργων μέσω ΣΔΙΤ.
Χρειάζονται άμεσα μέτρα για να αναστραφεί το 
κλίμα και να ενισχυθεί ο τεχνικός επιχειρηματικός 
ιστός. Ιδιαίτερα απαιτείται η  δυναμική υποστήρι-
ξη του τοπικού τεχνικού δυναμικού (μελετητικού 
και κατασκευαστικού) τόσο  για την επιβίωσή του 
όσο και για τη  διεύρυνση του επαγγελματικού του 
ορίζοντα προς τα Βαλκάνια.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ένα μείζον αναπτυξιακό ζήτημα, στο οποίο το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η Παι-
δεία, της οποίας τα αποτελέσματα είναι αναγνω-
ρίσιμα  στην έρευνα, την παραγωγή, την επιχει-
ρηματική αντίληψη, στην κοινωνική και πολιτική 
συμπεριφορά των πολιτών.  
Οι επιλογές της Πολιτείας που αφορούν τις δομές 
της Παιδείας αλλά και την αξιοποίηση των Επι-
στημόνων,  είναι συχνά αδικαιολόγητες έως αλ-
λοπρόσαλλες. Αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι 
εισάγονται σε ιδρύματα, που το κράτος ονομάζει 
και θεωρεί «Ανώτατα», υποψήφιοι με βαθμολο-
γία ίση και μικρότερη της μονάδας. 
Με αυτή την αφορμή επανερχόμαστε στον κίνδυνο 
απώλειας επιστημονικού δυναμικού και ιδιαίτερα 
από τον κλάδο των Ελλήνων Μηχανικών. 
Η ανεργία των τελευταίων χρόνων, η έλλειψη στα-
θερού ασφαλιστικού συστήματος αλλά και οι επί 
δεκαπενταετία απόπειρες μείωσης του επιστη-
μονικού και επαγγελματικού τους κύρους, είναι 
επαρκείς λόγοι ώστε οι νέοι να εγκαταλείψουν τη 
χώρα, ενώ οι μεγαλύτεροι να  περιοριστούν στο 
βιοπορισμό.
Για να υποστηριχθούν όλα όσα εκθέσαμε, για να 
μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ανάπτυξη και να 
κατασκευάσουμε ασφαλείς υποδομές στη χώρα 
μας, με την περιορισμένη παραγωγική βάση και 
την έντονη σεισμική δραστηριότητα, χρειαζόμα-
στε υψηλής ποιότητας Τεχνική Παιδεία,  αξιόμαχο 
και αξιόπιστο τεχνικό δυναμικό, στελέχη ενεργά 
και δραστήρια με αδιάβλητο κύρος.
Για το Τεχνικό Επιμελητήριο το θέμα είναι λυμέ-
νο: Ο ορθολογικός αναπτυξιακός σχεδιασμός δεν 
επιτρέπει περιθώρια  για λογικές ήσσονος προ-
σπάθειας στην ανάδειξη των Μηχανικών, ούτε 
ανοχές υποβάθμισής τους. Ο τεχνικός τομέας 
είναι ευρύτατος και χρειάζεται όλους τους τεχνι-
κούς ενταγμένους σε μία ορθολογική πυραμίδα 
δεξιοτήτων και αντίστοιχων επαγγελματικών δι-
καιωμάτων.

Σε ότι αφορά στα θέματα της Θεσσαλονίκης 
και της Κεντρικής Μακεδονίας, η αποτυχία από 
πλευράς μας να πρωτοτυπήσουμε, κάθε χρόνο, 
οφείλεται στην αδυναμία της κεντρικής εξουσί-
ας να ανταποκριθεί στις προηγούμενες εξαγγε-
λίες της.
Φέτος γνωρίζουμε εκατέρωθεν ότι τα πράγματα 
είναι πολύ δύσκολα και αυτός είναι ένας καλός 
λόγος να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά.
Γνωρίζουμε επίσης ότι όταν δεν μπορούν να γί-
νουν έργα, γίνονται σχέδια επί χάρτου. Αυτά τα 
σχέδια όμως μπορούν για μια φορά να επικυρώ-
νονται από προτεραιότητες, τοποθετημένες ρεα-
λιστικά στη γραμμή του χρόνου, με εγγυήσεις για 
την υλοποίησή τους.
Σε αυτή τη διαδικασία και σε κάθε ειλικρινή προ-
σπάθεια ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ θα είναι παρόν.» n



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΜΠΑΖΩΝ
Μικρή θα είναι τελικά η επιβάρυνση στην οικοδομι-
κή δραστηριότητα από την εφαρμογή του νέου πλαι-
σίου για την ανακύκλωση μπάζων και χωματουργι-
κών υλικών. Αυτό εκτιμούν οι εταιρείες του κλάδου, 
υπολογίζοντας ότι η επιβάρυνση σε μια μέση οικο-
δομή θα είναι της τάξης των 2.000 - 3.000 ευρώ. Οι 
εταιρείες κάνουν αγώνα δρόμου για την ανεύρεση 
κατάλληλων χώρων για την απόθεση και επεξερ-
γασία των μπάζων, προκειμένου να διεκδικήσουν 
πρώτοι ένα κομμάτι από τη διόλου ευκαταφρόνητη, 
παρά την κρίση στην οικοδομή, αγορά.
Η κοινή υπουργική απόφαση για την αξιοποίηση 
των υλικών που προκύπτουν από μια οικοδομή 
ή ένα άλλο κατασκευαστικό έργο υπεγράφη την 
προηγούμενη εβδομάδα και τώρα ο κατασκευα-
στικός κλάδος περιμένει τη δημοσίευσή της, με 
ανυπομονησία. Τουλάχιστον 15 εταιρείες έχουν 
από ετών ιδρυθεί, περιμένοντας το πολυπόθητο 
πλαίσιο, ώστε να δημιουργήσουν συστήματα ανα-
κύκλωσης. […] Όπως εκτιμάται, για την αξιοποίη-
ση / ανακύκλωση των μπάζων οι κατασκευαστές 
θα πρέπει να καταβάλλουν στις εταιρείες ανακύ-
κλωσης από 2 έως 10 ευρώ τον τόνο, ανάλογα με 
το είδος των υλικών. «Στην Ισπανία, η ίδια εργασία 
κοστίζει 6 ευρώ/τόνο, ενώ στη Γερμανία, που είναι 
από τις πιο ακριβές, 60-80 ευρώ/τόνο», λέει ο κ. 
Κιούκης. «Στην Ελλάδα, η συνολική επιβάρυνση 
για μια συνηθισμένη οικοδομή θα είναι το πολύ 
2.000-3.000 ευρώ, επομένως δεν θα δημιουργή-
σει προβλήματα. 
Αντίθετα θα δώσει δουλειές (κάθε μονάδα ανακύ-
κλωσης θα έχει τουλάχιστον 15 εργαζόμενους) και 
θα σταματήσει την απόρριψη μπάζων σε ακατάλ-
ληλους χώρους. Για να καταλάβετε, η κατεδάφιση 
μιας απλής μονοκατοικίας παράγει περίπου 800 
τόνους μπάζα, τα οποία στην καλύτερη περίπτωση 
θάβονται σε παλιά λατομεία. Στη χειρότερη... όλοι 
γνωρίζουμε πού καταλήγουν».
(Καθημερινή 1/9/2010)

ΜΕΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ 
ΤΟ 2009-2010
Μείωση 12,5% παρουσίασε ο αριθμός των σπου-
δαστών τριτοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το 
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 σε σχέση με το προη-
γούμενο, όπως προκύπτει από κλαδική μελέτη της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group. 
Πάντως, η ίδια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα 
πως η επικείμενη αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου 
αναμένεται να δώσει ώθηση στον κλάδο.
Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνεται στη σχετική ανα-
κοίνωση για τα αποτελέσματα της έρευνας, στην 
Ελλάδα απαγορεύεται βάσει Συντάγματος η ίδρυση 
και η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ωστό-
σο, με την ψήφιση του νόμου Ν. 3696/2008 περί 
ιδρύσεως και λειτουργίας Κολλεγίων τον Αύγουστο 
του 2008, αναγνωρίστηκαν τα Κολλέγια ως πάροχοι 
μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και 
τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
άδειας λειτουργίας Κολλεγίων στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 41 άδειες ιδρύσεως 
(και 40 άδειες λειτουργίας) Κολλεγίου σε παρόχους 
μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης από 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, οι οποίοι πληρούν τις προϋπο-
θέσεις που ορίζονται από το νόμο 3696/2008, και 
λειτουργούν κανονικά από την 1/10/2009, σύμφωνα 
με δηλώσεις φορέων του κλάδου.

Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται επιπλέον 170 
περίπου δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ και περίπου 5.000 
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
(Απογευματινή 1/9/2010)

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 160 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έργα ύψους 160 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρική 
θωράκιση της Θεσσαλονίκης μέσα σε 5 - 7 χρό-
νια ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Γιάννης Μαγκριώτης. 
Από το παραπάνω ποσό τα 60 εκατ. ευρώ θα δι-
αθέσει το υπουργείο Υποδομών, 60 εκατ. ευρώ το 
υπ. Περιβάλλοντος, 20 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ τα υπόλοιπα 20 εκατ. 
ευρώ αφορούν πάγιες περιοδικές εργασίες καθα-
ρισμού φρεατίων και ρεμάτων, τις οποίες επίσης 
θα χρηματοδοτήσει το υπ. Υποδομών. Σύμφωνα 
με το Γ. Μαγκριώτη, αυτό το σχέδιο αντιπλημμυ-
ρικής προστασίας της Θεσσαλονίκης μπορεί να 
ολοκληρωθεί μέσα σε 5 χρόνια, ενώ αν υπάρξουν 
καθυστερήσεις από ενστάσεις και προσφυγές, 
εκτιμά ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης θα φτάσει στα 
7 χρόνια.
(Ελευθεροτυπία 31/8/2010)

10 ΑΚΙΝΗΤΑ-ΦΙΛΕΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ
Δέκα ακίνητα του Δημοσίου μεγάλης αξίας προ-
τείνονται προς αξιοποίηση από την ΚΕΔ στη 
Βόρεια Ελλάδα. Μεταξύ αυτών το «φιλέτο» του 
πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά, πα-
ραλιακές εκτάσεις σε Νέα Μηχανιώνα, Μουδανιά 
και Ηρακλίτσα Καβάλας, αλλά και το χιονοδρο-
μικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν και η παρόχθια 
έκταση στη λίμνη Βεγορίτιδα. Προς αξιοποίηση 
είναι και διάφορα ακίνητα στους δήμους Με-
νεμένης, Πυλαίας και Μίκρας. Το ερώτημα που 
θέτουν φορείς των περιοχών προς αξιοποίηση 
είναι αν υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός κι αν θα 
υπάρξει μια σοβαρή διαβούλευση πριν από την 
όποια προσπάθεια αξιοποίησης, καθώς ο δημό-
σιος χώρος αποτελεί περιουσία κάθε πολίτη και 
ειδικά για τις τοπικές κοινωνίες έχει μεγάλη ση-
μασία. Τα ακίνητα της ΚΕΔ προς αξιοποίηση στη 
Βόρεια Ελλάδα είναι:- 44.592 τ.μ. στην παραλία 
Αμμοθινών στην Ηρακλίτσα Ελευθερών Καβάλας, 
όπου εξετάζεται η κατασκευή και εκμετάλλευση 
εγκαταστάσεων αναψυχής (καντίνες).- 328.250 
τ.μ. στο πρώην οχυρό ΓΕΝ στη Νέα Μηχανιώνα 
Θεσσαλονίκης, όπου η αξιοποίηση εξετάζεται να 
γίνει με την ανέγερση του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου Ελλάδος, τη δημιουργία πάρκου κοινωφελών 
χρήσεων και την πολεοδόμηση.- Πέντε εκτάσεις 
στο δήμο Μενεμένης Θεσσαλονίκης με εκτάσεις: 
15.000 τ.μ., 74.811 τ.μ., 10.866 τ.μ., 27.800 τ.μ. και 
50.000 τ.μ. Προβλέπεται αξιοποίηση των οικοπέ-
δων σε συνεργασία με το δήμο.- 600.000 τ.μ. συ-
νολική έκταση διάφορων δημόσιων ακινήτων στο 
δήμο Μίκρας, για τα οποία προβλέπεται συνεργα-
σία με την τοπική αρχή για την αξιοποίησή τους. 
- 11.400 τ.μ. σε διάφορα δημόσια ακίνητα του 
δήμου Πυλαίας (από κοινού αξιοποίηση). - 20.000 
τ.μ. παραλιακής έκτασης στο δήμο Μηχανιώνας, 
όπου προβλέπονται διαμορφώσεις και νέες εγκα-
ταστάσεις, σε συνεργασία με το δήμο και με συμ-
μετοχή στα έσοδα. - 16.900.000 τ.μ.του χιονοδρο-
μικού κέντρου Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και 392.000 
τ.μ. παρόχθιας έκτασης της λίμνης Βεγορίτιδας, 
στη νομαρχία Πέλλας, με την οποία προβλέπεται 
συνεργασία για την αξιοποίησή τους. - 11.300 
τ.μ. παραλιακής έκτασης στο δήμο Μουδανιών 
Χαλκιδικής, όπου προβλέπεται διαμόρφωση της 
παραλιακής έκτασης και αναψυκτήριο 200 τ.μ. - 
300.000 τ.μ. πρώην στρατοπέδου Κόδρα στο δήμο 
Καλαμαριάς. Οπως τόνισε ο πρόεδρος του Τμή-
ματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδας, Τάσος Κονακλίδης, «πάγια 
θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι να υπάρχει ενιαίος σχε-
διασμός για τέτοιες εκτάσεις. Η ΚΕΔ ορθώς έχει 
προτάσεις, όμως πρέπει να τεθούν υπόψη και οι 

απόψεις όλων των συναρμόδιων φορέων, προκει-
μένου να ληφθούν αποφάσεις».
(Αγγελιοφόρος 1/9/2010)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΙΣΟΝ ΑΓΟΡΑΙΕΣ : ΝΕΟ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Τέλος στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών των 
ακινήτων- τουλάχιστον όπως το γνωρίζουμε ως 
σήμερα - σχεδιάζει να βάλει το υπουργείο Οικο-
νομικών τους επόμενους μήνες, καθώς στόχος 
είναι οι τιμές της Εφορίας να διαμορφώνονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέσω ενός ειδικού 
αλγόριθμου και να ανέρχονται στα επίπεδα των 
αγοραίων αξιών. Σύμφωνα με το σχέδιο που επε-
ξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών και παρου-
σιάζει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα «Το Βήμα», 
το σύστημα των αντικειμενικών αξιών καταργείται 
και αντικαθίσταται με το σύστημα «στατιστικών 
αγοραίων αξιών ακινήτων».  Με το νέο σύστημα 
οι νέες τιμές ζώνης θα κυμαίνονται στα 2/3 των 
πραγματικών τιμών και με τους διάφορους αυξη-
τικούς συντελεστές (παλαιότητα, όροφος, εμβα-
δόν ακινήτων, πρόσοψη κτλ.) η τελική στατιστική 
αγοραία αξία του ακινήτου θα προσεγγίζει την 
πραγματική. Παράλληλα, σχεδιάζεται νέο έντυπο 
Ε9, το οποίο προς το παρόν... δεν πρόκειται να 
κληθούν οι φορολογούμενοι να το συντάξουν από 
μηδενική βάση, αλλά να ισχύσει από το 2011 και 
μετά για όσους παρουσιάζουν μεταβολή στην πε-
ριουσιακή ή στην οικογενειακή τους κατάσταση. 
Επίσης, επανασχεδιάζονται όλα τα έντυπα υπο-
λογισμού των αντικειμενικών αξιών και περιορί-
ζονται από 15 που είναι σήμερα σε μόλις πέντε. 
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο σύστημα, το 
οποίο για πρώτη φορά στην τελική του μορφή θα 
διαμορφώνει αξίες που δε θα απέχουν σημαντικά 
από τις αξίες όπου πραγματοποιούνται σήμερα οι 
αγοραπωλησίες- μεταβιβάσεις των ακινήτων.
(Το Βήμα 29/8/2010)

ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Μειωμένες σε ποσοστό 5,7% σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ήταν το β’ τρίμηνο του 
2010 οι τιμές των διαμερισμάτων, σύμφωνα με 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Ειδικότερα, 
με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από 
τα πιστωτικά ιδρύματα, οι τιμές των διαμερισμά-
των το β΄ τρίμηνο του 2010 εκτιμάται ότι ήταν κατά 
μέσο όρο μειωμένες κατά 5,7% σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Για το α΄ τρίμηνο 
του 2010, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι 
τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με ετήσιο 
ρυθμό 1,8%, ενώ για το σύνολο του 2009 η μέση 
μείωση ήταν 3,7% (μείωση κατά: 3,3%, 2,5%, 
5,1% και 4,0% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2009 
αντίστοιχα), έναντι αύξησης κατά 1,7% το 2008. 
Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το β΄ τρίμη-
νο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2009 ήταν 6,3% για τα «νέα» διαμερίσματα, 
δηλ. ηλικίας έως 5 ετών (έναντι μικρής αύξησης 
κατά 1,2% το αʼ τρίμηνο) και 5,3% για τα «πα-
λαιά», δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών (α΄ τρίμηνο 
2010: -3,6%). Για το σύνολο του α΄ εξαμήνου του 
2010, η μείωση των τιμών σε σχέση με το αντί-
στοιχο εξάμηνο του 2009 ήταν μεγαλύτερη για τα 
«παλαιά» διαμερίσματα (-4,4%) από ό,τι για τα 
«νέα» (-2,6%). Η διαπίστωση αυτή ισχύει και για 
ολόκληρο το 2009, καθώς ο μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μείωσης των τιμών για τις δύο προηγούμενες 
κατηγορίες διαμερισμάτων ήταν 4,8% και 2,0% 
αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη μείωση των τιμών για 
τα παλαιά διαμερίσματα έναντι των νέων φαίνεται 
να αντανακλά τη σχετικά μεγαλύτερη «ανθεκτικό-
τητα» των τιμών των νεόδμητων διαμερισμάτων, 
τα οποία κατά κανόνα διατίθενται προς πώληση 
από τους κατασκευαστές. Από την ανάλυση των 
στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή εκτιμάται ότι 
οι τιμές των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2010 
ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 
2009 κατά 3,0% στην Αθήνα, 6,3% στη Θεσσαλο-
νίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 10,9% 
στις λοιπές περιοχές της χώρας
(Απογευματινή 31/8/2010)
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩ-
ΘΕΡΜΙΑ
Η ιταλική ΕΝΕL, η καναδική Run Ρower- Ρolaris 
και η ισπανική Gespo-Μartimer έχουν καταθέσει 
επισήμως το ενδιαφέρον τους για αξιοποίηση της 
ελληνικής γεωθερμίας και για την έναρξη των 
ερευνών. 
Τα γεωθερμικά πεδία που ενδιαφέρουν τους 
ξένους εντοπίζονται στο Δέλτα του Εβρου, στο 
Δέλτα του Νέστου, στη Σαμοθράκη και στη Νότια 
Χίο. Το σχέδιο διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
εκμίσθωση γεωθερμικών πεδίων έδωσε ήδη σε 
δημόσια διαβούλευση ο υφυπουργός Ενέργειας 
κ. Ι. Μανιάτης.
 Η έρευνα των περιοχών θα περιλαμβάνει εξειδι-
κευμένες ερευνητικές εργασίες που θα ολοκλη-
ρωθούν με γεωτρήσεις σε βάθος 2.000 μέτρων. Οι 
επενδύσεις θα φθάσουν τα 50 εκατ. ευρώ. Όσον 
αφορά τις μόνιμες θέσεις εργασίας που δημιουρ-
γούνται, υπολογίζονται σε περίπου τρία άτομα για 
κάθε ένα εγκατεστημένο ΜW, ενώ για το λιγνίτη 
είναι μία θέση ανά ΜW.
(Το Βήμα 28/8/2010)

ΑΠΘ: 100 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ …ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σε δέκα χρόνια θα δημιουργηθεί πανεπιστημι-
ούπολη στην Περαία Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος 
Θερμαϊκού ανακοίνωσε χθες τη δωρεάν παραχώ-
ρηση εκατό στρεμμάτων ιδιοκτησίας του στο Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας, ώστε να ανεγείρει εκεί 
τις κτιριακές του εγκαταστάσεις. «Συνεχίζεται η 
διεκδίκηση για το πρώην 424 Στρατιωτικό Νο-
σοκομείο», ανέφερε στην «Ε» ο νέος πρύτανης 
Γιάννης Χατζηδημητρίου. 
Η απόφαση του Δήμου Θερμαϊκού ελήφθη ομό-
φωνα από όλες τις παρατάξεις του δημοτικού 
συμβουλίου, αφού προηγήθηκε ακρόαση του 
απερχόμενου και του νέου πρύτανη, Ηλία Κου-
σκουβέλη και Γιάννη Χατζηδημητρίου αντίστοιχα, 
οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά τα σχέδια του 
ιδρύματος για τη δημιουργία «campus» στην πε-
ριοχή.  Η έκταση των εκατό στρεμμάτων βρίσκεται 
προς την πλευρά της θάλασσας, κοντά στα παλαιά 
ΚΑΑΥ (Κέντρα Αναπλήρωσης Απωλειών Υγείας) 
του στρατού. Όταν έπεσε στο τραπέζι η ιδέα πα-
ραχώρησης της έκτασης, πριν από περίπου επτά 
χρόνια, η αρχική πρόταση ήταν να δοθεί στο πανε-
πιστήμιο για 50 χρόνια. Στην πορεία, όμως, προέ-
κυψαν νομικά κωλύματα και τελικά ο δήμος απο-
φάσισε να εκχωρήσει πλήρως την κυριότητα με 
δωρεά. «Προβλέπεται ένας χρονικός ορίζοντας 
δέκα ετών περίπου ώστε να ξεκινήσουμε. Στόχος 
μας, να ιδρύσουμε σύγχρονες και υψηλής τεχνο-
λογίας εγκαταστάσεις, για ένα ή δύο τμήματα. Τα 
τρία που βλέπουμε ως υποψήφια για να λειτουρ-
γήσουν εκεί είναι τα τμήματα μουσικής επιστήμης 
και τέχνης, εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτι-
κής και εφηρμοσμένης πληροφορικής», δήλωσε 
ο νέος πρύτανης Γιάννης Χατζηδημητρίου.
(Ελευθεροτυπία 31/8/2010)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥ-
ΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Το δικαίωμα προσλήψεων συμβασιούχων κατ’ 
εξαίρεση μέχρι 30 ημέρες πριν από τις περιφε-
ρειακές και δημοτικές εκλογές, δίνει η εγκύκλιος 
που εξέδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος 
Ντόλιος, με την οποία ικανοποιεί σχετικό αίτη-
μα των δημάρχων, προκειμένου να καλυφθούν 
οι πολλές ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν 
στους ΟΤΑ. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι «σύμφωνα 
με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρ-
θρου 17 του ν. 3870/2010, κατά την πρώτη εφαρ-
μογή του νόμου, για τις προσλήψεις προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σχέση 
μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρό-
σωπα αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 
του ν.2190/94, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή 
τους». Προστίθεται δε ότι «επομένως, οι ΟΤΑ και 
τα νομικά τους πρόσωπα απαγορεύεται να προ-
σλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου και με σχέση μίσθω-
σης έργου κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα 
ημερών πριν από τη διενέργεια των περιφερεια-

κών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκα-
τάσταση των αιρετών οργάνων».
(Αγγελιοφόρος 31/8/2010)

31 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΚΟ-
ΨΕΙ ΚΟΡΔΕΛΑ
Ανεκμετάλλευτη αφήνει την ευκαιρία η Θεσσαλο-
νίκη να αναβαθμιστεί στον παγκόσμιο χάρτη ως 
«συνεδριούπολη». Το εξαιρετικού σχεδιασμού Συ-
νεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής, που φέ-
ρει την υπογραφή του ιάπωνα αρχιτέκτονα Αράτα 
Ισοζάκι, είναι έτοιμο να λειτουργήσει, αλλά φαίνε-
ται πως κολλά στην… τελετή των εγκαινίων. Ωστό-
σο η καθυστέρηση στη λειτουργία του συνεπάγεται 
χαμένες ευκαιρίες για την πόλη τουλάχιστον έως το 
2012, καθώς ένα συνέδριο απαιτεί δύο με τρία χρό-
νια προετοιμασίας […]Το κτίριο κόστισε 31.000.000 
ευρώ και βρίσκεται στο παραθαλάσσιο οικόπεδο 
των 18 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε από το 
ελληνικό δημόσιο στο Σύλλογο Φίλων Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης το 1991. Η πρόβλεψη για 
το νέο κτίριο ήταν να περιλαμβάνει δύο μικρότερες 
αίθουσες για συναυλίες μουσικής δωματίου και 
μικρών συνόλων, κατάλληλες για φιλοξενία συνε-
δρίων. Επίσης, προβλεπόταν Μουσείο Μουσικής, 
Μουσική Βιβλιοθήκη, βοηθητικοί χώροι και υπό-
γειος χώρος στάθμευσης. Πράγματι, το νέο κτίριο 
περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω κατασκευασμένα 
από τα πλέον σύγχρονα και μοντέρνα υλικά τελευ-
ταίας τεχνολογίας. Μεγάλο ατού του είναι ο πρω-
τότυπος σχεδιασμός του, που, σε συνδυασμό με 
το όνομα του ιάπωνα αρχιτέκτονα Αράτα Ισοζάκι, 
μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για τουρίστες 
απ’ όλο τον κόσμο.
(Μακεδονία 30/8/2010)

ΖΩΗ ΣΤΟ ΚΑΜΕΝΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΜΕ ΣΠΟ-
ΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ
Οι σπόροι από τους φοίνικες του Πρέβελη, που 
είχε συλλέξει πριν από εννέα χρόνια η Τράπεζα 
Σπόρων του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτού-
του Χανίων (ΜΑΙΧ) μπορούν να αναγεννήσουν το 
φοινικόδασος που έγινε πριν από μερικές ημέρες 
στάχτη. Η συλλογή των σπόρων είχε γίνει στο πλαί-
σιο της προσπάθειας που καταβάλλει το ΜΑΙΧ για 
τη διάσωση ειδών που βρίσκονται υπό εξαφάνιση 
όπως ο Φοίνικας του Θεόφραστου που συναντά-
ται στο Βάι, σε διάφορα σημεία στην Κρήτη και 
στη Νοτιοανατολική Τουρκία.  Στον ειδικό θάλαμο 
διατήρησης των σπόρων, σε θερμοκρασία-20, οι 
βιολόγοι της Τράπεζας Σπόρων συγκεντρώνουν 
γενετικό υλικό τόσο από άγρια φυτά, όσο και 
από καλλιεργήσιμες ποικιλίες.  «Συλλογές σπό-
ρων έχουν πραγματοποιηθεί από την περιοχή του 
Πρέβελη το έτος 2001, έπειτα από σχετική άδεια 
του υπουργείου Γεωργίας. Οι σπόροι μπορούν να 
διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις 
εγκαταστάσεις της Τράπεζας Σπόρων και έκτο-
τε φυλάσσονται στον ειδικό θάλαμο κατάψυξης. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το φυτώριο 
της Διεύθυνσης Δασών Χανίων για αναπαραγωγή 
του φοίνικα. Σε περίπτωση που σε 3-4 χρόνια παρα-
τηρηθούν προβλήματα στη φυσική αναγέννηση του 
είδους στον Πρέβελη- είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό 
δε θα συμβεί!- θα μπορούσαν τα φυτά αυτά να χρη-
σιμοποιηθούν στην αναδάσωση της περιοχής», λέει 
η Χριστίνα Φουρναράκη, υπεύθυνη της Μονάδας Δι-
ατήρησης Μεσογειακών Ειδών του ΜΑΙΧ.
(Τα Νέα 1/9/2010)

Ο ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΟΣ «ΑΡΝΗΤΗΣ» ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΖΗΤΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΗ ΤΗΣ
Εντυπωσιακή στροφή έκανε ο πιο γνωστός αρνη-
τής της κλιματικής αλλαγής ο οποίος ζητεί τώρα 
τη διάθεση 100 δισ. δολαρίων το χρόνο για να κα-
ταπολεμήσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας του 
πλανήτη ως τα τέλη του αιώνα.  Σε βιβλίο του που 
θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο μήνα ο δανός οι-
κονομολόγος Μπγιορν Λόμποργκ προτείνει επίσης 
την επιβολή φόρου στις εκπομπές καυσαερίων με 
στόχο τη συγκέντρωση 250 δισ. δολαρίων ώστε να 
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αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου. Γνωστός για τις επιθέσεις που εξαπέλυε στο 
παρελθόν κατά των πολιτικών, των μέσων ενημέ-
ρωσης και των ακτιβιστών που καλούσαν για τη 
λήψη πολυδάπανων μέτρων κατά της κλιματικής 
αλλαγής, ο Λόμποργκ είχε παρομοιαστεί από τον 
επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα με τον Αδόλ-
φο Χίτλερ . Τώρα όμως γράφει ότι οι κυβερνήσεις 
ανά τον κόσμο πρέπει να επενδύσουν δεκάδες 
δισεκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογίες και έργα 
που θα συμβάλουν στον περιορισμό των συνεπει-
ών της κλιματικής αλλαγής. […] Σε αποκλειστική 
συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφη-
μερίδα «Τhe Guardian», ο Λόμποργκ είπε ότι η 
φορολόγηση στις εκπομπές καυσαερίων θα μπο-
ρούσε να αποφέρει μέχρι και 250 δισ. δολάρια τον 
χρόνο στις κυβερνήσεις, χρήματα που θα κατανε-
μηθούν αναλόγως σε διάφορες επενδύσεις κατά 
της κλιματικής αλλαγής.
(Το Βήμα 1/9/2010)

ΠΙΣΤΑ «ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ» ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σε συμφωνία για την κατασκευή πίστας Φόρμουλα 
1 στη Σόφια, κατέληξαν ο υπουργός Οικονομίας, 
Ενέργειας και Τουρισμού της Βουλγαρίας, Τράιτσο 
Τράικοφ και ο σεΐχης Μοχάμεντ Αμπντούλ Τζαλίλ 
Αλ Μπλούκι, επικεφαλής του κρατικού επιχει-
ρηματικού ομίλου του Αμπού Ντάμπι (EAGB). Η 
κατασκευή της πίστας εντάσσεται στο πλαίσιο της 
οικονομικής συνεργασίας Βουλγαρίας - Αμπού 
Ντάμπι, τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου 
Οικονομίας της Βουλγαρίας.  Για την υλοποίηση 
του έργου, θα συσταθεί κοινοπραξία, ενώ η βουλ-
γαρική πλευρά θα παραχωρήσει έκταση γης, στην 
οποία θα κατασκευαστεί η πίστα της Φόρμουλα 1. 
Οι δύο πλευρές θα διαχειρίζονται, από κοινού, την 
πίστα και θα διοργανώνουν εκδηλώσεις, σύμφω-
να με το αγωνιστικό ημερολόγιο της Φόρμουλα 1.
(Αγγελιοφόρος 31/8/2010)

ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ ΜΕ ΚΑ-
ΝΑΛΙΑ 75 ΧΛΜ!
«Θρίαμβο για τον ενεργειακό τομέα της Βραζιλί-
ας» χαρακτήρισε ο -απερχόμενος οριστικά στις 3 
Οκτωβρίου- πρόεδρος Ινιάσιο Λούλα ντα Σίλβα την 
υπογραφή της σύμβασης για το τρίτο σε μέγεθος 
υδροηλεκτρικό φράγμα στον κόσμο, στην επαρχία 
του Μπέλο Μόντε. (Τα δύο πρώτα είναι των Τριών 
Φαραγγιών, στην Κίνα, και του Ιταϊπού, στα σύνο-
ρα Βραζιλίας - Παραγουάης). Το μεγαλεπήβολο 
έργο θα στοιχίσει 17 δισεκατομμύρια δολάρια και 
θα παρέχει ηλεκτρισμό σε 23 εκατομμύρια νοικο-
κυριά. Ταυτόχρονα όμως θα ξεσπιτώσει 50.000 
αυτόχθονες του Αμαζονίου, θα πλημμυρίσει μια 
έκταση- τριπλάσια από την Ελλάδα (500.000 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα) και θα «πληγώσει» το ευ-
αίσθητο οικοσύστημα του Αμαζονίου με δύο τερά-
στια κανάλια πλάτους 500 μέτρων και μήκους 75 
χιλιομέτρων - μεγαλύτερα δηλαδή κι από τη διώ-
ρυγα του Παναμά. […] Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση 
σχεδιάζει την κατασκευή συνολικά 70 (!) φραγμά-
των στην περιοχή του Αμαζονίου και ισχυρίζεται 
ότι το Μπέλο Μόντε θα δημιουργήσει 16.000 επο-
χικές και 2.000 μόνιμες θέσεις εργασίας. Για την 
προστασία του περιβάλλοντος θα διατεθούν 800 
εκατομμύρια δολάρια.
(Το Έθνος 31/8/2010)
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n ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ: ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Π.Δ. ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Οι πρόεδροι των κλαδικών συλλόγων των Δι-
πλωματούχων Μηχανικών λαμβάνοντας υπόψη 
τα σχετικά κείμενα με τις θέσεις ενός εκάστου 
φορέα για τα Π.Δ. του Υπουργείου Παιδείας περί 
απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων και το 
γεγονός ότι πάνω από τριάντα έτη δεν υπήρξε 
καμιά ουσιαστική πρωτοβουλία,  θεωρούμε ότι το 
σύστημα απονομής επαγγελματικών δικαιωμά-
των απαιτεί ριζική ανασύνταξη και θα πρέπει να 
είναι σύμφωνο με τις επιταγές και τις προκλήσεις 
της σύγχρονης ευρωπαϊκής και διεθνούς πραγ-
ματικότητας.
Όλοι εμείς οφείλουμε να συμβάλουμε προκειμέ-
νου να υπάρξει ένα αντικειμενικό σύστημα απο-
νομής επαγγελματικών δικαιωμάτων, τέτοιο ώστε 
να διασφαλίζεται η δημόσια ασφάλεια, η ασφά-
λεια των κατασκευών και ο υγιής ανταγωνισμός.
Θεωρούμε ότι η πρόταση για τα Π.Δ. που καταθέ-
τει το Υπουργείο Παιδείας είναι ελλιπής αφού δεν 
είναι δυνατόν δομικά στοιχεία των Π.Δ. που αφο-
ρούν στη συγκρότηση του φορέα, στα επίπεδα και 
στα όρια τεχνικής ευθύνης να παραπέμπονται σε 
επόμενα Π.Δ., αποσπασματική και όχι συνολική 
όπως απαιτεί η βαρύτητα του θέματος.
Προσβλέποντας στο μέλλον κατανοούμε ότι το 
πρόβλημα δεν είναι μόνο τα επαγγελματικά δι-
καιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ τα οποία άλλωστε 
τουλάχιστον σε ότι αφορά τις βασικές ειδικότητες 
τεχνολογικής εκπαίδευσης υπάρχουν ήδη και οι 
απόφοιτοι των συγκεκριμένων τμημάτων έχουν και 
ρόλο και μερίδιο στην αγορά εργασίας. Είναι δεδο-
μένο ότι σύντομα θα υπάρξουν απόφοιτοι Κέντρων 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, ΙΕΚ, κλπ. οι οποίοι 
θα αντιμετωπίσουν αντίστοιχα προβλήματα.
Πρέπει να ληφθεί δε υπόψη ότι ακόμη και σήμερα 
υπάρχουν ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών 
(Αεροναυπηγοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Πληροφορι-
κής κ.α.) οι οποίοι δεν έχουν θεσμοθετημένα επαγ-
γελματικά δικαιώματα.
Για όλους του παραπάνω λόγους διαπιστώνουμε ότι:
Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να δοθεί μια κα-
θολική λύση ώστε τα επαγγελματικά δικαιώματα 
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. Οι επιλογές 
του Υπουργείου Παιδείας δε δείχνουν ούτε προς 
την κατεύθυνση των συναινέσεων με την επιστη-
μονική κοινότητα, γεγονός που αποδεικνύεται από 
την αδιαφορία που επέδειξε η ηγεσία του Υπουρ-
γείου έναντι των εδώ και χρόνια κατατεθειμένων 
θέσεων - προτάσεων του Τ.Ε.Ε. και σύσσωμης της 
ακαδημαϊκής κοινότητας.
Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε να υπάρξει 
από το φθινόπωρο ένας ουσιαστικός, εντατικός,  
συνολικός διάλογος  ο οποίος θα  κινείται στους 
παρακάτω άξονες:

• Πρόσβαση στα τεχνικά επαγγέλματα ανάλογη 
των ακαδημαϊκών προσόντων. Άνισες σπουδές 
δεν είναι δυνατόν να οδηγούν σε ίσα επαγγελμα-
τικά δικαιώματα.
• Αντικειμενική και συνεχής αξιολόγηση όλων 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ).
• Αναμόρφωση του συστήματος πιστοποίησης 
επαγγελματικών προσόντων και απονομής επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων (άδειας άσκησης επαγ-
γέλματος).
• Λειτουργία του ΤΕΕ ως φορέα ο οποίος θα δι-
ενεργεί ουσιαστικές εξετάσεις και θα απονέμει 
επαγγελματικά δικαιώματα.
• Μέριμνα για την κάλυψη όλων των βαθμίδων της 
πυραμίδας των τεχνικών επαγγελμάτων.
Ζητάμε την απόσυρση της πρότασης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και των συναρμοδίων Υπουρ-
γείων σχετικά με τα Προεδρικά Διατάγματα που 
αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
αποφοίτων ΤΕΙ, η οποία σε ορισμένα σημεία που 
άπτονται του πλαισίου επαγγελματικών προσό-
ντων είναι εξωπραγματική.
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. 
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.
Νίκος Ζυγούρης, Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Ελλάδας
Ευάγγελος Λυρούδιας, Πρόεδρος Συλλόγου Αρ-
χιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών 
- Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων
Στέλιος Διαμαντίδης, Πρόεδρος Πανελληνίου 
Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλε-
κτρολόγων
Στέφανος Ξεκαλάκης, Πρόεδρος Πανελληνίου 
Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογρά-
φων Μηχανικών
Κωνσταντίνος Βαφειάδης, Πρόεδρος Πανελληνί-
ου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών
Κωνσταντίνος Σταματάκης, Πρόεδρος Συλλόγου 
Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδας
Τριαντάφυλλος Τσιτινίδης, Πρόεδρος Συλλόγου 
Ελλήνων Αεροναυπηγών

n ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ: 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-
ΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Πρόσκληση για υποβολή συμμετοχών 
Η Αρχιτεκτονική ως επάγγελμα, θα αποτελέσει το 
αντικείμενο των εργασιών του 11ου Πανελλήνιου 
Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, που οργανώνεται από 
το ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων. Το 
Συνέδριο, το θέμα του οποίου είναι: «ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ», θα πραγματοποιηθεί από Πέ-
μπτη 17 Μαρτίου έως Κυριακή 20 Μαρτίου 2011, 
στο Ζάππειο Μέγαρο, σε συνδιοργάνωση με το 
ΤΕΕ, υπό την αιγίδα του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
του Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και με 
τη συνεργασία του Ελληνικού Τμήματος της UIA 
και των Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής 
του Μουσείου Μπενάκη. 
Η Αρχιτεκτονική, ως αέναη σπουδή, θεωρία, ιστο-
ρία, τέχνη και συνθετική εφαρμοσμένη επιστήμη, 
ασκείται σε διάφορες κλίμακες από τους Αρχιτέ-
κτονες και όχι μόνο. Εκτός λοιπόν από την ανα-
ζήτηση και την συνεχή προσπάθεια για βελτίωση 
της ποιότητας των προσφερόμενων αρχιτεκτονι-
κών υπηρεσιών και σπουδών, τίθεται επιτακτικά 
το ερώτημα «ποιός σχεδιάζει τι». Κάτω από ποιές 
προϋποθέσεις χτίζεται και καταγράφεται η ιστο-
ρία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και πα-
ραδίδεται στην υπηρεσία του ανθρώπου και στην 
κρίση της ιστορίας.
Οι αρχιτέκτονες θα αποπειραθούν μέσα από το 
συνέδριο και τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις 

ένα άνοιγμα στην Ελληνική κοινωνία, με στόχο το 
ξεκαθάρισμα των ρόλων τους στο σύγχρονο σχε-
διασμό. Επίσης θα επιδιώξουν τη διεύρυνση του 
ρόλου των αρχιτεκτόνων στη σύγχρονη πραγμα-
τικότητα καθώς και τη διατύπωση πολιτικής για 
την Αρχιτεκτονική την προστασία και την ανάδει-
ξη του φυσικού και του ιστορικού πλούτου της 
χώρας. 

• Οι θεματικές ενότητες
1. Αρχιτεκτονική εκπαίδευση 
• Ιστορική αναδρομή της σχέσης αρχιτεκτονικής 
εκπαίδευσης και επαγγέλματος.
• Προγράμματα σπουδών των Αρχιτεκτονικών 
Σχολών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προπτυ-
χιακά – Μεταπτυχιακά.
• Η έρευνα για την αρχιτεκτονική.
• Ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ισοτιμίες 
πτυχίων.
• Πρακτική επαγγελματική εξάσκηση.
• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
• Η αρχιτεκτονική στη Μέση εκπαίδευση και η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών.
2. Επαγγελματικά δικαιώματα 
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος – Μητρώα μελε-
τητών – Στατιστικά μεγέθη.
• Επαγγελματικά δικαιώματα και αντιστοίχιση 
με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών – Φορέας 
χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων και κα-
θορισμός αρμοδιοτήτων και διακριτών ρόλων σε 
Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς και λοιπές συναφείς 
ειδικότητες.
• Ασφαλιστικά θέματα.
3. Άσκηση του επαγγέλματος και ρόλος των αρ-
χιτεκτόνων  
• Τα πεδία άσκησης του επαγγέλματος: μετεξελί-
ξεις και προοπτικές.
• Τεχνολογικές εξελίξεις.
• Το περιβαλλοντικό ζήτημα.
• Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. 
• Συνέργεια στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα. 
• Η δημόσια διοίκηση και η μάστιγα της γραφειο-
κρατίας. Πολεοδομικά γραφεία.
• Αναθέσεις μελετών δημοσίου.
• Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί.
4.  Ευρωπαϊκός χώρος και αρχιτεκτονική 
• Κοινοτικές Οδηγίες για την αρχιτεκτονική εκ-
παίδευση και το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.
• Οι θέσεις του Συμβουλίου των Αρχιτεκτόνων της 
Ευρώπης CAE, της UIA,  της UMAR, άλλων Ευρω-
παϊκών Αρχιτεκτονικών Επιμελητηρίων, του ΤΕΕ,  
εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
Ελληνικών Κομμάτων καθώς και της Κυβέρνησης.
5.  Πολιτική για την αρχιτεκτονική στη σύγχρονη 
Ελλάδα 
• Ιστορική αναδρομή.
• Δημόσιος – Ιδιωτικός τομέας / Κέντρο – Περι-
φέρεια.
• Οι επιπτώσεις των αναπτυξιακών πολιτικών 
στην ελληνική περιφέρεια και πόλη.
• Νησιωτική πολιτική. Το Αιγαίο χώρος ανάπτυ-
ξης υπερτοπικής σημασίας. 
• Νομοθεσία (Πολεοδομική, ΕΠΑΕ, Αρχαιολογικός 
νόμος κλπ.).
• Το ζήτημα των αυθαιρέτων.
• Νέες στρατηγικές για τη Χωροταξία, την Πολεο-
δομία και την Αρχιτεκτονική.
• Προβολή του αρχιτεκτονικού έργου (Αρχιτεκτο-
νικός Τύπος, Εκθέσεις κλπ).
• Η Ελλάδα και η Αρχιτεκτονική σήμερα.
6. Θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος
• Οι προτάσεις του Συνεδρίου για τη συγκρότηση 
Θεσμικού πλαισίου Εθνικής Πολιτικής για την Αρ-
χιτεκτονική.
• Εθνικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

• Όροι διεξαγωγής Συνεδρίου:
Το συνέδριο θα είναι ανοιχτό σε όσους επιθυμούν 
να συμμετάσχουν με ή χωρίς ανακοίνωση.
Οι εισηγήσεις στο συνέδριο θα είναι πρωτότυπες, 
θεωρητικές και εφαρμοσμένες, και θα κριθούν 
ως περιλήψεις από τρεις κριτές που θα ορισθούν 
με απόφαση του Συλλόγου.
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• Σημαντικές ημερομηνίες:
Αναγγελία διοργάνωσης του Συνεδρίου 
15 Ιουλίου 2010
- Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων 
15 Οκτωβρίου 2010
- Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων 
Έως 15 Νοεμβρίου 2010
- Τελευταία ημερομηνία υποβολής τελικών κει-
μένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου 
15 Δεκεμβρίου 2010
- Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεδρίου 
15 Φεβρουαρίου 2011
- Πραγματοποίηση Συνεδρίου – Διανομή βιβλίου 
περιλήψεων & CD τελικών κειμένων 
17-20 Μαρτίου 2011

Πληροφορίες: Οργανωτική Επιτροπή 11ου Πα-
νελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου “Επάγγελμα 
Αρχιτέκτων”.
Τηλέφωνα: 210 3215146, 210 3215147
Fax: 210 3215147
E-mail: sadas-pea@tee.gr & info@sadas-pea.gr
Ιστοσελίδα: www.sadas-pea.gr

n ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων είναι 
ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Ένωσης Αρχιτεκτό-
νων Μεσογείου (UMAR). Η χώρα μας επί σειρά 
ετών έχει αναλάβει με εκπρόσωπο του Συλλόγου 
το συντονισμό των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων 
που διοργανώνονται ετησίως από την UMAR και 
πραγματοποιούνται σε χώρες μέλη της. Επειδή 
το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να ορίσει νέο 
εκπρόσωπό μας στη θέση του συντονιστή των Κα-
λοκαιρινών Σπουδαστηρίων, παρακαλούμε να εκ-
δηλώσετε ενδιαφέρον μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
2010 στη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: 
210 3215146-7, sadas-pea@tee.gr. 
Σχετικά με τη λειτουργία, τους στόχους και τις 
δραστηριότητες της UMAR, επισκοπηθείτε την  
ιστοσελίδα: www.umar.org. 

n ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
Το εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο με τίτλο: 
«Επαναπροσδιορισμός μεθόδων αποκατάστα-
σης, συντήρησης και θεραπείας παραδοσιακών 
κτιρίων από βιοκλιματική σκοπιά», το τρίτο κατά 
σειρά που διοργανώνει ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια 
Ένωση Αρχιτεκτόνων για την προώθηση της φιλι-
κής προς το περιβάλλον αρχιτεκτονικής, (κατόπιν 
εισήγησης της σχετικής επιτροπής) θα γίνει τον 
Οκτώβριο του 2010.
Η θεματολογία του Εργαστηρίου – Σεμιναρίου 
αφορά προβλήματα αποκατάστασης συντήρησης 
που παρουσιάζουν τα παραδοσιακά κτίρια, με 
συγκεκριμένο αντικείμενο αναφοράς το παραδο-
σιακό κτίριο του Ξενώνα Στάμου Στούρνα που θα 
φιλοξενήσει το Εργαστήριο – Σεμινάριο. 
Θα διερευνηθούν εφαρμογές και τεχνικές επεμ-
βάσεων που δεν θα αλλοιώνουν τις βιοκλιματικές 
ιδιότητες των στοιχείων του κτιρίου, αλλά θα θε-
ραπεύουν και θα βελτιώνουν την απόδοσή τους.
Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους αρχι-
τέκτονες και θα λάβει χώρα από 18-24 Οκτωβρίου 
2010 στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στην Άλλη Με-
ριά στον Άνω Βόλο.
Οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στον Ξενώνα, 
το κόστος συμμετοχής είναι 80€ περιλαμβανομέ-
νης και της φιλοξενίας. Το Εργαστήριο – Σεμινά-
ριο μπορεί να παρακολουθήσει κανείς επιλέγο-
ντας άλλο τόπο διαμονής. Σε αυτή την περίπτωση 
το κόστος συμμετοχής θα είναι 50€.
Για την συμμετοχή απαιτείται η υποβολή σχετικής 
αίτησης. Η επιλογή θα γίνει με βάση τον αρ. πρω-
τοκόλλου της αίτησης, δεδομένου ότι ο αριθμός 
είναι περιορισμένος σε 28 συμμετοχές.
Πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής θα μπο-
ρείτε να βρείτε στο site του Συλλόγου www.sadas-
pea.gr και στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυ-
σακίου 15, 10555 Μοναστηράκι, τηλ. 2103215146 
Fax: 2103215147).

n ΣΜ-ΗΒΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ 
ΥΠΕΚΑ 
Πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνά-
ντηση την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010 του Συλλόγου 
Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος 
(ΣΜΗΒΕ) με τον κ. Δημήτριο Αθανασίου, εκπρό-
σωπο της Ειδ. Γραμματείας του ΥΠΕΚΑ για θέμα-
τα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
στο Υπουργείο. Το Σύλλογο εκπροσώπησαν ο 
Πρόεδρος Αθανάσιος Κολότσιος και το μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόριος Κώνστας.
Μέρος της συζήτησης αφορούσε σε θέματα σχετι-
κά με την επεξεργασία, την διάθεση και το κόστος 
του λογισμικού, του σχετικού με Ενεργειακές Με-
λέτες και Ενεργειακούς Επιθεωρητές, την ενημέ-
ρωση του κλάδου και των Πολεοδομιών, καθώς 
και διευκρινήσεις για τις αμοιβές των μελετών. 
Με την ευκαιρία τέθηκε ξανά η θέση μας για κα-
τάργηση του άρθρου 25 με τους περιορισμούς του 
ως προς την υποβολή Η-Μ μελετών.
Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου το μεν λογισμικό 
είναι έτοιμο, ενώ μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου θα 
έχουν ενημερωθεί οι Πολεοδομίες και το σύνολο 
των πληροφοριών θα είναι έτοιμο στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου. Επίσης, μέσα στο Σεπτέμβριο θα 
γίνουν επτά ενημερωτικές διημερίδες σε όλη την 
Ελλάδα (μία στη Θεσσαλονίκη).
Σχετικά με το θέμα των Ενεργειακών Επιθεω-
ρήσεων (Ε.Ε.), από το Σύλλογο εκφράστηκε για 
ακόμα μία φορά η πλήρης αντίθεσή του στην 
πρόθεση του Υπουργείου να μπορούν να συμμετέ-
χουν στις διαδικασίες για Ε.Ε., σε λεβητοστάσια – 
εγκαταστάσεις κλιματισμού οποιεσδήποτε άλλες 
ειδικότητες Μηχανικών πλην των Μηχανολόγων 
– Ηλεκτρολόγων (Μ-Η), τεκμηριώνοντας ως προς 
την αντιεπιστημονική και σε κάθε περίπτωση 
αντιδεοντολογική αυτή επιλογή. Τονίστηκε ότι σε 
αντίθετη περίπτωση οι μηχανικοί άλλων ειδικοτή-
των θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία 
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Επίσης, υποβλή-
θηκε ερώτημα για τους εκπαιδευτές των σεμινα-
ρίων και τη διαδικασία πρόσληψής τους, καθώς 
και για τις αμοιβές των Ε.Ε.
Πήραμε τη διαβεβαίωση ότι η σχετική με τις 
Ε.Ε. ΚΥΑ θα εκδοθεί τον Αύγουστο, οτι ο προσ-
διορισμός χρόνου εκπαίδευσης και η μορφή των 
εξετάσεων είναι σε σχεδιασμό, ενώ η διαδικασία 
πρόσληψης των εκπαιδευτών είναι σε φάση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος. Για το θέμα των αμοι-
βών των Ε.Ε., ότι είναι ακόμα υπό συζήτηση.
Καταληκτικά, υπήρξε υπόσχεση δυνατότητας 
επαφής και συνεργασίας προσεχώς σε όλα τα 
κοινού ενδιαφέροντος θέματα. 
Ο ΣΜΗΒΕ  είναι σε αναμονή των εξελίξεων σε όλα 
τα παραπάνω θέματα  και σε ετοιμότητα για παρεμ-
βάσεις, με γνώμονα τα συμφέροντα της κοινωνίας 
και του κλάδου μας.

n ΣΠΜΘ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
Στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, τη φιλο-
σοφία και το θέατρο η Πολιτεία εξακολουθεί 
να αντιμετωπίζει την παιδεία με προχειρότητα, 
επιπολαιότητα και πολιτικό καιροσκοπισμό. Τα 
σχέδια των Π.Δ. για τον καθορισμό των επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι. 
αποτελούν περίτρανη απόδειξη των παραπάνω.
Τα τελευταία χρόνια αποτελεί κοινή πεποίθηση 
στο χώρο των μηχανικών και του ΤΕΕ ότι στο σύ-
στημα παραγωγής έργων στην Ελλάδα απαιτείται 
μια ριζική ανανέωση, αφού έχει μείνει προσκολ-
λημένο στις ανάγκες και τα δεδομένα της δεκαε-
τίας του ’50. Στην εκ βάθρων όμως αυτή ανασύ-
σταση του τεχνικού γίγνεσθαι, ο καθορισμός των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των απασχολούμε-
νων σε αυτόν δεν είναι σίγουρα το πρώτο βήμα και 
αποτελεί μέγιστό λάθος να προηγηθεί της ανα-
διάρθρωσης της διαδικασίας και της θέσπισης 
προδιαγραφών στην παραγωγή των έργων στην 

Ελλάδα. Πρέπει επιτέλους η λέξη και η έννοια 
προγραμματισμός να εισχωρήσει βαθιά στην ορ-
γάνωση της δομής του κράτους, για να ξεπεράσει 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα μεγάλα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει και για να αποφύγει στο 
μέλλον τις σημερινές περιπέτειες. 
Τα τεχνικά έργα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την 
ανάπτυξη της χώρας, αποτελώντας νευραλγικό το-
μέα της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και της ποι-
ότητας ζωής. Η αποσπασματική κατάθεση Π.Δ. και 
μάλιστα στο μέσο του καλοκαιριού και σε μια πε-
ρίοδο που το ΤΕΕ και οι Πολυτεχνικές Σχολές βρί-
σκονται στις διαδικασίες αλλαγής διοικουσών και 
πρυτανικών αρχών αντίστοιχα, μόνο προς τη σωστή 
κατεύθυνση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
Ο μελετητικός και ο κατασκευαστικός κλάδος 
στην Ελλάδα δεν αντέχουν μια νέα πολιτική απο-
τυχία. Απαιτείται άμεση δημόσια διαβούλευση 
υπό την αιγίδα του ΤΕΕ και κατάθεση προτάσεων 
για την αναμόρφωση και τη βελτίωση του συστή-
ματος παραγωγής έργων. Δε χωράει άλλη αναβο-
λή. Μέσα στην αναμόρφωση αυτή εντάσσεται η 
δημιουργία μητρώων τεχνικών επαγγελμάτων, τα 
οποία θα είναι διαβαθμισμένα με βάση τις ακα-
δημαϊκές σπουδές και την επαγγελματική εμπει-
ρία. ΚΑΙ μέσα στη δημιουργία αυτών των μητρώων 
εντάσσεται η θεσμοθέτηση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΙ.   
Ας ακολουθήσουμε, για πρώτη φορά ίσως σ’ αυ-
τήν τη χώρα, την ορθή διαδικασία, ξεκινώντας από 
το πρώτο βήμα. Ας μην υποπέσουμε στα λάθη του 
παρελθόντος. Προτείνουμε την απόσυρση των 
Π.Δ. και την έναρξη διαλόγου των εμπλεκόμενων 
στα έργα φορέων υπό την αιγίδα του ΤΕΕ.

n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩ-
ΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Την Τρίτη 13.7.2010 πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση μεταξύ εκπροσώπων του Συλλόγου Μελετητών 
Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας και της 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Στη συνάντηση συμμετείχαν, 
εκ μέρους της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ο Εντεταλμέ-
νος Σύμβουλος κ. Γ. Τσιτουρίδης και ο Προϊστάμε-
νος της Διεύθυνσης Μελετών κ. Χ. Κέκης και εκ 
μέρους του Δ.Σ. του Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ., η Πρόεδρος 
κ. Μ. Γρηγοριάδου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Ι. Πίλτσης 
και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Α. Τοκατλίδης.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου έθεσαν στη συζήτη-
ση θέματα σχετικά με εν εξελίξει διαγωνισμούς 
συμβάσεων, εξοφλήσεις εγκεκριμένων λογαρια-
σμών και πιστοποιήσεις εκτελεσμένων εργασιών 
εκτελουμένων συμβάσεων. Επίσης, ζήτησαν από 
τους εκπροσώπους της εταιρείας ενημέρωση 
σχετικά με τον προγραμματισμό και την προοπτι-
κή νέων αναθέσεων συμβάσεων, δεδομένης της 
γενικής οικονομικής ύφεσης και των επαγγελ-
ματικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα 
μελετητικά γραφεία.
Σε ότι αφορά τις εξοφλήσεις λογαριασμών και τις 
πιστοποιήσεις εκτελεσμένων εργασιών, οι υπεύθυ-
νοι της εταιρείας απάντησαν ότι καταβάλλεται κάθε 
προσπάθεια για την προώθησή τους. Σχετικά με τους 
εν εξελίξει διαγωνισμούς συμβάσεων, που αφορούν 
την Εξωτερική Περιφερειακή οδό, προς το παρόν 
δεν έχει ληφθεί απόφαση για την ενεργοποίησή 
τους, μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων για την τροποποίηση του 
προγραμματισμού υλοποίησης του έργου.
Έγινε, επίσης, συζήτηση σχετικά με το νέο προ-
γραμματισμό των δραστηριοτήτων της ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε., που αφορούν την υλοποίηση έργων στα 
νησιά του Αιγαίου (έργα οδοποιίας, αποχετεύσεων, 
βιολογικών καθαρισμών κ.λ.π.), καθώς και στην 
υλοποίηση επεμβάσεων στο οδικό δίκτυο όλων 
των νομών της χώρας, για την αύξηση της οδικής 
ασφάλειας. Οι νέες αυτές εξελίξεις δίνουν, καταρ-
χήν, μία προοπτική για αναθέσεις συμβάσεων με-
λετών και παροχής υπηρεσιών, που σχετίζονται με 
την υλοποίηση των παραπάνω έργων. n



Προσωπικό στοίχημα για την αλλαγή του ρόλου 
του ΤΕΕ, ώστε αυτό να μην καταλήξει ένα επιμε-
λητήριο –«σφραγίδα», καταδικασμένο σε αργό 
θάνατο, έχει θέσει για τη νέα του θητεία ο Τάσος 
Κονακλίδης, ως πρόεδρος του μεγαλύτερου πε-
ριφερειακού τμήματος του Επιμελητηρίου. 
Ο Τ. Κονακλίδης σημειώνει ότι το ΤΕΕ πρέπει να 
αποτελέσει φορέα ολόκληρου του τεχνικού κόσμου 
και εξηγεί  γιατί θεωρεί ότι αυτή η αλλαγή αποτελεί 
τον πιο σημαντικό στόχο εν μέσω κρίσης.
 Στα «συν» της προηγούμενης θητείας του προσμε-
τρά το γεγονός ότι χιλιάδες μηχανικοί προσέγγισαν 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Στα «πλην» ότι οι μηχανικοί στην Κ. Μακεδονία 
–όπως άλλωστε και στην υπόλοιπη Ελλάδα- δεν 
πείστηκαν να συσπειρωθούν στις κινητοποιήσεις 
για το ασφαλιστικό και τα επαγγελματικά θέματα.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ μιλάει ακόμη για την 
οικονομική κρίση, τις άτολμες αλλαγές του «Καλ-
λικράτη», που θεωρεί ότι είναι ανίκανες να εξυπη-
ρετήσουν τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης, τα μεγάλα 
έργα και το περίφημο Master Plan δεκαετίας, αλλά 
και για τις απίστευτες –όπως τις χαρακτηρίζει- αλ-
ληλεπικαλύψεις μεταξύ φορέων.
Προσθέτει ότι το 2012 η Θεσσαλονίκη θα πρέ-
πει να έχει έτοιμο το νέο εκθεσιακό της κέντρο. 
Κατά τον κ. Κονακλίδη, το σημερινό αναπτυξια-
κό μοντέλο της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας 
έχει κλείσει τον κύκλο του και απαιτείται νέο, 
βασισμένο στην καινοτομία και την πράσινη ανά-
πτυξη, στο οποίο οι μηχανικοί μπορούν να έχουν 
σημαίνοντα ρόλο. 
Ο ίδιος καταθέτει τις σκέψεις του για το ασφα-
λιστικό και τη μη ορθή διαχείριση των ταμείων 
(«δεν μπορείς να δίνεις σύνταξη σε έναν άνθρω-
πο με 1.000 ένσημα και 4.000 πλασματικά»), τη 
βάση του 10 για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, 
για το φορολογικό και την κατάργηση της ελάχι-
στης αμοιβής, αλλά και για το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.

n  Έχετε βάλει κάποιο «στοίχημα» με τον εαυτό 
σας για την τρέχουσα θητεία; Ποιος είναι ο βασι-
κός σας στόχος;
Με δυο λόγια: να αλλάξει το ΤΕΕ.  Να προχωρή-
σει. Να κρατήσει  και να διευρύνει το ρόλο του 
τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, αλλά να γίνει 
φορέας ολόκληρου του τεχνικού κόσμου, με βα-
σικό λόγο στην πιστοποίηση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων της πυραμίδας  των τεχνικών. 
Στο μάτι του κυκλώνα και με τα τόσα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί, μπορεί να μην 
ακούγεται τόσο σημαντικό. Αρκεί όμως  να σκε-
φτούμε ότι αν το ΤΕΕ, αδιαφορώντας για τις αλ-
λαγές που συμβαίνουν,  συνεχίσει με τη σημερινή 

μορφή, θα καταλήξει ένα Επιμελητήριο – σφραγί-
δα. Τότε όλα τα ζητήματα που αφορούν τους μη-
χανικούς, το τεχνικό έργο και την παραγωγή, θα 
αφεθούν στους αμείλικτους νόμους της αγοράς. 
Όσο για τις παρεμβάσεις της Πολιτείας, έχουμε 
πικρή πείρα.
Γι’ αυτό, έχω βάλει προσωπικό στοίχημα, ως πρό-
εδρος του μεγαλύτερου περιφερειακού τμήματος 
του ΤΕΕ να εργαστώ σκληρά προς αυτή την κατεύ-
θυνση. 

n Δύσκολος στόχος… Προς ποια κατεύθυνση θα 
κινηθείτε για να τον πετύχετε;
Η βασική δουλειά έχει γίνει. Ξεκινάμε αμέσως 
την επικαιροποίησή της και συνεχίζουμε με την  
προσπάθεια προώθησης προς το ΤΕΕ και τα Πε-
ριφερειακά Τμήματα, που είχαμε αρχίσει στην 
προηγούμενη θητεία. Πάντως το ΤΕΕ, τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια, κάνει συνεχώς απόπειρες να 
αλλάξει το θεσμικό του πλαίσιο, αλλά μόνο στο 
εσωτερικό επίπεδο π.χ., τη διαδικασία εκλογής 
και ανάδειξης οργάνων, όχι σε ότι αφορά τη φύση 
και το χαρακτήρα του. Το θέμα όμως έχει ανοίξει, 
το Υπουργείο Παιδείας, όπως – όπως βέβαια-  
έχει  αρχίσει το διάλογο περί πιστοποίησης, δεν 
μπορούμε εμείς να πετάμε τη μπάλα στην κερκί-
δα.

n Στην αρχή της προηγούμενης θητείας σας, το 
2006, είχατε πει ότι προτεραιότητά σας είναι «οι 
μηχανικοί να αισθάνονται το ΤΕΕ σπίτι τους», να 
έρθουν πιο κοντά στο ΤΕΕ. Θεωρείτε ότι τον πε-
τύχατε;
Έχουν γίνει σημαντικά βήματα από το 2006 μέχρι 
σήμερα. Καταρχήν, από τον Ιούνιο του 2008, το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ υποδέχεται τα μέλη του  στο νέο ιδιό-
κτητο κτήριό του, σε σαφώς βελτιωμένο και ερ-
γονομικό περιβάλλον, με εύκολη πρόσβαση και 
χώρο στάθμευσης.  
Πολύ βασικό βήμα για την προσέλκυση των μη-
χανικών είναι τα σεμινάρια που διοργανώσαμε 
με τη συνδρομή των συνεργατών και των στελε-
χών του ΤΕΕ/ΤΚΜ και ιδιαίτερα του Τμήματος 
Επαγγελματικών Θεμάτων. Στα πάγια θέματα που 
αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα των 
μηχανικών, προστέθηκαν ζητήματα αιχμής όπως 
το κτηματολόγιο, οι ευρωκώδικες, ο ενεργεια-
κός σχεδιασμός, οι ημιυπαίθριοι. Μόνο από τα 
28 σεμινάρια που κάναμε μέσα στο 2009, πήραν 
πιστοποιητικό παρακολούθησης 1500 μηχανικοί. 
Αν συνυπολογίσουμε όσους παρακολούθησαν 
τα «ανοιχτά» σεμινάρια: για τους νέους μηχανι-
κούς που διοργανώνονται μετά από κάθε περίοδο 
εξετάσεων για άδεια άσκησης επαγγέλματος, το 
ετήσιο φορολογικό και τα σεμινάρια για τους ευ-
ρωκώδικες, για τη φορολογία των ακινήτων, για 

Aν το TEE δεν αλλάξει, δεν θα επιβιώσει

τους ημιυπαίθριους, ο αριθμός αυτός υπερδιπλα-
σιάζεται. Τώρα, προσθέστε και τα μέλη των 8 Μο-
νίμων Επιτροπών, των 40 Ομάδων Εργασίας, τους 
530 συναδέλφους που εκπροσώπησαν το ΤΕΕ σε 
Επιτροπές και Συμβούλια της Κεντρικής Μακεδο-
νίας σε όλη τη θητεία, τους πραγματογνώμονες, 
τους εισηγητές του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 
τους εισηγητές των σεμιναρίων και όλους τους 
μηχανικούς που συμμετείχαν στις 48 εκδηλώσεις. 
Έχουμε ένα άθροισμα που δείχνει τον ισχυρό δε-
σμό του Τμήματος με τα μέλη του. Άρα ναι, σε με-
γάλο βαθμό ο στόχος πραγματοποιήθηκε.
 
n Σε ποια πεδία θεωρείτε ότι δεν έχετε πετύχει 
τους επιδιωκόμενους στόχους, στο βαθμό που 
θα θέλατε;
Από όλους αυτούς τους συναδέλφους που συνερ-
γάστηκαν και πήραν μέρος στις δραστηριότητες 
του ΤΕΕ, ούτε το ένα δέκατο  δε συσπειρώθηκε 
στους αγώνες και στις κινητοποιήσεις του για το 
ασφαλιστικό και για άλλα φλέγοντα επαγγελματι-
κά ζητήματα των μηχανικών. Επίσης, στις φετινές 
εκλογές είχαμε αυξημένη αποχή, αν και όχι τόσο 
στην περιφέρεια. Αυτά βέβαια δε συμβαίνουν 
μόνο στο ΤΕΕ. Είναι  φαινόμενα όλων των μαζικών 
χώρων και -σε ένα βαθμό- είναι  δικαιολογημέ-
να. Ο ανταγωνισμός που αγριεύει, ο βιοπορισμός 
που γίνεται όλο και πιο δύσκολος οδηγούν ολο-
ένα στον ατομικισμό και στην απομόνωση.  Αυτό 
πάντως δε μας απαλλάσσει, όσους εκλεγόμαστε 
και ασχολούμαστε με τη διοίκηση του ΤΕΕ, ούτε 
από τις ευθύνες μας ούτε από την προσπάθεια να 
εμπνεύσουμε και να συσπειρώσουμε ξανά τους 
μηχανικούς. 

n Τους τελευταίους μήνες η Ελλάδα διέρχεται 
μια κρίση, που όλοι χαρακτηρίζουν πρωτόγνω-
ρη. Σε επίπεδο φορέων –επιστημονικών, πα-
ραγωγικών, συνδικαλιστικών- και του ίδιου του 
ΤΕΕ, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί 
αυτή η πρόκληση;
Φαίνεται ότι η εποχή των συντεχνιών, της αντιπα-
ράθεσης σε επίπεδο καφενείου και της κυριαρχίας 
του προσωπικού επί του συλλογικού ήρθε η ώρα 
να τελειώσει. Χρειάζεται να καθίσουμε κάτω και 
να δουλέψουμε σοβαρά και συντεταγμένα. Μέσω 
οργανωμένων δομών να πιέσουμε την κυβέρνη-
ση, την αντιπολίτευση, τα κόμματα, ώστε να προ-
χωρήσουμε με βάση την κοινή λογική, το κοινό 
συμφέρον, μακριά από συντεχνιακά συμφέροντα. 
Το ΤΕΕ έχει και την οργάνωση και τη δυνατότητα να 
ασκήσει αυτό το ρόλο. Ακόμη ένας στόχος της θη-
τείας είναι λοιπόν να ενισχυθεί αυτή η δυνατότητα, 
και να προχωρήσουμε σε πιο στενές συνεργασίες 
με άλλους χώρους: φορείς, οργανισμούς, επιμελη-
τήρια, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

n Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επανειλημμένα επισημάνει 
την ανάγκη να υπάρξει μητροπολιτική διοίκηση 

n Αλεξάνδρα Γούτα  
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Aν το TEE δεν αλλάξει, δεν θα επιβιώσει

στη Θεσσαλονίκη. Με βάση αυτό το δεδομένο, 
πώς σχολιάζετε τις αλλαγές που έφερε ο «Καλ-
λικράτης»; 
Οι αλλαγές του Καλλικράτη για τη Θεσσαλονίκη 
είναι άτολμες και ανίκανες να εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες μιας Μητρόπολης. Η πιο σοβαρή αιτία  
για την κακοδαιμονία της Θεσσαλονίκης, είναι η 
αδυναμία της να χαράξει ενιαία αναπτυξιακή πο-
λιτική. Και όχι μόνο. Αδυναμία να εξυπηρετήσει 
τις ανάγκες της, που βέβαια δε σταματούν στα 
όρια των επιμέρους δήμων, να οργανώσει  τις 
λειτουργίες της, να σχεδιάσει και να διοικήσει 
τα έργα. Και βέβαια αδυναμία να υψώσει δυνατή 
φωνή και να διεκδικήσει.
Αυτά τα προβλήματα δε λύνονται εξωθεσμικά και 
με τερτίπια. Για παράδειγμα έγινε η άτυπη «Συντο-
νιστική Επιτροπή», υπό τον Υφυπουργό ΥΠΟΔΗΜΙ 
για το σχεδιασμό των υποδομών μεταφοράς. Και 
μετά; Θα γίνει ακόμα μία άτυπη επιτροπή για τα 
χωροταξικά, μία για τα περιβαλλοντικά, μία για 
την εκθεσιακή δραστηριότητα, μία για το λιμάνι, 
μία λοιπών έργων και μία άτυπη «υπερεπιτροπή» 
για να συντονίζει όλες τις προηγούμενες;
Δεν ξέρω τι φταίει που δε θεσμοθετήθηκε η κα-
τάλληλη δομή αυτοδιοίκησης για τα δύο Μητρο-
πολιτικά Κέντρα της χώρας: αν φταίει η αδυναμία 
επιλογής μοντέλου, οι πολιτικές σκοπιμότητες ή 
η αδιαφορία. Για την πρώτη περίπτωση υπάρχει 
η διεθνής εμπειρία, για τη δεύτερη και την τρίτη 
ζητείται πολιτική βούληση.

n Τώρα, όμως, δεν έχουμε μητροπολιτική διοί-
κηση, έχουμε «Καλλικράτη». Τι πιστεύετε ότι θα 
γίνει;
Η μείωση του αριθμού των Δήμων, στο Πολεο-
δομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης  θα βελτιώσει 
ίσως κάποιες διοικητικές λειτουργίες, θα μειώσει  
κάποια έξοδα αλλά δε θα αγγίξει την ουσία. Πά-
ντως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα γενικά στον 
Καλλικράτη που αφορούν την οργάνωση και τους 
οικονομικούς πόρους. Δύο μήνες πριν τη συνένω-
ση Δήμων, το τέλος της Νομαρχίας  και την αρχή 
της αιρετής Περιφέρειας δεν έχουν γίνει οι ανα-
γκαίες ….. πρόδρομες εργασίες. Υπάρχει λοιπόν 
σοβαρός κίνδυνος, το πέρασμα στη νέα κατάστα-
ση να μη γίνει ομαλά. Οπότε, ένα θετικό μέτρο χά-
νει την αποτελεσματικότητά του και απαξιώνεται 
στη συνείδηση των πολιτών.

n Σε σχέση με μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης 
(μετρό, υποθαλάσσια), οι μέχρι σήμερα χειρι-
σμοί ανέδειξαν σε μεγάλο βαθμό ένα έλλειμμα 
ορθού σχεδιασμού. Τι πρέπει να γίνει από εδώ 
και πέρα;
Το λέμε συνέχεια στο ΤΕΕ και θα το ξαναπώ. Ο 
ρόλος του Οργανισμού Ρυθμιστικού είναι καθορι-
στικός, αλλά ποτέ, από την ίδρυσή του, ο Οργα-
νισμός δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό το ρόλο. Με 
βάση τον ιδρυτικό του νόμο, ο ΟΡΘΕ μπορεί να 

ασκεί ουσιαστική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα 
σχεδιασμού των μεγάλων παρεμβάσεων στη Θεσ-
σαλονίκη. Στην πράξη, η αντιμετώπισή του από 
την Κεντρική εξουσία, από το αρμόδιο Υπουργείο 
δηλαδή που ήταν μέχρι πρότινος το ΥΠΕΧΩΔΕ και 
πλέον το ΥΠΕΚΑ ,αλλά και τους τοπικούς φορείς, 
και η έλλειψη στελέχωσης ακυρώνουν και το 
πνεύμα και το γράμμα του νόμου. 

n Φαντάζομαι ότι η ανάγκη για στελέχωση του 
ΟΡΘΕ γίνεται ισχυρότερη και άμεση, όταν υπάρ-
χει στη μέση ένα master plan για την αναβάθμι-
ση της Θεσσαλονίκης μέχρι το 2020, στο οποίο ο 
Οργανισμός εμπλέκεται άμεσα…
Πραγματικά, έτσι είναι. Το δε master plan από 
μόνο του αποτελεί μια θετική κίνηση, αλλά είμαι 
βέβαιος ότι, όχι στη δεκαετία που είναι ο στόχος, 
αλλά ούτε στην 20ετία πρόκειται να υλοποιηθεί. 
Ως ΤΕΕ/ΤΚΜ, πάντως, ήμασταν ανέκαθεν υπέρ 
ενός συνολικού και ενιαίου σχεδιασμού για την 
πόλη, χωρίς όλες αυτές τις  αποσπασματικές κι-
νήσεις και τις απίστευτες αλληλεπικαλύψεις. Για 
αυτό πρέπει να υπάρχει στενή και άμεση συνερ-
γασία, να μη λέει ο καθένας τα δικά του, να μην  
υπάρχουν δέκα διαφορετικές προτάσεις αξιοποί-
ησης για τον ίδιο χώρο.

n Τι εννοείτε όταν μιλάτε για «απίστευτες» αλ-
ληλεπικαλύψεις και «δέκα διαφορετικές προτά-
σεις»;
Εννοώ ότι όταν καθένας κάνει του κεφαλιού του, 
δεν οδηγούμαστε πουθενά. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα αποτελεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο που 
με το έτσι θέλω η «ΘΕΜΙΣ» και ο Οργανισμός Λι-
μένος αποφάσισαν να το χωροθετήσουν  σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο. Ούτε υπολόγισαν άλλες 
χρήσεις και δεσμεύσεις όπως η εξυπηρέτηση της 
κατασκευής και λειτουργίας της τέως και της νυν 
υποθαλάσσιας, η εγκατάσταση του διαχειριστή 
του ΣΕΜΠΟ, λιμενικές χρήσεις. Ούτε ζήτησαν, 
έστω για τα μάτια, γνωμοδότηση του Οργανισμού 
Ρυθμιστικού.

n Μιλώντας για χωροθέτηση… Η μετεγκατάστα-
ση του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου Θεσσαλο-
νίκης, στο σημείο που είχε εξαρχής προτείνει το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, φαίνεται ότι θα προχωρήσει τελικά…
Θέλω να ελπίζω ότι οι παλινωδίες και οι καθυστε-
ρήσεις που σημειώθηκαν στο παρελθόν, με ευθύ-
νη της εκάστοτε κυβέρνησης, έχουν τελειώσει. Το 
2012, οι εκδηλώσεις για τον  εορτασμό των 100 
χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονί-
κης, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις νέες, σύγ-
χρονες εκθεσιακές εγκαταστάσεις στη Σίνδο και 
το Μητροπολιτικό πάρκο στην κεντρική περιοχή 
της πόλης. Ο σημερινός χώρος της Έκθεσης μαζί 

με το τρίτο Σώμα Στρατού και παράλληλα με την 
αποσυμφόρηση του campus του ΑΠΘ, θα είναι το 
σημείο ή μάλλον το κέντρο αναφοράς, το καύχη-
μα,  της νέας, σύγχρονης και  ελκυστικής φυσιο-
γνωμίας της Μητρόπολης.

n Η κρίση έφερε και απίσχναση του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Πιστεύετε ότι 
αυτό ανοίγει το δρόμο για περισσότερες Συμπρά-
ξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ); 
Η μείωση του ΠΔΕ είχε προηγηθεί χρονικά, η κρίση 
όμως έφερε το τελικό χτύπημα. Με τους δημόσι-
ους πόρους σχεδόν να μηδενίζονται, πολλαπλασι-
άζεται ο κίνδυνος εφαρμογής των ΣΔΙΤ άκριτα και 
δια πάσαν νόσον, με αποτέλεσμα τη μακροχρόνια 
υπερχρέωση της χώρας. Και εδώ δεν ισχύει ότι ο 
βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται.
Το έχουμε στοιχειοθετήσει και μέσω μελέτης 
που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα: τα ανταπο-
δοτικά έργα μπορούν να γίνονται μέσω ΣΔΙΤ. Για 
τα μη ανταποδοτικά όμως, όπως τα νοσοκομεία, 
οι ΣΔΙΤ πρέπει να αποτελούν επιλογή, μόνο αφού 
έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες λύσεις και περι-
θώρια χρηματοδότησης. 
Η Πολιτεία πάντως δε φάνηκε πρόθυμη να συ-
νταχθεί με τις απόψεις του ΤΕΕ και δεδομένων 
των συνθηκών θα οδηγηθούμε σε περισσότερες 
συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ. Η έγκαιρη και 
ορθολογική χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ και άλ-
λων χρηματοδοτικών εργαλείων θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν ένα μικρό ανάχωμα.

n Έχετε επισημάνει επανειλημμένως ότι το ση-
μερινό αναπτυξιακό μοντέλο στην Ελλάδα έχει 
τελειώσει και ότι χρειάζεται νέο…
Πραγματικά, το πιστεύω. Ο κύκλος των οικονο-
μικών/αναπτυξιακών μοντέλων συνήθως κλείνει 
σε 30 χρόνια, η οικοδομή όμως συνέχισε απτόητη 
από τη δεκαετία του 60, από το τρίπτυχο  οικοδο-
μή, μετανάστευση, ναυτιλία. Αυτός ο κύκλος έχει 
κλείσει πια. Προφανώς θα ξαναδουλέψει η οικο-
δομή, με τις επεκτάσεις σχεδίων πόλεων, τις του-
ριστικές υποδομές, τη β’ κατοικία, την ανανέωση 
αστικού ιστού. Αλλά ποτέ σε τέτοια έκταση και 
ένταση. Βέβαια υπάρχουν τεράστια περιθώρια για 
ανάπτυξη του τεχνικού έργου λόγω των ελλείψεων 
σε υποδομές. Υπάρχει η ανάγκη βελτίωσης των 
πόλεων μέσω των αστικών αναπλάσεων. Υπάρχει 
η ανάγκη προσεισμικής ενίσχυσης και ενεργεια-
κής αναβάθμισης των κτιρίων. Αλλά το στοίχημα 
είναι να πάμε και ένα βήμα παραπέρα: να ανα-
πτύξουμε καινοτόμες δράσεις, να επενδύσουμε 
στην πράσινη ανάπτυξη. Και ακόμα, η συνέχιση 
της  κλασσικής οικοδομικής δραστηριότητα να γί-
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νει βάσει οικιστικού και χωροταξικού σχεδίου. Για 
να μην κλείσουμε άλλα ρέματα, να μη νομιμοποι-
ήσουμε άλλα αυθαίρετα (γιατί να τα γκρεμίσουμε 
αποκλείεται), να μην καταπατήσουμε άλλο, αιγι-
αλούς και δάση. Αλλά εδώ δεν έχει θεσμοθετη-
θεί ακόμα το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών 
Έργων, απαραίτητο θεσμικό εργαλείο για ποιοτικά 
ιδιωτικά έργα και πάγιο αίτημα του ΤΕΕ που έχει 
καταθέσει πλήρη πρόταση. 

n Κι ο ρόλος των μηχανικών σε αυτό το νέο ανα-
πτυξιακό μοντέλο;
Αντί άλλης απάντησης, θα παραθέσω κάποια 
στοιχεία από μελέτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
για την  Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης, του CEDEFOP, που λειτουργεί εδώ στην 
πόλη μας. Μου έκαναν μεγάλη εντύπωση και τα 
κράτησα. Δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Αυγού-
στου και κρίμα που δεν τα είδαν πολλοί.
Στη μελέτη αναφέρεται ότι «η πράσινη ανάπτυξη 
απαιτεί περισσότερους μηχανικούς από αυτούς 
που παράγει σήμερα η Ευρώπη». Ότι «λόγω 
δημογραφικών τάσεων, ορισμένες χώρες δεν 
έχουν αρκετούς μηχανικούς για να αντικαταστή-
σουν αυτούς που συνταξιοδοτούνται». Και  ότι «η 
έλλειψη μηχανικών αποτελεί ίσως το σοβαρό-
τερο πρόβλημα του περιβαλλοντικού τομέα στη 
Γερμανία, που μάλιστα επιδεινώνεται λόγω της 
μείωσης αποφοίτων και εκπαιδευόμενων μηχανι-
κών τα τελευταία χρόνια». 
Ακόμα ότι, με μια πολύ ταχύρρυθμη εκπαίδευση 
και κατάρτιση, εργαζόμενοι που έχουν ήδη τεχνι-
κές δεξιότητες, όπως οι μηχανικοί, μπορούν να 
περάσουν γρήγορα και αποδοτικά στα «πράσινα 
επαγγέλματα».
Την ίδια στιγμή, με βάση παλαιότερη έρευνα, χιλι-
άδες θέσεις εργασίας προβλέπεται να «κλείσουν» 
μέχρι το 2020 στην Ελλάδα, στις παραδοσιακές 
κατασκευές (-37.000), αν και η λεγόμενη «ζήτηση 
αντικατάστασης» (για να πληρωθούν τα κενά από 
απερχόμενους εργαζομένους) θα εξισορροπήσει 
κάπως την κατάσταση στην αγορά απασχόλησης. 
Στη χώρα μας, η περιορισμένη παραγωγική δρα-
στηριότητα αλλά και η λογική «αυτό ξέρω - αυτό 
εμπιστεύομαι» στον επαγγελματικό προσανατο-
λισμό, περιορίζει τις επιλογές και το ρόλο των 
μηχανικών.  Πρέπει να αλλάξουν  τα πράγματα. 
Να ξεχάσουμε την πεπατημένη και να ανοίξουμε 
νέες προοπτικές. Εδώ, μπορούμε να αναλάβουμε 
πρωτοβουλίες ως Επιμελητήριο και θα έχουμε 
ευθύνες αν δεν το κάνουμε. Χρειάζεται όμως και 
αναπροσανατολισμός της εκπαίδευσης και κυρί-
ως επένδυση στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρ-
τιση και στην εξειδίκευση. 

n Αυτή την επιμόρφωση μπορεί να την προσφέ-
ρει το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ κατά τη γνώμη σας;
Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την 
επιμόρφωση των μηχανικών, αλλά παρουσιάζει προ-
βλήματα.  Άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να κλείσει, 
αλλά να λειτουργήσει διαφορετικά, πιο παραγωγικά 
και να εξορθολογήσει τα οικονομικά του. Το ΤΕΕ καλά 
έκανε και το ίδρυσε, αλλά τώρα χρειάζεται να βελτιώ-
σει τη λειτουργία του προς όφελος και των μηχανικών 
και του ίδιου του επιμελητηρίου. Πάντως το  Τμήμα 
μας ζήτησε να έχει άμεσο λόγο στη δραστηριότητα 
του παραρτήματος Θεσσαλονίκης.

n Αφού άνοιξε η συζήτηση για την εκπαίδευ-
ση, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στα 

πανεπιστήμια, όπου δρομολογούνται αρκετές 
αλλαγές… 
Έχουμε καταντήσει όταν μιλάμε για εκπαίδευ-
ση – όχι μόνο μεταξύ μας, στις παρέες αλλά και 
στις επίσημες διαβουλεύσεις της Πολιτείας-  να 
εννοούμε το πώς θα περάσει κάποιος σε κάποια 
σχολή  και τι θα κάνει όταν βγει. Αυτό το πράγμα 
όμως δεν είναι παιδεία. Δε μορφώνει ανθρώπους 
άξιους, πολίτες αξιοπρεπείς, που αναλαμβάνουν 
τις υποχρεώσεις τους, που ξέρουν τα δικαιώματά 
τους και τα διεκδικούν στα ίσια, χωρίς να ξεπέ-
φτουν στη συναλλαγή. 
Σχετικά με την τεχνική παιδεία είναι γνωστό το 
αλλαλούμ με την προσπάθεια ταύτισης Πολυτεχνι-
κών και ΤΕΙ ενώ τελευταία μπήκαν στο χορό και τα 
ΚΕΣ. Τι να πρωτοπεί κανείς. Για την τεχνική ευθύ-
νη που θα χάνεται, για την ασφάλεια των υποδο-
μών και το Δημόσιο συμφέρον που διακυβεύονται 
η για την  παραπλάνηση γονιών και φοιτητών. 
Μηχανικός με ταχύρρυθμες διαδικασίες και 
λογικές ήσσονος προσπάθειας δε γίνεται. Αν ξε-
κινήσουμε από αυτή τη βάση, ίσως καταλήξουμε 
κάπου στο διάλογο με τη συνάδελφο μηχανικό 
Υπουργό Παιδείας.

n Αλήθεια, οι αλλαγές σε ότι αφορά τις εισαγω-
γικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια πιστεύετε 
ότι είναι θετικές;
Οι εισαγωγικές εξετάσεις ήταν ανέκαθεν ένα 
σύστημα αδιάβλητο, ίσως το μόνο στην Ελλάδα. 
Προσωπικά πιστεύω ότι στα πανεπιστήμια πρέπει 
να έχουν δυνατότητα πρόσβασης όσοι θέλουν και 
προσπαθούν πραγματικά να σπουδάσουν. Εδώ 
όμως αρχίζουν τα δύσκολα: Οι σχολές πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν τους εισα-
κτέους και η πολιτεία πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι 
δεν έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει επαγγελ-
ματικά όλους αυτούς τους αποφοίτους. 
Επίσης:
Δεν μπορούν να ιδρύονται σχολές με μοναδικό σκο-
πό την «ανάπτυξη» της πόλης που τις φιλοξενεί, 
λόγω  παροχής υπηρεσιών στους σπουδαστές τους.
Είναι ντροπή η ψηφοθηρία σε βάρος των γονιών 
που χάνουν τα λεφτά τους και των παιδιών που 
χάνουν τα χρόνια τους για ένα πτυχίο από κάποια 
τέτοια σχολή ή αγορασμένο από κάποιο ΚΕΣ.
Είναι διεθνής διασυρμός η είσοδος υποψηφίων 
σε ιδρύματα, που η Πολιτεία ονόμασε ανώτατα,  με 
μέση βαθμολογία ίση/μικρότερη της μονάδας. 

n Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει προ πολλού κοινοποιήσει τις 
θέσεις του για το φορολογικό των μηχανικών και 
την κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής και έχει 
αντιδράσει στις προωθούμενες αλλαγές. Ποια 
είναι η προσωπική σας άποψη για το θέμα;
Έχω αναφερθεί πολλές φορές στα συγκεκριμένα 
θέματα και οι μηχανικοί μπορούν να ανατρέξουν 
στις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην ιστοσελίδα του και 
στο «Τεχνογράφημα». Με λίγα λόγια, η κατάργηση 
της ελάχιστης αμοιβής στις σημερινές συνθήκες, 
θα δημιουργήσει έντονο, αλλά όχι θετικό αντα-
γωνισμό στην αγορά. Θα πάμε σε εξευτελιστικές 
τιμές κι έτσι θα πέσει και η ποιότητα των μελετών 
και των έργων. Ούτε το κράτος θα ωφεληθεί γιατί 
θα έχει απώλεια εσόδων από το ΦΠΑ και το φο-
ρολογικό συντελεστή.
Όσο για εκείνους που πιστεύουν ότι όλο αυτό θα 
ωφελήσει έστω τους πολίτες, πλανώνται πλάνην 

οικτρά. Αυτό που βοηθάει τους πολίτες είναι μια 
μελέτη και ένα έργο  υψηλής ποιότητας, με τα 
οποία θα εξοικονομήσουν μεσοπρόθεσμα χρόνο 
και χρήμα. Δε θα τους βοηθήσει η κατάργηση της 
ελάχιστης αμοιβής…

n Αν δεν αλλάξει κάτι, το 2051 οι μηχανικοί θα 
παίρνουν το 40% της σύνταξης που εισπράττουν 
σήμερα. Μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο η ελληνι-
κή κοινωνία; Κατά την άποψή σας, μπορούσαν τα 
πράγματα να γίνουν διαφορετικά εν μέσω κρίσης 
και με τη γνωστή κατάσταση των ασφαλιστικών 
ταμείων; 
Ευελπιστώ ότι μέχρι το 2051 θα έχουμε βγει από 
την κρίση και τα πράγματα θα είναι διαφορετικά! 
Η εύκολη απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι «ας 
την πληρώσουν την κρίση αυτοί που τη δημιούρ-
γησαν». Η πραγματικότητα είναι, όμως, ότι λίγο-
πολύ και ο καθένας στο ποσοστό που του αναλο-
γεί, «συνεργαστήκαμε» όλοι για το ξέσπασμα της 
κρίσης, κάποιοι γιατί δεν έκαναν ό,τι έπρεπε και 
κάποιοι γιατί δεν έκρουσαν εγκαίρως τον κώδωνα 
του κινδύνου.
Η κρίση στα ασφαλιστικά ταμεία ξεκίνησε πριν 
από 30 χρόνια κατά τη γνώμη μου. Πώς να το κά-
νουμε, δεν μπορείς να δίνεις σύνταξη σε έναν άν-
θρωπο με 1.000 ένσημα και 4.000 πλασματικά. Η 
μη ορθή διαχείριση των ταμείων μας έφερε στο 
σημερινό αλγεινό σημείο. 
Ακόμη κι έτσι, όμως, το ΤΣΜΕΔΕ ήταν ένα υγιές 
ταμείο. Τώρα, είμαι βέβαιος ότι τα αποθεματι-
κά του θα χρησιμοποιηθούν για να κλείσουν οι 
μαύρες τρύπες άλλων ταμείων, οι οποίες και έτσι 
δεν θα μπορέσουν να κλείσουν κι έτσι απλά θα 
δημιουργηθεί ένας ακόμη προβληματικός κλάδος 
συνταξιούχων, αυτός των μηχανικών. 
Με το ενιαίο ταμείο, τα πράγματα απλά επιδεινώ-
θηκαν ενώ οι μηχανικοί περιμένουν σε ουρές. Τί-
ποτα δε δουλεύει καλά. Το ΤΕΕ πρέπει γενικά να 
τα κοιτάξει όλα αυτά τα θέματα και να παρέμβει 
δυναμικά, ώστε τουλάχιστον να βελτιωθεί η εξυ-
πηρέτηση των ασφαλισμένων, καθώς συμμετέ-
χει και στη διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ. Και πρέπει να 
διασφαλίσει ότι οι εκπρόσωποί του στο ΤΣΜΕΔΕ 
θα επιλέγονται με κριτήρια αξιοκρατικά κι όχι με 
βάση παραταξιακές ισορροπίες και λογικές.
Γενικότερα για την κατάσταση του ασφαλιστικού, 
στο σημείο που φτάσαμε, οι βίαιες προσαρμογές 
δεν είναι η λύση. Το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα 
σύνθετο και άμεσα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη 
της χώρας. Η Ελλάδα πρέπει να αρχίσει να παρά-
γει. Να παράγει, ώστε να είναι όλοι σε θέση να 
πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους και 
να απολαμβάνουν εργασιακή ασφάλεια.

n Ας πάμε λίγο μπροστά: στο 2012, οπότε ολο-
κληρώνεται η θητεία σας. Θα μετράτε ήδη έξι 
χρόνια στο «τιμόνι» του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Τι θα θέλατε 
να μπορείτε να πείτε στον εαυτό σας;
Θα ήθελα να μπορώ να πω έντιμα και ειλικρινά  ότι 
προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταπο-
κριθώ στις προσδοκίες των συναδέλφων μου. Ότι 
έκανα, μέσα σ΄ αυτή την εξαετία, ότι περνούσε απ’ 
το χέρι μου για να  βοηθήσω κι εγώ να βγούμε από 
τις σημερινές δύσκολες συνθήκες… n



ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ MASTER PLAN
Θα αποφύγουμε την εικονική πραγματικότητα;;
 του Θανάση Παππά, A

n ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Είναι ιστορικά τεκμηριωμένη η χωροταξική και πολεοδομική 
συγκρότηση του Π.Σ.Θ.
Δημιουργήθηκαν οι πολλές Κοινότητες τη δεκαετία του ΄30 
και μετεξελίχτηκαν σε Δήμους τη δεκαετία του ΄80. Απέκτη-
σαν υπόσταση, στοιχειώδεις υποδομές και κοινωνικό εξο-
πλισμό.
Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω όλη τη διαδρομή (από 
το ΄80 και μετά) και να ακούσω από κοντά τις διεργασίες και 
τους μετασχηματισμούς της δυτικής κυρίως Θεσσαλονίκης, 
δίπλα στους πρωταγωνιστές της αυτοδιοίκησης, τους δημάρ-
χους της εποχής που ονομάστηκαν ‘’αγωνιστές δήμαρχοι’’.
Το 1990 παρακολουθήσαμε την αποκαθήλωση τους από τους 
‘’αντάρτες ΠΑΣΟΚ’’ και την αυτοδιοικητική τους προέλαση, η 
οποία με τη σειρά της έδωσε τη θέση της σε αρκετούς Δη-
μάρχους που εκλέχτηκαν με τη σημαία της Ν.Δ και εν πολ-
λοίς  εδραιώθηκαν οριστικά μέχρι νεωτέρας.
Στο χρόνο που διανύθηκε πολλά άλλαξαν, πολλά διημείφθη-
σαν στη σχέση τοπικής και κεντρικής εξουσίας, φτάνοντας 
τελικά στη νέα πρόταση με την εγγραφή του Καλλικράτη στη 
χάρτα της αυτοδιοίκησης.

n ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ:
1. Τον Οργανισμό Ρυθμιστικού
Η σύσταση και λειτουργία του ΟΡ.ΘΕ δημιούργησε προϋπο-
θέσεις για τη χωροταξική-πολεοδομική κι αναπτυξιακή προ-
οπτική των ΟΤΑ, στη ζώνη ευθύνης του και ιδίως των ΟΤΑ του 
Π.Σ.Θ, που τον ανακηρύξαν ως το θεμελιώδες εργαλείο για 
την επίτευξη των στόχων τους.
Πράγματι στις τότε επικρατούσες συνθήκες η λειτουργία του 
είχε θετικό πρόσημο και κυρίως είχε τη στήριξη της αυτο-
διοίκησης.
Πρωτοβουλίες και δράσεις στηριζόμενες σε ευρωπαϊκούς  
κι εθνικούς πόρους και επεξεργασίες-μελέτες για κρίσιμα 
θέματα ήταν στην ημερήσια διάταξη.
Γενική κυκλοφοριακή μελέτη, στάθμευση στο κέντρο, λεω-
φορειο-λωρίδες, πολεοδομικά θέματα, αρχιτεκτονικοί δια-
γωνισμοί, αναπλάσεις, μελέτες για στρατόπεδα, προτάσεις 
για τη δημιουργία τράπεζας γης κι αξιοποίηση εκτάσεων 
περιαστικής περιοχής κ.α.
Ξεχωρίζει κανείς τη  μελέτη για τη ΖΟΕ, η οποία με ευθύνη 
της τότε Υπουργού Β. Παπανδρέου δε θεσμοθετήθηκε, με 
καταστροφικά αποτελέσματα στη διαχείριση του θέματος: 
χρήσεις γης και σχεδιασμός.
2. Το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Οι μελέτες και τα φόρα διαλόγου έθεσαν ζητήματα ουσίας για 
την μητροπολιτική διακυβέρνηση.
Σε πολιτικό επίπεδο το όργανο πολιτικής πρωτοβουλίας και 
σε κοινωνικό επίπεδο Φορέων το συμβούλιο στρατηγικού 
σχεδιασμού, αποτελούσαν δομικές προτάσεις για τη συνοχή 
της μητροπολιτικής περιοχής και έθεταν τον ουσιαστικό σχε-
διασμό/ προγραμματισμό επί πραγματικού εδάφους.
Ενδεικτικά αναφέρω τα επιχειρησιακά σχέδια για προώθη-
ση παρεμβάσεων του δημόσιου τομέα κι επενδυτικών πρω-
τοβουλιών του ιδιωτικού, για την ποιότητα ζωής /οικιστικής 
ανάπτυξης /υποδομών ,ανταγωνιστικότητας/ απασχόλησης.
Και η μελέτη/προσπάθεια αυτή για το στρατηγικό σχέδιο βι-
ώσιμης ανάπτυξης,  έμεινε  στα χαρτιά.
3. Την Αναπτυξιακή Β.Δ. Θεσσαλονίκης
Από την άλλη οι πρωτοβουλίες για το δυτικό τόξο δεν οδη-
γήθηκαν στη σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην ευθύνη 
του ΟΡ.ΘΕ, αλλά κατά το 2001 η κεντρική κυβέρνηση με τη 
συνέργια των Δημάρχων της δυτικής Θεσσαλονίκης δημιούρ-
γησαν την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Β.Δ. Θεσσαλονίκης.
Η Αναπτυξιακή είχε την πρόθεση, διαχειρίστηκε υποθέσεις 
και κονδύλια, προσπάθησε να σχεδιάσει το στρατηγικό σχέ-
διο για τη Β.Δ. Θεσσαλονίκη, αλλά τα συμβαλλόμενα μέρη της 
έδιναν και δίνουν προτεραιότητα στο μέρος/ μερτικό και όχι 
στο όλον/ σύνολο.
Γι’ αυτό δεν υπάρχει δομή και οργανωμένη υπόσταση της 
Εταιρείας, γι’ αυτό οι προτάσεις/ μελέτες/ προγραμματισμοί 

βρίσκονται πάντα στο επίπεδο της εξαγγελίας, στο επίπεδο 
των προθέσεων και στη καλύτερη περίπτωση ολοκληρώνο-
νται κάποιες τομεακές μελέτες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το δυτικό τόξο, το στρατηγικό και 
το τέλμα που επικρατεί στη δομή της δυτικής περιοχής.
Πέρα από στοιχειώδεις χώρους η δυτική Θεσσαλονίκη δεν 
προσφέρει κανένα χαρακτηριστικό δημόσιου ενδιαφέροντος.
Η δημιουργία μιας αλυσίδας δημόσιων χώρων με συνοχή, ως 
πρώτο βήμα για τον αστικό σχεδιασμό, που πρέπει μεθοδικά 
να εκτείνεται, αποτελεί και σήμερα ουτοπία.
4. Το Στρατηγικό Β. Δ. Θεσσαλονίκης
Το Φεβρουάριο του 2004 δημοσιοποιήθηκε το στρατηγικό με 
προβλεπόμενους άξονες:
•  την οικονομία/ ανάπτυξη
• Το περιβάλλον/υποδομές/ ποιότητα ζωής
• Την κοινωνική συνοχή/απασχόληση/αθλητισμό/πολιτισμό
Διαβάζει κανείς για δημιουργία τοπικών πόλων ανάπτυξης, 
για τοπική ταυτότητα κι συγκέντρωση δραστηριοτήτων οικο-
νομικού-πολιτιστικού χαραχτήρα σε επίπεδο Π.Σ.Θ. Ακόμα 
για νέα οικονομία, ανταγωνιστικότητα, εκπαίδευση ανθρώπι-
νου δυναμικού, σε επίπεδο Αναπτυξιακής, με πεδίο αναφο-
ράς ολόκληρη τη Β.Δ .Θεσσαλονίκη.
 Για την υλοποίηση των στόχων αυτών υπήρχε πρόβλεψη ειδι-
κού ταμείου βιώσιμης ανάπτυξης.
Είναι πασιφανές όμως πως κεντρικές λειτουργίες και διοί-
κηση σε επίπεδο Π.Σ.Θ. απουσιάζουν εκκωφαντικά από τη 
δυτική Θεσσαλονίκη.
Είχε εν τούτοις διατυπωθεί το πλαίσιο –βλέπε μελέτες κι 
εξειδικεύσεις των Ευρωπαίων μελετητών, με αφετηρία το 
δυτικό τόξο- για τη δημιουργία επιχειρηματικού κέντρου Ν.Α. 
Ευρώπης, για χωροθέτηση διοικητικών υπηρεσιών, για λει-
τουργία αγορών κι θεματικών πάρκων, για ανάδειξη της πε-
ριοχής ως θαλάσσιας πύλης της Ευρώπης και δημιουργίας 
υποδομών αναψυχής και τριτογενούς/τεταρτογενούς τομέα 
στην έξοδο της δυτικής πλευράς προς τη θάλασσα.

n ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
Εύκολα αναγνωρίζει κανείς πως οι ακολουθούμενες μέθοδοι 
αστικής διακυβέρνησης του Π.Σ.Θ, επιτείνουν τα προβλήμα-
τα και χειροτερεύουν την ποιότητα ζωής. Άλλωστε ο τρόπος 
σχεδιασμού κι ο τρόπος λειτουργίας του Π.Σ.Θ. προκρίνει την 
υποβάθμιση κι απομακρύνει το στόχο για σύγχρονη και βιώ-
σιμη πόλη.
Τα μεγάλα θέματα σχεδιασμού (νέο ρυθμιστικό/Γ.Π.Σ./επε-
κτάσεις-πολεοδομήσεις)  συνεχίζουν νωχελικά την προ-
διαγεγραμμένη τους πορεία. Δεν υφίσταται χρονικός προ-
γραμματισμός κι όταν αυτός ακροφαίνεται, ο επόμενος 
διαχειριστής(;) τον σβήνει για να επιδοθεί σε νέες ασκήσεις 
συμβατές με την πολιτική συγκυρία  και το συσχετισμό εντός 
κυβερνητικού σχήματος. Αυτό λέει η εμπειρία.
Εν τω μεταξύ βέβαια δεν υπάρχει σχεδιασμός που μεθοδικά 
για παράδειγμα να ρυθμίζει την οικιστική ανάπτυξη, όμως το 
Π.Σ.Θ των  55.000στρ. ’’κεφαλαιοποιεί’’  επεκτάσεις -μέσω 
των Γ.Π.Σ. των Ο.Τ.Α.- 70.000 στρ!
Ο ΟΡ.ΘΕ του οποίου τις αρμοδιότητες αν ανακαλέσει κάποιος 
θα εντυπωσιαστεί, βρισκόταν τα τελευταία χρόνια σε ύπνωση 
και η αφύπνισή του επιβάλει μεγάλη προσπάθεια και κυρίως 
πολιτική έμπρακτη στήριξη. 
Η οργανωτική και στελεχιακή ατροφία είναι προφανής και 
είναι ο μόνος εποπτευόμενος οργανισμός του ΥΠΕΚΑ, που δε 
διαθέτει καν site.
Έτσι τον παρέλαβε η νέα διοίκηση του ΟΡ.ΘΕ πρόσφατα.
Είναι φανερό ότι νέες εξαγγελίες χωρίς προαπαιτούμενα 
απλώς θα επιβαρύνουν την βεβαρυμμένη κατάσταση.
Ταυτόχρονα όμως, και εν μέσω Καλλικράτη, το Π.Σ.Θ. βρίσκε-
ται εκ νέου διανεμημένο από πληθώρα ‘’χωρικών μορφωμά-
των’’ όπου μοιραία τα θέματα μητροπολιτικής εμβέλειας κιν-
δυνεύουν να γίνονται τιμάρια κατ’ αναλογία των νέων δήμων.
Είναι δε πολύ πιθανό οι νέοι δήμοι να μην εκφράζουν τη πο-
λυκεντρικότητα- επί τη βάσει κριτηρίων- του Π.Σ.Θ. αλλά τα 
θραύσματα που κατά κάποιο τρόπο ενοποιούνται. 

Σε κάθε περίπτωση οι νέοι δήμοι π.χ. Π. Μελά, Ευόσμου + 
Κορδελιού,  Αμπελοκήπων + Μενεμένης θα απασχοληθούν 
επί μακρόν με την ‘’εσωτερική τους ενοποίηση’’ και υστερό-
τερα θα αντικρύσουν τη συσχέτισή τους με τον περίγυρο.
Ο μητροπολιτικός Δήμος μετατίθεται για το μέλλον και φυσι-
κά δεν είναι προβλέψιμο το όνομα του αρχιτέκτονα της νέας 
μεταρρύθμισης από τώρα.

n ΚΑΙ ΤΩΡΑ;
Όταν λέμε ότι χρειάζονται συνδυαστικές αναπτύξεις για το 
μητροπολιτικό χώρο, με στόχο ένα νέο ρυθμιστικό +πολεοδο-
μικό σχέδιο (master-plan) εννοούμε ότι πρέπει να αλλάξου-
με ρότα και να επισπεύσουμε στηριζόμενοι στην εκτεθείσα 
εμπειρία και βλέποντας τη διαδρομή.
Τώρα χρειάζονται ρεαλιστικές και καινοτόμες ιδέες και σύγ-
χρονος/ αειφορικός αστικός ανασχεδιασμός.
Σχεδιασμός ευέλικτος-ανανεωμένος με προσανατολισμό τις 
αστικές αναπλάσεις που θα αποτελέσουν τον ιμάντα για το 
μετασχηματισμό της μητροπολιτικής περιοχής.
Οι χωροθετήσεις και οι σχεδιασμοί πρέπει να εξετάζονται 
στο πλαίσιο μιας ‘’μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης’’ και όχι 
κατά το δοκούν ανά χρήστη, ανά φορέα, ανά Ο.Τ.Α.
Η περιοχή των κεραμείων Αλλατίνη, οι μεγάλες δημόσιες 
εκτάσεις περιοχής  Λαχανόκηπων και η δυτική Θεσσαλονίκη 
με το δυτικό τόξο, η απόδοση και αξιοποίηση των στρατοπέ-
δων αποτελούν το προνομιακό πεδίο ώστε να εξελιχθεί ένας 
ευρείας έκτασης υλοποιήσιμος σχεδιασμός με χαρακτηρι-
στικά αστικής και κοινωνικής συνοχής.
 Η συντεταγμένη μελετητική ολοκλήρωση-με βάση τις προ-
μελέτες που έχουν εκπονηθεί-και η θεσμοθέτηση του σχε-
διασμού αυτού μέσω της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ και εν συνεχεία η 
θεσμική τους έγκριση από το ΥΠΕΚΑ, ως προσάρτημα του 
Ρυθμιστικού σχεδίου- με νόμο- αποτελεί την ενδεδειγμένη 
λύση για την άμεση υλοποίηση επιτέλους των μεγάλων ανα-
πλάσεων που έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη. 
Η αξιοποίηση επίσης της δημόσιας γης, με τη δημιουργία 
τράπεζας γης θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για ανάπτυξη 
της περιαστικής περιοχής και για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων αστικής αναγέννησης σε φθαρμένες οικιστικά κι πο-
λεοδομικά περιοχές. 
Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να  συνοδευτούν από μια βε-
ντάλια έργων και παρεμβάσεων με στόχο την αντιστροφή της 
φθίνουσας πορείας της πόλης αυτής.

Στη σημερινή συγκυρία όμως χρειάζεται κάτι επιπλέον… 
Χρειάζεται λοιπόν  ένα προαπαιτούμενο:
Πρέπει να συμφωνηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο με την ενερ-
γοποίηση ενός επιτελικού οργάνου μητροπολιτικής εμβέλει-
ας για το συντονισμό δημοσίου – ιδιωτικού τομέα με στόχο τη 
διαχείριση της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης.
Μια δομή για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, τη 
συγκέντρωση και προσέλκυση κεφαλαίων και τη χρηματο-
δότηση έργων με σκοπό την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης 
σε μητροπολιτικό κέντρο και με αντικείμενο το σχεδιασμό 
– εποπτεία – υλοποίηση των έργων και το συντονισμό με 
τους φορείς και τον ιδιωτικό τομέα.
Η νέα λοιπόν δομή πρέπει να συγκεντρώνει τους δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς του ΠΣΘ , σε σχήμα ΑΕ ειδικού σκο-
πού ή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, για την εμπέ-
δωση ευρείας συνεργασίας, με στόχο τον προγραμματισμό 
και κυρίως τη λειτουργία ενιαίου κέντρου διοίκησης και δι-
αχείρισης.
Η Εταιρεία ειδικού σκοπού που ήταν –τότε- στις προθέσεις 
της γενικής κυβέρνησης, με την εποπτεία του ΟΡ.ΘΕ μπορεί 
-τώρα- κάλλιστα να συγκροτηθεί και να αναλάβει το έργο της 
μητροπολιτικής ανασυγκρότησης.
Χωρίς περιστροφές, καθυστερήσεις. Η γενική κυβέρνηση 
πρέπει να το αποφασίσει τώρα. Αλλιώς δεν μπορεί κανείς ‘’να 
φέρει βόλτα’’ την υφιστάμενη κατάσταση θλίψης.
Όταν όταν κανείς γράφει συνέχεια για τέτοια πράγματα, καμιά 
φορά συμβαίνουν… n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτέκτων από φροντιστήριο μέσης εκ-
παίδευσης για να διδάξει ελεύθερο σχέδιο. 
Βιογραφικό email: info@pechlivanidis.gr.
Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία, 5 έτη 
εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων, 
άριστη γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων ηλε-
κτρονικής σχεδίασης και παρακολού-
θησης τεχνικών έργων, Αγγλικά, επαφές 
με δημόσιες υπηρεσίες. Βιογραφικό Fax 
2310 280734, Τηλ. 2310 225163.
Ηλεκτρολόγος από ανώνυμη τεχνική 
εταιρεία κατασκευής ιδιωτικών και δημο-
σίων έργων  με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για 
απασχόληση στην περιοχή των Ιωαννίνων. 
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD. 
Επιθυμητή εμπειρία σε ΗΜ έργα σηράγ-
γων. Βιογραφικό Fax 2310 283932, email: 
tekth@otenet.gr.
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, καταγραφές δικτύων, επί-
βλεψη 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 στον Δημόσιο Το-
μέα. Βιογραφικό Τηλ 2310 752603, 2310 
752625, διεύθυνση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟ-
ΟΔΟΣ Α.Ε., email:progressecological@
otenet.gr. Υπόψη κου Γ. Παπαϊωάννου. 
Μηχανικός για συνεργασία. Γνώση Αγγλι-
κών και προγραμματισμού. Βιογραφικό 
email: giorgos.m@emisia.com. Υπόψη 
κου Γιώργου Μέλλιου.
Μηχανικός από εταιρεία κατασκευής 
μεταλλικών κτιριών με έδρα την Άσση-
ρο. Γνώση Tekla Structures. Βιογραφικό 
email: aris@anipsotikiavee.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εται-
ρεία κατασκευής ιστοσελίδων. Γνώση σε 
php και css. Βιογραφικό email: sales@
exnet.gr.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για 
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβα-
τόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος με εμπειρία σε βιομηχα-
νικές κατασκευές σωληνώσεις δοχεία 
κ.λπ. Γνώση Αγγλικών, AutoCAD. Fax 2310 
783312, email: skb17@otenet.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 από βιομηχανία ξύλου με 
έδρα ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνος 
παραγωγής. 5έτη προϋπηρεσία, σε αντί-
στοιχη θέση. Γνώση Αγγλικών, ή Γερμα-
νικών, άδεια οδηγήσεως, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό 
Fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796. 
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 για συνεργασία στην 
περιοχή Θεσσαλονίκης και εκτός (Χαλκιδι-
κή – Φλώρινα). Τηλ 694 4664398.
Πολιτικός Μηχανικός νέος από τεχνική 
εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων. 
Βιογραφικό Fax 2310 225251, Τηλ 2310 
264131. 
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 AKI 
Constructions LTD & M. Αχιλλέας Οικο-
δομική ΛΤΔ στην Κύπρο, για εργοταξιάρχης  
σε οικοδομικά έργα. 3ετή εμπειρία. Αίτη-
ση και Βιογραφικό Fax 0035 72242845, 
email: info@akiconstuction.com.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία με-
ταλλικών κτιρίων και γερανογεφυρών, 
για το τμήμα σχεδιασμού παραγωγής και 
στατικών μελετών. Χρήση προγράμματος 
INSTANT, STRUCAD και προϋπηρεσία 
σε εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών. 
Βιογραφικό email: ikyria@tee.gr info@
kyriakos.com.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία συμ-
βούλων. 4ετή εμπειρία στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα. Γνώση Γ.Ο.Κ., Η/Υ(Ms 
Office), στατικών, νομοθεσίας, έκδοση 
οικοδομικών αδειών. Βιογραφικό Fax 
2310 554840, Τηλ 23310 25136, email: 
infoplan@infoplan.gr, thessaloniki@
infoplan.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία 
AKI Constructions LTD & M. Αχιλλέας 
Οικοδομική ΛΤΔ στην Κύπρο, για επι-
μέτρηση ποσοτήτων, με αρμοδιότητες : 
επιμέτρηση, τιμολόγηση, επιπρόσθετών 
εργασιών, αιτήσεις πληρωμής, τελικοί λο-
γαριασμοί. 3ετή εμπειρία. Αίτηση και Βιο-
γραφικό Fax 0035 72242845 email: info@
akiconstuction.com. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία, δημόσια έργα. Τηλ. 2310 
210141, 698 0485515.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων νέος 
για εσωτερική συνεργασία, από τεχνικό 
γραφείο. Γνώση Γ.Ο.Κ., νομοθεσίας, έκδο-
ση οικοδομικών αδειών. Τηλ 2310 234540, 
693 7356142, email: info@goodis.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος 
Μηχανικός από τεχνική εταιρεία. Με 
εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων έργων 
(επιμετρήσεις, λογαριασμοί, νομοθεσία, 
κ.λπ.). Βιογραφικό Fax 2310 887483.
Τοπογράφος Μηχανικός από εταιρεία 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας Land 
Experts, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για 
υπόδειξη ακινήτων, κάτοχος δικύκλου. 
Τηλ 694 4418834. 
Χημικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος ως 
Τεχνικός Ασφαλείας με προϋπηρεσία, για 
πλήρη ή μερική απασχόληση. Βιογραφικό 
Fax 2310 642147 email: vtsi@elkede.gr.

 
Αρχιτέκτων για στελέχωση εταιρείας με 
ΜΕΚ B’ οικοδομικά και Α’ πρασίνου. Τηλ 
697 6299907.
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, 7ετής 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 με 4ετή εμπειρία στην έκδοση 
οικοδομικών αδειών, ευχέρεια στη σύν-
θεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD (2D - 3D), 
Photoshop, 3d Studio Max, Illustrator, 
για εξωτερική συνεργασία με εργολάβους 
κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητικά 
γραφεία. Τηλ 2310 325445, 697 3837826, 
email: matrymo@hotmail.com.
Αρχιτέκτων μεταπτυχιακό σε αρχιτεκτονι-
κή τοπίου, 15ετής εμπειρία σε μελέτες δη-
μοσίων και ιδιωτικών έργων. Γνώση Αγγλι-
κών, Σερβικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 
Photoshop, Sketch up, για συνεργασία με 
αρχιτεκτονικά γραφεία  και κατασκευαστι-
κές 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 με 3έτη προϋπηρεσία σε 
τεχνικές εταιρείες. Γνώση σε μελέτες φυ-
σικού αερίου, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 
για εργασία εντός Θεσσαλονίκης. Τηλ 698 
3661271.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ μέλος 
ΤΕΕ 2005, 4έτη προϋπηρεσία σε τεχνι-
κές εταιρείες. Γνώση μελετών φυσικού 
αερίου, ΜΕΚ Α’, Αγγλικά, Η/Υ(MS Office), 
AutoCAD, 4Μ, για εργασία στην περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697 7386856. 
Μηχανικός από μελετητικό γραφείο 
17ετούς πείρας, για συνεργασία σε εκ-
πονήσεις υδραυλικών έργων (οριοθέτηση 
ρεμάτων, αποχετεύσεις οδών – οικισμών, 
αντιπλημμυρικά, ύδρευση), τοπογραφικών 
μελετών (κτηματογραφήσεις, αποτυπώ-
σεις, μνημεία, GPS - GIS ,ειδικές εφαρ-
μογές) και μελέτες οδοποιίας. Τηλ. 697 
2240199. 
Πολιτικός Μηχανικός με γνώση AutoCAD, 
ζητάει εργασία σε τεχνική εταιρεία. Τηλ. 
210 2108711.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1996, με 
πτυχίο ΜΕΚ Α’ Οικοδομικά (αναβαθμίσιμο 
άμεσα σε Β΄) Α’ οδοποιία, υδραυλικά, λιμε-
νικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για στελέ-
χωση εταιρείας. Τηλ 693 7039992. 
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην 
εκπόνηση στατικών μελετών, βιομηχα-
νικών κτιρίων, σύμμεικτων, οπλισμένου 
σκυροδέματος κατασκευών, για συνεργα-

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

σία με Μηχανικούς και εργολάβους. Τηλ 
694 4432672.
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 έρ-
γων, σύνταξεων λογαριασμών και ΠΠΑΕ, 
για εργασία στην περιοχή της ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 694 8949533.
Πολιτικός Μηχανικός με 5ετή εμπειρία 
σε μελέτες εφαρμογής (σχεδία κοπής με 
χρήση Tekla Structures 15.0) και στατι-
κές μελέτες (με χρήση Robot Millenium) 
Μεταλλικών και Σύμμεικτων κατασκευών, 
για συνεργασία. Τηλ 694 4664917, email: 
ttheodoridis@yahoo.gr.
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ) / (Ε.Δ.Ε), 
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.
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 μέλος ΤΕΕ 2007, 
με μεταπτυχιακό στις Επισκευές και Τε-
χνολογία Σκυροδέματος, εμπειρία στη 
διαχείριση (ΑΠΕ, επιμετρήσεις, λογαρια-
σμοί κλπ) δημοσίων έργων και στην έκδο-
ση οικοδομικών αδειών. Γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ, AutoCAD, 4Μ IDEA, για εργασία. Τηλ 
694 4615780, email: fidanieleftheria@
gmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός με 4ετή εμπειρία 
στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέ-
ρεια στη σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD 
και προγραμμάτων στατικής επίλυσης, για 
εξωτερική συνεργασία με εργολάβους κα-
τασκευαστικές εταιρείες και μελετητικά 
γραφεία. Τηλ 2310 325445, 697 3837826, 
email: matrymo@hotmail.com. 
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.
Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές 
σπουδές στο «Περιβάλλον», 4ετή εμπει-
ρία σε μελέτες ΜΠΕ (Μελέτες Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων), ΠΠΕ, αναφορές 
MEMP, άδειες χρήσης νερού, εκθέσεις 
CO2. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), 
AutoCAD, Visual Basic. Μελετητικό Α’ 
τάξης στις κατηγορίες 27 (Περιβαλλο-
ντικές Μελέτες) και 18 (Χημικοτεχνικές 
Μελέτες), για συνεργασία με μελετητικά 
γραφεία. Τηλ 697 6438762, email: chatz.
milt@gmail.com. 

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n   Η Θεσσαλονίκη και το πιάτο 

του Αριστοτέλη

 04
n  Λάκτισμα για το ΣΣΥΜ 

Θεσσαλονίκης 2010-2020

 05
n  Μόνιμες επιτροπές
n  Εξυπηρέτηση για 

φορολογικά θέματα

 06
n  Επαγγελματικά
n  Εντός του 2010 ο 

διαγωνισμός για το Master 
Plan

 07
n  Σημαντικές καθυστερήσεις 

στα αντιπλημμυρικά

 18
n  Τάσος Κονακλίδης
       Αν το ΤΕΕ δεν αλλάξει  

δε θα επιβιώσει

 21
n  Μητροπολιτική διαχείριση 

και Master Plan 
Θα αποφύγουμε την 
εικονική πραγματικότητα;; 

 22
n  Ζητείται

 08
n  Ενδιαφέρουν

 10-13
n  Προσωπική δέσμευση  

Γ. Παπανδρέου για  
την ανάπτυξη ζητά  
το ΤΕΕ/ΤΚΜ

 Υπόμνημα ενόψει της 75ης ΔΕΘ

 14
n  Με μια ματιά

 16
n  Συλλογικά-Παραταξιακά


