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

EDITORIAL

Ο γέροντας καθόταν στη στάση και περίμενε το λεωφορείο, εξαπολύοντας μύδρους 
κατά παντός υπευθύνου για το γεγονός ότι, λόγω ΔΕΘ, οι δρόμοι ήταν κλειστοί κι αστικό 
δε φαινόταν ούτε για δείγμα στον ορίζοντα. 
-Μην ανησυχείς, παππού, σε λίγο θα έχεις μίνι υποθαλάσσια για να παρακάμπτεις το 
κέντρο όταν έχει πορεία. Α! Και μετρό, για να πηγαίνεις υπογείως με την άνεσή σου στις 
διαδηλώσεις, του είπε γελώντας ο πιτσιρικάς, εξίσου απηυδισμένος και ο ίδιος, γιατί 
είχε σπασμένο πόδι και με τις πατερίτσες δεν μπορούσε να πάει μακριά περπατώντας. 
Ο γέροντας τού έκανε νεύμα να πλησιάσει. 
-Δεν μου λες, παιδί μου. Επειδή εγώ λόγω ηλικίας δε βλέπω καλά και κάτι μπορεί να 
μου ξέφυγε… Πες μου εσύ, που είσαι αετός ακόμη. Είδες καμιά μπουλντόζα να ανοίγει 
τρύπα στην παραλιακή; Ποια μίνι υποθαλάσσια αγόρι μου, ούτε μίνι, ούτε μάξι. Κάτσε 
να ζήσω να δω το μετρό. Και δε μου λες, εσείς που τα ξέρετε τα εγγλέζικα, αυτό το φλάι 
όβερ, τι σόι  πράγμα είναι; 
Γέλασαν και οι δύο.
Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έτσι καταλαβαίνει και μετράει την αλλαγή και την ανά-
πτυξη. Με μπουλντόζες, που σκάβουν, με γερανούς που κουβαλάνε δοκάρια, με τα-
μπέλες σε εργοτάξια. Με λέξεις που αναγνωρίζει και καταλαβαίνει.
Δεν είναι ότι οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως δύσπιστοι. Είναι ότι, από πικρή εμπειρία, 
έμαθαν να ακούν με επιφύλαξη τις εξαγγελίες. Γιατί; Γιατί έχουν ζήσει πολλές ΔΕΘ. 
Και ξέρουν ότι οι Σεπτέμβριοι (sic;) διαδέχονται ο ένας τον άλλον, χωρίς τα έργα να 
κινούνται.
Ξέρουν ότι θα ακούσουν ότι το τάδε ή το δείνα έργο θα προκηρυχθεί «μέχρι το τέλος 
εκείνου του μήνα», αλλά όταν «εκείνος ο μήνας» τελειώσει, δε θα είναι έτοιμα τα τεύχη 
δημοπράτησης.
Το γράψαμε και στο υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό: το ισοζύγιο εξαγγελιών και 
έργων είναι πάντα πλεονασματικό για τις πρώτες και ελλειμματικό για τα δεύτερα. 
Και δίπλα στο πλεόWνασμα των εξαγγελιών, υπάρχουν άλλα πλεονάσματα: πλεόνασμα 
ανεργίας, πλεόνασμα λουκέτων σε τεχνικές εταιρίες και εμπορικά καταστήματα, πλε-
όνασμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Και, φυσικά, ύφεση και ελλείμματα (για τα 
ελλείμματα δε χρειάζονται περαιτέρω επεξηγήσεις).
Η φετινή ΔΕΘ είχε κάποια καλά. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι οι παραγωγικοί 
φορείς της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, κλήθηκαν για πρώ-
τη φορά να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό και το μισό υπουργικό 
συμβούλιο και να μιλήσουν: έστω για ένα 6λεπτο κάθε πρόεδρος, ένα 6λεπτο που δε 
χωράει και πολλά να πεις, είναι η αλήθεια. Αλλά ήταν μια καλή αρχή, που θα έπρεπε να 
θεσμοθετηθεί ενόψει της ΔΕΘ, αφού διορθωθούν οι «ατέλειες», που διαπιστώθηκαν 
στην πρώτη σύσκεψη.
Καλή λοιπόν η σύσκεψη. Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όμως, δεν αναπτέρω-
σε το ηθικό μας, ρε παιδί μου. Θα βγούμε, λέει από τον στενό κορσέ του μνημονίου το 
2013. Και λοιπόν; Και μετά; Δε ζητάμε νέες εξαγγελίες (αποτασσόμεθα). Δεν ζητάμε 
υποσχέσεις για μεγάλα «πακέτα», ξέρουμε ότι λεφτά πολλά, δεν υπάρχουν (κι ας υπο-
στήριξε ο πρωθυπουργός το αντίθετο στη συνέντευξη Τύπου).
Ζητάμε να έρθουν και να μας πουν επιτέλους ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ πράγματα: ότι ΑΥΤΟ το 
έργο, που δημοπρατήθηκε με ΑΥΤΟΝ τον τρόπο, ξεκινάει ΑΥΡΙΟ, με πόρους από ΑΥΤΟ 
το πρόγραμμα. 
Στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έντα-
ξης του έργου μετεγκατάστασης της Έκθεσης και ανάπλασης των σημερινών εγκατα-
στάσεων της, στο μηχανισμό Fast Track, των γρήγορων επενδύσεων δηλαδή. Είπε ότι 
η συμμετοχή ιδιωτών σε ένα έργο δεν πρέπει να δαιμονοποιείται. Συμφωνούμε. Δεν 
πρέπει. Αν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας – όρα ΣΔΙΤ, συ-
χρηματοδοτούμενα, Jessica - αξιοποιηθούν σωστά και ορθολογικά, με τη συμμετοχή 
και των ιδιωτών, μπορεί και να δούμε φως.
Αρκεί η πίεση που ασκεί η οικονομική κρίση να μην τα ισοπεδώσει και ξεπουλήσει όλα. 
Αρκεί να πρυτανεύσει η κοινή (οικονομική και κοινωνική) λογική, π.χ., για τις ΣΔΙΤ.
Να υιοθετηθεί με σοβαρότητα το πολυδιαφημισμένο «νέο αναπτυξιακό μοντέλο».
Να υποστηριχθεί αυτό το νέο μοντέλο με τομές στην παιδεία και την εκπαίδευση, γιατί 
από εκεί ξεκινάνε όλα.
Να τεθούν ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, αντέχουμε την απογοήτευση, πείτε μας την 
αλήθεια.
Να πρωτοτυπήσουμε. Το 2011, εκεί, λίγο πριν το Σεπτέμβριο, οι μπουλντόζες να σκά-
βουν και να κάνουμε εμείς –κι όχι η κυβέρνηση- την αυτοκριτική μας, που σήμερα 
αμφισβητούμε ότι τα έργα θα γίνουν.
Να συμμετάσχουμε κι εμείς ενεργά. Υπάρχει σε εξέλιξη μια δημόσια διαβούλευση για 
το σχέδιο υποδομών μεταφορών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Μέχρι τις 
29 Οκτωβρίου οποιοσδήποτε μηχανικός και πολίτης μπορεί να καταθέσει την άποψή 
του για το Σχέδιο. Να το κάνουμε όλοι. Μιλάμε για το μέλλον της πόλης μας.
Το 1835 ο Γκαίτε έγραφε στο «Φάουστ» (και παραθέτουμε, σε πολύ ελεύθερη μετάφρα-
ση ομολογουμένως): «[…] η αναποφασιστικότητα φέρνει τις δικές της καθυστερήσεις. 
Και μέρες χάνονται θρηνώντας τις χαμένες μέρες […] Ό,τι δε συμβαίνει σήμερα, δεν θα 
γίνει αύριο. Και δεν πρέπει να αφήνεις ούτε μια μέρα να ξεγλιστράει».

Και δε μου λες παιδί μου…
Αυτό το φλάι όβερ. Τι σόι πράγμα είναι;



04/ 404
1 OKTΩBPIOY 2010

ΤΕΥΧΟΣ

ΑΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ «Α»
  

«Άρωμα» προγραμματισμού για την περίοδο μέχρι 
το 2013, αλλά και …διεθνών διακρίσεων για ελλη-
νικές καινοτομίες, είχε η δεύτερη τακτική συνε-
δρίαση της «Αντιπροσωπείας» του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που 
πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου, η οποία 
ενέκρινε και την τροποποίηση του προϋπολογι-
σμού του Τμήματος για το 2010.
Αναλυτικότερα, η 2η Τακτική Συνεδρίαση πραγ-
ματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6.9. και ώρα 19.30 μ.μ. 
στα γραφεία του Τμήματος (Μεγ. Αλεξάνδρου 49), 
με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσω-
πείας
2. Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για τις δρα-
στηριότητες της Δ.Ε.: Συζήτηση
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
4. Πρόγραμμα Δράσης ΤΕΕ/ΤΚΜ 2010-2013
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού Τμήματος οικο-
νομικού έτους 2010

n Θέμα 1ο : Ανακοινώσεις του Προεδρείου της 
Αντιπροσωπείας
Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας συν. Χρίστος 
Βλαχοκώστας Μ.Μ. ενημέρωσε το σώμα: 
• για την από 31/8/2010 παραίτηση της συν. Κατε-
ρίνας Πεχλιβάνου Π.Μ. από τη Δ.Ε. του τμήματος 
και την αντικατάστασή της από τον συν. Ιωάννη 
Τσιάφη Μ/Η
• για το πρόγραμμα των συνεδριάσεων της «Α» 
2010-2011.
Επίσης πληροφόρησε το σώμα για τη διεθνή επι-
τυχία της επιστημονικής ομάδας του συναδέλφου  
Περικλή Μήτκα, μέλους της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και Προέδρου της Μόνιμης επιτροπής 
Δικτύων και Τηλεματικής. Αναφορά έγινε στο και-
νοτόμο λογισμικό προϊόν με το οποίο το Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σάρωσε στα 
«games» του Διαδικτύου, νικώντας τους 30 αντί-
στοιχους «πράκτορες» από διάφορες γωνιές του 
πλανήτη που συμμετείχαν στο φετινό διεθνή δια-
γωνισμό Trading Agent Competition (TAC 2010) 
του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ των ΗΠΑ. 
Ο Πρόεδρος του σώματος τόνισε ότι «ιδιαίτερα σε 
μια εποχή κρίσης και απογοήτευσης, είναι ενθαρ-
ρυντικό να διαπιστώνουμε ότι κάποιοι ανάμεσά 
μας τυχαίνουν σημαντικής διεθνούς διάκρισης». 
Η Αντιπροσωπεία έδωσε θερμά και ειλικρινή συγχα-
ρητήρια στην επιστημονική ομάδα των συναδέλφων.

n Θέμα 2ο & 3ο: Έλεγχος – Ερωτήσεις- Επερω-
τήσεις προς τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής συν. Τά-
σος Κονακλίδης Π.Μ. ενημέρωσε το σώμα 
• για την ημερίδα «Διαχείριση ομβρίων υδάτων & 
αντιπλημμυρική προστασία Θεσσαλονίκης» που 
συνδιοργανώθηκε με την ΕΥΑΘ στις 3/9/2010
• για την παρουσίαση του Προκαταρκτικού  Σχεδίου 
Υποδομών- Μεταφορών της Θεσσαλονίκης & της ευ-
ρύτερης περιοχής από το ΥΠΟΜΕΔΙ (Master Plan)

n Θέμα 4ο: Πρόγραμμα Δράσης ΤΕΕ/ΤΚΜ 2010-
2013
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επι-
τροπής παρουσίασε το Πρόγραμμα Δράσης του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, για τη θητεία 2010 – 2013, όπως δια-
μορφώθηκε και ψηφίστηκε σε δύο συνεδριάσεις 
του οργάνου. Η Αντιπροσωπεία, μετά και τις το-
ποθετήσεις μελών της, ενέκρινε το Πρόγραμμα 
Δράσης με 39 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 4 λευκά  
σε 44 παρόντες. (Το πρόγραμμα δημοσιεύεται στις 
σελίδες 11-14)

n Θέμα 5ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού τμή-
ματος 2010
Η Αντιπροσωπεία ενέκρινε την τροποποίηση του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 που κα-
τατέθηκε από τον Πρόεδρο μετά την έγκρισή του 
από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες από το νομό Θεσ-
σαλονίκης οι συνάδελφοι : Αμανατίδης Άνθιμος 
Μ.Μ., Αντιβαλίδης Παναγιώτης  Π.Μ., Αραβίδου 
Κυριακή Αγρ.-Τ.Μ., Βλαχοκώστας Χρίστος Μ.Μ., 
Βραγγάλας Βασίλης Αγρ.-Τ.Μ., Γιουλέκας Αθανά-
σιος Α.Μ., Δαρδαμανέλης Γιάννης Π.Μ., Θεοδω-
ρίδου Χρυσούλα Π.Μ., Κονακλίδης Τάσος Π.Μ., 
Λαδόπουλος Σάββας Αγρ.-Τ.Μ., Λεκίδης Βασίλης 
Π.Μ., Λεμπετλής Γιάννης Π.Μ., Λυσαρίδης Κων-
σταντίνος Π.Μ., Μαρκάκης- Καραχάλιος Χρυσός 
Α.Μ., Μάνου Δώρα Α.Μ., Μήτκας Περικλής Η.Μ., 
Μήτρου Δημήτρης Αγρ.-Τ.Μ., Μίχου Άννα Η.Μ., 
Μουρατίδης Κυριάκος Α.Μ., Μπανιάς Γιώργος 
Μ.Μ., Μπίλλιας Πάρις Π.Μ., Μπούρας Βενέτης 
Π.Μ., Νάνος Γιάννης Π.Μ., Πέρκα Πέτη Π.Μ., Σα-
κελλαρίδου Τζένη Π.Μ., Σοϊλεμετζίδου Κορίννα 
Αγρ.-Τ.Μ., Τοκατλίδης Αριστοτέλης Π.Μ., Τσίτος 
Ξενοφών Π.Μ., Τσουρέκας Δημήτρης Η.Μ., Φου-
ντουλίδου Ελένη Αγρ.-Τ.Μ., Χατζοπούλου Αθηνά 
Π.Μ., Χηράκη Ελένη Π.Μ., από το νομό Κιλκίς οι 
συνάδελφοι : Αναστασιάδης Γιώργος Η.Μ., Κε-

μεντσετσίδης Παναγιώτης Αγρ.-Τ.Μ., Πογέλης 
Ανέστης Μ.Μ., από το νομό Πέλλας οι συνάδελ-
φοι : Ανδρεάδου Παρθένα Αγρ.-Τ.Μ., Φωτιάδης 
Γιώργος Η.Μ., από το νομό Πιερίας οι συνάδελ-
φοι : Ζωγράφου Αναστασία Α.Μ., Κουσκουρίδης 
Δημήτρης Η.Μ., Τσιτλακίδης Ηρακλής Π.Μ., από 
το νομό Σερρών ο συνάδελφος: Φωταρούδης Αλέ-
ξανδρος Μ/Η, από το νομό Χαλκιδικής οι συνά-
δελφοι : Κουρίδης Χαρίτων Μ.Μ., Κυρίτσης Βασί-
λης Π.Μ., Τοτικίδης Ματθαίος Α.Μ.
Απόντες οι συνάδελφοι: Αραμπατζή Αθηνά Α.Μ., 
Γάγαλης Γιώργος Μ.Μ., Ζηκοπούλου Ηλέκτρα 
Α.Μ., Κούτσουλας Αθανάσιος Π.Μ., Κωτούλας 
Λεωνίδας Π.Μ., Πεχλιβάνου Κατερίνα Π.Μ., Βορ-
γιατζίδης Κωνσταντίνος Η.Μ., Μιχαλιάς Γιώργος 
Μ.Μ., Ουρσουζίδης Γιώργος Π.Μ., Δημουλάς Αλ-
κιβιάδης Α.Μ., Λογοθετίδης Σταύρος Π.Μ., Σταυ-
ρόπουλος Χριστόδουλος Α.Μ, 
Δικαιολογημένοι απόντες οι συν. Ζώκας Νίκος 
Ηλκ, Κεμαλετζίδου Όλγα Α.Μ., Τσιάφης Γιάννης 
Μ/Η & Φάμελλος Σωκράτης Χ.Μ., n

Το απόγευμα της 15ης Οκτωβρίου 2010 θα τελε-
στούν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου 49. Το νέο κι εντυπωσιακό κτήριο θα 
ανοίξει και επίσημα τις πόρτες του στους μηχανι-
κούς και τους κατοίκους της Κ. Μακεδονίας, φι-
λοδοξώντας να γίνει ένα σημείο συνάντησης και 
διαλόγου. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και 
τα πολλά προτερήματά του, βοηθούν στη γρήγορη 
και άνετη εξυπηρέτηση των μελών του και όλων 
όσοι συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του. n

ΕΓΚΑΙΝΙΑ 
ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ  
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ 

15 Οκτωβρίου
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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ. E.  
Ο Ι. ΤΣΙΑΦΗΣ
 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, που εκλέχτηκε 
στην ειδική συνεδρίαση της 8.6.2010 και αποτε-
λείται από τους Χρίστο Βλαχοκώστα - Πρόεδρο, 
Βασίλη Λεκίδη - Αντιπρόεδρο και Βασίλη Κυρίτση 
- Γεν.Γραμματέα, έχοντας υπόψη τη σχετική νομο-
θεσία, τα αποτελέσματα των εκλογών και την από 
31.8.2010 παραίτηση  του μέλους της Διοικούσας 
Επιτροπής, Πεχλιβάνου Αικατερίνης Π.Μ., ανα-
κηρύσσει τον αμέσως επόμενο σε σειρά προτί-
μησης υποψήφιο του ιδίου ψηφοδελτίου, Τσιάφη 
Ιωάννη Μ-Η.Μ., μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη θέση της παραιτηθείσας. n

ΜΕΧΡΙ 15/10 
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ  

Να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 
καλούνται όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να ασχο-
ληθούν με τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου, 
ως εισηγητές στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι 
εισηγητές επιβάλλεται να διαθέτουν τον απαιτού-
μενο χρόνο δεδομένου ότι ο πρόεδρος του Πειθαρ-
χικού Συμβουλίου θέτει κάθε φορά τακτή προθε-
σμία (το μέγιστο τρεις μήνες) για την ολοκλήρωση 
της προανάκρισης της πειθαρχικής υπόθεσης και 
την παράδοση της σχετικής Έκθεσης.
Τα τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ εφόσον να είναι 
κάτοχοι της άδειας άσκησης επαγγέλματος τουλά-
χιστον 10 έτη, καθώς και τα ομότιμα μέλη του, τα 
οποία επιθυμούν να οριστούν Εισηγητές από την 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρακαλούνται να 
συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση που 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ (www.
tkm.tee.gr), μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό μέχρι 
15 Οκτωβρίου 2010. 
Η αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Πειθαρχικό Συμβούλιο, Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43 
Θεσσαλονίκη,  ή στο πρωτόκολλο στο email  protocol-
tkm@central.tee.gr ή στο Fax 2310-883110.
Πληροφορίες : 2310-883150 (κ Αθανασιάδου). 
Υπενθυμίζεται ότι η Πειθαρχική Διαδικασία των 
Μελών του ΤΕΕ διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 
783/70, «Περί  τροποποιήσεως και   συμπληρώσε-
ως    της   υπό   του   Τεχνικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδος τηρουμένης πειθαρχικής διαδικασίας. 
(ΦΕΚ/290 Α’)».  
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ανω-
τέρω Ν.Δ: «Παρά τω Πειθαρχικώ Συμβουλίω ορί-
ζεται δι’ εκάστην υπόθεσιν εισηγητής μέλος του 
Τ.Ε.Ε. εκ των εχόντων 10ετίαν τουλάχιστον από 
της κτήσεως της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, 
λαμβανόμενος εκ πίνακος καταρτιζομένου υπό της 
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και ισχύοντος δια τον 
χρόνον της θητείας αυτής. Οι έχοντες κατά τον χρό-
νον λήξεως της θητείας εκκρεμείς εις χείρας των 
υποθέσεις εισηγηταί συνεχίζουν ταύτας μέχρι της 
περατώσεως αυτών, εγκύρως εισηγούμενοι και 
παριστάμενοι εις το νέον Πειθαρχικόν Συμβούλιον. 
Εις τον πίνακα των εισηγητών δύνανται να περιλη-
φθούν και ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. Ο εν λόγω πίναξ 
περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 εισηγητάς».n

ΔΥΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
 Αιτήσεις μέχρι 13 Οκτωβρίου

Το Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων, έχοντας ως 
στόχο τη συνέχιση των προγραμμάτων επιμόρφω-
σης των μηχανικών (ελεύθερων επαγγελματιών ή 
υπαλλήλων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) που 
του έχει ανατεθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, οργανώνει δύο Σεμινάρια Μικρής Δι-
άρκειας, που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 
Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2010.
Τα σεμινάρια, με θέμα την Υγεία και Ασφάλεια στα 
Τεχνικά Έργα και το Σχεδιασμό και την Εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, θα διεξα-
χθούν στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη, 
κατά τις απογευματινές ώρες (17.00 – 22.00) και 
θα έχουν συνολική διάρκεια 25 ώρες (1 εβδομά-
δα). Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας 
της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέ-
χουν σε ένα από τα δύο σεμινάρια, καλούνται να 
συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμε-
τοχής, μέχρι την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010.
Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr και 
υποβάλλεται στα γραφεία του (Μ.Αλεξάνδρου 49 
- 1ος όροφος, Fax 2310883110) ή στέλνεται στο 
e-mail: protocol-tkm@central.tee.gr

1. Υγεία κα ασφάλεια στα τεχνικά έργα
Θεσσαλονίκη, 18 έως 22 Οκτωβρίου 2010
Απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες, ώρες: 25, 
άτομα: 40
Επιστ. υπεύθυνος: Περτζινίδου Μαρία, ΠΜ
Περιεχόμενο: 
• Εισαγωγή στην ισχύουσα νομοθεσία. Καταγρα-
φή και διερεύνηση αιτιών εργατικών  ατυχημά-

των – Παραδείγματα. Υποχρεώσεις παραγόντων 
κατασκευής τεχνικών έργων. Ημερολόγιο μέτρων 
ασφαλείας.
• Θεσμός τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργα-
σίας. Γραπτή εγγύηση επαγγελματικού κινδύνου 
– Παραδείγματα.
• Μέσα ατομικής Προστασίας. Σήμανση. Κλίμα-
κες, ικριώματα, δάπεδα εργασίας. Ανοίγματα, 
Στέγες.
• Εκσκαφές, αντιστηρίξεις. Ασφαλείς μέθοδοι 
εργασίας στη φάση των κατεδαφίσεων. Μηχανή-
ματα έργου.
• Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα. Ηλεκτροσυγκολ-
λήσεις. Πυρασφάλεια. Φάκελος και Σχέδιο Ασφάλει-
ας και Υγείας (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.), παραδείγματα.
      
1. Σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων.
Θεσσαλονίκη, 8 έως 12 Νοέμβριου 2010
Απευθύνεται σε  Μ & Η, ώρες: 25, άτομα: 40
Επιστ. υπεύθυνος: Μυλωνάς Σωτήριος, ΠΜ
Περιεχόμενο: 
• Νομοθεσία - Πολεοδομία – ΔΕΗ – Περιβάλλον.
• Διαστασιολόγηση και στοιχεία αγοράς.
• Αδειοδότηση – Χρηματοοικονομική ανάλυση.
• Τοπογραφία – αυτοψία – Έλεγχος ηλιοφάνειας.
• Παράδειγμα εφαρμογής οικιακής στέγης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 
2310883144 κα Μητρακάκη Αναστασία (σεμινάριο 
υγείας και ασφάλειας στα τεχνικά έργα).
2310883146, κος Εβρένογλου Βασίλειος (Σχεδι-
ασμός και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστη-
μάτων) n

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
Αιτήσεις μέχρι 16 Δεκεμβρίου 

Μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου καλούνται 
να καταθέσουν αιτήσεις στο ΤΕΕ/ΤΚΜ οι συνά-
δελφοι που ενδιαφέρονται να περιληφθούν στους 
καταλόγους πραγματογνωμόνων για τους νομούς 
Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και 
Χαλκιδικής.
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει ή 
να αποστείλει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/
ΤΚΜ (www.tkm.tee.gr) στα γραφεία του Τμήματος 
Επαγγελματικών Θεμάτων (Μεγάλου Αλεξάνδρου 
49 54643 Θεσ/νίκη), FAX: 2310883110, e-mail: 
protocol-tkm@central.tee.gr
Πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε ενδιαφερόμενος 
συνάδελφος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον 
μόνο σε ένα νομό, στον οποίο έχει την έδρα της 

επαγγελματικής του απασχόλησης.
Οι αιτούντες πρέπει να μεριμνήσουν να συμπλη-
ρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στη στήλη «κα-
τηγορίες πραγματογνωμοσυνών», γιατί όσοι δεν το 
πράξουν δε θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο.
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμπερι-
ληφθούν και σε καταστάσεις πραγματογνωμόνων 
των δικαστηρίων καλούνται να το σημειώσουν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευ-
θύνονται στα τηλέφωνα 2310883141 (κ. Ε. Μεσχί-
νη) και 2310883142 (κ. Ε. Κοκόζη). n
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ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ  
 Ομάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Στα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα –βροχό-
πτωση 164 mm εντός ολίγων ωρών- αλλά και 
στην ανεπάρκεια των διαστάσεων της υπάρ-
χουσας αντιπλημμυρικής τάφρου, εκτιμάται ότι 
οφείλεται, μεταξύ άλλων, το πλημμυρικό επει-
σόδιο, που σημειώθηκε στις 10/2 στον οικισμό 
Στρατωνίου της Χαλκιδικής, προκαλώντας σοβα-
ρές υλικές καταστροφές.
Η αδυναμία των οχετών να παραλάβουν τις υδα-
τοπαροχές και στερεοπαροχές που δημιουργή-
θηκαν, αλλά και η έλλειψη προστατευτικών μέ-
τρων για τον έλεγχο της στερεομεταφοράς στις 
κοίτες των υδρορευμάτων, εκτιμάται ότι απο-
τέλεσαν επίσης κύρια αίτια. Στο πόρισμα αυτό 
κατέληξε ομάδα εργασίας, που συστάθηκε από 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
δημοτικής αρχής Στρατωνίου. 
Για τη βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστα-
σίας του Στρατωνίου και την αποφυγή αντίστοι-
χων καταστάσεων στο μέλλον η ομάδα πρότεινε 
μέτρα σε πέντε επίπεδα: βελτίωση των τεχνικών 
διόδευσης ομβρίων στο επαρχιακό και δασικό 
οδικό δίκτυο, κατασκευή έργων ελέγχου στερε-
οπαροχών στις κοίτες, ανακατασκευή αντιπλημ-
μυρικής τάφου του οικισμού, εκπόνηση μελετών 
ασφαλείας θέσεων απόθεσης υλικών μεταλλεί-
ου και ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης-αντι-
μετώπισης φυσικών κινδύνων.
Την ομάδα εργασίας, που πραγματοποίησε επι-
σκέψεις αυτοψίας και ενημερωτικές συναντή-
σεις με τις δημοτικές αρχές και κατοίκους της 
περιοχής, αποτελούσαν οι: Χρήστος Αναγνωστό-
πουλος (καθηγητής Θεμελιώσεων, Αντιστηρί-
ξεων και Γεωτεχνικών Έργων Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών ΑΠΘ), Μιχαήλ Γεωργιάδης (καθη-
γητής Εφαρμοσμένης Εδαφομηχανικής και Θε-
μελιώσεων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ) 
και Σταύρος Μπαντής (καθηγητής Τεχνικής Γε-
ωλογίας και Βραχομηχανικής Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών ΑΠΘ).
Τα κυριότερα συμπεράσματα του πορίσματος της 
ομάδας ακολουθούν: 

n ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
Στις 10 Φεβρουαρίου 2010 και αφού προηγήθη-
καν βροχοπτώσεις μεταξύ 6 και 10 του μηνός, 
έλαβε χώρα πλημμυρική κατάκλυση του οικι-
σμού Στρατωνίου του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου 
από ύδατα και στερεά υλικά που μεταφέρθηκαν 
από υδατορεύματα της ανάντη ορεινής περιοχής. 
Παρόμοιου τύπου και έντασης φαινόμενα και 
σημαντικές καταστροφές παρατηρήθηκαν και σε 
άλλες περιοχές της Χαλκιδικής (Γομάτι, Σάρτη, 
Συκιά, Νικήτη κ.α). 
Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής περιλαμ-
βάνει τρία κεντρικά υδατορεύματα τα οποία είναι 
οι κύριοι αποδέκτες των νερών της επιφανεια-
κής απορροής και διασφαλίζουν τη διόδευσή 
τους προς χαμηλότερες στάθμες. Το πρώτο υδα-
τόρευμα, ονομαζόμενο «ρέμα Καρβουνόσκα-
λας» εκβάλλει στη νότια πλευρά του κόλπου του 
Στρατωνίου. Το δεύτερο, ονομαζόμενο «ρέμα 
Αργυρώς» εκβάλλει στο κέντρο του κόλπου του 

Στρατωνίου, ενώ το τρίτο, ονομαζόμενο «ρέμα 
Πόρτο» εκβάλλει στη βόρεια πλευρά του κόλπου 
του Στρατωνίου. 
Λόγω της διάρκειας και έντασης της βροχής, τα 
υδατορεύματα της περιοχής μετέφεραν ασυνή-
θιστα υψηλές παροχές υδάτων, συμπαρασύρο-
ντας μεγάλες ποσότητες στερεών υλικών. Όπως 
διαπιστώθηκε κατά τις αυτοψίες, τα περισσότερα 
από τα τεχνικά (οχετοί) του οδικού δικτύου της 
ευρύτερης περιοχής φράχτηκαν από τις μεγάλες 
στερεοπαροχές των υδατορευμάτων, προκαλώ-
ντας υπερχειλίσεις με απόθεση υλικών (βραχω-
δών τεμαχίων, λίθων, λάσπης, κλαδιών, εκριζω-
μένων δένδρων, κλπ.) επί των οδοστρωμάτων, 
διαβρώσεις των επιχωμάτων και εδαφορροές. 
Το πλημμυρικό πλήγμα στο Στρατώνι προκλήθη-
κε από το υδατόρευμα «Αργυρώ» και ειδικότερα 
όταν επήλθε απόφραξη της εισόδου της αντι-
πλημμυρικής τάφρου στην βορειοδυτική πλευρά 
του οικισμού από τις στερεοπαροχές. Αποτέλε-
σμα της υπερχείλισης του υδατορεύματος ήταν η 
εκτροπή της ροής του δια μέσου των δρόμων του 
οικισμού προκαλώντας σημαντικές καταστρο-
φές. Κατά εξαιρετική συγκυρία δεν υπήρξαν 
ανθρώπινα θύματα. 
Κατά την ίδια περίοδο συνέβησαν πολυάριθμες 
επιφανειακές κατολισθήσεις, εδαφορροές και 
καταπτώσεις βράχων στην ευρύτερη περιοχή, 
αποκόπτοντας το οδικό δίκτυο.

n ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Βροχή 163,4 
mm με ένταση 70 mm/ώρα!
Το βροχομετρικό ύψος κατά την ημέρα της πλημ-
μύρας ανήλθε στα 163.4 mm που αναλογεί πε-
ρίπου στο 30-40% του ετήσιου βροχομετρικού 
ύψους της περιοχής (400-500mm) και πραγμα-
τοποιήθηκε εντός μικρού χρονικού διαστήματος 
κατά τις απογευματινές ώρες. Η μέγιστη ένταση 
της βροχής κατά τη 10η Φεβρουαρίου ήταν της 
τάξεως των 70mm/hr ή και μεγαλύτερη. 
Τα παραπάνω αποτελούν ασυνήθη μεγέθη για 
την περιοχή, τόσο ως προς το ημερήσιο ύψος 
όσο και (ιδιαίτερα) ως προς τη μέγιστη ένταση 
της βροχής της 10ης Φεβρουαρίου 2010. 
Επισημαίνεται ότι η μέγιστη ένταση βροχής κατά 
τη σοβαρή πλημμύρα του οικισμού Μ. Παναγιά 
το 2000 δεν υπερέβη τα 40mm/hr. Σε σχετι-
κή μελέτη εκτιμήθηκε ότι βροχομετρικό ύψος 
250mm σε διάστημα 48 ωρών αντιστοιχεί σε 
περίοδο επαναφοράς ~1000 ετών (Πηγή: Πα-
παμιχαήλ, Δ.Μ., Γεωργίου, Π.Ε., Καραμούζης, 
Δ.Ν.: Εκτίμηση των πλημμυρογραφημάτων της 
ραγδαίας βροχόπτωσης της 7-8 Οκτωβρίου 2000 
στην περιοχή της Μ. Παναγίας Χαλκιδικής).

n ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ 
Ο τύπος, η έκταση και ο χρόνος απόθεσης στερε-
ών υλικών κατά το πλημμυρικό πλήγμα υποδει-
κνύουν ότι η κατάκλυση στο Στρατώνι προήλθε 
από τη δημιουργία «ροής κορημάτων», δηλαδή 
μιας υδάτινης μάζας με υψηλή συγκέντρωση 
αδρομερούς φάσης από λεπτόκοκκα ιζήματα 
έως κροκάλες και ογκόλιθους. 
Ο όρος «ροή κορημάτων» χρησιμοποιείται για 
την περιγραφή ενός ιδιαίτερου φαινομένου εδα-
φικής αστάθειας, που αφορά σε ταχεία μετακί-

νηση μάζας νερού με λεπτόκοκκα και αδρομερή 
υλικά, περιλαμβανομένων λίθων ποικίλων με-
γεθών. Οι ροές λαμβάνουν χώρα όταν μη -στε-
ρεοποιημένα υλικά περιέρχονται σε καθεστώς 
κορεσμού σε κλιτύες ή /και υδατορεύματα. Η 
κίνηση συντελείται υπό τη δράση της βαρύτητας 
και η κεφαλή της μετακινούμενης μάζας συμπα-
ρασύρει και μεταφέρει κροκάλες, ογκόλιθους, 
κορμούς, κλπ. 
Στο Στρατώνι όλα τα όρια έντασης – διάρκει-
ας βροχής, που αντιστοιχούν σύμφωνα με την 
υπάρχουσα επιστημονική γνώση στη δημιουργία 
ροών κορημάτων, είχαν ξεπεραστεί κατά πολύ 
και η δημιουργία ροών κορημάτων ήταν αναπό-
φευκτη. 
Από τη συνολική αξιολόγηση των διαθέσιμων 
στοιχείων διαμορφώθηκε η ακόλουθη άποψη 
ως προς τον πιθανό μηχανισμό της πλημμύρας 
του Στρατωνίου: 
1.Οι βροχοπτώσεις της περιόδου από τις 6 έως 
τις 10 Φεβρουαρίου 2010 χαρακτηρίσθηκαν από 
διάρκεια και ένταση, παρέχοντας συνολικό ύψος 
βροχής (~250 mm), που αντιστοιχεί περίπου στο 
50% του ετήσιου βροχομετρικού ύψους. Το μέ-
γιστο ημερήσιο ύψος βροχής (164mm) της 10ης 
Φεβρουαρίου αντιστοιχεί σε 30-40% του ετήσι-
ου. Τα μεγέθη αυτά περιλαμβανομένης της μέγι-
στης έντασης ~70mm/hr κατά τις απογευματινές 
ώρες της 10ης Φεβρουαρίου είναι πρωτοφανή 
για τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής. 
Τα χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης σε συνδυ-
ασμό με τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της 
λεκάνης απορροής προκάλεσαν πολύ υψηλές 
παροχές. Ενδεικτική των υψηλών παροχών είναι 
η δημιουργία πλημμυρικής κοίτης στις λεκάνες 
απόθεσης χειμάρρων της ευρύτερης περιοχής 
με ανύψωση της στάθμης των νερών κατά 2-3 m 
2.Το πλημμυρικό πλήγμα του Στρατωνίου προ-
ήλθε από το υδατόρευμα «Αργυρώ». Αν και η 
λεκάνη απορροής του υδατορεύματος είναι σχε-
τικά μικρής έκτασης, οι απορροές υδάτων ήταν 
υψηλές λόγω της ραγδαιότητας της βροχής και 
του μικρού χρόνου συρροής. Αποτέλεσμα αυτών 
ήταν οι  μεγάλες υδατοπαροχές (εκτιμάται πα-
ροχή μεγαλύτερη των 6.0m3/sec), οι οποίες σε 
συνδυασμό με τις σημαντικές μέσες κλίσεις της 
κοίτης (>10%) δημιούργησαν κατά μήκος των 
υδατορευμάτων υπερκρίσιμη κατάσταση ροής, 
που περιλάμβανε και ασυνήθιστα ογκώδη στοι-
χεία (κορμούς, ογκόλιθους, μεγάλες ρίζες). 
3.Λόγω της ανεπαρκούς διατομής των εγκάρσιων 
οχετών του οδικού δικτύου (συνήθως ≤1x1m), 
υπήρχε αδυναμία διατήρησης της ροής με απο-
τέλεσμα την πρόκληση υδραυλικού άλματος και 
απόθεσης των στερεών υλικών στις εισόδους 
των τεχνικών. Οι υπερχειλίσεις στις θέσεις από-
φραξης των τεχνικών προκάλεσαν εκτεταμένες 
διαβρώσεις των κατάντη παρειών των επιχωμά-
των αυξάνοντας τις στερεοπαροχές. 
4.Οι πολύ μεγάλες υδατοπαροχές σε συνδυα-
σμό με τις πολύ μεγάλες στερεοπαροχές δημι-
ούργησαν βαθμιαία μια ροή κορημάτων η οποία 
δεν κατέστη δυνατόν να παραληφθεί από το μι-
κρών διαστάσεων τεχνικό που ευρίσκονταν στη 
διασταύρωση της παλαιάς επαρχιακής οδού 
Στρατωνίου¬Ολυμπιάδος με το υδατόρευμα «Αρ-
γυρώ». Τo τεχνικό αχρηστεύτηκε από τη ροή των 
κορημάτων, η οποία στη συνέχεια κατέστρεψε το 
σώμα του επιχώματος της οδού και διέβρωσε τα 
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΜΕΔΙ
 Αιτήσεις μέχρι 13 Οκτωβρίου

Να δώσουν το δικό τους «στίγμα» στη δημόσια δι-
αβούλευση επί του Στρατηγικού Σχεδίου Υποδο-
μών Μεταφορών για τη Θεσσαλονίκη, που πραγ-
ματοποιείται υπό το συντονισμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
καλούνται μέχρι τις 29 Οκτωβρίου οι μηχανικοί 
της Κ. Μακεδονίας. 
Ασχέτως των όποιων αδυναμιών παρουσιάζει το 
Σχέδιο και έχουν επισημανθεί από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
αυτό αποτελεί ευκαιρία για τη βελτίωση της ει-
κόνας και της λειτουργίας της πόλης της Θεσσα-
λονίκης και οι μηχανικοί-πολίτες δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απουσιάσουν από τη σχετι-
κή συζήτηση. Οι απόψεις όλων είναι ευπρόσδε-
κτες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
TADE@central.tee.gr. 
Το προκαταρκτικό Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών 
Μεταφορών βρίσκεται ήδη αναρτημένο στην ιστο-
σελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ (www.tkm.tee.gr), εν αναμο-
νή των προτάσεων όχι μόνο των φορέων της πόλης, 
αλλά και των ίδιων των ανθρώπων, που τη ζουν κα-
θημερινά: των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται με 
το κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της, 
που δε βρίσκουν θέση να παρκάρουν ή που δυσκο-
λεύονται να κινηθούν ακόμη και πεζή.  

παρακείμενα πρανή.
5.Η ροή κορημάτων ενισχυμένη με τα προϊόντα 
των διαβρώσεων και αστοχιών κινήθηκε προς 
τον οικισμό συμπαρασύροντας το ήδη αποτεθέ-
ντα υλικά κατά μήκος της κοίτης του υδατορεύ-
ματος στη λεκάνη απόθεσης. 
6.Η κατάκλυση του οικισμού με τα υλικά της ροής 
κορημάτων επήλθε μετά την απόφραξη πλακο-
σκεπούς οχετού που λειτουργούσε ως είσοδος 
της αντιπλημμυρικής τάφρου και την εκτροπή 
της ροής προς το κέντρο του Στρατωνίου. Η από-
φραξη του οχετού είναι δυνατό να συνέβη λόγω 
σταδιακής απόθεσης μεταφερόμενων στερεών 
υλικών. Εν τούτοις, η αιφνίδια δημιουργία του 
πλημμυρικού πλήγματος («σαν κύμα» σύμφωνα 
με αυτόπτη μάρτυρα) σε συνδυασμό με την έντα-
ση του φαινομένου, όπως καταδεικνύεται από 
την έκταση και ποσότητα αποτεθέντων υλικών, 
συνηγορούν στο ότι το πλημμυρικό πλήγμα επήλ-
θε με την έλευση μετώπου ροής κορημάτων. 

n ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟ-
ΔΙΟΥ 
Με βάση τα προηγούμενα τα κύρια αίτια πρό-
κλησης του πλημμυρικού επεισοδίου και των 
σχετικών καταστροφών στο Στρατώνι είναι τα 
ακόλουθα: 
1.Τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα (βροχό-
πτωση 164mm εντός μερικών ωρών) τα οποία 
προκάλεσwαν πολύ μεγάλες υδατοπαροχές και 
σε συνδυασμό με τις μεγάλες κλίσεις των υδα-
τορευμάτων πρωτοφανείς στερεοπαροχές από 
υλικά κοίτης αλλά και από αστοχίες εδάφους. 
2.Η αδυναμία των οχετών των επιχωμάτων να 
παραλάβουν τις υδατοπαροχές και στερεοπαρο-
χές που εκδηλώθηκαν. 
3.Η έλλειψη προστατευτικών μέτρων για τον 
έλεγχο στερεομεταφοράς στις κοίτες των υδα-
τορευμάτων. 
4.Η ανεπάρκεια των διαστάσεων της αντιπλημ-
μυρικής τάφρου εντός του οικισμού. 

n ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Για τη βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασί-
ας του Στρατωνίου προτείνονται τα ακόλουθα: 
1. Βελτίωση των τεχνικών διόδευσης ομβρίων 
στο επαρχιακό και δασικό οδικό δίκτυο 
•Διενέργεια συστηματικών ελέγχων των υφι-
στάμενων τεχνικών με βάση επικαιροποιημένα 
υδρολογικά δεδομένα. 
•Κατασκευή τεχνικών στις θέσεις που κατα-
στράφηκαν και επισκευάστηκαν. 
•Εφαρμογή μέτρων ελέγχου στερεοπαροχών 
στις εισόδους των τεχνικών κύριων υδατορευ-
μάτων και μέτρων προστασίας κατά διαβρώσεων 
στις εξόδους. 
2. Κατασκευή έργων ελέγχου στερεοπαροχών 
στις κοίτες 
Τα παρακάτω θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος 
της συνολικής μελέτης διευθέτησης της κοίτης 
των κύριων υδατορευμάτων (κυρίως του υδατο-
ρεύματος της «Αργυρώς»): 
•Μελέτη τεχνικών εγκάρσιου τύπου συγκρά-
τησης φερτών υλικών επί της κοίτης (τύπου 
αναβαθμών ή φραγμάτων). Τα εγκάρσια έργα 
μπορούν να συνδυασθούν με παράλληλα έργα 
με σκοπό να κατευθύνεται η ροή προς την κύ-
ρια κοίτη και να αποφεύγονται διαβρώσεις των 
οχθών. 

•Θα πρέπει επίσης να μελετηθεί η ανάγκη δημι-
ουργίας χώρων εναπόθεσης φερτών υλικών από 
τις θέσεις αναμενόμενων υψηλών στερεοπαρο-
χών. 
3. Ανακατασκευή της αντιπλημμυρικής τάφρου 
του οικισμού 
- Αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας και 
διασφάλιση σταθερής διατομής λειτουργίας σε 
όλο το μήκος. 
4. Μελέτες ασφαλείας θέσεων απόθεσης υλι-
κών μεταλλείου 
- Αν και διαφαίνεται ότι οι αποθέσεις στείρων 
υλικών υλοποιούνται βάσει σχεδίου και τυπικών 
προδιαγραφών, ο έλεγχος της μακροχρόνιας 
ασφάλειας έχει προφανώς ιδιαίτερη σημασία 
σε σχέση με κατάλληλη περίοδο επαναφοράς 
ακραίων καιρικών φαινομένων. Προτείνεται να 
αναληφθούν ολοκληρωμένες μελέτες ασφαλεί-
ας από πλευράς γεωστατικής, υδρολογικής και 
υδρογεωλογικής σε όλες τις θέσεις απόθεσης 
στείρων υλικών και στις λίμνες τελμάτων. 
5. Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης / αντιμε-
τώπισης φυσικών κινδύνων 
Προτείνεται η ανάληψη ολοκληρωμένης μελέτης 
ρίσκου (βαθμού διακινδύνευσης και κοινωνι-
κών / οικονομικών επιπτώσεων) λόγω φυσικών 
καταστροφικών φαινομένων (κατολισθήσεων, 
πλημμύρων, διαβρώσεων, κλπ.) για την περιοχή 
Στρατωνίου. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα 
συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση σχεδί-
ων διαχείρισης/ ελαχιστοποίησης των φυσικών 
κινδύνων και θα αποτελέσουν τη βάση μελλοντι-
κού αναπτυξιακού προγραμματισμού. 
Επισημαίνεται, ότι η μελέτη θα μπορούσε να πε-
ριλάβει και όμορους δήμους. n

ΣΕΙΣΜΟΣ ABRUZZI 
(L’ AQUILA)
 Ημερίδα 15 Οκτωβρίου

Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής 
(Ε.Τ.Α.Μ) σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας διοργανώνουν ενδιαφέρουσα ημε-
ρίδα με θέμα: 
“Σεισμός Abruzzi (L’ Aquila) M=6.3, 06.04.2009. 
Εμπειρίες από τη διαχείριση της κρίσης και την 
αποκατάσταση των βλαβών”
Η ημερίδα, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου στις 16:30 μμ στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Κτιρίου Διοίκησης στην Πο-
λυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 
Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί και θα μιλήσουν 
διακεκριμένοι και διεθνώς καταξιωμένοι καθη-
γητές από την Ιταλία, οι οποίοι είχαν καθοριστικό 
ρόλο στη διαχείριση της σεισμικής κρίσης κατά το 
σεισμό της L ’Aquila.
• Prof. Mauro Dolce, Director, Italian Civil 
Protection: 
“Emergency and post-emergency management 
of the Abruzzi earthquake”
• Prof. Gaetano Manfredi, University of Napoli 
Federico II:
“Reconstruction strategies after L’Aquila 
earthquake” 
• Prof. Gian Michele Calvi, University of Pavia:
“L’Aquila earthquake 2009: reconstruction 
between temporary and definitive”
H ίδια ημερίδα με τους ίδους εισηγητές θα πραγ-
ματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 
15 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη,  με συνδιορ-
γανωτές το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το 
ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Η ημερίδα 
στη Θεσσαλονίκη θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο 
«Παναγής Παναγιωτόπουλος» της Πολυτεχνικής 
Σχολής ΑΠΘ,  με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. n

Τη δημόσια διαβούλευση γύρω από το Σχέδιο έχει 
αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Και δεν περιμένει μόνο τις 
προτάσεις των φορέων, αλλά και τις «φρέσκιες» 
ιδέες των φοιτητών και των επιστημόνων, των 
εργαζόμενων και των επαγγελματιών, των ποδη-
λατών, των οδηγών και των ΑμΕΑ της πόλης.
Και, φυσικά, τις ιδέες των μηχανικών, των αν-
θρώπων που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα έργα 
ανάπτυξης. Υπενθυμίζεται ότι οι φορείς μπορούν 
να καταθέσουν τις απόψεις τους στη διαβούλευση 
μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, ενώ οργανώσεις και με-
μονωμένοι πολίτες έως τις 29 Οκτωβρίου. 
Ο στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ανταλλαγής απόψεων και διαλόγου το αργότερο 
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ώστε να ακολουθήσουν 
οι επόμενες προβλεπόμενες ενέργειες για την 
προώθηση των έργων. 
Η συμμετοχή όλων στη δημόσια διαβούλευση εί-
ναι απαραίτητη. Τυχόν αδράνεια και αδιαφορία θα 
έχουν ως ενδεχόμενο αποτέλεσμα την προώθηση 
λύσεων με αδυναμίες και τρωτά σημεία και την 
απώλεια μιας μεγάλης ευκαιρίας για αλλαγή στην 
πόλη, με βάση τις ανάγκες και τις προτάσεις των 
ίδιων των πολιτών της. n
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

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

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

ΕΚΘΕΣΗ έργων βίντεο 
καλλιτεχνών από τη 
Μέση Ανατολή, με τίτλο 
«Bidoun video project 
2010», 11 Σεπτεμβρίου 
– 19 Οκτωβρίου 2010, 
ΜΜΣΤ και IMARET, 
ΜΜΣΤ (Εγνατία 154), 
Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕ-
ΧΝΗΜΑΤΩΝ μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2010, Αντι-
δημαρχία Πολιτισμού 
– Δημοτική Πινακοθή-
κη – Μέριμνα Ποντίων 
Κυριών, Μουσείο Μέ-
ριμνας Ποντίων Κυριών 
(Β. Όλγας 107), Θεσσα-
λονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ των Βίκτορ 
Εσπάλντα και Αγγελικής 
Δούβερη, 16 Σεπτεμ-
βρίου – 16 Οκτωβρί-
ου 2010, γκαλερί TinT 
(Χρυσ. Σμύρνης 13), 
Θεσσαλονίκη.
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Το τάβλι» του Δ. Κεχα-
ΐδη, σε σκηνοθεσία Άρη 
Ρέτσου, από 17 Σεπτεμ-
βρίου 2010, για 15 μόνο 
παραστάσεις – (κάθε 
Παρασκευή, Σάββατο, 
Κυριακή), «Θέατρο Έξω 
Από Τα Τείχη» (Πανε-
πιστημίου 2, Eυαγγελί-
στρια), Θεσσαλονίκη.
 

45α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, 8 
Σεπτεμβρίου – 3 Νο-
εμβρίου 2010, Δήμος 
Θεσσαλονίκης (www.
dimitriathess.gr/)
15/09-14/10: «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ», Έκθε-
ση με τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια του 
16/09-06/10: «ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝ-
ΘΟΣ», Installation Art 
18/09 -15/10: «Π. 
ΤETΣΗΣ», Έκθεση έρ-
γων από τη συλλογή του 
Σ. Ζαχαριάδη
20/09 - 22/10: «Ο ΚΟ-
ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑ-
ΚΑΛΥΨΕΤΕ», Εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα 
25-26/09 & 1-3/10: 
«ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙ-
ΝΙΩΝ» 
01-05/10: «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΒΛΑΚΕΙΑΣ» θεατρικός 
μονόλογος με τον ΔΗ-
ΜΗΤΡΗ ΠΙΑΤΑ
01-10/10: «ΑΝΤΙΓΡΑ-
ΦΟ» φορητής εικόνας, 
ελαιογραφίας, ψηφι-
δωτού, τοιχογραφίας, 
γλυπτού
01-10/10: «ΣΠΟΡΟΣ-
ΕΛΠΙΔΑ-ΖΩΗ», σειρά 
ελαιογραφιών της σχο-
λής της Ταρσίας Τζενα-
νίδου.
01-10/10: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ-
ΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ «ΚΑ-
ΛΟΚΑΙΡΙ 2010», έκθεση 
έργων παιδιών
01-10/10: «ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΝΩ ΤΕΧΝΗΕ-
ΝΤΩΣ», τρισδιάστατες 
εικαστικές δημιουργίες 
μαθητών
01-10/10: «ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗ 2010», επιτοίχια 
κατασκευή
01-21/10: «ΜΕΛΩ-
ΔΙΕΣ & ΕΙΚΟΝΕΣ»,  
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 
¨VILLARTE’’
01-31/10:«ΜΙΚΡΟ ΦΕ-
ΣΤΙΒΑΛ 3», συνάντηση 

08/ 404
ΤΕΥΧΟΣ

1 OKTΩBPIOY 2010

εναλλακτικών θεατρικών 
σχημάτων από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό 
01/10: «PURGATORIO», 
χορός, ακροβασία, ζω-
ντανή μουσική από την 
χορευτική ομάδα ΚΙ 
ΟΜΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ 
01 & 04/10: «ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΑ ΕΧΑΘΗ-
ΣΑΝ….ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 
ΜΟΝΟ ΑΦΗΣΑΝ 1900-
1960», εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 
01/10 - 01/11: «Ο 
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΕ ΧΡΕΙ-
ΑΖΕΤΑΙ», διαρκής 
διαδραστική έκθεση 
πολυμέσων
02-03/10: «ΜΕΤΕΚΗΙ», 
παραδοσιακοί χοροί από 
τη Γεωργία
04/10: «ΜΑΪΣΤΟΡΕΣ 
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», 
βυζαντινή και παραδοσι-
ακή χορωδία 
04/10 - 03/11: «ΚΑΡΟ-
ΛΟΣ ΚΑΜΠΕΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ», έκθεση γλυπτικής 
05-10/10: «ΑΦΗΓΗΣΗ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ», σε 10 
σχολεία
06/10: «Ο ΚΑΤΑ ΦΑ-
ΝΤΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΗΣ», 
θεατρική παράσταση σε 
απλουστευμένα Γαλλικά
06/10: «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΝΑΡΝΙΑ. ΤΟ ΛΙΟ-
ΝΤΑΡΙ, Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΑΙ 
Η ΝΤΟΥΛΑΠΑ», θεατρι-
κή παράσταση από 20 
μαθητές ηλικίας 12ετών
06/10: «ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙ-
ΕΣ ΤΟΥ ΕΓΩ-ΕΓΩ»  παι-
δικό θεατρικό μιούζικαλ
06/10: «ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΣ», μουσική πα-
ράσταση
07/10: «Ο ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ», 
θεατρική παράσταση για 
παιδιά
07/10: «FORUM», θεα-
τρική παράσταση όπου 
το κοινό συμμετέχει 
ενεργά σε ρόλο πρωτα-
γωνιστή
07/10: «ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑ-
ΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ», 
μονόλογος με τη ΝΕΝΑ 
ΜΕΝΤΗ
08/10: «ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΒΛΕΠΟ-
ΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ», 
ένα μουσικό σύνολο 
από το Ισραήλ με έργα 
κλασσικής μουσικής σε 

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

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

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
«Η Αρχιτεκτονική ως 
εικόνα. Πρόσληψη και 
αναπαράσταση της αρ-
χιτεκτονικής στη βυζα-
ντινή τέχνη», από 30 από 
τα πιο γνωστά μουσεία 
και συλλογές, μέχρι 
31 Οκτωβρίου 2010, 
Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού – Ευρωπα-
ϊκό Κέντρο Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών 
Μνημείων – Τμήμα 
Τέχνης και Αρχαιολογί-
ας του Πανεπιστημίου 
του Πρίστον, Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισμού 
(λεωφ. Στρατού 2), Θεσ-
σαλονίκη.
 

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ «Βάκχες» του Ευρι-
πίδη , 13 - 14 Οκτωβρίου 
2010, Εθνικό Θέατρο 
Βελιγραδίου – Σερβία , 
νέα Θεατρική Σκηνή του 
Κ.Θ.Β.Ε. “Ανοιχτά Σύνο-
ρα”, Βασιλικό Θέατρο, 
Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑ-
ΦΙΑΣ του Ρόντερικ 
Χέντερσον, με τίτλο 
«Transvoid», 9 Σεπτεμ-
βρίου - 10 Οκτωβρίου 
2010, στο πλαίσιο της 
21ης PHOTOBIENNALE 
2010, Μύλος (κτί-
ριο Donopoulos 
International Fine Arts, 
Ανδρέου Γεωργίου 56), 
Θεσσαλονίκη.
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Αχαρνής» του Αριστοφάνη, 
24 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2010, ΚΘΒΕ, Βασιλι-
κό Θέατρο, 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 καλλιτέχνες Άννα Θεοχαράκη 
– εγκατάσταση με κατασκευές από ύφασμα 
και νήμα, ρούχα, κοσμήματα, video, Jessica 
Anne Rachel Josafat, Κία Σαμούρη, Άννα Μι-
χαλιτσιάνου, Χρύσα Δαμιανίδου - κοσμήματα, 
Έλσα Πακοπούλου - κοσμήματα, καπέλα, Βίκυ 
Γεωργουσοπούλου - κούκλες, Μαρία Τσιτρού-
δη – φωτεινές κατασκευές από χαρτί, Γιώργος 
Βαβάτσης – κεραμικά χρηστικά αντικείμενα, 
και οι Kalos&Klio με το έργο I Lola), γκαλερί 
Λόλα Νικολάου (Τσιμισκή 52), Θεσσαλονίκη.

συνδυασμό με προβολή 
έργων του Marc Chagall
09-10/10: «ΜΑΡΑΝ 
ΑΘΑ», με τη Γιασεμή 
Κηλαηδόνη
09/10: «ENSEMBLE 
INTERMEZZO», μικτή 
συναυλία με διάφορους 
συνδυασμούς οργάνων
10/10:«Ο ΚΟΥΡΕΑΣ 
ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ...ΣΑΝ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ», θεατρική 
παράσταση της Κάρμεν 
Ρουγγέρη
10/10: «Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ-
ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕ-
ΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΑΓΩΝΑ» 
10/10: «ETHNO-VOCAL 
TRIO», ένα ευρύ ρεπερ-
τόριο Αρμενικής παρα-
δοσιακής και λαϊκής 
μουσικής
10/10: «ΠΟΛΙΣ ΝΟ-
ΣΤΑΛΓΙΑ», σύμπραξη 
του Βυζαντινού χορού 
Ηδύμελον με την Χορω-
δία και την Ορχήστρα 
του Υπουργείου Πολιτι-
σμού της Τουρκίας 
11/10: «ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑ-
ΣΙΑ ΑΣΘΕΝΗΣ», θεατρι-
κή παράσταση 9Ο Γ.Λ.Θ. 
11/10: 3ΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ 
ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟ-
ΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ 
2010 
11/10: «ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 
ΜΕ ΠΑΘΟΣ», συναυλία 
με τραγούδια του Ντίνου 
Χριστιανόπουλου και 
ερμηνευτή τον Δημήτρη 
Νικολούδη
11/10: «SOHYUNG 
KIM», ρεσιτάλ πιάνου 
12-13/10 (Βαφοπού-
λειο) & 19-20/10 (Κέ-
ντρο Πολιτισμού Τού-
μπας): Α) «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΚΑΙ Η ΛΕΡΝΑΙΑ ΎΔΡΑ» 

Β) «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΗΛΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙ-
ΔΩΝ», δύο νέα έργα 
θεάτρου σκιών
12/10: «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ», με την Τότα 
Κυραζικίδου
12/10: «ΜΕ ΚΑΡΑΒΙ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», συναυ-
λία Συγκροτήματος Πα-
ραδοσιακής Μουσικής 
13-14/10: «ΜΕΤΑΛΛΙ-
ΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», μουσει-
οπαιδαγωγικό πρόγραμ-
μα ΜΜΣΤ
13/10: «ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ» 
13/10: «ΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΟΥ», συναυλία για φλά-
ουτο και πιάνο 
13/10 (ΑΝΕΤΟΝ) 16/10 
(ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ): «Ο 
ΜΠΙΝΤΕΡΜΑΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ», θεατρι-
κή παράσταση 
14-16/10: «ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΙΑΣΙΟ», επιστημονικό 
συμπόσιο «Χριστιανική 
Μακεδονία»
14-18/10: «ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗ (RE)VISIONS», 
ανοιχτός διαγωνισμός 
Video Art 

14/10: «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥ-
ΤΗΣ», θεατρική παρά-
σταση
14/10: «ΕΚΘΕΣΗ ΖΩ-
ΓΡΑΦΙΚΗΣ Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε.» 
14/10: «BEATRIZ 
JIMENEZ» σοπράνο, 
μουσική παράσταση
15-16/10: «ΜΕ ΜΙΑ ΚΑ-
ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ», διήμε-
ρο για τον κινηματογρά-
φο στην εκπαίδευση. 
15/09/ - 14/10: «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ», έκθε-
ση με τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια του 
15/10: «ΜΟΥΣΙΚΟΜΑ-
ΓΕΙΡΕΜΑΤΑ», μάθημα 
διατροφής, που θυμίζει 
συναυλία και θεατρικό 
δρώμενο
15/10: «ARTUR 
DUTKIEWICZ», ρεσιτάλ 
πιάνου με έργα ΣΟΠΕΝ, 
σε jazz μεταγραφή από 
τον πιανίστα ARTUR 
DUTKIEWICZ
15/10: «ΤΟΥΛΟΥΖ ΛΩ-
ΤΡΕΚ», έκθεση έργων 
του
15/10: «Αφιέρωμα στη 
μνήμη του Νίκου Ξυλού-
ρη για τα 30 χρόνια από 
το θάνατό του» 
15/10: «ARABESQUE» 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΜΠΑΛΕΤΟ

THESSALONIKI INTERNATIONAL SHORT 
FILM FESTIVAL, 25 & 26 Σεπτεμβρίου καθώς 
και 1 & 3 Οκτωβρίου 2010, κινηματογράφος 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (έναντι Εταιρίας Μακεδονικών 
Σπουδών), Θεσσαλονίκη.



ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα 
«Σεισμός Abruzzi 
(L’ Aquila) M=6,3, 
06.04.2009. Εμπειρίες 
από τη διαχείριση της 
κρίσης και την αποκα-
τάσταση των βλαβών», 
15 Οκτωβρίου 2010, 
Ελληνικό Τμήμα Αντι-
σεισμικής Μηχανικής 
(Ε.Τ.Α.Μ) σε συνεργασία 
με το Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών ΑΠΘ και το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, αμφιθέατρο 
Π. Παναγιωτόπουλος της 
Πολυτεχνικής Σχολής 
ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥ-
ΝΕΔΡΙΟ με θέμα «Η 
αρχιτεκτονική του Αγί-
ου Όρους. Ιστορία και 
Έρευνα», 22, 23, 24 
Οκτωβρίου 2010, Αγι-
ορείτικη Εστία και 10η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων, Αμφιθέατρο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και Αίθουσα 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ, με θέμα 
«Διαχείριση κινητικό-
τητας και εποχιακές 
μετακινήσεις», 4 & 5 
Οκτωβρίου 2010, Ευρω-
παϊκό ερευνητικό έργο 
DELTA και Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα Διαχείρισης 
Κινητικότητας EPOMM, 
Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», 
Αθήνα. 
(Εγγραφές: www.
epomm.eu/epomm-
network2010)
 

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.
 

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.
 

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. 
 

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.
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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.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ “Δον Ζου-
άν” του Μολιέρου, 
6 – 7 Οκτωβρίου 
2010, Εθνικό Θέα-
τρο «Ιβάν Βάζοφ» 
της Σόφιας, Βουλ-
γαρία, νέα Θεα-
τρική Σκηνή του 
Κ.Θ.Β.Ε. “Ανοιχτά 
Σύνορα”, Βασιλικό 
Θέατρο, Θεσσαλο-
νίκη.ΕΚΘΕΣΗ έργων των σημαντικότερων σύγχρονων 

ελλήνων καλλιτεχνών, από τη συλλογή του Γιώργου 
Κητή, 4 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2010, Τελλόγλειο 
Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 159Α) , Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Με τα μάτια ανοιχτά», 30 Σε-
πτεμβρίου – 10 Νοεμβρίου 2010, Container (Νικ. 
Φωκά 8 – Λευκός Πύργος), Θεσσαλονίκη.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ Green Design, 150 αρχιτέκτονες, 
σχεδιαστές, ντιζάινερ, επιμελητές και εθελοντές, 
«ανακυκλώνουν» τις πρωτότυπες ιδέες τους, 23 
Σεπτεμβρίου - 10 Οκτωβρίου 2010. Πλατεία Στ-
ντάγματος, Αθήνα.

12ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕ-
ΣΤΙΒΑΛ κουκλοθέ-
ατρου και παντο-
μίμας Κιλκίς, 24 
Σεπτεμβρίου – 5 
Οκτωβρίου 2010, 
Μακεδονικό Μου-
σείο Σύγχρονης 
Τέχνης (Εγνατία 
154, ΔΕΘ), Θεσσα-
λονίκη.

6η BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, 16 Σε-
πτεμβρίου – 17 Οκτωβρίου 2010, Μουσείο Μπενάκη (κτίριο 
οδού Πειραιώς), Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ έργων του Παναγιώτη Τέτση, από τη 
συλλογή του Στέφανου Ζαχαριάδη, μέχρι 15 
Οκτωβρίου 2010, Κέντρο Πολιτισμού Δ. Θεσσα-
λονίκης (Αλάνα Τούμπας, Γρ. Λαμπράκη & Κλε-
άνθους), Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έργων του Λουκά Βενετούλια, με τίτλο 
«Κριτικός ρεαλισμός», μέχρι 22 Οκτωβρίου 2010, Δημοτική Πινα-
κοθήκη (Βασ. Όλγας 162), Θεσσαλονίκη
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
12ης ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  

Οι μητροπόλεις «κοντράρονται» ανοιχτά με τις 
«αντι-μητροπόλεις». Η ενέργεια γίνεται φόρμα 
και μορφή. Την ίδια ώρα, οι Ασιάτες βλέπουν 
τη ζωή από συγκεκριμένη οπτική γωνία, ενώ οι 
Κινέζοι και οι Ιταλοί αναπτύσσουν τη δική τους 
«νέα» αρχιτεκτονική. Που γίνονται όλα αυτά (και 
πολλά ακόμη); Στη Βενετία. Εκεί που μέχρι το 
Νοέμβριο θα πραγματοποιηθούν 20 παράλληλες 
εκδηλώσεις, στο πλαίσιο της 12ης Διεθνούς Έκθε-
σης Αρχιτεκτονικής.
Η διεύθυνση της έκθεσης, με τίτλο «People 
meet in Architecture» («Οι άνθρωποι συναντι-
ούνται στην Αρχιτεκτονική»), ανατέθηκε στην 
αρχιτέκτονα Kazuyo Sejima, ενώ διοργανώνεται 
από τη Μπιενάλε της Βενετίας, («la Biennale di 
Venezia»), υπό την προεδρία του Paolo Baratta. 
Η έκθεση, που ξεκίνησε τον Αύγουστο, θα διαρ-
κέσει μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2010.
Αναλυτικότερα, οι παράλληλες εκδηλώσεις που 
συνεχίζονται είναι:
*Η ασιατική οπτική της ζωής («Asian View of 
Life»), 
29/8 - 15/10, διοργάνωση Centro Italiano per le 
Arti e la Cultura Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.centroita.com
*Κουλτούρα_Φύση (Culture_Nature)- Πράσινη 
ηθική-κατοικία-περιβάλλον 
26/8 - 21/11, διοργάνωση Politecnico di Torino 
Περισσότερες πληροφορίες: www.culturenature.it
*e l’ Objet à la Ville avec l ‘École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs 
29/8 - 21/11, διοργάνωση École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ensad.fr/
*Ε-picentrum- Προβληματισμοί «on site” για 
το μέλλον των ευάλωτων πόλεων (On site” 
considerations on the future of vulnerable cities) 
29/8 - 21/11, διοργάνωση Università degli Studi di 
Roma “Sapienza”, Facoltà “Ludovico Quaroni”, 
Dipartimento Architettura e Progetto, with 
Technische Universität Darmstadt,Fachbereich 
Entwerfen und Wohnungsbau, www.
epicentroproject.net
*Μητρόπολη//Αντι-μητρόπολη (Il vuoto e le 
forme 2010, Metropoli//Antimetropoli)
29/8 - 21/11, διοργάνωση DIET Dipartimento di 
Ingegneria Edile e del Territorio dell’Università 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www-3.unipv.
it/diet/
*Μ9- Ένα νέο μουσείο για τη Νέα Υόρκη- Ο 
διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός (M9 - A 
New Museum for a New City. The International 
Architectural Competition)
28/8 - 21/11, διοργάνωση Fondazione di Venezia 
Περισσότερες πληροφορίες: 
www.fondazionedivenezia.org, www.
m9museum.it
*Η νέα κινεζική αρχιτεκτονική στο Ca’ASI (New 
Chinese Architecture at Ca’ASI)
25/9 - 21/11, διοργάνωση Ca’ASI Association. 
Περισσότερες πληροφορίες: www.ca-asi.com
*Η ιταλική επαρχία (Provincia italiana). 
2/9 - 19/11, διοργάνωση Fuoribiennale και C4-
Centro Cultura Contemporaneo Caldogno, 
σε συνεργασία με Centro Studi Usine Venice 
International University. www.fuoribiennale.
org, www.c-4.it, www.centrostudiusine.it, www.
provinciaitaliana.org
*Το Χονγκ Κονγκ στη Βενετία (Quotidian 
Architectures: Hong Kong in Venice) 

27/8 - 21/11, διοργάνωση The Hong Kong 
Institute of Architects and Hong Kong Arts 
Development Council. Περισσότερες πληροφο-
ρίες: http://www.hkia.net/en/Home/Index.htm, 
www.hkadc.org.hk, http://www.venicebiennale.
hk/vb2010/
*SISMYCITY
29/8 - 30/10, διοργάνωση fuori_vista. Περισσό-
τερες πληροφορίες: www.fuorivista.org, www.
sismycity.com
*Κάνε ένα διάλειμμα. Η μεταβλητότητα του χώ-
ρου στη σύγχρονη Ταϊβάν (Take A Break: Spatial 
Variability in Contemporary Taiwan)
26/8 - 21/11, διοργάνωση The National Taiwan 
Museum of Fine Arts (NTMOFA). Περισσότερες 
πληροφορίες: http://www.ntmofa.gov.tw/
*Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι- Η μεταφο-
ρά γύρω από το χώρο 2 (The Bearable Lightness 
of Being - The Metaphor of the Space 2) 
28/8- 7/10, διοργάνωση Fondazione Mudima, 
www.mudima.net
*Πέρα από τον κήπο: Ένας παγκόσμιος κήπος 
(The Garden and Beyond: A Global Garden). 
29/8 - 21/11, διοργάνωση Associazione Culturale 
Gruppo Giovani Pittori Spilimberghesi, www.
globalgardenart.it
Για περισσότερες πληροφορίες, σε σχέση με την έκ-
θεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Architecture Press Office, La Biennale di Venezia, 
τηλ. +39 041  5218849 - 5218846 – 5218716, 
φαξ +39 041  5218812, e-mail infoarchitettura@
labiennale.org, url www.labiennale.org, www.
labiennalechannel.org, Facebook: La Biennale di 
Venezia και Twitter: la_Biennale.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, οι αρχιτέ-
κτονες Ζήσης Κοτιώνης και Φοίβη Γιαννίση επι-
λέχθηκαν ως Εθνικοί Επίτροποι στη διοργάνωση 
της Βενετίας και η πρότασή τους «Κιβωτός, πα-
λαιοί σπόροι για τις νέες μητροπολιτικές καλλιέρ-
γειες» εκπροσωπεί τη χώρα μας στη 12η Μπιε-
νάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας. Το υπουργείο 
έχει αναλάβει ευθύνη της διοργάνωσης της ελλη-
νικής συμμετοχής, στοχεύοντας στην αναβάθμιση 
και διεθνή προβολή του ελληνικού αρχιτεκτονι-
κού έργου. n

Θετικό βήμα για την αμεσότερη συνεργασία της 
κυβέρνησης με τους φορείς της Θεσσαλονίκης, θε-
ωρεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ τη σύσκεψη φορέων, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, υπό τον πρωθυ-
πουργό, Γεώργιο Παπανδρέου, ενόψει της 75ης ΔΕΘ.
Η διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι η σύσκεψη, 
στην οποία παραβρέθηκε το μισό υπουργικό συμ-
βούλιο, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να επα-
ναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αλλά και τακτικότερα 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ελπίζει ότι όσα συζητήθηκαν στη 
σύσκεψη θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από την 
κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, ώστε η 
Θεσσαλονίκη -που έχει ταλαιπωρηθεί επί δεκα-
ετίες από την «παραγωγή» εξαγγελιών και υπο-
σχέσεων χωρίς αντίκρισμα- να δει επιτέλους να 
λαμβάνουν σάρκα και οστά τα  αναγκαία και επεί-
γοντα έργα και παρεμβάσεις.
Επ’ ευκαιρία της συμμετοχής του στη χτεσινή σύ-
σκεψη, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλί-
δης, επανέλαβε ενώπιον του πρωθυπουργού την 
πρόταση του Τμήματος για τη διοίκηση του έργου 
του μετρό από αυτόνομο φορέα, με έδρα τη Θεσσα-
λονίκη και όχι με «τηλεδιαχείριση» μέσω Αθήνας. 
Πρόσθεσε ότι επιβάλλεται να ιδρυθεί και ανεξάρ-
τητος φορέας για τον Θερμαϊκό Κόλπο, καθώς η 
σύσταση απλής Διεύθυνσης στο τέως ΥΜΑΘ, δεν 
μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τόσο σύνθετο ζήτημα. 
Υπενθυμίζεται ότι στο υπόμνημα που εστάλη χθες 
στον πρωθυπουργό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά την προσω-
πική δέσμευση του Γεώργιου Παπανδρέου για την 
ταχεία προώθηση των αναγκαίων και επειγουσών 
παρεμβάσεων στη Θεσσαλονίκη και την ελληνική 
περιφέρεια. n

ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ 
Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ 
 

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 
και ο Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανι-
κών Βορείου Ελλάδος σας προσκαλούν στην ημερί-
δα για το τεχνικό λογισμικό, το Σάββατο 9/10 στις 
10:30π.μ. στο εκθεσιακό κέντρο «Ιωάννης Βελλί-
δης» (αίθουσα 5). Στο χώρο της ημερίδας θα διεξά-
γεται παράλληλη έκθεση λογισμικού και hardware 
στο πλαίσιο της Infosystem. Η είσοδος στην ημερί-
δα και στο χώρο της έκθεσης είναι ελεύθερη. Διορ-
γάνωση Helexpo υπό την αιγίδα των δύο συλλόγων.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα των δύο 
συλλόγων. n

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ 
ΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
 Ημερίδα 9 Οκτωβρίου

Το Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρί-
ων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. 
και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 
σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα την ενεργει-
ακή απόδοση των κτιρίων ενόψει της εφαρμογής 
του νέου Ενεργειακού Κανονισμού (ΚΕνΑΚ). Η ημε-
ρίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/10, 
στο Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» της Πολυ-
τεχνικής Σχολής. 
Πληροφορίες για το ακριβές πρόγραμμα της ημερί-
δας στα τηλέφωνα: 
1. Εργαστήριο Οικοδομικής 2310995777 καθημερι-
νά 9:00-14:00 
2. Σ.Π.Μ.Θ. 2310274856, καθημερινά 17:00-20:00.
και στην ιστοσελίδα Http://lbcp.civil.auth.gr . n

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
 Ημερίδα 15 Οκτωβρίου



Α. Τα δεδομένα:

Η περίοδος που διανύουμε σηματοδοτείται
από μία σοβαρότατη οικονομική κρίση, σε πα-
γκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προϊ-
όν του μοντέλου της άνευ ορίων άνευ όρων οι-
κονομικής μεγέθυνσης και των παραγώγων
του, όπως:
• η ανεξέλεγκτη λειτουργία των αγορών,
• οι νέοι μηχανισμοί δημιουργίας και συσ-

σώρευσης πλούτου αποκομμένου από την
παραγωγή και την πραγματική οικονομία,

• η υποχώρηση της πολιτικής έναντι της οι-
κονομικής εξουσίας,

• η κατασπατάληση των φυσικών πόρων.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αδυναμία της να
ολοκληρωθεί πολιτικά, καθηλώνει τις προ-
σπάθειες να ρυθμίσει αυτόνομα τα του οίκου
της και περιορίζει το ρόλο της στον παγκόσμιο
χάρτη. 
Στην Ελλάδα, τα ενδημικά φαινόμενα του πελα-
τειακού κράτους, των στρεβλών αναπτυξιακών
επιλογών, της έλλειψης μακροχρόνιου και ορ-
θολογικού εθνικού σχεδιασμού και της κρατι-
κοδίαιτης επιχειρηματικότητας, διευρύνουν
δραματικά και επιμηκύνουν χωρίς ορατό όριο
τις συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης.
Το σκηνικό  επιδεινώνουν: 
• Η πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης στις σχέ-

σεις μεταξύ των πολιτών και των ηγετών
τους. Η απόπειρα ενοχοποίησης σχεδόν
του συνόλου των Ελλήνων πολιτών, για
οκνηρία έως φαυλότητα, είναι το ένα σκέ-
λος του προβλήματος. Το άλλο, είναι η συλ-
λήβδην απαξίωση της πολιτικής, με αφορ-
μή τα επανειλημμένα κρούσματα οικονομι-
κής διαφθοράς μεταξύ των ατόμων που την
ασκούν. Το αποτέλεσμα είναι η αδιαφορία,
η απομάκρυνση από τα κοινά και τους μαζι-
κούς χώρους και κατά συνέπεια η αδυναμία
οργανωμένης παρέμβασης.

• Η αντιμετώπιση του μνημονίου, ως θέσφα-
του και η αιτιολόγηση στο όνομά του επιλο-
γών που θίγουν ανεπανόρθωτα την κοινωνι-
κή συνοχή, καταργούν ουσιαστικές αναπτυ-
ξιακές διεξόδους, μπορεί ακόμα και να
αντιβαίνουν σε αρχές της Δημοκρατίας. Η
δαιμονοποίηση του μνημονίου είναι το άλλο
άκρο. Ούτως ή άλλως, ένα εργαλείο άρσης
της δημοσιονομικής ασφυξίας, που (οφεί-
λει να) είναι διαπραγματεύσιμο, μετατρέ-
πεται σε αυτοσκοπό, δε λειτουργεί συνδυα-
στικά με τις αναπτυξιακές επιλογές της χώ-
ρας και διασπά την ενότητά της. 

• Η ολοκληρωτική απουσία, μέχρι στιγμής

τουλάχιστον, οποιασδήποτε αναπτυξιακής
προοπτικής. Στην ουσία τα μέτρα που έως
τώρα έχουν ληφθεί αφορούν τη συγκέντρω-
ση κονδυλίων για μείωση της δραματικής
αναλογίας δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, χω-
ρίς καμία διαρθρωτική αλλαγή για  αύξησή
του, που εξελίσσεται σε μείζον πρόβλημα,
σύμφωνα και με τον τριμερή ελεγκτικό μη-
χανισμό. Η χώρα δεν επιτρέπεται να απε-
μπολήσει τα ζητήματα στρατηγικής και με-
ταρρυθμίσεων για χάρη όσων αφορούν απο-
κλειστικά τη λογιστική πλευρά της κρίσης.

• Η μη αξιοποίηση του επιστημονικού δυνα-
μικού, το οποίο καταγράφεται ως μία από
τις βασικότερες πλουτοπαραγωγικές πη-
γές, η μόνη που δε θίγεται ευθέως από την
κρίση. Το μοντέλο ανάπτυξης της Ελληνι-
κής οικονομίας αρνείται να αξιοποιήσει
αποδοτικά το ισχυρότερο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα που διαθέτει η Χώρα, ενώ γί-
νεται διαρκώς προσπάθεια απαξίωσης και
του ίδιου και των δομών που το παράγουν. 

Τα παραπάνω προδιαγράφουν το περιβάλλον
της τριετίας 2010 – 2013 και προσδιορίζουν σε
μείζονα βαθμό, μάλλον καθορίζουν, το σχέδιο
δράσης του ΤΕΕ/ ΤΚΜ, γι’ αυτή τη θητεία, στο
πλαίσιο και στην περιφέρεια αρμοδιότητάς του.

B. Τα ζητήματα:

Τα ζητήματα που απαιτούν τη δραστηριοποίηση
και ενεργό συμμετοχή του ΤΕΕ αφορούν στα εξής:

1. Συμβολή στην αναζήτηση ενός νέου
αναπτυξιακού μοντέλου:

• Η ελαχιστοποίηση της οικοδομικής δρα-
στηριότητας συνεπάγεται ή/ και απαιτεί την
ανάγκη αναπλήρωσής της με νέες δραστη-
ριότητες, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση
του υπάρχοντος κτιριακού κεφαλαίου, οι
αστικές αναπλάσεις, η αντισεισμική υπο-
στήριξη

• Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη απαιτεί αλλα-
γές στα συστήματα διαχείρισης του αστικού
και εξωαστικού χώρου και την οργάνωση
του οικιστικού προγραμματισμού και ανά-
πτυξης από την πολιτεία με βάση τις σύγ-
χρονες πολεοδομικές κατευθύνσεις

• Η διαρκώς φθίνουσα πορεία της βιομηχα-
νίας (το 1988 το ποσοστό συμμετοχής στο
ΑΕΠ ήταν 33% και το 2006 8%) απαιτεί την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και
την αξιοποίηση της έρευνας στην παραγω-
γή καινοτόμων προϊόντων

• Οι χαμηλές επενδύσεις στην έρευνα απαι-
τούν την αύξηση των δαπανών και την προ-
ώθηση της συγκέντρωσης μιας κρίσιμης
μάζας ερευνητικών προσπαθειών σε συ-
γκεκριμένους τομείς για την αντιμετώπιση
του κατακερματισμού των ερευνητικών
υποδομών και δράσεων

2. Συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής και βελτίωση της καθημερινότητας
του πολίτη:

• Μητροπολιτική Διοίκηση – Επικαιροποίη-
ση του Ρυθμιστικού Σχεδίου – Στρατηγικό
Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδομών. Πρόκειται
για θέματα ιδιαιτέρως απαιτητικά, όπου η
εμπλοκή του  ΤΕΕ/ ΤΚΜ οφείλει ή/ και ζη-
τείται να είναι σημαντική

• Μεγάλα έργα σε εξέλιξη και αναγκαίες
υποδομές και δράσεις όπως: το ΜΕΤΡΟ, η
Εξωτερική Περιφερειακή, το λιμάνι και η
σύνδεσή του με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, η
μετεγκατάσταση της ΔΕΘ και η αναμόρφω-
ση της Κεντρικής Περιοχής, η Υποθαλάσ-
σια που εγκαταλείφθηκε και επαναπροτά-
θηκε, τα έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυ-
ρικής προστασίας, απαιτούν διαρκή παρα-
κολούθηση και διεκδικήσεις. Παράλληλα,
χρειάζεται η επικαιροποίηση παλαιότερων
και η επεξεργασία προτάσεων για νέα έργα
προς ωρίμανση.

• Περιβάλλον. Δεδομένων των σημαντικών
προβλημάτων και των περιορισμένων κον-
δυλίων, απαιτείται:

• η επικαιροποίηση τεκμηριώσεων, όπως το
master plan για τα αναγκαία έργα διαχείρι-
σης υγρών και στερεών αποβλήτων

• η υποστήριξη και προσαρμογή στα νέα δε-
δομένα διατυπωμένων θέσεων όπως ο φο-
ρέας του Θερμαϊκού,

• Η τεκμηρίωση προτάσεων και η συνέχιση
και διεύρυνση των  δράσεων για το αστικό
και δομημένο περιβάλλον.

3. Αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης
στους μηχανικούς::

• Η έλλειψη κονδυλίων, η καθυστέρηση του
ΕΣΠΑ, η διαρκής μείωση του ΠΔΕ που επι-
δεινώνεται με την απώλεια των 2,1 δις για
την τριετία 2010-12, σε συνδυασμό με την
απουσία αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά και
η μέχρι τώρα εμπειρία, εγείρουν σοβαρά
ζητήματα σχετικά με: 

• τους τρόπους χρηματοδότησης, 

Το πρόγραμμα δράσης διαμορφώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή στις συνε-
δριάσεις στις 26/07 και 25/08 και εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία στις 06/09.
Το πλήρες κείμενο του προγράμματος δράσης ακολουθεί:   
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• τις διαδικασίες σχεδιασμού ανάθεσης και
παραγωγής, δεδομένου ότι δεν έχουμε (πο-
τέ δεν είχαμε) την πολυτέλεια της απώλει-
ας πόρων,

• την ύπαρξη, τη μορφή και τη δραστηριοποί-
ηση των Τεχνικών Εταιρειών (μελετητικών
και κατασκευαστικών), που επί πλέον
πλήττονται από  την καθυστέρηση πληρω-
μών αλλά και τις υπέρογκες εγγυητικές
επιστολές.

• Την υποστήριξη των μηχανικών, ιδιαιτέρως
των νέων, προκειμένου να διευρύνουν τον
κύκλο εργασιών τους επεκτεινόμενοι  προς
νέες μελέτες/ υπηρεσίες και αγορές.

• Την ενημέρωση και η υποστήριξη των μη-
χανικών για να αξιοποιήσουν δράσεις του
ΕΣΠΑ και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων.

• Την άρση τυχόν αποκλεισμών των μηχανι-
κών ως μικρών επιχειρηματιών ή αυτοαπα-
σχολούμενων από τα συγχρηματοδοτούμε-
να (κυρίως) προγράμματα.

• Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών και παροχών του ΤΣΜΕΔΕ προς τους
μηχανικούς.

4. Προωθούμενες αλλαγές στις εργασιακές
σχέσεις και στο ασφαλιστικό:

• Η εγρήγορση του ΤΕΕ/ΤΚΜ και η παρέμβα-
σή του σε θέματα που άπτονται της μείωσης
των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και
των συντάξεων υπό τις τρέχουσες δημοσιο-
νομικές συνθήκες.

• Η παρέμβασή του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τεκμηριωμέ-
νες προτάσεις στο ζήτημα της ιδιωτικοποίη-
σης κλάδων του δημόσιου τομέα, που αφο-
ρούν σε δημόσια αγαθά και στους οποίους
εργάζεται σημαντικός αριθμός μηχανικών.

• Η στενή παρακολούθηση των δεδομένων
που δημιουργεί για τις Υπηρεσίες όπου
απασχολούνται μηχανικοί, η κατάργηση της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η ενίσχυση
της α’βάθμιας και η δημιουργία της Περι-
φερειακής Αυτοδιοίκησης και των Γενικών
Διοικήσεων, καθώς επίσης και  η προώθη-
ση της ηλεκτρονικής διοίκησης.

• Η διαμόρφωση πλαισίου για την αύξηση της
απορρόφησης των νέων μηχανικών σε κα-
λύτερα αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης.

• Η προωθούμενη νέα ενοποίηση των ασφα-
λιστικών Ταμείων και κατ’ επέκταση του
ΤΣΜΕΔΕ και οι όροι αυτής.

• Η υποστήριξη αιτημάτων για περισσότερες
αρμοδιότητες του ΤΕΕ στη διαχείριση του
ΤΣΜΕΔΕ.

• Η επικουρική σύνταξη και το τι θα ισχύει
ειδικά για τους μηχανικούς.

• Η διασφάλιση διαγενεακής ισότητας και
αλληλεγγύης στο ασφαλιστικό.

• Η αντιμετώπιση του ζητήματος των μεγά-
λων εισφορών και ειδικότερα των εισφο-
ρών των νέων μηχανικών και της αναντι-
στοιχίας με την κύρια σύνταξη.

5. Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις
μελέτες και υπηρεσίες, τα ιδιωτικά και
δημόσια έργα

• Η «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων και
η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, που
θα αμφισβητήσουν την επαγγελματική επι-
βίωση των μηχανικών, αλλά και αυτή κα-
θαυτή την ύπαρξη του ΤΕΕ. 

• Η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋπο-
θέσεων για την εύρυθμη εφαρμογή νέων
νομοθετικών ρυθμίσεων (συμπεριλαμβα-
νομένου του ΜΗΚΙΕ, του νέου Νόμου για τις
μελέτες/υπηρεσίες, κ.ο.κ.). 

6. Πιστοποίηση και επαγγελματικά
δικαιώματα:

• Η εγρήγορση του ΤΕΕ/ ΤΚΜ, προκειμένου
να συμβάλει με στοιχειοθετημένες από-

ψεις στη συζήτηση αναφορικά με τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα και την πιστοποίηση
των τεχνικών επαγγελμάτων.

• Η άμεση προώθηση των ζητημάτων, που
σχετίζονται με τη θεσμική δυνατότητα και
την οργάνωση του φορέα για να πιστοποιεί
επαγγελματικές δεξιότητες.

7. Βελτίωση της εν γένει λειτουργίας του
Τμήματος:

• Το μεγάλο περιβαλλοντικό και ενεργειακό
αποτύπωμα από τη λειτουργία των γραφείων.

• Η διαρκής αναβάθμιση της λειτουργίας του
Τμήματος.  

• Η διαρκής βελτίωση της συνεργασίας της
διοίκησης με το ανθρώπινο δυναμικό του
Τμήματος και η βελτίωση του εργασιακού
περιβάλλοντος.

Γ. Πλαίσιο Αρχών για τη
Λειτουργία του ΤΕΕ/ ΤΚΜ

Το ΤΕΕ/ ΤΚΜ λειτουργεί υπό το πρίσμα των
ακόλουθων αρχών:
• Ισχυρή περιφερειακή συγκρότηση και απο-

κέντρωση στη λειτουργία του ΤΕΕ.
• Διαφάνεια στη λειτουργία των οργάνων και

των υπηρεσιών.
• Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα

στη λειτουργία του ΤΕΕ/ ΤΚΜ.
• Λειτουργία βάσει προγραμματισμού.
• Λογοδοσία των εκλεγμένων, των οργάνων

και των εκπροσώπων στα μέλη.
• Συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων.
• Συμμετοχικότητα στη λειτουργία του ΤΕΕ/

ΤΚΜ.
• Αποδέσμευση του ΤΕΕ/ ΤΚΜ από ένα ρόλο

λειτουργίας ως μοχλού πίεσης ή στήριξης
της εκάστοτε κυβέρνησης.

• Διασφάλιση της λειτουργίας με γνώμονα
πρωτίστως το κοινωνικό συμφέρον.

• Εξωστρέφεια στη λειτουργία του ΤΕΕ/ ΤΚΜ
και ανάπτυξη μόνιμων και σταθερών σχέσε-
ων με την Κεντρική Διοίκηση, την Αυτοδιοί-
κηση, τους Επιστημονικούς και Παραγωγι-
κούς Φορείς, τα Πανεπιστήμια, τις Ενώσεις
Εργαζομένων και τις Κινήσεις Πολιτών.

• Διατήρηση των σχέσεων με τους κλαδικούς
και εργασιακούς συλλόγους των μηχανικών
για τα κοινά θέματα ενδιαφέροντος.

Δ. Οι Στόχοι

Οι βασικοί  στόχοι του Τμήματος παραμένουν,
στην ουσία τους, οι ίδιοι. Αλλάζουν όμως δρα-
ματικά οι απαιτήσεις για την προσέγγισή τους
στην τρέχουσα θητεία, λόγω της ιστορικής συ-
γκυρίας και όλων των ζητημάτων και δεδομέ-
νων που αναφέρθηκαν παραπάνω

1. Η διεκδίκηση και κατοχύρωση διευρυμέ-
νου ρόλου και επαγγελματικού αντικειμένου
για τους μηχανικούς, στις νέες συνθήκες αντα-
γωνισμού και η διεύρυνση του επιστημονικού
πλαισίου του κλάδου.  

2. Ο προσδιορισμός του νέου προφίλ του ΤΕΕ
ως φορέα ολόκληρου του τεχνικού κόσμου και
ως ισχυρού συνομιλητή της Πολιτείας για τη
διαμόρφωση αναπτυξιακής στρατηγικής και τη
λήψη τελικών αποφάσεων. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση η υπερδεκαετής, πλην ατελέσφορη,
συζήτηση για θεσμικά ζητήματα που άπτονται
αποκλειστικά της εκλογής οργάνων είναι ανα-
γκαίο να ολοκληρωθεί και παράλληλα, να ανα-
δειχθούν νέες θεματικές

3. Η αντιμετώπιση των ιστορικών προκλήσε-
ων της χώρας και η ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (ΠΚΜ) εντός και εκτός των εθνι-
κών και Ευρωπαϊκών ορίων.

Δ. Στρατηγική του ΤΕΕ/ ΤΚΜ

Δ.1. Άξονες Προτεραιότητας

Οι Άξονες Προτεραιότητας του ΤΕΕ/ ΤΚΜ εξυ-
πηρετούν τους στόχους και τις βασικές αρχές,
εκφράζουν την εξωστρέφεια του Τμήματος και
είναι προσανατολισμένοι στις ανάγκες της κοι-
νωνίας και των μελών του, προκειμένου να
αναδειχθεί η συμβολή του στην αντιμετώπιση
της κρίσης και στη θεμελίωση του νέου ανα-
πτυξιακού μοντέλου:

1. Βελτίωση του φυσικού και αστικού
περιβάλλοντος και της καθημερινότητας
του πολίτη

Τα υψηλά ποσοστά ρύπανσης και επιβάρυνσης
των φυσικών αποδεκτών και των οικοτόπων
της ΠΚΜ, η υστέρηση σε περιβαλλοντικές
υποδομές, τα χαμηλά ποσοστά ενεργειακής
αποδοτικότητας, το υψηλό οικολογικό αποτύ-
πωμα της Περιφέρειας έχουν επίπτωση στην
ποιότητα της ζωής όλων μας. Την ίδια ώρα στην
ΠΚΜ συναντάται το δεύτερο μεγαλύτερο αστι-
κό κέντρο της Χώρας και ένα ισχυρό δίκτυο
αστικών κέντρων μεσαίου μεγέθους, όπου το
καθένα αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων,
οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού
χαρακτήρα (ανεργία, κυκλοφοριακό, έλλειψη
πρασίνου, δημιουργία πυρήνων «υποβάθμι-
σης», υψηλές τιμές γης, κ.λπ.). Οι ελλείψεις
και τα προβλήματα της Περιφέρειας στους συ-
γκεκριμένους τομείς, ο υψηλός βαθμός αστι-
κοποίησης, αλλά και οι δυνατότητες που υπάρ-
χουν, προκειμένου να καταστεί η ΠΚΜ ένας ελ-
κυστικότερος τόπος για να ζει και να εργάζεται
κανείς, οδηγούν στην ανάγκη απόδοσης ιδιαί-
τερης έμφασης στην κατεύθυνση της αντιμε-
τώπισης των συγκεκριμένων προβλημάτων. Ο
ρόλος του ΤΕΕ/ ΤΚΜ είναι να συνδράμει την
Πολιτεία, τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές
κοινωνίες στην αντιμετώπιση των προβλημά-
των που αντιμετωπίζουν, καταθέτοντας προτά-
σεις και συνεργαζόμενο μαζί τους.

Ενδεικτικές δράσεις:

• Γνωμοδοτήσεις και προτάσεις επί θεμάτων
περιβάλλοντος, υποδομών, πολιτικής οικι-
στικής ανάπτυξης, πολιτικής γης, κ.ο.κ.
(π.χ. Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Θεσσα-
λονίκης, υπό επικαιροποίηση ΡΣΘ, μετε-
γκατάσταση ΔΕΘ, ΟΔΠΖ Θερμαϊκού, κ.λπ.).

• Συντονισμός της διαβούλευσης για την ορι-
στικοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Υπο-
δομών Θεσσαλονίκης.

• Συντονισμός των υφιστάμενων και νέων θε-
σμικών εκπροσωπήσεων για την αρτιότερη
παρουσία των εκπροσώπων του ΤΕΕ/ ΤΚΜ.

• Θεματικές εκδηλώσεις για τις πόλεις της
ΠΚΜ, σε συνεργασία με τις ΝΕ του ΤΕΕ/ ΤΚΜ.

• Προώθηση συνεργασιών με ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ,
ΙΤΑ κ.ά. φορείς εγνωσμένου κύρους.

• Καθιέρωση τακτικών επαφών με τις κινή-
σεις πολιτών της Θεσσαλονίκης και των
υπολοίπων αστικών κέντρων της Περιφέ-
ρειας. Κ.ά.

2. Υποστήριξη της καινοτομίας, του
επιχειρηματικού πνεύματος και της
παραγωγικής διαφοροποίησης

Ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, ώστε να καταστεί ευνοϊκότερο το οικονο-
μικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους
μηχανικούς. Η προστιθέμενη αξία του Τμήμα-
τος συνίσταται στη δυνατότητά του να διαθέτει
πληροφόρηση αναφορικά με τα ειδικά χαρα-
κτηριστικά του τοπικού περιβάλλοντος σε κρίσι-
μους τομείς που αφορούν στην καινοτομία, την
οικονομία της γνώσης και την πράσινη ανάπτυ-
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ξη. Ο ρόλος του ΤΕΕ/ ΤΚΜ θα πρέπει να είναι
ενεργός στην κατεύθυνση της παροχής συμβου-
λευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, της
προώθησης της δικτύωσης και της εταιρικότη-
τας, που θα επιταχύνουν τις διαδικασίες σε μια
σειρά σημαντικούς τομείς για την ανάπτυξη της
Περιφέρειας (Ζώνη Καινοτομίας, προώθηση
διασύνδεσης έρευνας – παραγωγής, νέος Ανα-
πτυξιακός Νόμος, λιμάνι, κ.λπ.).

Ενδεικτικές δράσεις:

• Γνωμοδοτήσεις και προτάσεις επί θεμάτων
καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και ανά-
πτυξης (νέος Αναπτυξιακός Νόμος, προ-
γράμματα ΕΣΠΑ, κ.λπ.).

• Συμβολή στην επιτάχυνση των εξελίξεων
για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

• Οργάνωση κοινών εκδηλώσεων με τοπι-
κούς φορείς εγνωσμένου κύρους (ΣΒΒΕ,
ΣΕΠΒΕ, κ.λπ.) για ζητήματα καινοτομίας
και ανάπτυξης (διαμόρφωση δικτύου busi-
ness angels, προβολή κλάδων, κ.λπ.).

• Οργάνωση και συμμετοχή σε fora για αναπτυ-
ξιακά ζητήματα αιχμής της Περιφέρειας. Κ.ά.

3. Περισσότερες και υψηλότερης ποιότητας
θέσεις απασχόλησης και ενίσχυση του
κύρους των μηχανικών

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύου-
με, το ΤΕΕ/ ΤΚΜ θα πρέπει να είναι σε θέση αφε-
νός να αντιδράσει σε αποφάσεις που θεωρεί ότι
θίγουν το κύρος και τα δικαιώματα των μηχανι-
κών αντιπαραθέτοντας επιχειρήματα και προτά-
σεις, αφετέρου να αναζητήσει τρόπους διεύρυν-
σης των επαγγελματικών δυνατοτήτων των μη-
χανικών σε σύγχρονους τομείς και νέες αγορές
και να τους προσφέρει την απαραίτητη υποστή-
ριξη. Το ΤΕΕ/ ΤΚΜ μπορεί να υποστηρίξει ενέρ-
γειες τόσο για την τεκμηρίωση των θέσεών του
στα επαγγελματικά θέματα, όσο και για τη διεύ-
ρυνση των επαγγελματικών προοπτικών των μη-
χανικών. Παράλληλα, το ΤΕΕ/ ΤΚΜ θα πρέπει να
διαμορφώσει προτάσεις για τη βελτίωση του
πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των μηχανι-
κών (αντι  -με τώπιση της πολυνομίας και της γρα-
φειοκρατίας, αντιμετώπιση τυχόν  προβλημάτων
των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων από τις με-
τατάξεις λόγω «Καλλικράτη», κ.ο.κ.).

Ενδεικτικές δράσεις:

• Διαμόρφωση προτάσεων επί των αλλαγών
στο θεσμικό πλαίσιο για την ανάθεση μελε-
τών/ υπηρεσιών.

• Πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων από
το ΤΕΕ.

• Συμμετοχή στη διαμόρφωση ολοκληρωμέ-
νου πλαισίου για την Τεχνική Εκπαίδευση.

• Καθοδήγηση και συμβουλές για επαγγελ-
ματικά θέματα, επιχειρηματικές ευκαιρίες
και προσκλήσεις του ΕΣΠΑ. Τακτική ενη-
μέρωση των μελών από ειδικούς για τα συ-
γκεκριμένα θέματα.

• Συστηματική παρακολούθηση προκηρύξε-
ων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

• Συνεργασία με φορείς προώθησης των
επενδύσεων (ΟΠΕ, Invest in Greece, κ.ο.κ.).

• Διευκόλυνση συμμετοχής των Νέων Μηχα-
νικών σε καινοτόμες πρωτοβουλίες (Eras-
mus για Νέους Επιχειρηματίες, κ.ο.κ.). Κ.ά.

4. Υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών
επιμόρφωσης και ενημέρωσης στα μέλη
του Τμήματος 

Το ΤΕΕ/ ΤΚΜ μπορεί να συμβάλλει στη βελτίω-
ση των ικανοτήτων των μηχανικών και παράλ-
ληλα, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που δια-
θέτει ώστε να προβλέψει έγκαιρα τις τάσεις
παραγωγικής αναδιάρθρωσης σε περιφερεια-
κή και τοπική κλίμακα και να προσανατολίσει
έγκαιρα τις παρεμβάσεις και τη δράση του. Πα-
ράλληλα, το ΤΕΕ/ ΤΚΜ θα πρέπει να ενισχύσει

τη συνερ-
γασία του με
τους ερευνητι-
κούς φορείς και τα
Πολυτεχνικά Τμήμα-
τα, ώστε να υπάρχει με-
γαλύτερη απορρόφηση μη-
χανικών από την αγορά εργα-
σίας.

Ενδεικτικές δράσεις:

• Λειτουργία δομής υποστήριξης των μη-
χανικών σε ζητήματα που θα αφορούν στην
ενέργεια, στο περιβάλλον, στη συμμετοχή σε
προγράμματα του ΕΣΠΑ, σε αναλογία με το
Γραφείο ΓΟΚ και τη φορολογική ενημέρωση.

• Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τα
Γραφεία Διασύνδεσης των Πολυτεχνικών
Σχολών.

• Διοργάνωση κύκλων σεμιναρίων στη Θεσ-
σαλονίκη και στους Νομούς.

• Αναπαραγωγή των σεμιναρίων μέσω συστή-
ματος τηλεδιάσκεψης στις έδρες των ΝΕ.

• Επανάληψη πάγιων θεμάτων με υψηλή ζή-
τηση, αλλά και εισαγωγή σε νέες τεχνολο-
γίες και επιστημονικά θέματα.

• Κατάρτιση εκπαιδευτών. 
• Δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών.
• Οργάνωση σεμιναρίων μέσω του ΙΕΚΕΜ

ΤΕΕ.
• Οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων για

τους φοιτητές των Πολυτεχνικών Τμημάτων
(κατηγορίες μελετών, διαδικασίες ανάθε-
σης μελετών, κ.ο.κ.). 

5. Διαμόρφωση και ανάδειξη του νέου
ρόλου του ΤΕΕ, ώστε να ανταποκρίνεται
στις συνθήκες του παρόντος και του
μέλλοντος

Συμβολή στην προάσπιση και διεύρυνση του
θεσμικού ρόλου του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβού-
λου της πολιτείας και κοινωνικού επιστημονι-
κού φορέα των μηχανικών. Προάσπιση των ερ-
γασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
μηχανικών, διαφύλαξη του επιπέδου γνώσεων
και ικανοτήτων τους και δίκαιη αντιστοίχηση
επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ενδεικτικές δράσεις:

• Αναθέρμανση της συζήτησης μεταξύ των ορ-
γάνων, αλλά και των Περιφερειακών Τμημά-
των του ΤΕΕ, προκειμένου να εξειδικευθούν
οι βασικές κατευθύνσεις για το φορέα και το
επάγγελμα, υπό τις νέες συνθήκες που δια-
μορφώνονται στο εξωτερικό περιβάλλον.

• Βελτίωση της συνεργασίας με το ΤΕΕ, τα Πε-
ριφερειακά Τμήματα, τους φορείς και τα
συνδικαλιστικά όργανα των μηχανικών, με
προώθηση:

• της αποτελεσματικότερης οργάνωσης για
την αντιμετώπιση των αποφάσεων που θί-
γουν τα δικαιώματα των μηχανικών και των
εργαζόμενων,

• της καλύτερης ενημέρωσης για τις προτά-
σεις του Τμήματος (κοινοποιήσεις, παρου-
σίαση στις συνεδριάσεις των οργάνων και
στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται),

• της συμμετοχής εκπροσώπων του Τμήματος,
για ζητήματα που σχετίζονται με δικές του
τεκμηριώσεις, στις αντιπροσωπείες του ΤΕΕ
και στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.

• μιας δραστήριας επικοινωνιακής πολιτικής
και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας:

• Σε σχέση με τους μηχανικούς: εκδηλώσεις
για ευρύ ή ειδικότερο κοινό, βελτίωση της
ιστοσελίδας, του περιοδικού ΤΕΧΝΟΓΡΑ-
ΦΗΜΑ και εν γένει της εκδοτικής δραστη-
ριότητας, προώθηση της ηλεκτρονικής επι-

κοινωνίας με τα μέλη. Γενικότερα, προσπά-
θεια για την προσέγγιση και προσέλκυση
των μηχανικών και την  ενεργό συμμετοχή
τους στο έργο του Τμήματος.

• Σε σχέση με τους πολίτες: διαρκής ενημέ-
ρωση και επικοινωνία, τόσο με τα συμβατικά
μέσα (Δελτία, συνεντεύξεις τύπου, εκδηλώ-
σεις), όσο και  με ειδικότερες διοργανώσεις
(εκθέσεις, δρώμενα στην πόλη, κ.λπ.).

• Σε σχέση με τους φορείς: συντεταγμένη συ-
νεργασία με οργανωμένες και τακτικές συ-
ναντήσεις, συμμετοχή με κατάθεση θέσεων
στις εκδηλώσεις τους, αποστολή των θέσεων
αλλά και παρουσίαση στα αρμόδια όργανα
από τη ΔΕ. Διαρκής βελτίωση του τρόπου ορ-
γάνωσης της διαδικασίας εκπροσώπησης.

E.2. Μόνιμες Επιτροπές – Ομάδες 

Εργασίας – Θεσμικές και  

Τεχνικές Εκπροσωπήσεις

Γενικές κατευθύνσεις

Για την αποτελεσματικότερη δράση των ΜΕ ως
συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών οργάνων,
των Ομάδων Εργασίας και των θεσμικών και
τεχνικών εκπροσωπήσεων ακολουθούνται οι
παρακάτω κατευθύνσεις:
• Σύνταξη κριτηρίων για την επιλογή των με-

λών των ΜΕ, πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος και συγκρότηση ολιγομελών
σχημάτων. 

• Εξειδίκευση του αντικειμένου κάθε ΜΕ,
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγ-
χρονες συνθήκες και στο Πρόγραμμα Δρά-
σης, υποβολή προγραμματισμού – απολο-
γισμού ανά εξάμηνο.

• Εποπτεία των ΜΕ από τα Τμήματα ΕΘ και
ΕΑΘ βάσει του αντικειμένου τους.

• Εξασφάλιση της συνεργασίας, της αλληλο-
ενημέρωσης και του συντονισμού του έρ-
γου των ΜΕ.

• Αντιστοίχως, οι ΟΕ συγκροτούνται αφού
προσδιοριστεί σαφώς ο στόχος, το αντικεί-
μενό τους και οι διαδικασίες αξιοποίησής
των παραδοτέων τους και στελεχώνονται με
ανοιχτές διαδικασίες και έγκαιρη δημοσίευ-
ση των προσκλήσεων στο διαδίκτυο από ένα
κατά το δυνατόν ευρύτερο κύκλο μηχανικών. 

• Ευρύτερη χρήση του σχήματος των Διαρ-
κών Ομάδων Εργασίας, σχημάτων ολιγομε-
λών και ευέλικτων, για την παρακολούθηση
και αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων διαρ-
κούς και υψηλού ενδιαφέροντος.

• Αναθεώρηση της μέχρι σήμερα λειτουρ-
γίας των εκπροσώπων του ΤΕΕ/ ΤΚΜ στις
τεχνικές και θεσμικές εκπροσωπήσεις
του. Βελτίωση της διάχυσης της πληροφό-
ρησης στα εκλεγμένα όργανα του Τμήματος
και στα μέλη του. Αξιοποίηση της ανάδρα-
σης από μέρους των Εκπροσώπων, ώστε να
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καταστεί εφικτό να υπάρξουν ουσιαστικό-
τερες παρεμβάσεις από μέρους τους, οι
οποίες θα αναδεικνύουν το ρόλο του μηχα-
νικού στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας
και θα καθιστούν το ΤΕΕ τον αδιαμφισβή-
τητο Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας. Ο
ορισμός των Εκπροσώπων του Τμήματος
γίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται στο
Παράρτημα του παρόντος.

• Καθιέρωση θεματικών συνεργασιών με νέ-
ους μηχανικούς.

Μόνιμες Επιτροπές

1. ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων

Τα επαγγελματικά θέματα βρίσκονται στον πυ-
ρήνα του παρόντος προγραμματισμού, λόγω
των σημαντικών ζητημάτων που είναι σε εξέλι-
ξη και αφορούν τη δραστηριότητα και το ρόλο
του μηχανικού.
Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
• 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 και Ιδιωτικού Τομέα.

• Τεχνική παιδεία και επαγγελματικά δικαι-
ώματα

• Επαγγελματική κατάρτιση και διαρκής επι-
μόρφωση των Μηχανικών.  

• Διεύρυνση του κύκλου απασχόλησης προς
νέους τομείς, υπηρεσίες και αγορές. 

• Διαμόρφωση πλαισίου για την αύξηση της
απορρόφησης των νέων μηχανικών σε κα-
λύτερα αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης.

• Βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης  για
τους νέους μηχανικούς που αμείβονται με
δελτίο παροχής υπηρεσιών

• Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και
των Τεχνικών Υπηρεσιών. Βελτίωση των συν-
θηκών άσκησης του επαγγέλματος στο περι-
βάλλον των νέων δομών Αυτοδιοίκησης.

2. ΜΕ Έργων Υποδομής 

Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
• Τα δημόσια και ιδιωτικά αναπτυξιακά έργα

και επενδύσεις που υλοποιούνται στην
ΠΚΜ, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης
και χρηματοδοτικού σχήματος.

• Τα έργα και οι υποδομές υπερτοπικής εμβέ-
λειας, όπως η Σιδηροδρομική Εγνατία, το λι-
μάνι, κ.ά.

• Τα σημαντικά έργα των νέων ΟΤΑ.
• Η πορεία του ΕΣΠΑ – Η αξιοποίηση και η ορ-

θολογική χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων
και άλλων παράλληλων προγραμμάτων.

3. ΜΕ Νέων Τεχνολογιών και ΕΤΑ

Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
• Η εφαρμογή της Στρατηγικής 2010.
• Η επεξεργασία προτάσεων για την προώ-

θηση της δικτύωσης ερευνητικών ιδρυμά-

των και επιχειρήσεων.
• Η παρακολούθηση, υποστήριξη και συμμε-

τοχή σε πρωτοβουλίες όπως η Αλεξάνδρεια
Ζώνης Καινοτομίας και ο Πόλος Καινοτο-
μίας ΠΚΜ.

• Η ενημέρωση των μηχανικών για νέες τε-
χνολογίες. 

• Η επεξεργασία προτάσεων για άυλες υπο-
δομές και για την ηλεκτρονική διοίκηση,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις τεχνικές υπη-
ρεσίες.

• Η εδραίωση των σχέσεων με φορείς όπως
ο ΣΕΠΒΕ

4. ΜΕ Ενέργειας 

Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
• Ο ενεργειακός χάρτης της ΠΚΜ.
• Η ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων – Η

μείωση της αστικής κατανάλωσης.
• Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας.
• ΑΠΕ – Διαχείριση.

5. ΜΕ Χωροταξίας – Πολεοδομίας και
Ανάπτυξης

Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
• Ο ρόλος της ΠΚΜ και στο Χωροταξικό Χάρ-

τη της Ευρώπης και της Ελλάδας.
• Θεσσαλονίκη: Ρυθμιστικό σχέδιο, ΖΟΕ,

Μητροπολιτική Διοίκηση, ρυθμίσεις για την
καλύτερη λειτουργία, τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής και της ελκυστικότητας της πό-
λης ως τόπου κατοικίας και επενδύσεων.

• Η προσπελασιμότητα και η χωρική διάστα-
ση ΕΣΠΑ, οι σχέσεις πόλης- υπαίθρου. 

• Τα χωροταξικά σχέδια αναπτυξιακών δρά-
σεων (ΖΚΑΙΘ, ΔΕΘ) - Η σύνδεσή τους με τον
αναπτυξιακό σχεδιασμό/ προγραμματισμό.

• Οι θεσμικές προτάσεις για τη βελτίωση του
συστήματος χωρικού σχεδιασμού.

• Τα αναπτυξιακά – κοινωνικά - περιβαλλο-
ντικά προβλήματα πόλεων και οικισμών – Η
εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
αστικής αναγέννησης.

• Το Εθνικό Κτηματολόγιο.

6. ΜΕ Περιβάλλοντος

Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
• Τα αναγκαία περιβαλλοντικά έργα και δρά-

σεις στην ΠΚΜ .
• Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
• Η προώθηση των προτάσεων του Τμήματος.
• Το αστικό περιβάλλον.
• Οι προστατευόμενες περιοχές.

7. Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων

Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
• Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος –

Οι αστικές αναπλάσεις.
• Η αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονο-

μιάς.
• Η ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας

της Θεσσαλονίκης και των άλλων αστικών
κέντρων της  ΠΚΜ.

• Το σύγχρονο  αρχιτεκτονικό έργο – Οι αρχι-
τεκτονικοί διαγωνισμοί – ο ρόλος και η λει-
τουργία των ΕΠΑΕ.

8. ΜΕ Βιομηχανίας και Νέων Υλικών

Η ΜΕ ασχολείται με θέματα όπως:
• Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η ει-

σαγωγή της καινοτομίας στη βιομηχανική
παραγωγή της  ΠΚΜ.

• Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και ο
εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικότητας.

• Η επεξεργασία προτάσεων για τη διευκό-
λυνση της προσέλκυσης και η παρακολού-

θηση της πορείας ιδιωτικών επενδύσεων.
• Η οργάνωση ΒΙΠΕ και ΒΙΠΑ.
• Τεχνολογικά ατυχήματα. ΣΑΤΑΜΕ. Οδηγία

Σεβέζο.
•    Νέα Υλικά - Πιστοποίηση – ταξινόμηση υλι-

κών κατασκευαστικού κλάδου.
Τέλος, συστήνεται Διαρκής Ομάδα Εργασίας
για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και αντιμετώπιση φυσικών καταστρο-
φών (Διαρκής Ομάδα Εργασίας “Πολιτική
Προστασία”), βάσει του πλαισίου που περιγρά-
φηκε προηγουμένως για τη σύσταση των Ομά-
δων Εργασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαδικασία Ορισμού Εκπροσώπων 

του ΤΕΕ/ ΤΚΜ 

Θεσμικές εκπροσωπήσεις

• Αφορούν στη συμμετοχή του Τμήματος σε
συμβούλια Οργανισμών του Δημοσίου και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι προφα-
νές ότι αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για
την παρέμβαση του ΤΕΕ σε θέματα πολιτικά,
κοινωνικά, αναπτυξιακά, που αφορούν ευ-
ρύτερους τομείς του κοινωνικού συνόλου.

• Οι εκπρόσωποι θα είναι μηχανικοί με ανα-
γνωρισμένο έργο και προσφορά στον κλάδο
των τεχνικών και βεβαίως γνώση και εμπει-
ρία των θεμάτων του τομέα που θα υπηρε-
τήσουν. Είναι αναγκαίο να γνωρίζουν και να
τηρούν το πλαίσιο των αρχών του ΤΕΕ/ ΤΚΜ.

• Οι εκπρόσωποι θα ενημερώνουν τακτικά τη
ΔΕ και εφόσον κριθεί αναγκαίο την Αντι-
προσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ και κατά περί-
πτωση τις αντίστοιχες ΜΕ. Όταν απαιτείται
θα συγκροτείται ΟΕ υποβοήθησης έργου.

Τεχνικές εκπροσωπήσεις

• Αφορούν σε συμβούλια και επιτροπές που
συγκροτούνται για ορισμένο έργο. Ο στόχος
της θεσμοθετημένης συμμετοχής εκπρο-
σώπου του ΤΕΕ σε αυτές διασφαλίζει τη νο-
μιμότητα της διαδικασίας και την παραγω-
γή πληρέστερου τεχνικού έργου.

• Συνοψίζονται στις εξής: Επιτροπές εισήγη-
σης για ανάθεση έργου (ετήσιες ή μεμονω-
μένου έργου), Επιτροπές αξιολόγησης, Τε-
χνικά Συμβούλια, ΕΠΑΕ (πρωτοβάθμιες και
δευτεροβάθμια), Αρχιτεκτονικοί Διαγωνι-
σμοί, Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδομές και
εργοταξιακά έργα, Επιτροπές επίβλεψης
πολεοδομικών μελετών κ.λπ.

• Οι εκπρόσωποι θα ορίζονται από κατάλογο
συναδέλφων που θα συνταχθεί μετά από
πρόσκληση στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ. Ο κατά-
λογος θα είναι ετήσιος και θα επικαιροποι-
είται ανά έτος, με κατανομή ανά ειδικότητα,
επαγγελματική εμπειρία, προηγούμενη
συμμετοχή σε επιτροπές/ συμβούλια.

• Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και το όλο σύ-
στημα θα μηχανογραφηθεί ώστε να υπάρ-
χει εποπτεία κάθε φορά για την:

• συνεπή παρουσία σε προηγούμενες ανάλο-
γες συμμετοχές,

• κάλυψη των απαιτήσεων της εκπροσώπη-
σης,

• γνώση του αντικειμένου,
• μέγιστη δυνατή διασπορά εκπροσωπήσε-

ων σε συναδέλφους.
• Οι συνάδελφοι που ορίζονται σε ετήσιες εκ-

προσωπήσεις θα ενημερώνουν τακτικά τη
ΔΕ, ενώ οι εκπρόσωποι σε επιτροπές μεμο-
νωμένου έργου, μετά το πέρας του έργου.

• Για την ενημέρωση των μελών του Τμήμα-
τος, όλες οι εκπροσωπήσεις θα δημοσιεύ-
ονται στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ.
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ, Ο «ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΥΡΟΥ»

Επιστρέφει στο Ιράν, κατά πάσα πιθανότητα προ-
σωρινά, με τη μορφή του δανεισμού, ο περίφημος 
«Κύλινδρος του Κύρου», το σπουδαίο αυτό αντι-
κείμενο το 6ου π.Χ. αι., το οποίο ανακαλύφθηκε 
το 1879 και θεωρείται η αρχαιότερη «διακήρυξη 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Πρόκειται για μια δι-
ακήρυξη που έκανε ο Πέρσης Βασιλιάς Κύρος το 
539 π.Χ. αφού κατέλαβε τη Βαβυλώνα. Η επιστρο-
φή γίνεται για τέσσερις μήνες, με αφορμή έκθεση 
στο Εθνικό Μουσείο του Ιράν που εγκαινιάστηκε 
την Κυριακή και αποτελεί το μοναδικό θετικό 
«επεισόδιο» στο «σίριαλ» της διαμάχης μεταξύ 
του Ιράν και του Βρετανικού Μουσείου. Το οποίο 
«έταζε» τον κύλινδρο στο Ιράν εδώ και τουλάχι-
στον πέντε χρόνια, ενώ πέρσι έφτασε στο σημείο 
να επικαλεστεί λόγους «ασφαλείας» του αντικει-
μένου, με αφορμή τις ταραχές για την επανεκλογή 
του Αχματινετζάντ! Τον περασμένο Απρίλη το Ιράν 
αξίωσε αποζημίωση ύψους 300.000 δολαρίων 
από το Βρετανικό Μουσείο, λόγω του μη δανει-
σμού του «Κυλίνδρου του Κύρου», με αφορμή την 
έκθεση. Λίγους μήνες πριν, το Φλεβάρη, το Ιράν 
είχε ανακοινώσει διακοπή των σχέσεών του με το 
Βρετανικό Μουσείο σε διαμαρτυρία για τις επα-
νειλημμένες αναβολές του δανεισμού αυτού του 
αρχαιολογικού θησαυρού.
(Ριζοσπάστης 15/9/2010)

ΕΠΑΡΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΠΟΜΕΝΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ
Τη διαβεβαίωση πως οι χώρες-μέλη του Οργανι-
σμού του, όπως και άλλες περιοχές του κόσμου, 
έχουν επαρκή αποθέματα και ως εκ τούτου πε-
τρέλαιο θα υπάρχει και στα επόμενα 50 χρόνια, 
έδωσε σήμερα στην έδρα του στη Βιέννη, με την 
ευκαιρία των σημερινών πεντηκοστών γενεθλί-
ων του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγών Χωρών 
(ΟΠΕΚ), ο γενικός γραμματέας του, Αμπντουλά 
Αλ Μπάντρι. Συγχρόνως, ο από το 2007 γενικός 
γραμματέας του διεθνούς οργανισμού τόνισε πως 
αυτός ενθαρρύνει τις προσπάθειες περαιτέρω 
εξέλιξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, ενώ 
έκανε λόγο για πολλές προκλήσεις ενώπιον των 
οποίων θα βρεθεί τα επόμενα χρόνια ο ΟΠΕΚ, 
μεταξύ των οποίων θα είναι και η αναγκαία προ-
σαρμογή του στις νέες τεχνολογίες. Ο κ. Μπάντρι 
υπενθύμισε την κατάσταση που επικρατούσε την 
εποχή της ίδρυσης του ΟΠΕΚ, πριν από 50 χρόνια, 
στη Βαγδάτη στις 14 Σεπτεμβρίου του 1960, όταν 
η πετρελαϊκή βιομηχανία κυριαρχούνταν από τις 
αποκαλούμενες «επτά αδελφές», τις επτά μεγά-
λες πετρελαϊκές εταιρείες οι οποίες μεταπολεμι-
κά είχαν επί δεκαετίες τον πλήρη έλεγχο του πε-
τρελαίου, από την παραγωγή μέχρι την τιμή του.
(Απογευματινή 15/9/2010)

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΠΙΝΕΙ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΠΑΝΤΟΥ
«Δυστυχώς, για την άνοδο της στάθμης της θά-
λασσας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγμα-
τα, πέρα από τη μέτρησή της και την απομάκρυνση 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από τις ακτές». 

Αυτό επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο διακεκριμένος 
επιστήμονας του εργαστηρίου «Jet Propulsion» 
της NASA, δρ Lee-Lueng Fu, που βρίσκεται αυ-
τές τις ημέρες στα Χανιά, προσκεκλημένος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. Ειδικότερα, ο κ. Fu ανέ-
πτυξε τη δράση του εργαστηρίου της NASA πάνω 
στο θέμα των κλιματικών αλλαγών, εξήρε δε τη 
συνεργασία που έχει με το Πολυτεχνείο Κρήτης 
και το σταθμό μέτρησης, που επιτρέπεται να δια-
τηρεί στη Γαύδο, απ’όπου αντλεί στοιχεία για την 
Αν. Μεσόγειο. Αναφέρθηκε «στη μεγαλύτερη ανα-
κάλυψη της αύξησης της στάθμης της θάλασσας 
κατά 3 χιλιοστά ανά έτος. Το μέγεθος ακούγεται 
μικρό, δεν είναι, γιατί πριν από 10.000 χρόνια, που 
είχαμε τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές, η τάξη 
μεγέθους ήταν το 1 εκ. Επομένως, μιλάμε για μια 
επιταχυνόμενη αύξηση. Η αύξηση της στάθμης 
της θάλασσας θα διαβρώσει τις ακτές, επομένως 
κάποιες ανθρώπινες δραστηριότητες θα κατα-
στραφούν. Σε μερικά χρόνια, ίσως κάποια μέτρα 
της ακτογραμμής να αρχίσουν να καταλαμβάνο-
νται από τη θάλασσα. Επίσης, οι ακτές θα είναι 
πιο ευάλωτες σε καταιγίδες και έντονα καιρικά 
φαινόμενα (ισχυροί ανεμοι, κυματισμοί). Δεν μπο-
ρούμε να το αποφύγουμε».
(Ελευθεροτυπία 15/9/2010)

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ
Η ΔΕΘ τελείωσε, ώρα για... το λογαριασμό. Την 
έναρξη λειτουργίας από σήμερα των διοδίων 
Πολυμύλου Κοζάνης, των πρώτων διοδίων στην 
Εγνατία, ανακοίνωσε χθες η Εγνατία Οδός Α. Ε. 
Τα έσοδα, περίπου 15 εκατ. ευρώ ετησίως, δε θα 
χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση του άξονα, 
καθώς έχουν υποθηκευτεί για την αποπληρωμή 
ενός εκ των πέντε δανείων που έχει λάβει η εται-
ρεία (το συνολικό χρέος της ανέρχεται στα 950 
εκατ. ευρώ). Οσον αφορά τον υπόλοιπο άξονα, τα 
σχέδια του υπουργείου για χρέωση των οδηγών 
με το σύστημα της «βινιέτας» δείχνουν να εγκα-
ταλείπονται υπέρ των ηλεκτρονικών διοδίων. Από 
τα διόδια του Πολυμύλου διέρχονται καθημερινά 
περίπου 15.000 οχήματα, κίνηση αρκετά σημα-
ντική αν αναλογιστεί κανείς ότι το σημείο με τη 
μεγαλύτερη κυκλοφορία (Θεσσαλονίκη - Δερβένι) 
στην Εγνατία δέχεται περίπου 30 - 40.000 οχήματα 
ημερησίως, ενώ αυτό με τη χαμηλότερη (το τμήμα 
στη Θράκη) μόλις 4 - 4.500 οχήματα ημερησίως.
(Καθημερινή 15/9/2010)

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Νέα επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στον 
εγχώριο κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καταγράφει το Δελτίο Οι-
κονομικής Συγκυρίας για το β΄ τρίμηνο 2010 που 
παρουσίασε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας. Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίμα-
τος υποχώρησε περαιτέρω (ανήλθε σε 68,3 μονά-
δες από 71,5 το α΄ τρίμηνο 2010), συνεχίζοντας την 
καθοδική του πορεία και βρέθηκε σε νέο ιστορικό 
χαμηλό. Η σημαντική αυτή επιδείνωση του ΔΟΚ 
αποδόθηκε αποκλειστικά στην υποχώρηση των 
επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπό-
ριο προϊόντων ΤΠΕ, αλλά και στην απαισιοδοξία 
που υπάρχει στους καταναλωτές, με την κατανα-
λωτική εμπιστοσύνη να σημειώνει νέο ιστορικό 
χαμηλό. Σε ό, τι αφορά τις επιχειρηματικές προσ-
δοκίες στο λιανικό εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ, πε-
ρίπου 91% των επιχειρήσεων ανέφερε ότι στο β΄ 
τρίμηνο του 2010 υπήρξε μείωση των πωλήσεων, 
ενώ το 43% θεωρεί ότι οι πωλήσεις στο γ΄ τρίμηνο 
θα μειωθούν.
(Καθημερινή 15/9/2010)

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟ ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ
Πανέτοιμο να λειτουργήσει στη Βρετανία είναι το 
μεγαλύτερο υπεράκτιο (offshore) αιολικό πάρκο 
στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με 
100 θηριώδεις ανεμογεννήτριες ύψους 115 μ. 

έκαστη, που απλώνεται στη Βόρεια Θάλασσα, σε 
απόσταση 12 χλμ. από τις ανατολικές ακτές της 
Αγγλίας. Το μεγαλεπήβολο έργο, κόστους 1 δισ. 
ευρώ, θα το εγκαινιάσει επισήμως στις 23 Σε-
πτεμβρίου ο υπουργός Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Κρις Χιουν. Το πάρκο Τhanet, όπως ονο-
μάζεται, θα καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό 
ρεύμα 200.000 βρετανικών νοικοκυριών ετησίως. 
Το κατασκευάζει η σουηδική εταιρεία ενέργειας 
Vattenfall σε συνεργασία με το βρετανικό Δημό-
σιο. Οι 100 ανεμογεννήτριές του, τύπου Vestas 
V90, έχουν συνολική ισχύ 300 ΜW. Μάλιστα τα 
σχέδια προβλέπουν ότι ο αριθμός τους τα επόμενα 
χρόνια θα αυξηθεί κατά 240 ακόμη, με στόχο όλη 
η εγκατάσταση να καλύπτει το 10% της κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Το Τhanet 
αποτελεί μέρος του πιο φιλόδοξου ενεργειακού 
προγράμματος που έχει αδειοδοτηθεί από τη βρε-
τανική κυβέρνηση: του αιολικού πάρκου London 
Αrray συνολικής ισχύος 1.000 ΜW.
(Βήμα 14/9/2010)

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ «ΝΑΡΚΗ» ΤΗΣ BP ΑΠΕΙΛΕΙ ΑΡ-
ΧΑΙΟ ΘΗΣΑΥΡΟ
Μια πετρελαιοπηγή που θέλει να ανοίξει η ΒΡ 
απειλεί αρχαιολογικούς χώρους στη Λιβύη προ-
ειδοποιούν αρχαιολόγοι, οι οποίοι φοβούνται 
τη ζημιά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι 
πετρελαϊκές δραστηριότητες της εταιρείας σε 
πόλεις που χρονολογούνται τον 7ο αιώνα π.Χ. Τα 
σχέδια της ΒΡ να πραγματοποιήσει υποθαλάσ-
σιες γεωτρήσεις σε κοιτάσματα πετρελαίου που 
βρίσκονται στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης 
μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για 
τις παραθαλάσσιες αρχαίες πόλεις, αλλά και για 
τα αρχαία ναυάγια που υπάρχουν στην περιοχή, 
προειδοποιούν αρχαιολόγοι από όλο τον κόσμο.  
Παρά την καταστροφή από την έκρηξη μιας πε-
τρελαιοπηγής της στον Κόλπο του Μεξικού, η ΒΡ 
λέει πως προτίθεται να ανοίξει μια πετρελαιοπη-
γή σε βάθος κατά 200 μέτρα μεγαλύτερο από τα 
περίπου 1.600 στα οποία βρισκόταν η μοιραία πε-
τρελαιοπηγή και σε απόσταση περίπου 200 χλμ. 
από τις λιβυκές ακτές. Οι αρχαιολόγοι φοβούνται 
πως μια διαρροή πετρελαίου στην περιοχή αυτή 
μπορεί να καταστρέψει τους πολλούς αρχαιολο-
γικούς χώρους που υπάρχουν τόσο στα παράλια 
όσο και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, 
ενώ χιλιάδες ιστορικά ναυάγια μπορεί επίσης να 
κινδυνεύσουν από τις γεωτρήσεις. Μεταξύ αυτών 
των αρχαιολογικών χώρων είναι αυτός του αρχαί-
ου λιμανιού της Απολλωνίας, στην Κυρηναϊκή, 
που χρονολογείται τον 7ο π.Χ. αιώνα και βρίσκεται 
πέντε μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασ-
σας, καθώς και δύο αρχαίες πόλεις στην περιο-
χή της Τρίπολης που ανήκουν στην Παγκόσμια 
Κληρονομιά της Ανθρωπότητας.
(Τα Νέα 14/9/2010)

«ΒΟΥΤΙΑ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΑΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
Σε τροχιά κάθετης πτώσης κινείται η ιδιωτική 
οικοδομική δραστηριότητα, ο όγκος της οποί-
ας παρουσίασε τον Ιούνιο μείωση της τάξης του 
30%, με αποτέλεσμα στο τέλος του α΄ εξαμήνου 
ο οικοδομικός όγκος να εμφανίζεται μειωμέ-
νος κατά 23,9%, συμβάλλοντας σημαντικά στην 
ύφεση της οικονομίας. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΤΑΤ) το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής 
δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας ανήλθε τον 
Ιούνιο του 2010 σε 4.623 οικοδομικές άδειες, που 
αντιστοιχούν σε 788,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας 
και 2.974 χιλιάδες m3 όγκου. Εμφάνισε, δηλαδή, 
μείωση κατά 13,1% στον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών, κατά 32,3% στην επιφάνεια και κατά 30% 
στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2009.
(Ναυτεμπορική 14/9/2010)

15/ 404
ΤΕΥΧΟΣ

1 OKTΩBPIOY 2010

(Φωτογραφία από την ιστοσελίδα του «Αγγελιοφόρου»)



  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΣΑΘ: ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσα-
λονίκης θα διεξαχθούν την Τετάρτη13 Οκτωβρίου 
2010 από τις 9.30 έως 21.30 στο ισόγειο του κτιρί-
ου του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49)

n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Με αφορμή την παρουσία σας στη Θεσσαλονίκη 
για τα εγκαίνια της 75ης Διεθνούς Έκθεσης θε-
ωρούμε σκόπιμο να εκθέσουμε τις απόψεις και 
τα αιτήματα του κλάδου μας, ο οποίος συμβάλλει 
καθοριστικά στην υλοποίηση των έργων και ανέ-
καθεν ήταν η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης 
της χώρας.
Το Δ.Σ της ΕΜΔΥΔΑΣ.ΚΜ που συνεδρίαση την 
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου λαμβάνοντας υπ’ όψη 
την πρωτοφανή οικονομική, κοινωνική, πολιτική 
και πολιτιστική κρίση που βιώνουμε σήμερα στη 
χώρα μας, αποφάσισε ομόφωνα να διεκδικήσει 
μαζί με τους εργαζομένους του Δημόσιου και Ιδι-
ωτικού Τομέα:
• Την άμεση ακύρωση του προγράμματος «στα-
θερότητας και ανάπτυξης» και όλων των άλλων 
αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων.
• Τον άμεσο απεγκλωβισμό από το μνημόνιο και το 
μηχανισμό «στήριξης» που  συγκρότησε η Τρόικα. 
• Την ανατροπή του Νόμου για τον «Καλλικράτη». 
Σε κάθε περίπτωση αντιστεκόμαστε στις αρνητι-
κές του συνέπειες και προφανώς δε θα αποδε-
χθούμε απολύσεις εργαζομένων.
• Το τέλος της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων 
των πάσης φύσεως συμβάσεων παραχώρησης 
και των ΣΔΙΤ.
• Την υπεράσπιση, στήριξη και αναβάθμιση του 
δημόσιου, αναδιανεμητικού, κοινωνικού χαρα-
κτήρα του συνταξιοδοτικού συστήματος και των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων. 
• Την απόσυρση των απαράδεκτων προτάσεων για 
τις εργασιακές σχέσεις που καταργούν τις κατα-
κτήσεις δεκαετιών των εργαζομένων. 
• Την προστασία και ενίσχυση των εισοδημάτων 
των εργαζομένων με ουσιαστικές αυξήσεις μι-
σθών και συντάξεων.
Ειδικότερα για τον κλάδο των μηχανικών δημοσί-
ων υπαλλήλων  διεκδικούμε:

Α. Οικονομικές διεκδικήσεις 
1. Ομογενοποίηση των αποδοχών μας τουλάχι-
στον στο επίπεδο εκείνο των Διπλ. Μηχανικών του 
τ.ΥΠΕΧΩΔΕ με κατάργηση των πρόσφατων μειώ-
σεων των αποδοχών.
2. Καθιέρωση κλαδικού μισθολογίου της κατηγο-
ρίας ΠΕ Μηχανικών, με ενσωμάτωση στο βασικό 
μισθό των επιδομάτων 6‰ και 7‰   και 2% στα 
επίπεδα προ περικοπών. 
3. Άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλομένων 
ποσών του πόρου 7‰ του έτους 2001 (7,5 εκ. €).
4. Άμεση ρύθμιση για την αύξηση των πόρων (από 
1% σε 2% του ΠΔΕ) για δαπάνες εκτός έδρας. 
5. Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας από την 
ημερομηνία απόκτησης της άδειας άσκησης του 
επαγγέλματος.
6. Νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή του επι-
δόματος του Ν. 3554/2007, αυξημένο κατά 50% για 
τους συναδέλφους που υπηρετούν στις παραμεθό-
ριες, προβληματικές και νησιωτικές περιοχές.
7. Συμπληρωματική ρύθμιση για την αμοιβή της 

υπερωριακής εργασίας και των αμοιβών για άσκη-
ση πρόσκαιρων καθηκόντων αυξημένης ευθύνης.

Β. Θεσμικές διεκδικήσεις
1. Αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δη-
μοσίου και της Αυτοδιοίκησης  και του ρόλου του 
Μηχανικού δημόσιου υπαλλήλου και άμεση κά-
λυψη των κενών. 
2. Άμεση νομοθετική ρύθμιση για την κατάληψη 
θέσεων ευθύνης κατά προτεραιότητα από υπαλ-
λήλους του κλάδου Π.Ε.
3. Διεύρυνση των ρυθμίσεων της Νομικής Κάλυ-
ψης σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
4. Κατάργηση του Ν.3389/2005 για τις ΣΔΙΤ. 
5. Συνέχιση και αναβάθμιση της μέχρι σήμερα 
προσπάθειας της Ομοσπονδίας σχετικά με την 
Επιμόρφωση - Κατάρτιση των συναδέλφων.
6. Αντιστοίχιση των 5ετών τίτλων σπουδών με 
Master

Γ. Ασφαλιστικό
1. Απόδοση των οφειλών του Κράτους προς το 
ΤΣΜΕΔΕ 
2. Θεσμικό πλαίσιο και οργάνωση των υποδομών 
του Ταμείου με όρους και προϋποθέσεις διαφάνειας 
που να διασφαλίζουν την αξιοποίηση των μεγάλων 
αποθεματικών του Ταμείου σε όφελος των ασφαλι-
σμένων. Απαγκίστρωση του Ταμείου από την Τράπε-
ζα  Αττικής με δικαίωμα επιλογής για τον προσφο-
ρότερο οικονομικά τρόπο για τους ασφαλισμένους.
3. Ομογενοποίηση παλαιών και νέων ασφαλισμένων 
και στο επίπεδο των εισφορών και στο επίπεδο των 
συντάξιμων παροχών χωρίς μείωση των συντάξεων.
4. Καμία απώλεια πόρων για το ΤΣΜΕΔΕ, από 
ΣΔΙΤ και Συμβάσεις Παραχώρησης που οφείλουν 
να καταβάλλουν εισφορές.
5. Ανασύνταξη του Κανονισμού του Κλάδου Υγεί-
ας. Πλήρη κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών και 
νοσηλευτικών αναγκών των ασφαλισμένων και 
αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους.
6. Συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
ΤΣΜΕΔΕ Πανελλαδικά.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Επιθυμούμε να σας συναντήσουμε, είτε κατά τη 
διάρκεια της παρουσίας σας στη Θεσσαλονίκη, 
είτε όποτε εσείς το κρίνετε εφικτό για να σας ανα-
πτύξουμε τις παραπάνω θέσεις και επιχειρήματά 
μας, καθώς και τα θέματα για την επίλυση των 
ζωτικών προβλημάτων της πόλης μας,:
• Περαιτέρω υποβάθμιση των Δημόσιων Τεχνι-
κών Υπηρεσιών της Κεντρικής Μακεδονίας με την 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων  για την εκτέλεση των 
έργων από τη δημόσια διοίκηση σε  Ανώνυμες 
Εταιρείες. (ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κλπ)
• Ολοκλήρωση των έργων πνοής για την πόλη 
όπως το Μετρό.
• Επίλυση του Κυκλοφοριακού προβλήματος του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 
• Μετεγκατάσταση ΔΕΘ και απόδοση του χώρου 
σε κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις
• Απόδοση των χώρων στρατοπέδων του Π.Σ. Θεσ-
σαλονίκης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί με τους 
αντίστοιχους πόρους για την αξιοποίηση τους
Αναμένοντας την απάντησή σας. n
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ΤΕΥΧΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣAΛOΝΙΚΗ 
 

Ηλεκτρονική έκθεση φοιτητικών εργασιών και ανοιχτό διάλογο για ένα στρα-
τηγικό σχέδιο χωρικών παρεμβάσεων στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή 
της Θεσσαλονίκης μέχρι το 2020, διοργανώνεται στη διεύθυνση http://sdru.
web.auth.gr/exhibition.htm.
Στη συγκεκριμένη διεύθυνση  παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι προτάσεις  
που κατέθεσαν οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ 
που παρακολούθησαν το Εργαστήριο Χωροταξίας κατά το Εαρινό Εξάμηνο 
2009-10 (Διδακτική Ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς  
και  Νατάσα Τασοπούλου, Υποψήφια  Δρ.)
Το εργαστήριο είχε θέμα τη σύνταξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου Χωρικών 
Παρεμβάσεων στην ευρύτερη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης με 
χρονικό ορίζοντα το 2020. 
Συμμετείχαν 162 φοιτητές και φοιτήτριες που δούλεψαν σε 34 ομάδες 
των τεσσάρων ή πέντε ατόμων, σε συνεργασία με τα μέλη της διδακτικής 
ομάδας. Οι 31 προτάσεις που παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά θα πρέπει να 
θεωρηθούν ως συμβολή στη συζήτηση για τη συλλογική διαμόρφωση ενός 
οράματος για τη Θεσσαλονίκη με ορίζοντα το 2020. 
Οι προτάσεις των φοιτητικών ομάδων εστιάζουν σε έναν από τους τέσσερις 
βασικούς θεματικούς άξονες που εξετάστηκαν στη διάρκεια του εξαμήνου: 
Οικιστική ανάπτυξη και κατοικία, Κοινωνική και τεχνική υποδομή, Φυσι-
κό και αστικό περιβάλλον, Παραγωγικό σύστημα. Σε όλες τις περιπτώσεις 
δόθηκε έμφαση στην παρουσίαση τόσο της κεντρικής ιδέας όσο και στη χω-
ρική έκφραση των προτάσεων.
Η διδακτική ομάδα εκτιμά ότι οι προτάσεις αυτές (με την επισήμανση ότι 
πρόκειται για αποτελέσματα εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι επαγγελμα-
τικής ανάθεσης) μπορούν να συμβάλουν  και να ανανεώσουν το διάλογο για 
τις μελλοντικές προοπτικές της πόλης που τόσο πολύ χρειάζεται η Θεσσα-
λονίκη.
Οι επισκέπτες και επισκέπτριες της ψηφιακής έκθεσης προσκαλούνται για 
κατάθεση σχολίων είτε συνολικά για την έκθεση είτε ειδικά για όποιες ερ-
γασίες επιθυμούν. Τα σχόλια αποτελούν έμπρακτη ενθάρρυνση της πειρα-
ματικής αυτής προσπάθειας και πολύτιμη εισροή για τη διαμόρφωση της 
εικόνας ενός επιθυμητού μέλλοντος για την πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας στην Ε. Ανδρικοπούλου:andrikop@
estia.arch.auth.gr  n

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΛΗ 
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ 
 Εκδήλωση, 4 Οκτωβρίου, Ολύμπιον

Πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τις καθη-
μερινότητάς τους πόλεις όπως η Βαλένθια, η 
Μασσαλία, η Γένοβα, το Ρότερνταμ ή η Λεμεσός; 
Μπορούν οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε 
αυτές τις πόλεις να δώσουν την έμπνευση για μια 
καλύτερη και λειτουργικότερη Θεσσαλονίκη; 
Προβληματισμοί όπως οι παραπάνω θα τεθούν 
στο τραπέζι του διαλόγου στο πλαίσιο εκδήλω-
σης με τίτλο «Θεσσαλονίκη, σε ποια πόλη θέ-

λουμε να ζούμε;», που διοργανώνει η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών 
Βορείου Ελλάδας, στις 4 Οκτωβρίου, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον».
Στο πρώτο μέρος τη εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το έργο μιας ομάδας αρχιτε-
κτόνων για την καταγραφή των πρακτικών πέντε ευρωπαϊκών πόλεων-λιμανιών. 
Συγκεκριμένα, οι καθηγητές του ΑΠΘ, Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, Νικόλαος 
Μουσιόπουλος και Εμμανουήλ Τζεκάκης, με τη βοήθεια ομάδας νέων αρχι-
τεκτόνων του ΑΠΘ, κατέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές και οι πολίτες 
πέντε ευρωπαϊκών πόλεων-λιμανιών (Βαλένθια, Μασσαλία, Γένοβα, Ρότερνταμ 
και Λεμεσός) αντιμετωπίζουν ζητήματα της καθημερινότητάς τους. 
Στο δεύτερο μέρος, υπό το συντονισμό του δημοσιογράφου Γιώργου Τού-
λα, θα πραγματοποιηθεί διάλογος με βάση τα όσα συζητήθηκαν στο πρώτο 
μέρος, στον οποίο θα συμμετάσχουν οι εξής: ‘Ολια Αναστασίου (βιολόγος), 
Γιώργος Κορδομενίδης (εκδότης), Γιάννης Μυλόπουλος (πρύτανης ΑΠΘ) 
και Σοφία Νικολαΐδου (συγγραφέας). n



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(Ε.Ε.Υ) ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

των Δρ. Κώστα Κωνσταντίνου, Ειρήνης Τσακιρίδου, Μ. Μ. 

Στις 19/3/2010 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του νομοσχε-
δίου του ΥΠΕΚΑ που εναρμονίζει την Εθνική Νομοθεσία με 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32 και ψηφίστηκε στης 23 Ιου-
νίου 2010: «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες 
διατάξεις” (Νόμος Υπ’ αριθμ. 3855, αρ. φύλλου 95).
Ως «Ενεργειακή υπηρεσία» σύμφωνα με την οδηγία και 
το νομοσχέδιο νοείται: το φυσικό θετικό αποτέλεσμα, 
χρησιμότητα ή όφελος που προκύπτει από το συνδυασμό 
ενέργειας με ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία ή/και 
δράση, η οποία δύναται να περιλαμβάνει την εγκατάσταση, 
λειτουργία, συντήρηση και τον έλεγχο που απαιτούνται για 
την παροχή της υπηρεσίας αυτής. Η εν λόγω υπηρεσία υπό 
κανονικές συνθήκες οδηγεί αποδεδειγμένα σε επαληθεύ-
σιμη (με μέτρηση ή εκτίμηση) βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης ή/και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. 
Για την παροχή της ενεργειακής υπηρεσίας καταρτίζεται 
εγγράφως μεταξύ του τελικού καταναλωτή και του παρό-
χου ενεργειακής υπηρεσίας μια γραπτή «Σύμβαση Ενερ-
γειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)». Το οικονομικό αντάλλαγμα του 
παρόχου για την πραγματοποιούμενη επένδυση συναρ-
τάται από το μεταξύ αυτών συμβατικά οριζόμενο στόχο 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Στη ΣΕΑ δύναται 
να συμμετέχει και τρίτος συναλλασσόμενος (πχ μια τρά-
πεζα), ο οποίος χρηματοδοτεί την παρεχόμενη ενεργειακή 
υπηρεσία. 
Οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών ή αλλιώς «Εταιρείες 
Ενεργειακών Υπηρεσιών (Ε.Ε.Υ) είναι: Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες ή/και 
άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις 
εγκαταστάσεις ή το κτίριο του τελικού καταναλωτή, ανα-
λαμβάνοντας χρηματοοικονομικό «κίνδυνο», ως εγγυητής 
απόδοσης της επένδυσης. Το οικονομικό αντάλλαγμα για 
την παρεχόμενη υπηρεσία βασίζεται, εν όλω ή εν μέρει, 
στην επίτευξη της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
και στην τήρηση των λοιπών συμβατικών όρων ενεργεια-
κής απόδοσης.
Στη ΣΕΑ ορίζονται: α) ο σχεδιασμός και η διαχείριση της 
παρεχόμενης ενεργειακής υπηρεσίας και του ενεργειακού 
έργου, β) η μεθοδολογία μέτρησης της εξοικονομούμενης 
ενέργειας και αποτίμησης του προκύπτοντος συνολικού 
οικονομικού οφέλους, γ) η αγορά, εγκατάσταση και θέση 
σε λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού, δ) η διαχείρι-
ση και ο τρόπος λειτουργίας του εξοπλισμού, ε) το συνολι-
κό κόστος του έργου, το οποίο αποτελείται από το κόστος 
προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλι-
σμού, το κόστος χρηματοδότησης και την αμοιβή της ΕΕΥ, 
στ) η διαδικασία αποτίμησης του ενεργειακού οφέλους με 
διαδικασίες παρακολούθησης και επαλήθευσης και ζ) ο 
τρόπος αποπληρωμής.
Για την περίοδο μέχρι το 2016 θεσπίζεται εθνικός ενδεικτικός 
στόχος εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό 9% της μέσης 
ετήσιας τελικής ενεργειακής κατανάλωσης με τη συμβολή των 
ενεργειακών υπηρεσιών.
Ακολουθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις ΕΕΥ 
και τις ΣΕΑ που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
έργου «ChangeBest» του προγράμματος «Ευφυής Ενέρ-
γεια για την Ευρώπη», Έλληνες εταίροι του οποίου είναι το 
Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κ. Μακεδονίας/ΑΝΑΤΟ-
ΛΙΚΗ Α.Ε και η Helesco S.A. Στο έργο συμμετέχουν 20 εταί-
ροι από 17 διαφορετικές χώρες και 45 ΕΕΥ.
Το «ChangeBest» (http://www.changebest.eu) έχει ως στό-
χο να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς των Υπηρεσιών 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΥΕΕ) σαν μέρος της εφαρμογής 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και να βοηθήσει τις ΕΕΥ να εισέλ-
θουν στην αγορά.

Ποιος είναι ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος που καλείται να 
αναλάβει μια ΕΕΥ στο χρόνο που ορίζει η ΣΕΑ;
Η ΕΕΥ υποχρεούται να διασφαλίζει την εξοικονόμηση 
ενέργειας και το οικονομικό όφελος καθ’ όλη τη διάρκεια 
του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που το οικονομικό 
όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας είναι μικρότερο 

από το συμβατικά καθορισμένο, είναι υποχρεωμένη να κα-
ταβάλλει στον πελάτη τη διαφορά ή αυτός να καταβάλλει 
οικονομικό αντάλλαγμα μικρότερο από το συμφωνηθέν. 
Σε περίπτωση που το οικονομικό όφελος από την εξοικο-
νόμηση ενέργειας υπερβαίνει το συμφωνηθέν, ο τελικός 
καταναλωτής καρπώνεται το υπερβάλλον, εκτός αν έχει 
άλλως συμφωνηθεί. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος 
εξαρτάται πρωτίστως από τον τύπο χρηματοδότησης του 
έργου και τις παραμέτρους της ΣΕΑ.

Ποιοι είναι οι τύποι χρηματοδότησης;
Τρείς είναι οι κυριότεροι τύποι χρηματοδότησης:
• Χρηματοδότηση της επένδυσης από τα ιδία κεφάλαια 
της ΕΕΥ
• Χρηματοδότηση της επένδυσης από τον πελάτη η οποία 
συνοδεύεται ασφαλώς από μια εγγύηση εξοικονόμησης 
ενέργειας και επιστροφής χρημάτων βάσει όρων ΣΕΑ.
• Χρηματοδότηση της επένδυσης από κάποιον χρηματο-
δοτικό οργανισμό (πχ τράπεζα) με τη μορφή δανεισμού 
(Χρηματοδότηση από Τρίτους/ ΧΑΤ). Η επένδυση μπορεί 
να αποπληρωθεί είτε μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας 
είτε μέσω της επιβολής κάποιου επιτοκίου. 

Ποια είναι τα κυριότερα «ρίσκα» που πρέπει να λάβει υπόψιν 
της μια ΕΕΥ κατά το σχεδιασμό της ΣΕΑ;
• Άρνηση του πελάτη να πληρώσει: Από τη στιγμή που το 
κόστος των ενεργειακών παρεμβάσεων καλύπτεται από την 
ΕΕΥ, ο πελάτης υποχρεούται να αποδίδει όλο ή εν μέρει, 
ποσοστό επί του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από 
την εξοικονόμηση ενέργειας για όσο χρονικό διάστημα ορί-
ζει η ΣΕΑ. Ένα θεωρητικό ρίσκο είναι η άρνηση του πελάτη 
να αποδώσει το οικονομικό αντάλλαγμα στον πάροχο. 
• Επίτευξη της υπολογισμένης εξοικονόμησης ενέργειας: 
Ένα άλλο σημαντικό ρίσκο για την ΕΕΥ είναι ότι πολλές φο-
ρές το συνολικό κόστος της επένδυσης υποεκτιμάται και 
το ποσοστό της εξοικονόμησης ενέργειας υπερεκτιμάται.
• Αλλαγή συμπεριφοράς καταναλωτή: Τα αναμενόμενα 
οφέλη μπορεί να διαφέρουν από τα τελικά λόγων αρκετών 
αστάθμιστων παραγόντων όπως είναι: αλλαγή συμπεριφο-
ράς καταναλωτών, μείωση της παραγωγής πχ σε μια βιο-
μηχανία, πώληση κτιρίου ή πώληση επιχείρησης κ.α.
• Περίοδος σύμβασης: Οι μεγάλης διάρκειας συμβάσεις 
ενέχουν από μόνες τους ένα ρίσκο καθώς όσο μεγαλύτερη 
είναι η διάρκεια τόσο αυξάνονται οι κίνδυνοι να συμβούν 
πράγματα που θα δυσχεραίνουν την ομαλή λήξη της ΣΕΑ. 
• Κακή λειτουργία/συντήρηση: Το ρίσκο για μια ΕΕΥ αυξά-
νεται όταν η ίδια αναλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρη-
ση των ενεργειακών τεχνολογιών. Για το λόγο αυτό αρκε-
τές φορές προτιμάται η ανάθεση της εργασίας αυτής στον 
προμηθευτή του τεχνολογικού εξοπλισμού.
• Τυποποίηση προϊόντων: Όταν οι διαδικασίες και τα προ-
ϊόντα που εφαρμόζονται είναι τυποποιημένα τότε ο κίνδυ-
νος ύπαρξης αστοχιών μειώνεται.
• Οικονομικό ρίσκο: Συμπεριλαμβάνει τον κίνδυνο μεταβολής 
των τιμών της ενέργειας (ηλεκτρικής/ θερμικής) και τον κίνδυ-
νο μεταβολής των επιτοκίων. 

Γιατί η προσφορά Υπηρεσιών Εξοικονόμησης Ενέργειας 
(ΥΕΕ) θα μπορούσε να αποτελέσει νέα πηγή εσόδων στις 
εταιρείες παροχής ενέργειας (ΔΕΗ,ΔΕΠΑ, κα);
Οι εταιρείες παροχής ενέργειας, από τη στιγμή που θα 
έχουν ούτως ή άλλως απώλεια κερδών από τη μείωση της 
ζήτησης ενέργειας, θα ήταν λογικό να επανακτούσαν αυ-
τήν την οικονομική απώλεια παρέχοντας ΥΕΕ. Παράλληλα 
τα οφέλη που δύναται να προκύψουν είναι πολλαπλά κα-
θώς η παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών μπορεί να βελτι-
ώσει τις σχέσεις των εταιριών αυτών με τους πελάτες τους 
(κοινωνική εταιρική ευθύνη).

Ποια είναι η κατάσταση των ΕΕΥ στην Ευρώπη;
Η αγορά ΥΕΕ της Γερμανίας είναι η πιο αναπτυγμένη σε όλη 
την Ευρώπη με πάνω από 500 ΕΕΥ και 800 εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας που προσφέρουν και αυτές διαφόρων ει-

δών ΥΕΕ μαζί με τις πολυεθνικές και θυγατρικές τους. Στη Δα-
νία οι ενεργειακές επιθεωρήσεις και οι ΥΕΕ παρέχονται εδώ 
και 30 χρόνια, ωστόσο οι 10 υπάρχουσες ΕΕΥ διαδραματίζουν 
μικρότερο ρόλο σε σχέση με τις εταιρείες παροχής ενέργειας 
(90 εταιρίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 450 πάροχοι τη-
λεθέρμανσης). 
Μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζει επίσης και η περιφέρεια της 
Φλαμανδίας στο Βέλγιο (30 ΕΕΥ) και ακολουθούν Ολλανδία, 
Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία και Τσεχία. Στις λιγότερο αναπτυγ-
μένες χώρες ανήκουν οι: Πορτογαλία (15 ΕΕΥ), Ισπανία (10), 
Λετονία (5) και Σλοβενία (5). Η Ελλάδα μαζί με Πολωνία 
και Βουλγαρία ανήκουν στις χώρες με την μικρότερη δρα-
στηριότητα στην αγορά των ΥΕΕ και των ΣΕΑ. Στην Ελλάδα 
υπάρχουν μέχρι στιγμής 2 ΕΕΥ που προσφέρουν ΣΕΑ ενώ 
υπάρχουν πάνω από 200 εταιρείες ενεργειακών συμβούλων 
που προσφέρουν υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας χω-
ρίς όμως να αναλαμβάνουν και χρηματοοικονομικό κίνδυνο 
εγγύησης της ενεργειακής απόδοσης.

Ποιοι είναι οι κυριότεροι πελάτες των ΕΕΥ;
Στην Ευρώπη ο βιομηχανικός τομέας είναι ο κυριότερος 
πελάτης των ΕΕΥ και η πιο διαδεδομένη ενεργειακή εφαρ-
μογή η ΣΗΘ. Ακολουθούν: ξενοδοχεία, γραφεία και εμπορι-
κός τομέας με την αλλαγή των φωτιστικών και συστημάτων 
θέρμανσης/ψύξης να είναι οι πιο γνωστές εφαρμογές. Στις 
αναπτυγμένες αγορές τα δημόσια κτίρια και τα νοσοκομεία 
καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς των ΥΕΕ ενώ τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρόλο που παρουσιάζουν μεγάλο 
ενδιαφέρον από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ανα-
ζητούν αντίστοιχες λύσεις.    

Ποια είναι τα στάδια των ΥΕΕ;
1. Αύξηση ενδιαφέροντος του πελάτη
2. Ενημέρωση και παροχή ενεργειακών συμβουλών
3. Αναγνώριση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που 
μπορούν να εφαρμοστούν
4. Τεχνικός σχεδιασμός
5. Εύρεση χρηματοδότησης και πιθανών επιδοτήσεων
6. Εφαρμογή 
7. Λειτουργία και βελτιστοποίηση των τεχνικών παρεμβά-
σεων
8. Μέτρηση εξοικονόμησης ενέργειας και επαλήθευση.
Από πού εξαρτώνται οι στρατηγικές ανάπτυξης των ΥΕΕ;
Οι στρατηγικές ανάπτυξης εξαρτώνται άμεσα από: α)το εθνι-
κό πλαίσιο (πχ εθνική οικονομική κατάσταση, κατάσταση 
της ενεργειακής αγοράς, τιμές της ενέργειας, ενεργειακές 
πολιτικές ανάπτυξης της αγοράς των ΥΕΕ), β)τον τρόπο 
ανάπτυξης της αγοράς των ΥΕΕ (πχ. οι στρατηγικές μάρ-
κετινγκ που υιοθετούνται στις αναπτυγμένες αγορές είναι 
σημαντικά διαφορετικές από τις στρατηγικές των αγορών 
που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο), γ)τις εσωτερικές συν-
θήκες των ΕΕΥ (πχ. οι μεγάλες ΕΕΥ έχουν διαφορετική 
δομή σε σχέση με άλλες μικρότερες και προσεγγίζουν την 
αγορά διαφορετικά) και τέλος δ) από τα διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά των εν δυνάμει πελατών.
Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια ανάπτυξης των ΥΕΕ;
• Η χαμηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας: μειώνει το κίνητρο 
των πελατών να εφαρμόσουν μέτρα εξοικονόμησης ενέρ-
γειας.
• Η έλλειψη ενημέρωσης: οι πιθανοί πελάτες και οι χρη-
ματοδοτικοί οργανισμοί έχουν ασαφείς πληροφορίες για 
τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και για τις δυ-
νατότητες των ΕΕΥ.
• Υψηλά πάγια έξοδα: οι ΕΕΥ ενδιαφέρονται περισσότερο 
για μεγάλα έργα καθώς τα μικρότερα χαρακτηρίζονται από 
υψηλά πάγια έξοδα και ο χρόνος απόσβεσης είναι μεγα-
λύτερος. 
• Όταν ο πελάτης δεν είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου (οικία, 
βιομηχανία κα): δημιουργούνται προβλήματα καθώς και ο 
ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης θα  πρέπει να συμφωνήσουν για 
την εφαρμογή των ΥΕΕ. 
• Τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας: αποτελούν το ση-
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Όχι στην υπερεκμετάλλευση των ΣΔΙΤ
n Άγγελος Αγγελίδης  

 Η δημιουργία και 
ανάπτυξη της ΕΟΑΕ 

καθώς και η επιτυχής 
υλοποίηση του μεγάλου 
αυτοκινητοδρόμου ήταν 
αποτέλεσμα συλλογικής 

προσπάθειας πολλών

Η ΕΟΑΕ προγραμματίζει 
την υλοποίηση και νέων 
εγκαταστάσεων ΣΕΑ και 

ΧΣΑ στο άμεσο μέλλον

Το μέσο κόστος 
κατασκευής του 

αυτοκινητοδρόμου της 
Εγνατίας ανήλθε σε επτά 

εκατομμύρια ευρώ ανά 
χιλιόμετρο

Ο τεχνικός χρόνος μελέ-
της και κατασκευής του 

κύριου άξονα της Εγνατί-
ας ήταν 13 – 14 έτη (1997 
– 2010), δηλαδή απόλυτα 
συγκρίσιμος με το χρόνο 
υλοποίησης αντίστοιχων 

έργων διεθνώς

Αναμφίβολα οι Έλληνες 
Μηχανικοί απέκτησαν 
πολύ μεγάλη εμπειρία 

από τη μελέτη και κατα-
σκευή της Εγνατίας

Μετά την βραχόπτωση 
στα Τέμπη καθορίσθη-
καν με ειδικές μελέτες 
τα απαιτούμενα μέτρα 

σταθεροποίησης, αποκα-
τάστασης και αποτρο-

πής κατά το δυνατόν 
παρόμοιων φαινομένων 

στο μέλλον

Η Ιόνια Οδός κατασκευ-
άζεται με σύμβαση 
παραχώρησης. Δημο-
πρατήθηκε χωρίς την 
απαιτούμενη ωριμότητα 
και συναντά μεγάλα 
προβλήματα

Υπάρχει ήδη σημαντική 
καθυστέρηση στα έργα 
του Μαλλιακού. Βρίσκε-
ται σε εξέλιξη έλεγχος 
από Επιθεωρητές Δημο-
σίων Έργων

Αναμφισβήτητα οι 
Συμβάσεις ΣΔΙΤ είναι 
ένα πολύ καλό εργαλείο 
υλοποίησης έργων και 
κινητοποίησης οικονο-
μικών πόρων. Δεν θα 
πρέπει όμως να γίνει 
υπερεκμετάλλευση του

Πρέπει να εγκαταλείψου-
με το μεγαλοϊδεατισμό 
περί Σιδηροδρομικής 
Εγνατίας και  Σιδηροδρο-
μικής  Ιόνιας

Περιμένω από το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ να ενεργο-
ποιήσει στο έπακρο τη 
δημόσια διαβούλευση 
και να λειτουργήσει ως 
καταλύτης στην επίτευξη 
της μέγιστης δυνατής 
σύγκλισης των απόψεων 
που θα διατυπωθούν

Την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικών διο-
δίων για το σύνολο της Εγνατίας Οδού μέσα στα 
επόμενα δύο χρόνια, ανακοίνωσε με συνέντευξή 
του στο «Τεχνογράφημα», ο γενικός γραμματέας 
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Στέργιος 
Λαμπρόπουλος. Χαρακτήρισε την Εγνατία Οδό 
«αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας» και τό-
νισε ότι οι βασικοί της κάθετοι θα είναι έτοιμοι 
έως το 2014 και οι υπόλοιποι μέχρι το 2020. Υπο-
στήριξε ότι ο χρόνος μελέτης και κατασκευής του 
βασικού άξονα ήταν απόλυτα συγκρίσιμος με το 
χρόνο υλοποίησης αντίστοιχων έργων διεθνώς 
και τόνισε ότι οι έλληνες μηχανικοί απέκτησαν 
πολύ μεγάλη εμπειρία από τη μελέτη και την κα-
τασκευή του έργου, γι’ αυτό άλλωστε στελέχη της 
ΕΟΑΕ θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν τη 
νέα εταιρία που θα κατασκευάσει οδικούς άξο-
νες στη Κρήτη. 
Σε ότι αφορά την Κοιλάδα των Τεμπών, τόνισε ότι 
οι δύο δίδυμες σήραγγες θα έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 2012 και ξεκαθάρισε ότι το 
υπουργείο πήρε τα απαραίτητα μέτρα για να μην 
επαναληφθεί η βραχόπτωση της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2009, αν και όπως είπε «δεν είναι δυνατόν να 
υπάρξει πλήρης εξάλειψη του κινδύνου». Παραδέ-
χθηκε ότι τόσο η Ιόνια Οδός όσο και τα έργα στον 
Μαλλιακό αντιμετωπίζουν προβλήματα και ζήτησε 
να εγκαταλειφθεί «ο μεγαλοϊδεατισμός περί Σιδη-
ροδρομικής Εγνατίας και Σιδηροδρομικής Ιόνιας». 
Τέλος, υπογράμμισε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ διαθέτει αυ-
ξημένο κύρος και έχει μεγάλη εμπειρία στη συλλο-
γική προσέγγιση των ζητημάτων γι’ αυτό του ανατέ-
θηκε και ο ρόλος του συντονιστή της διαβούλευσης 
του Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών Μεταφορών 
της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης.   

n  Είστε από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης της 
«Εγνατία Οδός ΑΕ». Η ολοκλήρωση του βασικού 
άξονα του έργου είναι πλέον γεγονός. Πότε θα 
ολοκληρωθούν οι κάθετοι άξονες;
Η δημιουργία και ανάπτυξη της ΕΟΑΕ, μιας καινο-
τόμου δομής παραγωγής δημόσιων τεχνικών έρ-
γων,  καθώς και η επιτυχής υλοποίηση του μεγά-
λου αυτοκινητοδρόμου ήταν αποτέλεσμα συλλογι-
κής προσπάθειας πολλών, πάρα πολλών. Είχα την 
τύχη να συμμετέχω σε όλα τα στάδια δημιουργίας 
και λειτουργίας της Εταιρίας:
• Την περίοδο 1994 – 1995, με την ιδιότητα του 
συμβούλου αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογήσω οικονομοτε-
χνικά το έργο και να συμμετέχω στις συζητήσεις 
για τη δημιουργία της Εταιρίας.
• Την περίοδο 1996 – 2006, να διατελέσω Γενικός 
Διευθυντής της Εταιρίας για δύο πενταετείς θη-
τείες.
• Σήμερα, να την εποπτεύω. 
Θεωρώ ότι θα ήταν πραγματικά διδακτικό το να 
αναλυθούν σε βάθος τα θετικά και αρνητικά στοι-
χεία αυτής της εργώδους συλλογικής προσπάθειας, 
προφανώς μετά από χρόνια και με νηφαλιότητα.
Είναι γεγονός ότι απομένουν πολύ λίγα για να ολο-
κληρωθεί ο κύριος άξονας. Έχουν επίσης εκτελε-
σθεί πολλά έργα στους Κάθετους Άξονες και με-

γάλα τμήματα τους έχουν δοθεί στην κυκλοφορία. 
Οι περισσότεροι θα ολοκληρωθούν σταδιακά μέ-
χρι το 2014 («Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας», 
«Σιάτιστα – Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή», «Κο-
ζάνη – Φλώρινα - Νίκη», «Χαλάστρα – Εύζωνοι», 
«Κομοτηνή – Νυμφαία», «Αρδάνιο – Ορμένιο»). 
Οι υπόλοιποι λίγοι προγραμματίζεται να ολοκλη-
ρωθούν μέχρι το 2020 («Κοζάνη - Λάρισα», «Ξάν-
θη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» κλπ).

n Τι θα γίνει με τους σταθμούς ανεφοδιασμού 
και τα παρκινγκ της Εγνατίας Οδού;
Κατά μήκος της Εγνατίας Οδού λειτουργούν σή-
μερα 10 Χώροι Στάθμευσης και Αναψυχής (ΧΣΑ) 
όπου υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης, χώροι 
υγιεινής και πόσιμο νερό.
Επίσης, ήδη λειτουργεί ένα ζεύγος Σταθμών Εξυ-
πηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στη θέση Πλά-
τανος Ημαθίας, με πρατήριο υγρών καυσίμων που 
εξυπηρετεί και τους δύο κλάδους της οδού ενώ 
σύντομα θα λειτουργήσουν και τα λοιπά καταστή-
ματα του σταθμού (παροχή δυνατότητας εστίασης, 
μικρών αγορών κλπ). Έχουν δημοπρατηθεί άλλα 
τρία (3) ζεύγη ΣΕΑ στις θέσεις Ελευθεροχωρίου 
(Ν. Ηγουμενίτσας), Σώστη (Ν. Ροδόπης) και Αρ-
δανίου (Ν. Έβρου). Η ΕΟΑΕ προγραμματίζει την 
υλοποίηση και νέων εγκαταστάσεων ΣΕΑ και ΧΣΑ 
στο άμεσο μέλλον. 

n Πότε θα τεθούν σε λειτουργία τα διόδια;
Τέθηκε σε λειτουργία στις 14.09.10 ο Σταθμός Δι-
οδίων Πολυμύλου. Η ΕΟΑΕ και το Υπουργείο Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων προγραμματίζουν 
την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικών διοδί-
ων για το σύνολο της  αρτηρίας εντός διετίας.
Συμφωνείτε με την άποψη ότι το κόστος κατα-
σκευής της Εγνατίας Οδού ήταν δυσανάλογο σε 
σχέση με το έργο;
Το μέσο κόστος κατασκευής του αυτοκινητοδρό-
μου ανήλθε σε επτά εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιό-
μετρο (τρέχουσες τιμές χωρίς Φ.Π.Α.). Το κόστος 
αυτό είναι απόλυτα συγκρίσιμο με το κόστος αντί-
στοιχων έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει 
να επισημανθεί ότι κατασκευάστηκαν 73 δίδυμες 
σήραγγες με συνολικό μήκος μονού κλάδου 100 
χλμ. Αλήθεια, πόσο ήταν προ Εγνατίας το μήκος 
σε χιλιόμετρα όλων των οδικών σηράγγων στη 
χώρα μας; Κατασκευάστηκαν επίσης 177 μεγάλες 
(με μήκος άνω των 50μ.) γέφυρες, πολλές με ει-
δικά χαρακτηριστικά (μήκη έως 1.000μ., μέγιστο 
άνοιγμα 235μ., ύψη βάθρων έως 110μ.).  

n Συμφωνείτε με την άποψη ότι ο χρόνος κατα-
σκευής της Εγνατίας Οδού ήταν δυσανάλογος σε 
σχέση με το έργο;
Το έργο της Εγνατίας ήταν το μεγάλο όνειρο των 
Βορειοελλαδιτών. Και τους το τάζανε επί δεκαετί-
ες. Στη μνήμη του πολύ κόσμου πέρασε ο μακρύς 
πολιτικός χρόνος των αλλεπάλληλων εξαγγελιών. 
Όμως, στην πραγματικότητα ο τεχνικός χρόνος 
μελέτης και κατασκευής του κύριου άξονα ήταν 
13 – 14 έτη (1997 – 2010), δηλαδή απόλυτα συ-
γκρίσιμος με το χρόνο υλοποίησης αντίστοιχων 
έργων διεθνώς. Και πρέπει να μην λησμονεί κα-
νείς ότι αυτή η ταχύτητα της υλοποίησης ήταν 

που εξασφάλισε την ολοκλήρωση του έργου, γιατί 
έπεισε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συναινέσει 
στη μεταφορά πόρων από άλλα δημόσια έργα που 
καθυστερούσαν. Το αντίστοιχο δημόσιο έργο του 
ΠΑΘΕ ξεκίνησε πολλά χρόνια πιο πριν, αλλά τε-
λικά θα ολοκληρωθεί ως Έργο Παραχώρησης το 
2014, αν και έχει πολύ λιγότερες σήραγγες, γέφυ-
ρες και τεχνικά προβλήματα.

n Πολλά έχουν λεχθεί για την εμπειρία που απέ-
κτησαν οι έλληνες μηχανικοί από την κατασκευή 
της Εγνατίας. Πως σκοπεύετε να την αξιοποιή-
σετε;
Ήταν όντως το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα 
που έχουν γίνει στη χώρα μας και αναμφίβολα 
οι Έλληνες Μηχανικοί απέκτησαν πολύ μεγάλη 
εμπειρία από τη μελέτη και κατασκευή του. Η 
μεγάλη εμπειρία  και τεχνογνωσία που αποκτή-
θηκαν αξιοποιούνται  ήδη σε όλα τα μεγάλα έργα 
στη χώρα μας. Και βέβαια στα νέα έργα που έχει 
αναλάβει η ΕΟΑΕ (στις Περιφέρειες  Δυτικής 
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτί-
ου Αιγαίου, καθώς και στα Βαλκάνια).
Επίσης, πολλές καινοτομίες της ΕΟΑΕ θα μετα-
λαμπαδευτούν στις διαδικασίες παραγωγής του 
συνόλου των δημοσίων έργων.
Στελέχη της ΕΟΑΕ θα οργανώσουν και λειτουργή-
σουν, στα πρώτα της βήματα, τη νέα εταιρία «Υπο-
δομές Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ», που θα υλοποιή-
σει τους οδικούς άξονες της Κρήτης.

n Πότε θα ολοκληρωθεί η σήραγγα της κοιλάδας 
των Τεμπών;
Στην κοιλάδα των Τεμπών κατασκευάζονται με 
Σύμβαση Παραχώρησης δύο δίδυμες σήραγγες, 
η Τ1, μήκους 1900μ., και η Τ2, μήκους 6000μ. 
Οι εργασίες κατασκευής τους θα ολοκληρωθούν 
μέχρι το τέλος του 2012. Μετά την ημερομηνία 
αυτή η κυκλοφορία στον άξονα ΠΑΘΕ θα γίνεται 
δια μέσου των σηράγγων και η υφισταμένη οδός 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους θα καλύπτει ανάγκες 
τουριστικής και τοπικής κυκλοφορίας.

n Η κατολίσθηση που σημειώθηκε πριν από 
τα Χριστούγεννα στα Τέμπη δημιούργησε πολ-
λά προβλήματα. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει το 
υπουργείο για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο;
Στην περίπτωση των Τεμπών δεν έγινε κατολίσθη-
ση αλλά βραχόπτωση, δηλαδή αποκόλληση βρά-
χων, οι οποίοι όταν πέφτουν από ψηλά παρασύρουν 
ότι βρουν στο δρόμο τους. Οι πτώσεις βράχων επη-
ρεάζονται αθροιστικά από τις καιρικές συνθήκες 
και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η 
χρονική στιγμή της κατάπτωσης και ο όγκος τους. 
Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν αφορούν στη 
σταθεροποίηση των πρανών και στο συνεχή έλεγχο 
και παρακολούθηση τους για την έγκαιρη επισή-
μανση των ασταθών όγκων βράχων.
Η εκτεταμένη ύπαρξη συστημάτων διακλάσεων 
στο πρανές, που στην Κοιλάδα των Τεμπών έχει 
ισχυρή κλίση μέχρι 70°- 80° και ύψος  100μ., κα-
θώς και η επίδραση των παραγόντων διάβρωσης 
είναι οι κυριότεροι παράγοντες που μπορούν να 
οδηγήσουν σε βραχοπτώσεις, όπως εξ άλλου έχει 
παρατηρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Μετά την βραχόπτωση της 17.12.2009 στην περιο-
χή, καθορίσθηκαν με ειδικές μελέτες τα απαιτού-
μενα μέτρα σταθεροποίησης, αποκατάστασης και 
αποτροπής κατά το δυνατόν παρόμοιων φαινομέ-
νων στο μέλλον. Οι εργασίες αποκατάστασης έγι-
ναν από Ελβετική Εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται 
σε παρόμοια έργα. 
Είναι ευνόητο ότι σε τέτοιου είδους καταστάσεις 
δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πλήρης εξάλειψη 
του κινδύνου επανάληψης του φαινομένου. Πά-
ντοτε γίνεται αποδεκτό ένα μικρό ποσοστό παρα-
μένοντος κινδύνου. Στην περίπτωση των Τεμπών, 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατά-
στασης και σταθεροποίησης των πρανών, υπάρ-
χει ελάχιστη πιθανότητα να εκδηλωθεί ανάλογο 
φαινόμενο τα αμέσως προσεχή έτη. Εξετάζεται 
να εγκατασταθεί στην περιοχή πρόγραμμα ενόρ-
γανης παρακολούθησης των πρανών και μέτρη-
σης μικρομετακινήσεων, ώστε να υπάρχει άμεση 
προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευή 
των νέων σηράγγων  θα μειώσει τον κίνδυνο της 
κυκλοφορίας και θα αποτρέψει οποιαδήποτε μεί-
ζονα διακοπή της κυκλοφορίας στο μέλλον.

n Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή της Ιό-
νιας Οδού;
H Ιόνια Οδός κατασκευάζεται με σύμβαση πα-
ραχώρησης. Το έργο δημοπρατήθηκε χωρίς την 
απαιτούμενη ωριμότητα και συναντά μεγάλα προ-
βλήματα. Πρέπει να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός 
διαφόρων τμημάτων (π.χ. σήραγγα στη Κλόκοβα), 
να δοθούν όλες οι περιβαλλοντικές άδειοδοτήσεις 
για το κυρίως έργο και για τα βοηθητικά έργα (λα-
τομεία,  δανειοθάλαμοι, αποθασιοθάλαμοι κλπ.) 
και να επιταχυνθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες 
απαλλοτρίωσης. Όλα αυτά δημιουργούν προβλή-
ματα στην εξέλιξη των έργων και καθυστερήσεις, 
με αποτέλεσμα να μην έχουν τηρηθεί οι ενδιάμε-
σες προθεσμίες. Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί 
περίπου το 25% του φυσικού αντικειμένου. Πα-
ρόλα αυτά είναι ακόμα δυνατό να ολοκληρωθεί το 
έργο χωρίς σημαντική καθυστέρηση.

n Πότε θα ολοκληρωθούν και τα τελευταία έργα 
στον Μαλιακό, στον εθνικό άξονα Αθήνας – Θεσ-
σαλονίκης;
Το τμήμα του ΠΑΘΕ από Σκάρφεια μέχρι Ράχες 
(Πέταλο του Μαλιακού) κατασκευάζεται ως Δη-
μόσιο Έργο με 4 εργολαβίες που δημοπρατή-
θηκαν την περίοδο 2005 -2007. Στις συμβάσεις 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί σταδιακά από την 
31.10.2008 μέχρι την 30.06.2011. 
Υπάρχει ήδη σημαντική καθυστέρηση. Αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος της διαχεί-
ρισης αυτών των συμβάσεων από Επιθεωρητές 
Δημοσίων Έργων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας 
εκ των αναδόχων των έργων έκανε αίτηση υπαγω-
γής στο άρθρο 99 του  Πτωχευτικού Κώδικα. Οπό-
τε ενδεχομένως να υπάρξουν περαιτέρω μεγάλες 
καθυστερήσεις. 
Μετά την ολοκλήρωσή του, το οδικό τμήμα θα 
παραδοθεί για συντήρηση και εκμετάλλευση στον 
Παραχωρησιούχο  του Αυτοκινητόδρομου Κεντρι-
κής Ελλάδας Ε65.

n Ποια είναι η άποψή σας για τις ΣΔΙΤ;

Έχει επικρατήσει στη Χώρα μας να ονομάζονται 
ΣΔΙΤ  συμβάσεις έργων με  προϋπολογισμό έως 
200 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες υλοποιούνται 
με σύμπραξη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
και με βάση το νόμο 3389/2005.
Αναμφισβήτητα οι Συμβάσεις ΣΔΙΤ είναι ένα πολύ 
καλό εργαλείο υλοποίησης έργων και κινητοποίη-
σης οικονομικών πόρων. Δεν θα πρέπει όμως να 
γίνει υπερεκμετάλλευση του. Εφόσον πρόκειται 
για έργα απολύτως απαραίτητα για τη βελτίωση 
του επιπέδου ζωής των πολιτών, όπως είναι τα 
νοσοκομεία, τα σχολεία, η διαχείριση απορριμμά-
των, τα ενεργειακά έργα, ή για έργα ανταποδοτι-
κά με λογική χρέωση των χρηστών, η άποψή μου 
είναι απολύτως θετική. Θεωρώ όμως ότι δεν θα 
πρέπει να επεκτεινόμαστε πολύ πέραν αυτών. Π.χ. 
η χρήση ΣΔΙΤ για στέγαση Υπηρεσιών θα πρέπει 
να εξετάζεται με μεγάλη αυστηρότητα.

n Όλοι συμφωνούν για την αναγκαιότητα ανά-
πτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου. Θωρείτε 
ότι αυτή πρέπει να γίνει άμεσα; Και με ποια μέ-
θοδο (συγχρηματοδότηση ή ΣΔΙΤ);
Πιστεύω στην αναγκαιότητα των μέσων σταθερής 
τροχιάς για μαζικές μεταφορές ατόμων και εμπο-
ρευμάτων. Συμφωνώ με την ανάπτυξη σιδηροδρο-
μικού δικτύου που καλύπτει αυτές τις ανάγκες. 
Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η χώρα μας είναι 
ορεινή, άρα το κόστος κατασκευής είναι πολύ με-
γάλο. Η πληθυσμιακή πυκνότητα στην περιφέρεια 
είναι μικρή, άρα η ζήτηση θα είναι μικρή. Οι δη-
μόσιες επενδύσεις γίνονται από το υστέρημα του 
ελληνικού λαού και πρέπει να πιάνουν τόπο. 
Επιτέλους, πρέπει να εγκαταλείψουμε το μεγα-
λοϊδεατισμό περί Σιδηροδρομικής Εγνατίας και  
Σιδηροδρομικής  Ιόνιας. Ας επικεντρώσουμε την 
προσπάθειά μας στο να ολοκληρωθεί η κύρια 
γραμμή Πάτρα- Αθήνα - Θεσσαλονίκη – Βαλκά-
νια/Μέση Ανατολή και να λειτουργεί σωστά. Πρέ-
πει να διασυνδεθεί σιδηροδρομικά το Λιμάνι του 
Πειραιά. Πρέπει να αναπτύξουμε τον Προαστιακό 
στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και στη 
Θεσσαλία. Πρέπει να ολοκληρώσουμε το Μετρό 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και όλα αυτά το 
ταχύτερο δυνατόν.
Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη η άμεση ανάπτυ-
ξη του σιδηροδρομικού δικτύου με συμμετοχή 
ιδιωτών. Αυτή η περίοδος ιδιαίτερα δεν είναι κα-
τάλληλη για την ανάπτυξη νέων έργων που δεν 
είναι ανταποδοτικά. Θα πρέπει να περιμένουμε να 
ομαλοποιηθεί το χρηματοοικονομικό περιβάλλον, 
να ολοκληρωθούν οι αυτοκινητόδρομοι παραχώ-
ρησης, για την χρηματοδότηση των οποίων συνα-
ντάμε αρκετά προβλήματα με τις δανείστριες τρά-
πεζες, και στη συνέχεια θέλω να πιστεύω ότι θα 
έλθει και η σειρά του σιδηροδρομικού δικτύου.

n Έχετε ζήσει για αρκετά χρόνια στη Θεσσαλο-
νίκη. Συμμετέχετε και στην επιτροπή κατάρτισης 
του master plan της πόλης. Πώς βλέπετε την 
ανάπτυξή της;
Η ανάπτυξη της πόλης της Θεσσαλονίκης και της 
ευρύτερης περιφέρειας της συνδέεται άρρηκτα 
με την ανάπτυξη του συστήματος υποδομών με-
ταφορών της και πρέπει τα δύο αυτά ζητήματα να 

εξετάζονται παράλληλα. 
Η πρόκληση που τίθεται για την αειφόρο ανάπτυ-
ξη των  αστικών περιοχών είναι τεράστια: να συ-
γκεραστούν η οικονομική ανάπτυξη των πόλεων 
και η προσβασιμότητα, από τη μια, με τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής και την προστασία του περι-
βάλλοντος, από την άλλη. 
Μπροστά σε αυτά τα ζητήματα με τις πολλές και 
ποικίλες συνέπειες, πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
αναζήτηση λύσεων καινοτόμων, μεγάλης πνοής, 
αλλά και συνάμα ρεαλιστικών τεχνικά, χρονικά 
και οικονομικά. 
Πρέπει να αναζητηθεί και προσδιορισθεί, με συλ-
λογικότητα, πως θα επιτευχθεί η καλύτερη αστική 
και περιαστική κινητικότητα, βιώσιμη και προς 
όφελος όλων των πολιτών, η οποία θα επιτρέπει 
ταυτόχρονα ανεμπόδιστη χρήση των παραγωγι-
κών πόρων  στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης. 
Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια  πρόκληση.
Έζησα 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, το 1974-1979 ως 
Διευθυντής Έργων Βόρειας Ελλάδας μεγάλης τεχνι-
κής εταιρίας και το 1996-2006 ως Γενικός Διευθυ-
ντής της ΕΟΑΕ. Πέρα από τις όποιες αρμοδιότητες 
μου, αυτό με οδήγησε στο να  συμμετάσχω σε ομάδα 
πανεπιστημιακών εμπειρογνωμόνων που κατάρτισε 
προκαταρκτικό Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μετα-
φορών της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης. 
Αυτό το προκαταρκτικό σχέδιο δόθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση μέχρι το τέλος του έτους. 
Στη συνέχεια θα προσληφθεί με διεθνή διαγω-
νισμό Σύμβουλος, ο οποίος στα πλαίσια των πιο 
πάνω αρχών της αειφόρου ανάπτυξης της πόλης, 
θα καταρτίσει την οριστική πρόταση για το Ρυθμι-
στικό Σχέδιο και το Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών.

n Τι προσδοκάτε από τη συνεργασία με το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, δεδομένου ότι είναι σύμβουλος της Πολι-
τείας κι έχει ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη άπο-
ψη για τα ζητήματα της περιοχής;
Ασφαλώς και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως τεχνικός σύμβου-
λος της Πολιτείας, πρέπει να διατυπώνει ολοκλη-
ρωμένες και ξεκάθαρες απόψεις για την ανάπτυξη 
της πόλης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης 
περιφέρειας της και την ανάπτυξη του συστήμα-
τος υποδομών μεταφορών της. Ιδιαίτερα αυτή τη 
στιγμή στο ΤΕΕ/ΤΚΜ ανατέθηκε παράλληλα και ο 
ρόλος του συντονιστή της υπόψη διαβούλευσης 
του Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών Μεταφορών 
της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης, διότι 
διαθέτει αυξημένο κύρος και έχει  μεγάλη εμπει-
ρία στη συλλογική προσέγγιση των ζητημάτων.
Η χώρα μας έχει ανάγκη από νέες ιδέες που πολ-
λές φορές γεννούν απλοί άνθρωποι, από προτά-
σεις εξειδικευμένων επιστημόνων, έχει ανάγκη 
από απλοποίηση και συστηματοποίηση των διαδι-
κασιών, έχει ανάγκη από διαφάνεια, έχει ανάγκη 
από την συνεργασία όλων μας. Δεν περισσεύει 
κανείς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ώρες που 
περνάμε όλοι οι έλληνες.
Περιμένω από το ΤΕΕ/ΤΚΜ να ενεργοποιήσει στο 
έπακρο τη δημόσια διαβούλευση και να λειτουργήσει 
ως καταλύτης στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής 
σύγκλισης των απόψεων που θα διατυπωθούν. n
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Όχι στην υπερεκμετάλλευση των ΣΔΙΤ
n Άγγελος Αγγελίδης  

 Η δημιουργία και 
ανάπτυξη της ΕΟΑΕ 

καθώς και η επιτυχής 
υλοποίηση του μεγάλου 
αυτοκινητοδρόμου ήταν 
αποτέλεσμα συλλογικής 

προσπάθειας πολλών

Η ΕΟΑΕ προγραμματίζει 
την υλοποίηση και νέων 
εγκαταστάσεων ΣΕΑ και 

ΧΣΑ στο άμεσο μέλλον

Το μέσο κόστος 
κατασκευής του 

αυτοκινητοδρόμου της 
Εγνατίας ανήλθε σε επτά 

εκατομμύρια ευρώ ανά 
χιλιόμετρο

Ο τεχνικός χρόνος μελέ-
της και κατασκευής του 

κύριου άξονα της Εγνατί-
ας ήταν 13 – 14 έτη (1997 
– 2010), δηλαδή απόλυτα 
συγκρίσιμος με το χρόνο 
υλοποίησης αντίστοιχων 

έργων διεθνώς

Αναμφίβολα οι Έλληνες 
Μηχανικοί απέκτησαν 
πολύ μεγάλη εμπειρία 

από τη μελέτη και κατα-
σκευή της Εγνατίας

Μετά την βραχόπτωση 
στα Τέμπη καθορίσθη-
καν με ειδικές μελέτες 
τα απαιτούμενα μέτρα 

σταθεροποίησης, αποκα-
τάστασης και αποτρο-

πής κατά το δυνατόν 
παρόμοιων φαινομένων 

στο μέλλον

Η Ιόνια Οδός κατασκευ-
άζεται με σύμβαση 
παραχώρησης. Δημο-
πρατήθηκε χωρίς την 
απαιτούμενη ωριμότητα 
και συναντά μεγάλα 
προβλήματα

Υπάρχει ήδη σημαντική 
καθυστέρηση στα έργα 
του Μαλλιακού. Βρίσκε-
ται σε εξέλιξη έλεγχος 
από Επιθεωρητές Δημο-
σίων Έργων

Αναμφισβήτητα οι 
Συμβάσεις ΣΔΙΤ είναι 
ένα πολύ καλό εργαλείο 
υλοποίησης έργων και 
κινητοποίησης οικονο-
μικών πόρων. Δεν θα 
πρέπει όμως να γίνει 
υπερεκμετάλλευση του

Πρέπει να εγκαταλείψου-
με το μεγαλοϊδεατισμό 
περί Σιδηροδρομικής 
Εγνατίας και  Σιδηροδρο-
μικής  Ιόνιας

Περιμένω από το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ να ενεργο-
ποιήσει στο έπακρο τη 
δημόσια διαβούλευση 
και να λειτουργήσει ως 
καταλύτης στην επίτευξη 
της μέγιστης δυνατής 
σύγκλισης των απόψεων 
που θα διατυπωθούν

Την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικών διο-
δίων για το σύνολο της Εγνατίας Οδού μέσα στα 
επόμενα δύο χρόνια, ανακοίνωσε με συνέντευξή 
του στο «Τεχνογράφημα», ο γενικός γραμματέας 
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Στέργιος 
Λαμπρόπουλος. Χαρακτήρισε την Εγνατία Οδό 
«αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας» και τό-
νισε ότι οι βασικοί της κάθετοι θα είναι έτοιμοι 
έως το 2014 και οι υπόλοιποι μέχρι το 2020. Υπο-
στήριξε ότι ο χρόνος μελέτης και κατασκευής του 
βασικού άξονα ήταν απόλυτα συγκρίσιμος με το 
χρόνο υλοποίησης αντίστοιχων έργων διεθνώς 
και τόνισε ότι οι έλληνες μηχανικοί απέκτησαν 
πολύ μεγάλη εμπειρία από τη μελέτη και την κα-
τασκευή του έργου, γι’ αυτό άλλωστε στελέχη της 
ΕΟΑΕ θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν τη 
νέα εταιρία που θα κατασκευάσει οδικούς άξο-
νες στη Κρήτη. 
Σε ότι αφορά την Κοιλάδα των Τεμπών, τόνισε ότι 
οι δύο δίδυμες σήραγγες θα έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 2012 και ξεκαθάρισε ότι το 
υπουργείο πήρε τα απαραίτητα μέτρα για να μην 
επαναληφθεί η βραχόπτωση της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2009, αν και όπως είπε «δεν είναι δυνατόν να 
υπάρξει πλήρης εξάλειψη του κινδύνου». Παραδέ-
χθηκε ότι τόσο η Ιόνια Οδός όσο και τα έργα στον 
Μαλλιακό αντιμετωπίζουν προβλήματα και ζήτησε 
να εγκαταλειφθεί «ο μεγαλοϊδεατισμός περί Σιδη-
ροδρομικής Εγνατίας και Σιδηροδρομικής Ιόνιας». 
Τέλος, υπογράμμισε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ διαθέτει αυ-
ξημένο κύρος και έχει μεγάλη εμπειρία στη συλλο-
γική προσέγγιση των ζητημάτων γι’ αυτό του ανατέ-
θηκε και ο ρόλος του συντονιστή της διαβούλευσης 
του Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών Μεταφορών 
της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης.   

n  Είστε από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης της 
«Εγνατία Οδός ΑΕ». Η ολοκλήρωση του βασικού 
άξονα του έργου είναι πλέον γεγονός. Πότε θα 
ολοκληρωθούν οι κάθετοι άξονες;
Η δημιουργία και ανάπτυξη της ΕΟΑΕ, μιας καινο-
τόμου δομής παραγωγής δημόσιων τεχνικών έρ-
γων,  καθώς και η επιτυχής υλοποίηση του μεγά-
λου αυτοκινητοδρόμου ήταν αποτέλεσμα συλλογι-
κής προσπάθειας πολλών, πάρα πολλών. Είχα την 
τύχη να συμμετέχω σε όλα τα στάδια δημιουργίας 
και λειτουργίας της Εταιρίας:
• Την περίοδο 1994 – 1995, με την ιδιότητα του 
συμβούλου αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογήσω οικονομοτε-
χνικά το έργο και να συμμετέχω στις συζητήσεις 
για τη δημιουργία της Εταιρίας.
• Την περίοδο 1996 – 2006, να διατελέσω Γενικός 
Διευθυντής της Εταιρίας για δύο πενταετείς θη-
τείες.
• Σήμερα, να την εποπτεύω. 
Θεωρώ ότι θα ήταν πραγματικά διδακτικό το να 
αναλυθούν σε βάθος τα θετικά και αρνητικά στοι-
χεία αυτής της εργώδους συλλογικής προσπάθειας, 
προφανώς μετά από χρόνια και με νηφαλιότητα.
Είναι γεγονός ότι απομένουν πολύ λίγα για να ολο-
κληρωθεί ο κύριος άξονας. Έχουν επίσης εκτελε-
σθεί πολλά έργα στους Κάθετους Άξονες και με-

γάλα τμήματα τους έχουν δοθεί στην κυκλοφορία. 
Οι περισσότεροι θα ολοκληρωθούν σταδιακά μέ-
χρι το 2014 («Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας», 
«Σιάτιστα – Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή», «Κο-
ζάνη – Φλώρινα - Νίκη», «Χαλάστρα – Εύζωνοι», 
«Κομοτηνή – Νυμφαία», «Αρδάνιο – Ορμένιο»). 
Οι υπόλοιποι λίγοι προγραμματίζεται να ολοκλη-
ρωθούν μέχρι το 2020 («Κοζάνη - Λάρισα», «Ξάν-
θη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» κλπ).

n Τι θα γίνει με τους σταθμούς ανεφοδιασμού 
και τα παρκινγκ της Εγνατίας Οδού;
Κατά μήκος της Εγνατίας Οδού λειτουργούν σή-
μερα 10 Χώροι Στάθμευσης και Αναψυχής (ΧΣΑ) 
όπου υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης, χώροι 
υγιεινής και πόσιμο νερό.
Επίσης, ήδη λειτουργεί ένα ζεύγος Σταθμών Εξυ-
πηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στη θέση Πλά-
τανος Ημαθίας, με πρατήριο υγρών καυσίμων που 
εξυπηρετεί και τους δύο κλάδους της οδού ενώ 
σύντομα θα λειτουργήσουν και τα λοιπά καταστή-
ματα του σταθμού (παροχή δυνατότητας εστίασης, 
μικρών αγορών κλπ). Έχουν δημοπρατηθεί άλλα 
τρία (3) ζεύγη ΣΕΑ στις θέσεις Ελευθεροχωρίου 
(Ν. Ηγουμενίτσας), Σώστη (Ν. Ροδόπης) και Αρ-
δανίου (Ν. Έβρου). Η ΕΟΑΕ προγραμματίζει την 
υλοποίηση και νέων εγκαταστάσεων ΣΕΑ και ΧΣΑ 
στο άμεσο μέλλον. 

n Πότε θα τεθούν σε λειτουργία τα διόδια;
Τέθηκε σε λειτουργία στις 14.09.10 ο Σταθμός Δι-
οδίων Πολυμύλου. Η ΕΟΑΕ και το Υπουργείο Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων προγραμματίζουν 
την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικών διοδί-
ων για το σύνολο της  αρτηρίας εντός διετίας.
Συμφωνείτε με την άποψη ότι το κόστος κατα-
σκευής της Εγνατίας Οδού ήταν δυσανάλογο σε 
σχέση με το έργο;
Το μέσο κόστος κατασκευής του αυτοκινητοδρό-
μου ανήλθε σε επτά εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιό-
μετρο (τρέχουσες τιμές χωρίς Φ.Π.Α.). Το κόστος 
αυτό είναι απόλυτα συγκρίσιμο με το κόστος αντί-
στοιχων έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει 
να επισημανθεί ότι κατασκευάστηκαν 73 δίδυμες 
σήραγγες με συνολικό μήκος μονού κλάδου 100 
χλμ. Αλήθεια, πόσο ήταν προ Εγνατίας το μήκος 
σε χιλιόμετρα όλων των οδικών σηράγγων στη 
χώρα μας; Κατασκευάστηκαν επίσης 177 μεγάλες 
(με μήκος άνω των 50μ.) γέφυρες, πολλές με ει-
δικά χαρακτηριστικά (μήκη έως 1.000μ., μέγιστο 
άνοιγμα 235μ., ύψη βάθρων έως 110μ.).  

n Συμφωνείτε με την άποψη ότι ο χρόνος κατα-
σκευής της Εγνατίας Οδού ήταν δυσανάλογος σε 
σχέση με το έργο;
Το έργο της Εγνατίας ήταν το μεγάλο όνειρο των 
Βορειοελλαδιτών. Και τους το τάζανε επί δεκαετί-
ες. Στη μνήμη του πολύ κόσμου πέρασε ο μακρύς 
πολιτικός χρόνος των αλλεπάλληλων εξαγγελιών. 
Όμως, στην πραγματικότητα ο τεχνικός χρόνος 
μελέτης και κατασκευής του κύριου άξονα ήταν 
13 – 14 έτη (1997 – 2010), δηλαδή απόλυτα συ-
γκρίσιμος με το χρόνο υλοποίησης αντίστοιχων 
έργων διεθνώς. Και πρέπει να μην λησμονεί κα-
νείς ότι αυτή η ταχύτητα της υλοποίησης ήταν 

που εξασφάλισε την ολοκλήρωση του έργου, γιατί 
έπεισε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συναινέσει 
στη μεταφορά πόρων από άλλα δημόσια έργα που 
καθυστερούσαν. Το αντίστοιχο δημόσιο έργο του 
ΠΑΘΕ ξεκίνησε πολλά χρόνια πιο πριν, αλλά τε-
λικά θα ολοκληρωθεί ως Έργο Παραχώρησης το 
2014, αν και έχει πολύ λιγότερες σήραγγες, γέφυ-
ρες και τεχνικά προβλήματα.

n Πολλά έχουν λεχθεί για την εμπειρία που απέ-
κτησαν οι έλληνες μηχανικοί από την κατασκευή 
της Εγνατίας. Πως σκοπεύετε να την αξιοποιή-
σετε;
Ήταν όντως το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα 
που έχουν γίνει στη χώρα μας και αναμφίβολα 
οι Έλληνες Μηχανικοί απέκτησαν πολύ μεγάλη 
εμπειρία από τη μελέτη και κατασκευή του. Η 
μεγάλη εμπειρία  και τεχνογνωσία που αποκτή-
θηκαν αξιοποιούνται  ήδη σε όλα τα μεγάλα έργα 
στη χώρα μας. Και βέβαια στα νέα έργα που έχει 
αναλάβει η ΕΟΑΕ (στις Περιφέρειες  Δυτικής 
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτί-
ου Αιγαίου, καθώς και στα Βαλκάνια).
Επίσης, πολλές καινοτομίες της ΕΟΑΕ θα μετα-
λαμπαδευτούν στις διαδικασίες παραγωγής του 
συνόλου των δημοσίων έργων.
Στελέχη της ΕΟΑΕ θα οργανώσουν και λειτουργή-
σουν, στα πρώτα της βήματα, τη νέα εταιρία «Υπο-
δομές Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ», που θα υλοποιή-
σει τους οδικούς άξονες της Κρήτης.

n Πότε θα ολοκληρωθεί η σήραγγα της κοιλάδας 
των Τεμπών;
Στην κοιλάδα των Τεμπών κατασκευάζονται με 
Σύμβαση Παραχώρησης δύο δίδυμες σήραγγες, 
η Τ1, μήκους 1900μ., και η Τ2, μήκους 6000μ. 
Οι εργασίες κατασκευής τους θα ολοκληρωθούν 
μέχρι το τέλος του 2012. Μετά την ημερομηνία 
αυτή η κυκλοφορία στον άξονα ΠΑΘΕ θα γίνεται 
δια μέσου των σηράγγων και η υφισταμένη οδός 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους θα καλύπτει ανάγκες 
τουριστικής και τοπικής κυκλοφορίας.

n Η κατολίσθηση που σημειώθηκε πριν από 
τα Χριστούγεννα στα Τέμπη δημιούργησε πολ-
λά προβλήματα. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει το 
υπουργείο για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο;
Στην περίπτωση των Τεμπών δεν έγινε κατολίσθη-
ση αλλά βραχόπτωση, δηλαδή αποκόλληση βρά-
χων, οι οποίοι όταν πέφτουν από ψηλά παρασύρουν 
ότι βρουν στο δρόμο τους. Οι πτώσεις βράχων επη-
ρεάζονται αθροιστικά από τις καιρικές συνθήκες 
και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η 
χρονική στιγμή της κατάπτωσης και ο όγκος τους. 
Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν αφορούν στη 
σταθεροποίηση των πρανών και στο συνεχή έλεγχο 
και παρακολούθηση τους για την έγκαιρη επισή-
μανση των ασταθών όγκων βράχων.
Η εκτεταμένη ύπαρξη συστημάτων διακλάσεων 
στο πρανές, που στην Κοιλάδα των Τεμπών έχει 
ισχυρή κλίση μέχρι 70°- 80° και ύψος  100μ., κα-
θώς και η επίδραση των παραγόντων διάβρωσης 
είναι οι κυριότεροι παράγοντες που μπορούν να 
οδηγήσουν σε βραχοπτώσεις, όπως εξ άλλου έχει 
παρατηρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Μετά την βραχόπτωση της 17.12.2009 στην περιο-
χή, καθορίσθηκαν με ειδικές μελέτες τα απαιτού-
μενα μέτρα σταθεροποίησης, αποκατάστασης και 
αποτροπής κατά το δυνατόν παρόμοιων φαινομέ-
νων στο μέλλον. Οι εργασίες αποκατάστασης έγι-
ναν από Ελβετική Εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται 
σε παρόμοια έργα. 
Είναι ευνόητο ότι σε τέτοιου είδους καταστάσεις 
δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πλήρης εξάλειψη 
του κινδύνου επανάληψης του φαινομένου. Πά-
ντοτε γίνεται αποδεκτό ένα μικρό ποσοστό παρα-
μένοντος κινδύνου. Στην περίπτωση των Τεμπών, 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατά-
στασης και σταθεροποίησης των πρανών, υπάρ-
χει ελάχιστη πιθανότητα να εκδηλωθεί ανάλογο 
φαινόμενο τα αμέσως προσεχή έτη. Εξετάζεται 
να εγκατασταθεί στην περιοχή πρόγραμμα ενόρ-
γανης παρακολούθησης των πρανών και μέτρη-
σης μικρομετακινήσεων, ώστε να υπάρχει άμεση 
προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευή 
των νέων σηράγγων  θα μειώσει τον κίνδυνο της 
κυκλοφορίας και θα αποτρέψει οποιαδήποτε μεί-
ζονα διακοπή της κυκλοφορίας στο μέλλον.

n Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή της Ιό-
νιας Οδού;
H Ιόνια Οδός κατασκευάζεται με σύμβαση πα-
ραχώρησης. Το έργο δημοπρατήθηκε χωρίς την 
απαιτούμενη ωριμότητα και συναντά μεγάλα προ-
βλήματα. Πρέπει να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός 
διαφόρων τμημάτων (π.χ. σήραγγα στη Κλόκοβα), 
να δοθούν όλες οι περιβαλλοντικές άδειοδοτήσεις 
για το κυρίως έργο και για τα βοηθητικά έργα (λα-
τομεία,  δανειοθάλαμοι, αποθασιοθάλαμοι κλπ.) 
και να επιταχυνθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες 
απαλλοτρίωσης. Όλα αυτά δημιουργούν προβλή-
ματα στην εξέλιξη των έργων και καθυστερήσεις, 
με αποτέλεσμα να μην έχουν τηρηθεί οι ενδιάμε-
σες προθεσμίες. Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί 
περίπου το 25% του φυσικού αντικειμένου. Πα-
ρόλα αυτά είναι ακόμα δυνατό να ολοκληρωθεί το 
έργο χωρίς σημαντική καθυστέρηση.

n Πότε θα ολοκληρωθούν και τα τελευταία έργα 
στον Μαλιακό, στον εθνικό άξονα Αθήνας – Θεσ-
σαλονίκης;
Το τμήμα του ΠΑΘΕ από Σκάρφεια μέχρι Ράχες 
(Πέταλο του Μαλιακού) κατασκευάζεται ως Δη-
μόσιο Έργο με 4 εργολαβίες που δημοπρατή-
θηκαν την περίοδο 2005 -2007. Στις συμβάσεις 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί σταδιακά από την 
31.10.2008 μέχρι την 30.06.2011. 
Υπάρχει ήδη σημαντική καθυστέρηση. Αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος της διαχεί-
ρισης αυτών των συμβάσεων από Επιθεωρητές 
Δημοσίων Έργων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας 
εκ των αναδόχων των έργων έκανε αίτηση υπαγω-
γής στο άρθρο 99 του  Πτωχευτικού Κώδικα. Οπό-
τε ενδεχομένως να υπάρξουν περαιτέρω μεγάλες 
καθυστερήσεις. 
Μετά την ολοκλήρωσή του, το οδικό τμήμα θα 
παραδοθεί για συντήρηση και εκμετάλλευση στον 
Παραχωρησιούχο  του Αυτοκινητόδρομου Κεντρι-
κής Ελλάδας Ε65.

n Ποια είναι η άποψή σας για τις ΣΔΙΤ;

Έχει επικρατήσει στη Χώρα μας να ονομάζονται 
ΣΔΙΤ  συμβάσεις έργων με  προϋπολογισμό έως 
200 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες υλοποιούνται 
με σύμπραξη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
και με βάση το νόμο 3389/2005.
Αναμφισβήτητα οι Συμβάσεις ΣΔΙΤ είναι ένα πολύ 
καλό εργαλείο υλοποίησης έργων και κινητοποίη-
σης οικονομικών πόρων. Δεν θα πρέπει όμως να 
γίνει υπερεκμετάλλευση του. Εφόσον πρόκειται 
για έργα απολύτως απαραίτητα για τη βελτίωση 
του επιπέδου ζωής των πολιτών, όπως είναι τα 
νοσοκομεία, τα σχολεία, η διαχείριση απορριμμά-
των, τα ενεργειακά έργα, ή για έργα ανταποδοτι-
κά με λογική χρέωση των χρηστών, η άποψή μου 
είναι απολύτως θετική. Θεωρώ όμως ότι δεν θα 
πρέπει να επεκτεινόμαστε πολύ πέραν αυτών. Π.χ. 
η χρήση ΣΔΙΤ για στέγαση Υπηρεσιών θα πρέπει 
να εξετάζεται με μεγάλη αυστηρότητα.

n Όλοι συμφωνούν για την αναγκαιότητα ανά-
πτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου. Θωρείτε 
ότι αυτή πρέπει να γίνει άμεσα; Και με ποια μέ-
θοδο (συγχρηματοδότηση ή ΣΔΙΤ);
Πιστεύω στην αναγκαιότητα των μέσων σταθερής 
τροχιάς για μαζικές μεταφορές ατόμων και εμπο-
ρευμάτων. Συμφωνώ με την ανάπτυξη σιδηροδρο-
μικού δικτύου που καλύπτει αυτές τις ανάγκες. 
Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η χώρα μας είναι 
ορεινή, άρα το κόστος κατασκευής είναι πολύ με-
γάλο. Η πληθυσμιακή πυκνότητα στην περιφέρεια 
είναι μικρή, άρα η ζήτηση θα είναι μικρή. Οι δη-
μόσιες επενδύσεις γίνονται από το υστέρημα του 
ελληνικού λαού και πρέπει να πιάνουν τόπο. 
Επιτέλους, πρέπει να εγκαταλείψουμε το μεγα-
λοϊδεατισμό περί Σιδηροδρομικής Εγνατίας και  
Σιδηροδρομικής  Ιόνιας. Ας επικεντρώσουμε την 
προσπάθειά μας στο να ολοκληρωθεί η κύρια 
γραμμή Πάτρα- Αθήνα - Θεσσαλονίκη – Βαλκά-
νια/Μέση Ανατολή και να λειτουργεί σωστά. Πρέ-
πει να διασυνδεθεί σιδηροδρομικά το Λιμάνι του 
Πειραιά. Πρέπει να αναπτύξουμε τον Προαστιακό 
στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και στη 
Θεσσαλία. Πρέπει να ολοκληρώσουμε το Μετρό 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και όλα αυτά το 
ταχύτερο δυνατόν.
Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη η άμεση ανάπτυ-
ξη του σιδηροδρομικού δικτύου με συμμετοχή 
ιδιωτών. Αυτή η περίοδος ιδιαίτερα δεν είναι κα-
τάλληλη για την ανάπτυξη νέων έργων που δεν 
είναι ανταποδοτικά. Θα πρέπει να περιμένουμε να 
ομαλοποιηθεί το χρηματοοικονομικό περιβάλλον, 
να ολοκληρωθούν οι αυτοκινητόδρομοι παραχώ-
ρησης, για την χρηματοδότηση των οποίων συνα-
ντάμε αρκετά προβλήματα με τις δανείστριες τρά-
πεζες, και στη συνέχεια θέλω να πιστεύω ότι θα 
έλθει και η σειρά του σιδηροδρομικού δικτύου.

n Έχετε ζήσει για αρκετά χρόνια στη Θεσσαλο-
νίκη. Συμμετέχετε και στην επιτροπή κατάρτισης 
του master plan της πόλης. Πώς βλέπετε την 
ανάπτυξή της;
Η ανάπτυξη της πόλης της Θεσσαλονίκης και της 
ευρύτερης περιφέρειας της συνδέεται άρρηκτα 
με την ανάπτυξη του συστήματος υποδομών με-
ταφορών της και πρέπει τα δύο αυτά ζητήματα να 

εξετάζονται παράλληλα. 
Η πρόκληση που τίθεται για την αειφόρο ανάπτυ-
ξη των  αστικών περιοχών είναι τεράστια: να συ-
γκεραστούν η οικονομική ανάπτυξη των πόλεων 
και η προσβασιμότητα, από τη μια, με τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής και την προστασία του περι-
βάλλοντος, από την άλλη. 
Μπροστά σε αυτά τα ζητήματα με τις πολλές και 
ποικίλες συνέπειες, πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
αναζήτηση λύσεων καινοτόμων, μεγάλης πνοής, 
αλλά και συνάμα ρεαλιστικών τεχνικά, χρονικά 
και οικονομικά. 
Πρέπει να αναζητηθεί και προσδιορισθεί, με συλ-
λογικότητα, πως θα επιτευχθεί η καλύτερη αστική 
και περιαστική κινητικότητα, βιώσιμη και προς 
όφελος όλων των πολιτών, η οποία θα επιτρέπει 
ταυτόχρονα ανεμπόδιστη χρήση των παραγωγι-
κών πόρων  στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης. 
Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια  πρόκληση.
Έζησα 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, το 1974-1979 ως 
Διευθυντής Έργων Βόρειας Ελλάδας μεγάλης τεχνι-
κής εταιρίας και το 1996-2006 ως Γενικός Διευθυ-
ντής της ΕΟΑΕ. Πέρα από τις όποιες αρμοδιότητες 
μου, αυτό με οδήγησε στο να  συμμετάσχω σε ομάδα 
πανεπιστημιακών εμπειρογνωμόνων που κατάρτισε 
προκαταρκτικό Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μετα-
φορών της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης. 
Αυτό το προκαταρκτικό σχέδιο δόθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση μέχρι το τέλος του έτους. 
Στη συνέχεια θα προσληφθεί με διεθνή διαγω-
νισμό Σύμβουλος, ο οποίος στα πλαίσια των πιο 
πάνω αρχών της αειφόρου ανάπτυξης της πόλης, 
θα καταρτίσει την οριστική πρόταση για το Ρυθμι-
στικό Σχέδιο και το Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών.

n Τι προσδοκάτε από τη συνεργασία με το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, δεδομένου ότι είναι σύμβουλος της Πολι-
τείας κι έχει ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη άπο-
ψη για τα ζητήματα της περιοχής;
Ασφαλώς και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως τεχνικός σύμβου-
λος της Πολιτείας, πρέπει να διατυπώνει ολοκλη-
ρωμένες και ξεκάθαρες απόψεις για την ανάπτυξη 
της πόλης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης 
περιφέρειας της και την ανάπτυξη του συστήμα-
τος υποδομών μεταφορών της. Ιδιαίτερα αυτή τη 
στιγμή στο ΤΕΕ/ΤΚΜ ανατέθηκε παράλληλα και ο 
ρόλος του συντονιστή της υπόψη διαβούλευσης 
του Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών Μεταφορών 
της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης, διότι 
διαθέτει αυξημένο κύρος και έχει  μεγάλη εμπει-
ρία στη συλλογική προσέγγιση των ζητημάτων.
Η χώρα μας έχει ανάγκη από νέες ιδέες που πολ-
λές φορές γεννούν απλοί άνθρωποι, από προτά-
σεις εξειδικευμένων επιστημόνων, έχει ανάγκη 
από απλοποίηση και συστηματοποίηση των διαδι-
κασιών, έχει ανάγκη από διαφάνεια, έχει ανάγκη 
από την συνεργασία όλων μας. Δεν περισσεύει 
κανείς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ώρες που 
περνάμε όλοι οι έλληνες.
Περιμένω από το ΤΕΕ/ΤΚΜ να ενεργοποιήσει στο 
έπακρο τη δημόσια διαβούλευση και να λειτουργήσει 
ως καταλύτης στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής 
σύγκλισης των απόψεων που θα διατυπωθούν. n

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σέργιος Λαμπρόπουλος
Γ.Γ. Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΟΤΑ 
 

Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΩΝ Ε. Ε. Υ. 
 

μαντικότερο κίνητρο, για αυτό και πελάτες των ΥΕΕ είναι 
κυρίως βιομηχανίες που έχουν υψηλούς λογαριασμούς 
ενέργειας, ενώ αντίστοιχα οι μικροί καταναλωτές δε δίνουν 
προτεραιότητα για περαιτέρω μείωση των ενεργειακών 
τους εξόδων.
• Ο χρόνος αποπληρωμής: οι περισσότεροι πελάτες επι-
θυμούν η αποπληρωμή να γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται. 
Επιπλέον όταν ο χρόνος αποπληρωμής είναι μεγάλος αντί-
στοιχα συνυπολογίζεται και το κόστος του κύκλου ζωής 
των τεχνολογιών δημιουργώντας επιπρόσθετα κόστη.  
• Η έλλειψη χρηματοδοτικών πηγών: καθώς οι περισσότε-
ρες ΕΕΥ είναι μικρές και δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν 
τα έργα από τα δικά τους κεφάλαια, η έλλειψη χρηματοδό-
τησης μπορεί να εμποδίσει την υλοποίηση των έργων.
• Το προβλεπόμενο ρίσκο των βιομηχανιών: πολλές φο-
ρές οι βιομηχανίες φοβούνται ότι τα μέτρα εξοικονόμη-
σης μπορούν να επηρεάσουν τη γραμμή παραγωγής και 
επίσης φοβούνται για πιθανή διαρροή των προσωπικών 
τους δεδομένων και δε θέλουν να επιτρέψουν τις ΕΕΥ να 
κάνουν ελέγχους στις παραγωγικές τους διαδικασίες.
• Τα εμπόδια στο δημόσιο τομέα: η γραφειοκρατία, το 
νομικό πλαίσιο, η δυσκολία προετοιμασίας προσφοράς 
σύμφωνα με τα πρότυπα του δημοσίου, η έλλειψη βο-
ήθειας είτε από τις τεχνικές υπηρεσίες είτε από τους 
πολιτικούς φορείς δυσχεραίνουν τη συνεργασία των ΕΕΥ 
με το δημόσιο τομέα.
Συμπερασματικά, η εξοικονόμηση ενέργειας που παρέχουν 
οι ΕΕΥ μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά έσοδα, ιδιαίτερα 
στη δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία.  n

Η Αναλγησία εδώ και 20 χρόνια παρέχει υπηρεσίες
φυσιοθεραπείας σε έναν ιδιόκτητο χώρο με
μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και αξιοπιστίας

Υπεύθυνος:  Τσάμης Ν. Στέφανος, Sport Therapist, Muligan Therapist, Manual Therapist

Υπάρχει φορητός εξοπλισμός μηχανημάτων για κατ’ οίκον
θεραπεία για όσους αδυνατούν να επισκεφθούν το θεραπευτήριο
και εξειδικευμένα μηχανήματα για εγκεφαλικό επεισόδιο.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΣ
ΓΙΑ 15 ΣΥΝΕΔΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
έως 31/10/10

3 επισκέψεις RELAX

ΔΩΡΕΑΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ RELAX
ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ, ΚΥΦΩΣΗΣ, ΛΟΡΔΩΣΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 42,570 01 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310 463.456, 466.506, 466.799  
FAX: 2310 463.456
Ωράριο Γραμματείας: 9:00-13:00 & 17:00-21:00

e-mail: tsamisstef@gmail.com 
www.analgisia.gr

Φίλε Γιώργο,
Έφυγες απρόσμενα στις 30 Ιουνίου του 2010, η 
καμπάνα κτύπησε πολύ νωρίς και… για σένα.
Γεννημένος το έτος 1958, στην Τερπνή Νομού 
Σερρών, από αγρότες γονείς, που χαίρονταν το 
πρωτότοκο παιδί τους, το μοναχογιό, να προ-
κόβει στα γράμματα, πρώτα πτυχιούχο δομικό 
μηχανικό των ΤΕΙ (1979) και στη συνέχεια δι-
πλωματούχο πολιτικό μηχανικό της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (1991).
Αναδείχτηκες από τους καλύτερους μελετητές 
και επιβλέποντες κυρίως ιδιωτικών έργων, των 
ΟΤΑ και λοιπών φορέων της περιοχής μας.
Εκσυγχρόνισες το τεχνικό σου γραφείο με 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγράμματα 
μελετών…
Στο νοικοκυρεμένο πατάρι-γραφείο σου στη 
Νιγρίτα, μελέτησες και το εξοχικό σου σπίτι, σε 
θέση «μπαλκόνι» προς τον κάμπο των Σερρών, 
έξω από τη Νιγρίτα. Χαιρόσουν να βλέπεις τα 
φυτά και τα δένδρα του κήπου σου να αναπτύσ-
σονται, μαζί με τα δύο χαριτωμένα «βλαστά-
ρια», που αποκτήσατε με τη αγαπημένη σου 
Βάσω. 
Πόση χαρά μας έδωσες στο Ορειβατικό Κα-
ταφύγιο Νιγρίτας, που ήταν δημιούργημά σου, 
τότε, που ανακάλυψες την ομορφιά των βουνών 

μας, των τοπίων του Ελλαδικού χώρου γενικό-
τερα, σαν ορειβάτης στην κορυφή Μύτικα του 
Ολύμπου, στους καταρράκτες Λειβαδίτη του 
Νέστου, στο Πήλιο.
Ανάσα ζωής έπαιρνες στα προσκυνήματά σου 
στο Άγιον Όρος, στη Σιμωνόπετρα, αναβαπτι-
σμένος στην ουράνια ομορφιά των ακολουθιών 
της Ιεράς Μονής, απολαμβάνοντας τη φύση και 
τη συντροφιά αγαπημένου σου φίλου-μοναχού.
Πόνεσες πολύ για την πρόωρη απώλεια του συ-
νεργάτη σου μηχανικού…Παναγιώτη.
Ωστόσο κι εσύ έφυγες νωρίς Γιώργο…
Μας λείπεις πολύ και περισσότερο στους δι-
κούς σου, την οικογένειά σου και τους γονείς 
σου.
Έδωσες άνιση μάχη με την επάρατη και ήσουν 
αισιόδοξος μέχρι το …τέλος, μάλλον την …αρχή 
της όντως ζωής.
Οδίτη του Ουρανού!
Καλό σου ταξίδι.

Οι φίλοι και συνάδελφοί σου
στην Πολεοδομία Ν.Α. Σερρών

και η Χασαπίδου Ελευθερία

Συνέχεια από τη σελίδα  17
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� Επι τόπου έρευνα σκυροδέματος
�  Μη καταστροφικές μετρήσεις
�  Ομοιογένεια   � Θλιπτική αντοχή
�  Υπέρηχοι   � Κρουσίμετρο   � Εξόλκευση ήλων
�  Ενανθράκωση, Ασβεστοποίηση
�  Βλάβες απο πυρκαγιά   � Φαινολφθαλεϊνη
�  Διάβρωση   � Προσβολή απο χημικά
�  Ρωγμοσκόπηση   � Βελόμετρα
�  Ανίχνευση χάλυβα οπλισμού   � Scanner 
� Πυρηνοληψίες ( καρότα ) 

Αποτ ίµηση  φέρουσας  ι κανότητας

ΕΡΕΥΝΑ ΜΠΕΤΟΝ

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

GUNITE ξηρό / υγρό 
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Ανθρακονήματα
Ελάσματα

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

Επισκευές   
   Ενισχύσεις

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

epivlavon@yahoo.gr

Επισκευή ενίσχυση φέροντος οργανισμού
Αποκατάσταση βλαβών Οπλ. Σκυροδέματος

Τηλ.: 2310 831 195 · Κιν. 6947 847 240
Επιστημονική - Τεχνική υποστήριξη
Μάρα Θεοχάρη
Πολ.  Μηχ. Πολυτεχν. Πατρών 
dometrontest@gmail.com

Kataxorisi.indd   1 19.10.2009   14:56:23 Uhr



ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης 
από εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών 
πάρκων. Αρίστη γνώση προγραμμάτων 
AutoCAD, PVSOL, PVSYST, 2ετής εμπει-
ρία. Βιογραφικό, , email: info@nrg-orion.
gr.
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 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων 
τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφω-
τισμού MINOS SYSTEM ως υπεύθυνος 
διαχείρισης πελατών, καταγραφής δικτύ-
ων, επίβλεψης εγκαταστάσεων MINOS 
SYSTEM, τεχνική υποστήριξη. Ηλικία έως 
40 ετών, άπταιστα Αγγλικά, ή και Ιταλικά, 
Η/Υ(MS Office), AutoCAD, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή 2 
έτη εμπειρία, εμπειρία στο Δημόσιο Το-
μέα. Βιογραφικό Τηλ 2310 752603, 2310 
752625, διεύθυνση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟ-
ΟΔΟΣ Α.Ε., email:progressecological@
otenet.gr. Υπόψη κου Γ. Παπαϊωάννου. 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος νέος από 
τεχνική εταιρεία, για εργοτάξιο εκτός Θεσ-
σαλονίκης. Βιογραφικό Fax 2310 918118.
Μηχανικός από τεχνική εταιρεία  μεταλλι-
κών κατασκευών για το τμήμα σχεδιασμού 
παραγωγής. Γνώση STRUCAD. Βιογραφι-
κό email: info@kyriazakos.com.gr. 
Μηχανικός από βιομηχανία επίπλων, για 
βοηθός προγραμματισμού παραγωγής. 
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε αντί-
στοιχη θέση. Βιογραφικό email: hrmcom@
gmail.com.
Μηχανικός από εταιρεία ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, για σύνταξη μελετών, 
προσφορών, ολοκλήρωση φακέλων. Γνώ-
ση Αγγλικών, AutoCAD. Fax 2310 718125, 
Τηλ 2310 718136, email: info@terra-
verde.gr.
Μηχανικός από εργοστάσιο τροφίμων στο 
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνος 
προϊστάμενος για το τμήμα παραγωγής με 
εμπειρία. Βιογραφικό Fax 2310 752179, 
Τηλ 2310 751658, email: reginant@
otenet.gr.
Μηχανικός από εταιρεία ανανεώσιμων 
πηγών ενεργείας φωτοβολταϊκων, για τη 
θέση του διευθυντή  marketing - πωλή-
σεων. Ηλικία έως 45 ετών, εμπειρία στο 
χώρο του marketing και των πωλήσεων 
πάνω από ένα χρόνο. Βιογραφικό Fax 2310 
327308, email: info@ecoenergia.gr.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. 
Εμπειρία και γνώση στη διδασκαλία των 
προγραμμάτων: Η/Υ(MS Office), AutoCAD 
2d - 3d, ArchiCAD, Solid edge, 3d studio 
max, Photoshop, web design. Γνώση και 
εμπειρία στη διδασκαλία ενεργειακής 
μελέτης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και φωτοβολ-
ταϊκων. Βιογραφικό email: seminaria97@
gmail.com. 
Μηχανικός από ελληνική εξαγωγική και 
κατασκευαστική εταιρεία leader στον 
κλάδο παραγωγής και εμπορίας μονω-
τικών υλικών, για Sales executive of 
international sales. Ηλικία έως 35 ετών, 
5 - 7έτη προϋπηρεσία. Γνώση άπταιστων 
Αγγλικών, Η/Υ, οικονομικά, δυνατότητα 
εβδομαδιαίων ταξιδιών στο εξωτερικό. Βι-
ογραφικό email: insulation@gmail.com.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για 
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβα-
τόρια . Τηλ 697 6800825.
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 Εβεταμ Α.Ε. με έδρα 
ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, για βιομηχανικές επιθεω-
ρήσεις και επιθεωρήσεις ανελκυστήρων. 
Fax 2310 723117, email: thkourtesis@
ebetam.gr.
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 Ηλεκτρολόγος από γρα-
φείο μελετών. Γνώση AutoCAD, Η/Υ, για 
εκπόνηση μελετών. Επιθυμητή και σχετι-
κή εμπειρία σε θέματα αδειοδότησης βιο-
μηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων. 
Βιογραφικό email: pashalis@koptsis.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός για συνεργασία στην 
περιοχή Θεσσαλονίκης και εκτός (Χαλκιδι-
κή – Φλώρινα). Τηλ 694 4664398. 
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε στα-
τικές μελέτες (FESPA statics). Τηλ 2310 
463250. (18:00 - 21:00).
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 στη Κύπρο, για εργοταξιάρχης  
σε οικοδομικά έργα. 3ετής εμπειρία. Αί-
τηση 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. 4ετής εμπειρία στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα. Γνώση Γ.Ο.Κ., Η/Υ(Ms 
Office), στατικών, νομοθεσίας, έκδοσης 
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 Οικο-
δομική ΛΤΔ στην Κύπρο, για επιμέτρηση 
ποσοτήτων, με αρμοδιότητες : επιμέτρη-
ση, τιμολόγηση, επιπρόσθετών εργασιών, 
αιτήσεις πληρωμής, τελικοί λογαριασμοί. 
3ετής εμπειρία. Αίτηση και Βιογραφι-
κό Fax 0035 72242845 email: info@
akiconstuction.com. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων νέος 
για εσωτερική συνεργασία, από τεχνικό 
γραφείο. Γνώση Γ.Ο.Κ., νομοθεσίας, έκ-
δοσης 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 από τεχνική εμπορι-
κή εταιρεία. Με σχετική εμπειρία σε  επε-
ξεργασία νερού και αποβλήτων. Βιογραφι-
κό Fax 2310 918118.

 

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.
Αρχιτεκτόνισσα νέα, με εμπειρία ενός 
χρόνου, ευχέρεια σε σύνθεση και κατα-
σκευή μακέτας. Γνώση άπταιστων Αγγλι-
κών, Γαλλικών, Ιταλικών, Η/Υ(MS Office, 
Internet), AutoCAD, ArchiCAD, 3d studio 
max, Photoshop. Τηλ. 694 2704991, 
email: despoina.kameni@hotmail.com. 
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.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2003, 7ετής εμπει-
ρία μελέτες εφαρμογής και φωτορεαλιστι-
κές απεικονίσεις. Γνώση Γ.Ο.Κ.,AutoCAD, 
ArchiCAD, 3d studio 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.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2006, με 
εμπειρία στην αρχιτεκτονική σύνθεση και 
έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση Αγ-
γλικών, Γαλλικών, Σχεδίαση σε 2d και 3d, 
ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και video 
και κατασκευή αρχιτεκτονικής μακέτας, 
για συνεργασία με αρχιτεκτονικά και τε-
χνικά γραφεία στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. Τηλ 697 4494436, email: 
annakouyiami@gmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2006, μεταπτ. 
ΕΜΠ, 4έτη προϋπηρεσία, ευχέρεια στην 
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 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. 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1996, 
με πτυχίο ΜΕΚ Α’ Οικοδομικά (αναβαθμί-
σιμο άμεσα σε Β΄) Α’ οδοποιία, υδραυλικά, 
λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για 
στελέχωση εταιρεία. Τηλ 693 7039992. 
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην 
εκπόνηση στατικών μελετών, βιομηχα-
νικών κτιρίων, σύμμεικτων, οπλισμένου 
σκυροδέματος κατασκευών, για συνεργα-
σία με Μηχανικούς και εργολάβους. Τηλ 
694 4432672.
Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εμπειρία 
σε στατικές μελέτες δημοσίων έργων και 
ιδιωτικών έργων (γέφυρες, προένταση, 
σύμμεικτα, φέρουσα τοιχοποιία) και με-
λετητικό Β’ τάξης στην κατηγορία 8, για 
συνεργασία. Τηλ 697 6765233. 
Πολιτικός Μηχανικός, κυρία. Γνώση Αγ-
γλικά, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 2002, 
επιμετρήσεις δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, σύνταξη λογαριασμών και ΠΠΑΕ, 
για εργασία στην περιοχή της ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 694 8949533.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006, με 
2ετή εμπειρία σε μελέτες και κατασκευές 
οικοδομικών έργων. Γνώση Αγγλικών, Η/
Υ, AutoCAD, Cadware, άδεια οδηγήσεως, 
κάτοχος Ι.Χ., για εργασία σε τεχνικό γρα-
φείο  ή εταιρεία στην Θεσσαλονίκη. Τηλ 
694 6110906
Πολιτικός Μηχανικός με 5ετής εμπειρία 
σε μελέτες εφαρμογής (σχέδια κοπής με 
χρήση Tekla Structures 15.0) και στατι-
κές μελέτες (με χρήση Robot Millenium) 
Μεταλλικών και Σύμμικτων κατασκευών, 
για συνεργασία. Τηλ: 694 4664917, email: 
ttheodoridis@yahoo.gr.
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ) / (Ε.Δ.Ε), 
5ετής εμπειρία  στη μελέτη ιδιωτικών έρ-
γων, 25ετής 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 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.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007, 
με μεταπτυχιακό στις ‘Επισκευές και Τε-
χνολογία Σκυροδέματος’, εμπειρία στη 
διαχείρηση (ΑΠΕ, επιμετρήσεις, λογαρια-
σμοί κλπ) δημοσίων έργων και στην έκδο-
ση οικοδομικών αδειών. Γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ, AutoCAD, 4M-IDEA, για εργασία. Τηλ 
694 4615780, email: fidanieleftheria@
gmail.com.
Τοπογράφος Μηχανικός από Μηχανι-
κή Μελετητική, για εργασία σε Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Ρουμανία. Βιογραφικό email: 
info@mimel.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός με πολυετή 
εμπειρία και τοπογραφικό εξοπλισμό 
(TOTAL STATION – 10 cc), για συνεργασία 
με μελετητές και κατασκευαστές ιδιωτι-
κών και δημοσίων έργων στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 2311 
249930, 694 6377638, email: kalopetr@
hotmail.com. 
Χωροτάκτης - Πολεοδόμος Μηχανικός 
Γνώση Αγγλικών, Ισπανικών, AutoCAD, 
ArcGIS, Χαρτών ΓΥΣ, SPSS, ERDAS, 
για εργασία. Τηλ 698 1697934, email: 
ingenierogrande@yahoo.com.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n   Και δεν μου λες παιδί μου... 

Αυτό το φλάι όβερ.  
Τι σόι πράγμα είναι;

 04
n  Άρωμα προγραμματισμού 

στη 2η συνεδρίαση της «Α»
n  Eγκαίνια του κτηρίου  

του TEE/TKM

 05
n  Μέχρι 15/10 οι αιτήσεις 

για υποψήφιους εισηγητές 
στο πειθαρχικό

n  Δύο σεμινάρια μικρής 
διάρκειας

n  Κατάλογοι 
πραγματογνωμόνων  
στους νομούς

n  Mέλος της Δ.E. ο I. Tσιάφης

 06
n  Πόρισμα για την πλημμύρα 

στο Στρατώνι

 16
n  Συλλογικά-Παραταξιακά
n  Ηλεκτρονική έκθεση 

φοιτητικών εργασιών  
για τη Θεσσαλονίκη

n  Θεσσαλονίκη, σε ποια 
πόλη θέλουμε να ζούμε

 17
n  Ο ρόλος των εταιρειών 

ενεργειακών υπηρεσιών 
(Ε.Ε.Υ.) στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 
τη τελική χρήση

 18
n  Σέργιος Λαμπρόπουλος
       Όχι στην υπερεκμετάλλευση  

των ΣΔΙΤ

 20
n   Στη μνήμη Γιώργου Τότα

 22
n  Ζητείται

 07
n  Σεισμός Abruzzi (L’aquila)
n  Ζητείται η άποψη  

των μηχανικών  
για το σχέδιο ΥΠΟΜΕΔΙ

 08
n  Ενδιαφέρουν

 10
n  Παράλληλες εκδηλώσεις 

12ης Μπιενάλε 
αρχιτεκτονικής

n  Nα επαναληφθεί  
η σύσκεψη φορέων

n  Εφαρμογές και λύσεις 
λογισμικού για το μηχανικό

n  Ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων

 11-14
n  Πρόγραμμα Δράσης  

2010-2013

 15
n  Με μια ματιά


