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EDITORIAL

Πηγή: www.technomat.gr

Τα …PV των καφενείων
Στη συγκεκριμένη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας ανέκαθεν αφθονούσαν οι βαλανιδιές και οι αγροτικές καλλιέργειες. Σήμερα, όμως,
τα περισσότερα χωράφια είναι χέρσα, ακαλλιέργητα, ενώ αντίθετα
αφθονεί κάτι άλλο: οι ανακοινώσεις από εταιρίες.
Οι πίνακες ανακοινώσεων στα καφενεία της περιοχής είναι γεμάτοι. Οι εταιρίες ζητούν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν χωράφια. Για
ποιο σκοπό; Για να καλλιεργήσουν το νέο «φρούτο» της ελληνικής
γεωργίας. Τα φωτοβολταϊκά. Αφορμής δοθείσης, οι αγρότες συγκεντρώνονται τριγύρω και αναρωτιούνται: να πουλήσουν ή μήπως
τελικά τούς συμφέρει να «φυτέψουν» οι ίδιοι τα πάνελ, ακολουθώντας τις παραινέσεις των αρμόδιων υπουργών; «Μυρίζει» δεκαετία
του ’80. Οι επιδοτήσεις ξανάρχονται.
Ζούμε στη χώρα της υπερβολής. Αυτό είναι αλήθεια. Είπαμε να
δημιουργήσουμε πράσινη ανάπτυξη και δημιουργήσαμε σύγχυση.
Κάμποι φωτοβολταϊκών; Το δέλεαρ δεν είναι ευκαταφρόνητο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα μέσο φωτοβολταϊκό 100 kWp στοιχίζει
περίπου 300.000-350.000 ευρώ. Αποδίδει γύρω στις 1.350 kWp /
kW ή 35.000 kWh ετησίως. Με μια επιδοτούμενη τιμή 0,45 ευρώ/
kWp, προκύπτουν έσοδα 60.000 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή η απόσβεση επιτυγχάνεται εντός πενταετίας-εξαετίας.
Γι’ αυτό άλλωστε και το μπαράζ των χιλιάδων αιτήσεων από
αγρότες, που –ως ισχύ- υπερκαλύπτουν τον συνολικό στόχο για
φωτοβολταϊκά, τον οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση για το 2020. Τι
θα γίνει με όσα περισσεύουν; Πώς θα αποζημιωθούν όσοι αγρότες
πλήρωσαν μελέτες για μια επένδυση που ποτέ δεν θα γίνει (αξίζει
να σημειωθεί ότι ο νόμος για τις ΑΠΕ προβλέπει για πρώτη φορά
στην ιστορία τη χρησιμοποίηση ακόμη και της γης υψηλής παραγωγικότητας);
Την ίδια στιγμή, τα φωτοβολταϊκά παραμένουν ακριβά: συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, τρεις-τέσσερις φορές ακριβότερα από τα αιολικά πάρκα. Τι να σημαίνει αυτό
για το ειδικό τέλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ);
Τα παρατράγουδα των ΑΠΕ στην Ελλάδα, βέβαια, δεν σταματούν
στα αγροτικά φωτοβολταϊκά, ούτε βέβαια στις αντιδράσεις των κατά
τόπους «οικολογικών» οργανώσεων, οι οποίες δημιουργούσαν
προσκόμματα στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών, αλλά ποιούσαν
τη νήσσαν, όταν καιγόταν λιγνίτης στην Πτολεμαΐδα, για να ανάψουν
οι θερμοσίφωνες στις Κυκλάδες (η παρατήρηση αφορά τις δήθεν
οικολογικές οργανώσεις κι όχι αυτές που αποδεδειγμένα δίνουν
μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος).
Τα παρατράγουδα συνεχίζονται στο …χρηματιστήριο των αδειών.
Όλοι γνωρίζουμε το μεγάλο πανηγύρι που στήθηκε με τις μεταπωλήσεις αδειών, με τους γνωστούς άγνωστους αετονύχηδες, που καβαλώντας το τρένο της πράσινης ανάπτυξης αποβιβάστηκαν στον
σταθμό της αρεσκείας τους: αυτόν του τζάμπα χρήματος. Οι άδειες
παραγωγής ΑΠΕ έγιναν εμπόρευμα. Αυτό δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Η ανεξέλεγκτη μεταπώληση αδειών έπρεπε να έχει αποτραπεί,
αυτό είναι αυτονόητο –αλλά δεν έγινε. Τουλάχιστον, από εδώ και
πέρα να μπει φρένο και, ταυτόχρονα, να γίνονται ενδελεχείς έλεγχοι
σε κάθε στάδιο υλοποίησης των έργων, ώστε να αποδεικνύεται η
οικονομική δυνατότητα και η πρόθεση πραγματοποίησης τους (και
να μη δούμε κακές ημέρες περασμένων αναπτυξιακών νόμων, όταν
εκατομμύρια -δραχμές τότε- δαπανήθηκαν για επενδύσεις που δεν
έγιναν ποτέ).
Η νέα κυβέρνηση έχει τα στελέχη. Κι αν θέλει να πείσει ότι πραγματικά καινοτομεί και διορθώνει, ότι διαμορφώνει τη δική της
πολιτική, για να αλλάξει τα πράγματα, πρέπει …να μας πείσει!
Ας ξεκινήσει ακούγοντας τους πολίτες, τους μηχανικούς, τους
ανθρώπους της αγοράς, όλους αυτούς που ζουν την κατάσταση
«από μέσα», που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις παθογένειες και τα
προβλήματα. Για να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Στη Γερμανία,
λέει, μπορεί να μην έχουν τον δικό μας ήλιο, αλλά κάθε χρόνο τοποθετούν 600 MW φωτοβολταϊκών (κι ας μην έχει αρκετούς μηχανικούς πια…). Στην Ελλάδα ακόμη ψάχνουμε μια θέση στον ήλιο…
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«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012»:

ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Συνολικό και ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης,
ενταγμένο στο αναθεωρημένο ρυθμιστικό σχέδιο, που βρίσκεται στα «συρτάρια» του Ο.Ρ.ΘΕ
ήδη από τον Οκτώβριο του 2009, χρειάζεται η
Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αντί να
βομβαρδίζεται με εξαγγελίες για μεγαλεπήβολα,
οραματικά αλλά ελάχιστα ρεαλιστικά προγράμματα.
Η πόλη χρειάζεται ενιαίο σχεδιασμό, με συγκεκριμένες προτεραιότητες, δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και διασφαλισμένα κονδύλια, ώστε
να υπάρξει έστω ένα έργο με μετρήσιμη πρόοδο.
Σε διαφορετική περίπτωση, η πολυδιάσπαση, η
αποσπασματικότητα και κατά συνέπεια η διαρροή
κονδυλίων θα υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια
ανάπτυξης της πόλης.
Ξεκινώντας από τη χτεσινή παρουσίαση του
προγράμματος «Θεσσαλονίκη 2012», προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, από την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Τίνα Μπιρμπίλη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί σκόπιμο να
επισημάνει ότι ορισμένες από τις προτεινόμενες
αλλαγές είναι μη ρεαλιστικές, ενώ είναι φανερό
ότι σχεδιάστηκαν με καλές προθέσεις αλλά εκ
του μακρόθεν και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι
ιδιομορφίες της πόλης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόθεση
σταδιακής μετατροπής της οδού Τσιμισκή σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας σε ενάμιση χρόνο από σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η Τσιμισκή είναι ο ένας
από τους δύο βασικούς κατά μήκος άξονες της
διαμήκους πόλης μας ενώ ο δεύτερος (Εγνατία)
υπολειτουργεί λόγω των έργων του Μετρό που δεν
ξέρουμε πότε θα τελειώσουν.
Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η
υπουργός έκανε λόγο για Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας, σε μια περίοδο που έτερο
υπουργείο (το Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων) έχει θέσει υπό δημόσια διαβούλευση –και με
το συντονισμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ- το προκαταρκτικό
σχέδιο για τις Υποδομές Μεταφορών καθ’ οδόν
προς το 2020. Θα συνδυαστούν κάπως οι δύο προσπάθειες ή θα χαθεί χρόνος και χρήμα;
Σε σχέση με την αναφορά της υπουργού ότι «η
σημερινή πραγματικότητα απαιτεί αναβίωση και
ενδυνάμωση του ατροφικού ρόλου του ΟΡΘΕ»,
το ΤΕΕ/ΤΚΜ υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός είναι
ανεπαρκώς στελεχωμένος. Εάν δε στελεχωθεί,
δεν μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητές του. Σε
κάθε περίπτωση, πάντως η ηγεσία του δεν μπορεί να αρθρώσει δυναμικό λόγο ούτε απέναντι στο
Υπουργείο που τη διορίζει ούτε απέναντι στους
αιρετούς άρχοντες της πόλης. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη Μητροπολιτική αρχή.
Το σχέδιο «Θεσσαλονίκη 2012» μιλάει για το
λιμάνι που «θα αποδοθεί στην πόλη». Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για το ίδιο λιμάνι όπου ο
καθένας σχεδιάζει ό,τι θέλει, ερήμην του Οργανισμού Ρυθμιστικού. Ενδεικτικά αναφέρεται το
γεγονός ότι η «ΘΕΜΙΣ» και ο Οργανισμός Λιμένος
είχαν αποφασίσει –χωρίς καν να ζητήσουν γνω-

φωτό: τεύχος
«Θεσσαλονίνη 2012»

μοδότηση από τον ΟΡΘΕ- να χωροθετήσουν στο
λιμάνι το νέο δικαστικό μέγαρο, χωρίς να υπολογίσουν άλλες χρήσεις και δεσμεύσεις όπως η
εξυπηρέτηση της κατασκευής και λειτουργίας της
τέως υποθαλάσσιας, η εγκατάσταση του διαχειριστή του ΣΕΜΠΟ, λιμενικές χρήσεις κτλ.
Μιλάει επίσης για το «Στρατηγικό Επιχειρησιακό
Σχέδιο για το Πράσινο στη Θεσσαλονίκη». Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για το ίδιο σχέδιο που
βρίσκεται από το 2008 στα συρτάρια του ΟΡΘΕ.
Στην περιβαλλοντική προστασία γίνεται λόγος και
για το Θερμαϊκό. Το ΤΕΕ από το 2006 έχει τεκμηριώσει την ανάγκη ίδρυσης αυτόνομου Φορέα
Διαχείρισης του Θερμαϊκού, ως μόνης ολιστικής
και σύγχρονης λύσης αντιμετώπισης του προβλήματος και έχει υποβάλλει πλήρη πρόταση για τη
συγκρότησή του.
Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, είναι
ένα ζήτημα που το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει μελετήσει και
προτείνει από το 2004 (Η Θεσσαλονίκη πάνω –
κάτω) και πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσει.
Πολύ θετική είναι η αναφορά της κας Μπιρμπίλη
για «ανάγκη ευρύτερης θεώρησης της ανάπλασης» της περιοχής όπου βρίσκεται σήμερα το
διεθνές εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο των
HELEXPO-ΔΕΘ, καθώς και για «ανάπλαση που
θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως ελεύθερη, ουσιαστικά αδόμητη περιοχή». Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε
εκπονήσει σχέδιο 16 βημάτων για την αναμόρφωση της Κεντρικής περιοχής που περιλαμβάνει
τις σημερινές εγκαταστάσεις, το Γ’ Σώμα Στρατού
και το campus του ΑΠΘ. Οφείλουμε πάντως να
επισημάνουμε στην Υπουργό ότι η ΔΕΘ έχει προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για υπηρεσίες συμβούλου αναφορικά με το νέο εκθεσιακό κέντρο,
το νέο συνεδριακό και την αξιοποίηση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων.
Φαίνεται ότι η ΔΕΘ απασχολεί πολλά Υπουργεία
δεδομένου ότι αναφορές έγιναν επίσης από τον
Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Ρέππα, από την πρώην
Υπουργό Οικονομίας κ. Κατσέλη, τον νυν Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοΐδη, τον
Υπουργό Πολιτισμού κ. Γερουλάνο. Ελπίζουμε το
πολλαπλό ενδιαφέρον να μη λειτουργήσει ως
παράγων καθυστέρησης και η Έκθεση να μη γίνει
«μήλον της έριδος».
Σε κάθε περίπτωση, και φέτος δεν έλειψαν από τη
Θεσσαλονίκη οι κάθε είδους εξαγγελίες. Η πόλη
έγινε το θέατρο μιας μακράς περιόδου εξαγγελιών που ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου, εντάθηκε
πριν και κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης
και έληξε, ελπίζουμε, χθες με την παρουσίαση
του σχεδίου «Θεσσαλονίκη 2012». Ο απολογισμός των δυόμισι μηνών είναι καλές προθέσεις
και πολλά οράματα.
Το ξεκίνημα έγινε με τον υπουργό Μεταφορών,
Υποδομών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ), Δημήτρη
Ρέππα, ο οποίος εξήγγειλε στις 5 Ιουλίου ένα
συνολικό σχέδιο, που θα περιελάμβανε όλες τις
αναπτυξιακές δράσεις και τα έργα, προϊόν διαβούλευσης και ενός διεθνούς αρχιτεκτονικού
– πολεοδομικού οδηγού. Τα περί γενικού σχεδιασμού και συνεργασίας επιβεβαίωσαν η κ. Κατσέλη, η κ. Μπιρμπίλη, η κ. Διαμαντοπούλου, που
ακολούθησαν τις επόμενες μέρες.

Ο Σεπτέμβριος ήλθε να διαψεύσει τα περί συνολικού σχεδιασμού του Ιουλίου.
Στις 5 Σεπτεμβρίου η Λούκα Κατσέλη, με την ιδιότητα τότε της υπουργού Οικονομίας, ανακοίνωσε
την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού πρόσληψης συμβούλου για τη δημιουργία εκθεσιακού
κέντρου στη Σίνδο και συνεδριακού κέντρου στην
ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης και αξιοποίηση των νυν εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, στο κέντρο
της πόλης. Η προκήρυξη δημοσιοποιήθηκε δύο
μέρες αργότερα.
Στις 6 Σεπτεμβρίου, σύσσωμη η ηγεσία του ΥΠΟΜΕΔΙ ανακοίνωσε το προκαταρκτικό Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών 2020. Το ΤΕΕ
δήλωσε ότι δε νοείται επί μέρους στρατηγικό
σχέδιο και μίλησε για κατακερματισμό, αλλά παρόλα αυτά ανέλαβε τον συντονισμό της δημόσιας
διαβούλευσης, για να βοηθήσει όπως μπορεί την
υλοποίηση κάποιων έργων. Ταυτόχρονα -και από
άλλον φορέα-διακινήθηκε ερωτηματολόγιο για το
σχεδιασμό του Μητροπολιτικού φορέα αστικών
συγκοινωνιών, ζήτημα που αποτελεί μέρος της
διαβούλευσης και ενώ η μελέτη έχει ανατεθεί.
Στο Υπουργικό Συμβούλιο, στις 10 Σεπτεμβρίου
ο νέος υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προφανώς ελλιπώς ενημερωμένος, δήλωσε ότι οι
μελέτες για τη ΔΕΘ προχωρούν -ενώ δεν έχουν
ανατεθεί ακόμα.
Η υπουργός Παιδείας, Δια βίου μάθησης και
Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, με την
υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για την
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας εξαγγέλλει το
ξεμπλοκάρισμα των διαδικασιών για το έργο που
βαλτώνει από τη θεσμοθέτησή του το 2006 αλλά
ταυτόχρονα βγαίνουν στην επιφάνεια οι διαμάχες
της διοίκησης.
Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος
Γερουλάνος, μιλάει για την ώρα της Θεσσαλονίκης και παράλληλα με το πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη-Σταυροδρόμι Πολιτισμών» κάνει λόγο
και για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων
αλλά και για τη ΔΕΘ.
Μέσα σε όλα αυτά επανέρχεται και η υποθαλάσσια
για την οποία επί 20 χρόνια πληρώνουμε μελέτες
που τη χαράσσουν σε όλη την περιοχή από την είσοδο του Θερμαϊκού έως κάτω από την Τσιμισκή,
ενώ τελευταία πληρώνουμε και ρήτρες.
Σε επίπεδο εξαγγελιών λοιπόν, η Θεσσαλονίκη
νιώθει πλούσια. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τα
έργα, των οποίων ο προϋπολογισμός ανέρχεται
αθροιστικά σε αρκετά δισ. ευρώ, ενώ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων φθίνει και τα κοινοτικά
κονδύλια σταδιακά στερεύουν.
Θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει
να εστιάσει σε έργα και παρεμβάσεις ικανά να
παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα σε επίπεδο
ανάπτυξης και βελτίωσης της καθημερινότητας
των πολιτών, αντί να εξαγγέλλει σχέδια επί χάρτου, ευρείας επικοινωνιακής εμβέλειας και αντιστρόφως ανάλογης δυνατότητας υλοποίησης.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ευελπιστεί ότι οι θέσεις του θα εισακουσθούν, ενώ βρίσκεται στη διάθεση των υπουργών και της πολιτείας για προτάσεις βελτίωσης
των προωθούμενων αλλαγών, ώστε να μη χαθεί
αυτή η σημαντική ευκαιρία για την ορθή ανάπτυξη της πόλης. n
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗ,
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΚΑΙ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ
Συνάντηση με τα μέλη της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/
ΤΚΜ είχαν (σε ξεχωριστές τους επισκέψεις) οι υποψήφιοι
δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης και Κώστας
Γκιουλέκας καθώς και ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλονίκης Απόστολος Τζιτζικώστας. Ενημερώθηκαν
για τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ πάνω σε θέματα αρμοδιότητάς του κι όλοι τους ζήτησαν τη στενότερη συνεργασία με
το ΤΕΕ/ΤΚΜ την επόμενη μέρα των εκλογών.
Πρώτος επισκέφτηκε το ΤΕΕ/ΤΚΜ ο Γιάννης Μπουτάρης. Η συνάντηση έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής
24 Σεπτεμβρίου. Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης
συνοδευόταν από τα στελέχη της «Πρωτοβουλίας για τη
Θεσσαλονίκη» Γιώργο Δημαρέλλο και Ανδρέα Κουράκη, ο
οποίος έχει διατελέσει και πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από
τη Δ.Ε. συμμετείχαν ο πρόεδρος Τάσος Κονακλίδης και τα
μέλη: Πέτη Πέρκα, Χρυσός Καραχάλιος-Μακράκης, Κυριάκος Μουρατίδης και Πάρις Μπίλλιας. Ο κ. Μπουτάρης
πρότεινε την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι οι θέσεις
του θα πρέπει να έχουν όχι μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα,
αλλά να είναι δεσμευτικές για τις αποφάσεις της κεντρικής όπως και της περιφερειακής και τοπικής εξουσίας. Ο
υποψήφιος δήμαρχος, δήλωσε ότι ελπίζει στη στενή και
ουσιαστική συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, καθώς πιστεύει
στις αποτελεσματικές τεχνικές λύσεις. Όπως είπε, πρώτος στόχος της «Πρωτοβουλίας» θα είναι η αναδιοργάνωση της Πολεοδομίας κι επεσήμανε ότι ο οικοδομικός κλάδος θα πρέπει να στραφεί στην ενεργειακή αναβάθμιση
του κτιριακού αποθέματος της πόλης, στο πλαίσιο μιας
νέας αντίληψης αστικής ανάπτυξης.
Ακολούθησε, την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου η επίσκεψη του
υποψηφίου δημάρχου Θεσσαλονίκης Κώστα Γκιουλέκα,
ο οποίος συνοδευόταν από τα στελέχη της «Ομάδας Δημιουργίας» Πάρι Σαββαϊδη, Τζένη Σακελλαρίδου και Γιάννη Ρεντζεπέρη. Από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχαν ο
πρόεδρος Τάσος Κονακλίδης, ο γγ Παναγιώτης Αντιβαλίδης (υποψήφιος με το συνδυασμό του κ. Γκιουλέκα), Πάρις
Μπίλλιας, Δημήτρης Μήτρου, Κυριάκος Μουρατίδης, και
Χρυσός Καραχάλιος-Μακράκης. Ο κ. Γκιουλέκας ενημερώθηκε για τα μεγάλα έργα στην πόλη και δεσμεύθηκε για
τη συνεχή συνεργασία του Δήμου με το ΤΕΕ και πρότεινε
την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών. Υπογράμμισε ότι «η
Θεσσαλονίκη μπορεί και πρέπει να δημιουργήσει υπεραξία από τη συνεργασία του Δήμου με τους φορείς της
πόλης, που θα αποτελούν σημαντικούς εταίρους στο νέο
μοντέλο διοίκησης του Δήμου».
Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισκέφτηκε ο
υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας συνοδευόμενος από το συνεργάτη
του Κώστα Μπέφα. Από τη Δ.Ε. συμμετείχαν στη συνάντηση ο πρόεδρος Τάσος Κονακλίδης, ο γγ Παναγιώτης
Αντιβαλίδης και τα μέλη Πάρις Μπίλλιας και Άνθιμος
Αμανατίδης. Ο κ. Τζιτζικώστας ενημερώθηκε για τις θέσεις του ΤΕΕ σχετικά με τα μεγάλα έργα της πόλης και τα
προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν. «Είναι πεποίθησή
μου ότι τα πορίσματα και οι μελέτες του ΤΕΕ πρέπει να
αποτελούν μέρος της συζήτησης που έχουμε ξεκινήσει για
την εξέλιξη των έργων στην πόλη μας και πως πρέπει μαζί,
να διαμορφώσουμε την πορεία στην οποία θα κινηθούμε
στη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα χρόνια. Μια πορεία που
θα διασφαλίσει την ανάπτυξη που τόσο έχουμε ανάγκη»,
τόνισε.
Και στις τρεις συναντήσεις ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα
μέλη της Δ.Ε. προέβαλαν τις εμπεριστατωμένες θέσεις
του ΤΕΕ/ΤΚΜ πάνω σε μία σειρά «καυτών» θεμάτων και
παρουσίασαν τη διαδικασία διαβούλευσης που βρίσκεται
σε εξέλιξη από το ΤΕΕ/ΤΚΜ κι αφορά το Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδομών Μεταφορών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Επίσης, αναφέρθηκαν

στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο υπογραμμίζοντας την ανάγκη
για το συντονισμό και την εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων με στόχο
να εξασφαλιστεί η ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη και
ιδιαίτερα η οργανωμένη ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, η αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών
περιβαλλοντικών και οικιστικών προβλημάτων και η ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της πόλης. Σε
ότι αφορά τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη τόνισαν ότι οι
απαιτήσεις της πόλης υπερβαίνουν την αποσπασματική
δραστηριότητα και των νέων Καλλικρατικών Δήμων αλλά
και τη χωρική τους αποτύπωση. Η μόνη σύγχρονη και βιώσιμη λύση για ένα Πολεοδομικό Συγκρότημα του διαμετρήματός της είναι η θεσμοθέτηση αιρετής Μητροπολιτικής Διοίκησης που θα διαχειρίζεται ενιαία τις λειτουργίες
της, θα αξιοποιεί τις αναπτυξιακές της δυνατότητες και
θα σχεδιάζει το μέλλον της. Τα μέλη της Δ.Ε. ξεκαθάρισαν στους συνομιλητές τους την αναγκαιότητα σύστασης
Φορέα Διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου, μία πρόταση
που είχε επεξεργαστεί σχολαστικά το ΤΕΕ/ΤΚΜ και σε
ότι αφορά την αποκέντρωση των δομών και της εξουσίας
υπογράμμισαν ότι δεν μπορεί πλέον το μέλλον της πόλης
να σχεδιάζεται εκ του μακρόθεν και τα προβλήματά της να
επιλύονται με… τηλεχειριστήριο.
Επιπλέον, από το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημάνθηκαν: η ανάγκη
ανάπτυξης του λιμανιού, ολοκλήρωσης του 6ου προβλήτα
και η σύνδεσή του με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, προώθησης
της «Σιδηροδρομικής Εγνατίας» και προώθησης της ολοκλήρωσης του οδικού δακτυλίου παράκαμψης της πόλης.
«Το μετρό έχει καθυστερήσει, γεγονός που δυσχεραίνει τη
λειτουργία της πόλης και πλήττει ακόμα περισσότερο την
οικονομία της. Παράλληλα με τις εξαγγελίες για τις επεκτάσεις της βασικής γραμμής, χρειάζεται πλέον να κατατεθεί ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Επίσης, πρέπει να
υλοποιηθεί η υπουργική δέσμευση για διοίκηση του έργου
από τοπικό φορέα», είπε στους συνομιλητές του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης.
Σε ότι αφορά το αεροδρόμιο «Μακεδονία» έγινε σαφές ότι
πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και να προχωρήσει ταχύτατα η
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου, ενώ για τη διαχείριση των αποβλήτων τονίστηκε ότι πρέπει να προχωρήσουν
όλα τα σχέδια διαχείρισης αστικών απορριμμάτων που
προβλέπει το Περιφερειακό Σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη.
Επίσης, τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ πρότειναν:
• ένα οργανωμένο δίκτυο ελεύθερων χώρων που θα έχει
άμεσες συνέπειες στη βελτίωση της καθημερινότητας,
την ανάδειξη της ιστορικής προσωπικότητας και τη δημόσια ζωή αλλά και την ομαλή αντίδραση της πόλης και
την ασφάλεια των κατοίκων της σε περίπτωση σεισμού και
γενικότερα έκτακτης ανάγκης
• τη διατήρηση και προβολή του χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και την ανάδειξή της σε προορισμό αντί για διαμετακομιστικό κέντρο του παράκτιου μαζικού τουρισμού
• την ανάπλαση της κεντρικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά αλλά ως μοναδική ευκαιρία για μια πολεοδομική
παρέμβαση μεγάλης κλίμακας, που θα βελτιώσει ριζικά
τις λειτουργίες της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.
Τέλος, σε ότι αφορά την προσέλκυση νέας επιχειρηματικότητας τα μέλη της διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ πρότειναν
στους συνομιλητές – υποψηφίους την ανάδειξη ενός νέου

παραγωγικού προτύπου για τη Μητροπολιτική Περιοχή της
Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, την αναβάθμισή της σε Διαμετακομιστικό Κέντρο, Κέντρο Επιχειρήσεων Παροχής Προηγμένων Υπηρεσιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και
Μεταποίησης, γενικότερα σε Πόλο έλξης επιχειρηματικής
δραστηριότητας και ιδιαίτερα καινοτόμου. Γι’ αυτό ζήτησαν την άμεση ενεργοποίηση της Αλεξάνδρειας Ζώνης
Καινοτομίας, τη δημιουργία νέου σύγχρονου εκθεσιακού
κέντρου αλλά και συνεδριακού κέντρου στον ίδιο χώρο, την
ενίσχυση επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνδέεται
με την ύπαρξη εξυπηρετήσεων μητροπολιτικού επιπέδου, τη θεσμοθέτηση ουσιαστικών χωρικών κινήτρων για
την προώθηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς την
Περιφέρεια και την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας νέων επιστημόνων σε καινοτόμα προϊόντα.
Τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ ευχήθηκαν και στους
τρεις υποψηφίους «καλή επιτυχία» στον αγώνα τους και
δεσμεύτηκαν για στενή συνεργασία από όποια θέση τους
τοποθετήσει ο λαός της Θεσσαλονίκης. n
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
Ομάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου κανονισμού
λειτουργίας (καταστατικού) της Άνω Πόλης, ο
οποίος θα καθοδηγεί τις δράσεις ανάπλασης και
αναβάθμισης του οικισμού μέσα στα επιθυμητά
όρια, προτείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με βάση και το πόρισμα σχετικής ομάδας εργασίας (Ο.Ε).
Παράλληλα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ εισηγείται συγκεκριμένα μέτρα αναβάθμισης της Άνω Πόλης στους τομείς της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας, με
φορέα υλοποίησης το δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά
και τις υπόλοιπες υπηρεσίες, ενώ προτείνει και
τρόπους χρηματοδότησης.
Μεταξύ άλλων, προτείνει τη δημιουργία Επιτροπής Κυκλοφοριακού Άνω Πόλης, αλλά και ενός
γραφείου (από το φορέα της Άνω Πόλης ή το
δημοτικό διαμέρισμα), το ποίο θα διαχειρίζεται
θέματα όπως οι επενδυτικές ευκαιρίες για την
περιοχή, η κινητοποίηση των πολιτών, η δημιουργία παραδοσιακών ξενώνων και η ανάπτυξη
χρήσεων σε συνάφεια με την παράδοση και τον
πολιτισμό της περιοχής.
Η ομάδα, που συστάθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, αποτελούνταν από τους Δρα.
Κωνσταντίνο Παρθενόπουλο (Α.Μ. επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας), Αντιγόνη Μάντσιου
(Α.Μ.), Μαρία Περιβέντα (Α.Μ.) και Παναγιώτα
Χαλιάζη (Α.Μ.).
Η φιλοσοφία των προτάσεων αναβάθμισης επικεντρώνεται στην απλοποίηση, τη δημιουργία του
καθαρού ειδώλου της Άνω Πόλης.
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί σύνοψη του
πορίσματος της ομάδας. Το κύριο σώμα του βρίσκεται στο αρχείο, τη βιβλιοθήκη του Τμήματος,

Άνω Πόλη οδός Αχιλλέως (πηγή: Μετασχηματισμοί
Αστικού Τοπίου/ ΟΡΘ-ΥΠΕΧΩΔΕ)

Άποψη της Άνω Πόλης των αρχών του 20ου αιώνα
(πηγή: αρχείο Θ. Καξίρα)

καθώς και στο site www.tkm.tee.gr.
Ι. Προτάσεις διατήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης της Αρχιτεκτονικής και της Πολεοδομίας της Άνω Πόλης.
Η Άνω Πόλη, παρά την υποβάθμιση και τη συνεχή προσπάθεια καταστροφής του παραδοσιακού
χαρακτήρα της και τη χαώδη πολεοδομία της,
εξακολουθεί ευτυχώς να διατηρεί ακόμη τα κύρια
χαρακτηριστικά της μεσαιωνικής πολεοδομίας
και της παραδοσιακής της αρχιτεκτονικής.
Το γεγονός αυτό, μαζί με την ύπαρξη πολλών και
αξιόλογων μνημείων, αποτελεί το χαρακτηριστικό
της δυναμικής της περιοχής, που δίνει στην πολεοδομία και την αρχιτεκτονική της Άνω Πόλης ιδιαίτερη αναπτυξιακή αξία. Για το λόγο αυτό κάθε
προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής πρέπει να
αναδείξει με κατάλληλες μεθόδους και δράσεις
τα στοιχεία αυτά του δυναμικού της Άνω Πόλης.
Η αναβάθμιση του πολεοδομικού χαρακτήρα της
Άνω Πόλης περνά από την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου και των παρεμβάσεων που έχουν
ενσωματωθεί, εγκρίθηκαν και ισχύουν μετά την
έκδοση και δημοσίευση του ισχύοντος Διατάγματος της Άνω Πόλης.
Η εφαρμογή του όμως συναντά πολλά προβλήματα και απαιτεί δαπάνες για τις απαλλοτριώσεις
των χώρων, που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι ή έχουν δοθεί σ’ αυτούς κοινές χρήσεις.
Ακόμα πολλές δαπάνες απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων οδοποιίας, πεζοδρόμων, αστικού
εξοπλισμού, κατασκευής πάρκων, επίπλων, ηλεκτροφωτισμού, πληροφοριακών σημείων, χώρων
ανάπλασης και αναψυχής κ.ο.κ.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτείνεται να εντάξει
όλα αυτά τα έργα σε αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδότησης (εθνικά, περιφερειακά, ευρωπαϊκά
κλπ) και να προχωρήσει στην υλοποίησή τους. Οι
υπόλοιποι συμμέτοχοι να συνεργαστούν με το Δήμο.
Με φορέα υλοποίησης το Δήμο, αλλά και τις υπόλοιπες υπηρεσίες (π.χ, ΔΕΠΟΣ, υπηρεσίες με τεχνική οργάνωση) προτείνονται τα παρακάτω μέτρα
αναβάθμισης της Άνω Πόλης στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της Πολεοδομίας:
α) Εφαρμογή του ισχύοντος Διατάγματος και
κατά την πορεία εφαρμογής συγκέντρωση όλων
των περιπτώσεων, όπου η εφαρμογή συναντά
προβλήματα που χρειάζονται λύση. Όλες οι περιπτώσεις αυτές προτείνεται να συγκεντρωθούν και
να αποτελέσουν τη βάση για τη μελλοντική τροποποίηση του Διατάγματος ή και την Κωδικοποίηση

Νέες οικοδομές στην Άνω Πόλη

όλων των προηγούμενων
β) Επισκευή και αποκατάσταση των διατηρητέων
κτιρίων κάθε κατηγορίας και διατήρηση των παραδοσιακών χρήσεων (κύρια κατοικία) σύμφωνα
με τους ενδεικνυόμενους τρόπους, τη διαδικασία
και τους ελέγχους
γ) Η αδειοδότηση και κατασκευή των νέων κτιρίων με τον τρόπο που έχει προταθεί και σύμφωνα
με τον κανονισμό που προσδιορίζει τον τύπο, μορφή, ογκοπλασία, υλικά, χρώματα, χρήσεις κ.ά.
δ) Η προστασία και ανάδειξη των μνημείων και η
ένταξή τους στο δίκτυο των διαδρομών και περιπάτων της Άνω Πόλης.
ε) Η ανάδειξη των διαδρομών, ορίων, περιοχών,
γειτονιών, κόμβων, ορόσημων, θέας και τοπόσημων κάθε γειτονιάς για τη διατήρηση της νοητικής εικόνας (ειδώλου) της Άνω Πόλης ανέπαφης
και μοναδικής.
στ) Ο έλεγχος των χρήσεων και των λειτουργιών
του οικισμού για τη διατήρηση του χαρακτήρα του
οικισμού (να μη καταντήσει όπως τα Λαδάδικα
της δεκαετίας του 1990).
ζ) Ο έλεγχος της δόμησης αποτελεσματικά με
την τήρηση των κανόνων και του κανονισμού της
Άνω Πόλης, που πρέπει να εκπονηθεί και να θεσμοθετηθεί.
η) Ο έλεγχος των κατεδαφίσεων και των προσπαθειών αλλοίωσης του φυσικού ανάγλυφου
με εκτεταμένα έργα και παρεμβάσεις σ’ αυτό.
θ) Η δημιουργία και αποδοχή από όλους ενός
κοινού οράματος και μιας εικόνας της Άνω Πόλης και η σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού,
ο οποίος θα συντονίζει και θα κατευθύνει τις προσπάθειες όλων προς την επίτευξη του κεντρικού
στόχου, δηλ.
• το σχεδιασμό των επαγγελματιών της αρχιτεκτονικής
• τις Υπηρεσίες που θα ασκούν τον έλεγχο της νομιμότητας και της ποιότητας
• τα συλλογικά όργανα του Δημοσίου για τη γνωμοδότησή τους
• τους μεμονωμένους κατοίκους
• τους εκπροσώπους της πολιτικής εξουσίας, τοπικής και εθνικής
• την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής με την
εγκαθίδρυση στο περιβάλλον της Άνω Πόλης ενός
αισθητικού διαλόγου μεταξύ των παραδοσιακών
και διατηρητέων μορφών και των αναζητήσεων
της νέας αρχιτεκτονικής
ι) τον καθορισμό και αποδοχή των κατευθύνσεων
της κίνησης προς το μέλλον του οικισμού, μεταξύ
των οποίων είναι
• η προσβασιμότητα της περιοχής
• η δόμηση και προστασία του χαρακτήρα της
περιοχής και η διατήρηση κατά το δυνατόν των
παραδοσιακών χρήσεων της περιοχής
• η αναβάθμιση των κοινόχρηστων και δημόσιων
χώρων και των στοιχείων της πόλης και της γειτονιάς, πέρα από τον περιορισμένο ιδιωτικό χώρο
• η δημιουργία του οργάνου της διοίκησης – διαχείρισης των υποθέσεων στην Άνω Πόλη, που θα
κινητοποιεί και θα εξυπηρετεί τους πολίτες στα
θέματα αναβάθμισης της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και της λειτουργίας του οικισμού
• η αναζήτηση/εκμετάλλευση των αναπτυξιακών
προγραμμάτων, των περιφερειακών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων για την αναβάθμιση του οικισμού.
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Διατηρητέο (πηγή: αρχείο Ο.Ε.)

Διατηρητέο (πηγή: αρχείο Ο.Ε.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
Έτοιμες οι οδηγίες και το λογισμικό

ΙΙ. Προτάσεις αναβάθμισης κυκλοφοριακού και
προσβασιμότητας
Η πρόταση του κυκλοφοριακού διατυπώνεται
στοιχειωδώς σ’ ένα χάρτη που συνοδεύει το ισχύον Διάταγμα της Άνω Πόλης. Αλλά αυτό αφορά
ορισμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ιδιαίτερα
των οχημάτων και των αστικών λεωφορείων.
Για την ανακούφιση του οικισμού είναι σκόπιμο
και προτείνεται να εξεταστεί η προσέγγισή του
από όλα τα δυνατά σημεία της περιφέρειάς του,
ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση εκκένωση των
φορτίων. Για την επίλυση του κυκλοφοριακού και
της πρόσβασης της Άνω Πόλης προτείνονται τα
εξής:
α) Διάνοιξη όλων των οδών και πεζοδρόμων που
έχουν εγκριθεί από το Διάταγμα (εφαρμογή)
β) Υλοποίηση όλων των εγκριθεισών θέσεων
στάθμευσης και σύνδεση αυτών με τους πεζοδρόμους και το δίκτυο των διαδρομών, μονοπατιών,
εξόδων, μνημείων κ.ο.κ.
γ) Διέξοδος όλων των συλλεκτηρίων προς την
περιφέρεια του οικισμού και ιδιαίτερα προς την
περιφερειακή οδό
δ) Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας του οικισμού σε οχήματα και υιοθέτηση του συστήματός
της εκ περιτροπής αδειοδοτημένης εισόδου και
στάθμευσης στους μονίμους κατοίκους. Διευκόλυνση των επισκεπτών ιδιαίτερα κατά τις ώρες και
ημέρες αναψυχής
ε) Εφαρμογή συστήματος άμεσης επικοινωνίας
με την κάτω πόλη μέσω ενός κατάλληλου συστήματος σταθερής τροχιάς (τρένου, τελεφερίκ, τραμ
με καλώδια κ.ο.κ.) για τη μεταφορά από το κέντρο
της κάτω πόλης στο κέντρο της Άνω Πόλης και
από εκεί διάχυση προς τις γειτονιές
στ) Υιοθέτηση συστήματος αστικής συγκοινωνίας
δωρεάν μέσω μικρών και ευέλικτων λεωφορείων συγκεκριμένων διαδρομών, τα οποία θα συνδέουν την Άνω Πόλη με την κάτω πόλη
ζ) Ειδική μέριμνα και φροντίδα για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ
η) Δημιουργία επιτροπής διαχείρισης του κυκλοφοριακού της Άνω Πόλης στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι συμμέτοχοι του Οικισμού. Το Όργανο
αυτό θα διατυπώνει γνώμες και απόψεις προς το
Δήμο και τις Υπηρεσίες Συγκοινωνιών και Αστυνόμευσης για όλα τα θέματα κυκλοφορικού, στάθμευσης κι αστικών συγκοινωνιών.

ή το Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.) να δημιουργηθεί
ένα γραφείο το οποίο θα διαχειριστεί:
α) Όλες τις επενδυτικές ευκαιρίες για την περιοχή
β) Τη διάχυση της πληροφορίας και την επικοινωνιακή εκμετάλλευση των κινήτρων προς όλους
τους κατοίκους και τους ενδιαφερόμενους να
εγκατασταθούν στην Άνω Πόλη
γ) Την κινητοποίηση των πολιτών για τη συμμετοχή
τους στην αναβάθμιση της περιοχής στην αύξηση
της αξίας της και την προσέλκυση επισκεπτών
δ) Τη δημιουργία παραδοσιακών ξενώνων για την
φιλοξενία επισκεπτών στις παραδοσιακές γειτονιές της πόλης
ε) Την ανάπτυξη ορισμένων χρήσεων σε συνάφεια
με την παράδοση και τον πολιτισμό όπως εστίαση,
αναψυχή, μικροκαταστήματα, εξυπηρετήσεις.
Ακόμα, προτείνεται η αναζήτηση μέσω των Υπηρεσιών, του Οργάνου ή και των συνασπισμένων
κατοίκων επενδυτικών προγραμμάτων ανάπλασης των γειτονικών της Άνω Πόλης και της βιωσιμότητας της περιοχής ολόκληρης αντιμετωπίζοντάς την ως σύνολο.
Προτείνεται ακόμα για την αναβάθμιση του γενικού περιβάλλοντος στην Άνω Πόλη, όλα τα έργα,
δημόσια και ιδιωτικά να γίνονται με πλήρη σεβασμό στον παραδοσιακό χαρακτήρα της. Τα δίκτυα
προτείνεται να επιβληθεί να είναι όλα υπόγεια και
οι φορείς των έργων να αποκαθιστούν αμέσως τις
ζημιές, που προκαλούν στο ευρύτερο περιβάλλον.
Όλες αυτές οι απαιτήσεις προτείνεται να ενταχθούν στον ενιαίο κανονισμό δόμησης, χρήσεων
και λειτουργίας του παραδοσιακού οικισμού της
Άνω Πόλης, ο οποίος πρέπει να συνταχθεί και να
θεσμοθετηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο κατά τα
πρότυπα του κανονισμού της οδού Αριστοτέλους
Θεσσαλονίκης και να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα.

ΙV. Προτάσεις αναβάθμισης της λειτουργίας του
παραδοσιακού οικισμού της Άνω Πόλης
Επειδή ο οικισμός στην ουσία του είναι γειτονιές
ανθρώπων, η λειτουργία του βασίζεται πρωτίστως
στη συμπεριφορά των κατοίκων του. Για το λόγο
αυτό προτείνεται η σύνταξη ενός αποτελεσματικού λειτουργικού πλαισίου και η δημιουργία
ενός μηχανισμού λειτουργίας, που να συνθέτει
τις δράσεις όλων των συμμέτοχων του οικισμού σ’
ένα σύνολο ενιαίο και αποτελεσματικό (“σύνθεση
και Διεύθυνση Ορχήστρας”).
Η αναβάθμιση του οικισμού είναι η συνισταμένη
ΙΙΙ. Προτάσεις αναβάθμισης επενδύσεων και έρ- των δράσεων όλων των συμμέτοχων (κρατικών
αρχών, δημοτικών/διαμερισματικών διοικήσεων,
γων στην Άνω Πόλη
Η απουσία εργοληπτικού ενδιαφέροντος λόγω τοπικών συλλόγων, οργανώσεων και μεμονωμέαποτρεπτικών παραγόντων (πχ, ανυπαρξία τίτλων, νων κατοίκων και επισκεπτών).
αυξημένη προστασία κλπ) έχει απομακρύνει τις Οι κοινές δράσεις προϋποθέτουν τη συμφωνία
ιδιωτικές επενδύσεις για την αναβάθμιση της πε- και αποδοχή εκ μέρους όλων, ενός συντάγματος
ριοχής. Από την άλλη, η διατήρηση της παραδοσι- / κανονισμού, δηλ. μιας συνθήκης για τον τρόπο
ακής ατμόσφαιρας ανύψωσε τις αξίες της περιο- ζωής και λειτουργίας του παραδοσιακού οικισμού
χής με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ενδιαφέρον της Άνω Πόλης.
Τέλος, προτείνεται αυτή η συμφωνία και η συνισταγια επενδύσεις από ιδιώτες.
Ο χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός οικισμός μένη των δράσεων πρέπει να κινείται κατά μήκος
και τα διατηρητέα κτήρια προσελκύουν άλλη κα- των κατευθυντήριων αξόνων, χρήσης, εργασίας,
τηγορία επενδύσεων, που επιδιώκει τη δημιουρ- ζωής και λειτουργίας του οικισμού, που είναι άξογία υπεραξίας, λόγω του παραδοσιακού χρώματος νες δέσμευσης, ένα όραμα και ένα στρατηγικό σχέδιο, που θα οδηγεί στο συμφωνημένο στόχο. Όλα
της περιοχής.
Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με τα υπάρχοντα κίνη- αυτά με την καθοδήγηση και βοήθεια του φορέα
τρα επισκευής διατηρητέων ή ένταξής τους στον ανα- εφαρμογής της τοπικής αρχής της Άνω Πόλης.n
πτυξιακό νόμο, δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες.
Προτείνεται λοιπόν από το φορέα της Άνω Πόλης

Το TEE δίνει στη δημοσιότητα (αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://portal.tee.gr/portal/
page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/
kenak) το λογισμικό και τις τέσσερις Τεχνικές Οδηγίες (ΤΟΤΕΕ) για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ).
Το ΤΕΕ για τρία χρόνια εργάστηκε με στόχο την έκδοση του Κ.Εν.Α.Κ και των ΤΟΤΕΕ που καθορίζουν
τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες εφαρμογής
του συστήματος των Ενεργειακών Επιθεωρητών
των Κτηρίων. Το ΤΕΕ με την ενεργοποίηση πάνω
από εκατό επιστημόνων συνέβαλε καθοριστικά
στην ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος για την
εξοικονόμηση ενέργειας.
Ενημερώνουμε ότι :
• Ολοκληρώνονται τα σεμινάρια εκπαιδευτών για
τους ενεργειακούς επιθεωρητές και ήδη προγραμματίζονται ενημερωτικές Ημερίδες σε όλη
τη Χώρα για τους μελετητές και τους υποψήφιους
ενεργειακούς επιθεωρητές
• Οι μηχανικοί που ενδιαφέρονται για πληροφορίες σχετικές με το λογισμικό του ΤΕΕ για τον
υπολογισμό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου και
ενεργειακής πιστοποίησης μπορούν να απευθύνονται στο ΤΕΕ στο τηλέφωνο 2103291206
• Επίσης, στη σχετική ιστοσελίδα υπάρχουν πληροφορίες για τη διαδικασία παραγγελίας των τεσσάρων, απαραίτητων για την εφαρμογή του Κ.Εν.
Α.Κ, ΤΟΤΕΕ. n

ΜΟΝΙΜΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Αιτήσεις μέχρι 30 Οκτωβρίου
Η ΔΕ καλεί τους συναδέλφους να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση των 8 Μονίμων
Επιτροπών, που προβλέπονται στον εγκεκριμένο προγραμματισμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την 3ετία 2010-2013,
συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από σύντομο «βιογραφικό» (έκτασης μέχρι
1 σελίδα), στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικότερα η
απασχόληση, η εμπειρία, οι τομείς ειδίκευσης κλπ.
Η αίτηση και το βιογραφικό θα πρέπει να αποσταλούν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ μέχρι 30 Οκτωβρίου 2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι 2 (δύο) Μόνιμες Επιτροπές, κατά προτεραιότητα.
Ολόκληρο το κείμενο του προγραμματισμού, καθώς
και η αίτηση συμμετοχής, υπάρχει στο www.tkm.
tee.gr/(προφίλ) και δημοσιεύθηκε στο τεύχος 404
του Τεχνογραφήματος.
Οι Μόνιμες Επιτροπές είναι οι εξής:
1. ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων
2. ΜΕ Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
3. ΜΕ Περιβάλλοντος
4. ΜΕ Ενέργειας
5. ΜΕ Βιομηχανίας και νέων υλικών
6. ΜΕ Έργων Υποδομής και Επενδύσεων
7. ΜΕ Νέων Τεχνολογιών και ΕΤΑ
8. ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων n
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ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Με
τα μάτια ανοιχτά», 30
Σεπτεμβρίου – 10 Νοεμβρίου 2010, Container
(Νικ. Φωκά 8 – Λευκός
Πύργος), Θεσσαλονίκη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

45α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, 8
Σεπτεμβρίου – 3 Νοεμβρίου 2010, Δήμος
Θεσσαλονίκης (www.
dimitriathess.gr/)
16/09-06/10: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ», Installation Art
18/09 -15/10: «Π.
ΤETΣΗΣ», Έκθεση έργων από τη συλλογή του
Σ. Ζαχαριάδη
20/09 - 22/10: «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ», Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
01-21/10: «ΜΕΛΩΔΙΕΣ & ΕΙΚΟΝΕΣ»,
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ
¨VILLARTE’’
01-31/10:«ΜΙΚΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 3», συνάντηση
εναλλακτικών θεατρικών
σχημάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
01/10 - 01/11: «Ο
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ», διαρκής
διαδραστική έκθεση
πολυμέσων
14-18/10: «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (RE)VISIONS»,
ανοιχτός διαγωνισμός
Video Art
16&17/10: «ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ», παράσταση με το
ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16&17/10: «26o ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΤΕ»
16/10: «ΜΑΣΛΑΤΙΑ
(ΜΑΣΣΑΛΙΑ) ΑΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ», χορογραφική
διαδρομή στη λαϊκή μας
παράδοση
17&18/10: «PUSH»
SYLVIE GUILLEM ΚΑΙ
RUSSELL MALIPHANT,
παγκοσμίου φήμης χορευτικό ντουέτο

18/10: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΗΣ», έκθεση γλυπτικής
19/10: «ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ TΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ»,
γνωστές μελωδίες από
τον παγκόσμιο κινηματογράφο
19/10: «Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ
ΨΕΥΤΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣ»,
Θεατρική παράσταση
19/10 - 21/11: «EΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ»,
«Αποδομώντας τον
καμβά – Επινοώντας την
εικόνα»
20-21/10: «ΠΟΥ ΝΑ
ΣΚΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΤΟΜΠΙΤΣΑ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗ
ΡΟΖΙΤΑ», ελεύθερη
διασκευή
20/10: «ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ
ΞΕΝΟΝ», δραματοποιημένη αφήγηση
20/10: «MOSCOW
SOLOISTS», ορχήστρα
με 20 έγχορδα και 4
πνευστά
21,22,23/10: ΚΔ’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
«Το κίνημα των ζηλωτών και η Χριστιανική
Θεσσαλονίκη τον 14ο
αιώνα»
21/10: «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,
ΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ», θέατρο σκιών
22,23,24/10: «Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΑ», Ε’ Επιστημονικό Συνέδριο
22,23/10: «ΧΟΡΕΥΤΕΣ
ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» «ERGA
OMNES – ΕΝΑΝΤΙ
ΟΛΩΝ», παράσταση
σύγχρονου χορού
22/10: «ΚΛΑΞΟΝ
ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ &……..
ΠΛΑΚΕΣ», θεατρική παράσταση
22/10: «ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 40»,
θεατρική παράσταση
23/10: «ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟ»,
συναυλία του Σταύρου

Ξαρχάκου με ερμηνεύτρια την Έλλη Πασπαλά
23/10: «ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ»
24/10: «Ο ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΣ», παράσταση
μαύρου θεάτρου
24/10: «ΕΝ ΛΕΥΚΩ…»,
χοροθέατρο τέχνης
Χ.Α.Ν.Θ.
24/10: «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΝΟΒΟΣΠΑΣΚΙ», μοναστηριακή χορωδία
24/10 - 31/12: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ», έκθεση ζωγραφικής
27/10 - 26/11: «ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»,
έκθεση από φοιτητικές
εργασίες από το αρχείο
του Ν. Μουτσόπουλου
29,30,31/10: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ
«ΤΕΧΝΗΣ», «Η ΓΚΡΕΤΑ
ΓΚΑΡΜΠΟ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΜΑΣ»
29/10: «ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΜΕ
ΤΟ ΣΑΡΛΟ» , μουσικόθεατρική παράσταση
29/10: «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΥΓΓΑΣ
& ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ»
29/10: «HAVA MARE
VATRA ΓΑΙΑ», δύο μπάντες & και μία διεθνούς
φήμης τραγουδίστρια
30/10: «GRUPO
INTERNATIONAL DE
CAPOEIRA JACOBINA
ARTE», 11ο Διεθνές
Φεστιβάλ Capoeira 7th
Batidado
30/10: «RACALMUTO»,
Ισπανικό μουσικό σχήμα
τζαζ, και παράλληλη
προβολή αποσπασμάτων από ταινίες “PIANO
CUBANO” από την
MARIETTA VEULENZ
30/10: «ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ», χορευτικές
ομάδες
31/10: «ΤΟ ΚΙΚΙΡΙΚΙ»,
μουσική παιδική όπερα
31/10: «BIG BAND
COUNT BASIE
ORCHESTRA»
31/10: «JAZZ ICONS
SEXTET»

ΕΚΘΕΣΗ ντοκουμέντων
Ιστορικού Αρχείου της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 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
Θράκη, 20 Σεπτεμβρίου
2009 – 31 Δεκεμβρίου 2010, Αρχαιολογικό
Μουσείο, Θεσσαλονίκη.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
«Η Αρχιτεκτονική ως
εικόνα. Πρόσληψη και
αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής στη βυζαντινή τέχνη», από 30 από
τα πιο γνωστά μουσεία
και συλλογές, μέχρι
31 Οκτωβρίου 2010,
Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού – Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών
Μνημείων – Τμήμα
Τέχνης και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
του Πρίστον, Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού
(λεωφ. Στρατού 2), 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 ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2010, Αντιδημαρχία Πολιτισμού
– Δημοτική Πινακοθήκη
– Μέριμνα Ποντίων Κυριών, Μουσείο Μέριμνας
Ποντίων Κυριών (Β. Όλγας 107), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ των Βίκτορ
Εσπάλντα και Αγγελικής
Δούβερη, 16 Σεπτεμβρίου – 16 Οκτωβρίου 2010, γκαλερί TinT
(Χρυσ. Σμύρνης 13),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
της Δήμητρας Τάσσιου,
με τίτλο «Αλληγορίες και
οράματα», 24 Σεπτεμβρίου – 31 Οκτωβρίου
2010, Κέντρο Πολιτισμού
Δ. Θεσσαλονίκης (Γρ.
Λαμπράκη & Κλεάνθους
57), Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Το τάβλι» του Δ. Κεχαΐδη, σε σκηνοθεσία Άρη
Ρέτσου, από 17 Σεπτεμβρίου 2010, για 15 μόνο
παραστάσεις – (κάθε
Παρασκευή, Σάββατο,
Κυριακή), «Θέατρο Έξω
Από Τα Τείχη» (Πανεπιστημίου 2, Eυαγγελίστρια), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Κιστέρνες», φωτογραφίες και σχέδια από το
αρχείο της 9ης ΕΒΑ, 8
Οκτωβρίου – 17 Δεκεμβρίου 2010, Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού, πρώην γυναικείες
φυλακές Επταπυργίου,
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Fragments of a Lake», της
Χρύσας Βέργη, 7 Οκτωβρίου – 7 Νοεμβρίου 2010,
gallery ATRION (Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ μικτού κουκλοθεάτρου
«Το Μούτρο και η Φάτσα» της Καρίνας Ιωαννίδου, από το Θέατρο Φλέμιγκ (Μισραχή 15), από
10 Οκτωβρίου 2010, (κάθε Κυριακή στις 11:30
το πρωί), Θεσσαλονίκη.

ΜΟΥΣΙΚΟ-ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΘΕΑΜΑ «Η ώρα της κρίσεως» από την ομάδα νέων
του ΚΘΒΕ «ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι», 8 - 24 Οκτωβρίου 2010, Πειραματική Σκηνή
της Μονής Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Απόφοιτοι 2009-2010», του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, 11 Οκτωβρίου – 28 Νοεμβρίου 2010, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του Αλέξανδρου Βρεττάκου, με τίτλο «Μυθοβραχίες», 5 – 23 Οκτωβρίου 2010, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης «Contrast / Αντίθεση»,
βιβλιοπωλείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής
Τραπέζης, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Αννής Ζόμπου Ασημή και του
Κωνσταντίνου Ράπτη,
με τίτλο «ατμόσφαιρες / singles 30-39»,
7 - 30 Οκτωβρίου
2010, Λουτρά Παράδεισος, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ των Robert Bradford / Kalos&Klio, 29 Σεπτεμβρίου - 13 Νοεμβρίου 2010, γκαλερί Λόλα Νικολάου (Τσιμισκή 52)), Θεσσαλονίκη.

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΒΙΝΥΛΙΟΥ του Θοδωρή
Κουτσογιαννόπουλου,
με τίτλο «Θοδωρή,
φέρε και τους δίσκους σου…», από
2 Οκτωβρίου 2010,
Μουσείο Κινηματογράφου (αποθήκη
Α’, λιμάνι), Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ έργων
του Λουκά Βενετούλια, με τίτλο
«Κριτικός ρεαλισμός», μέχρι 22
Οκτωβρίου 2010,
Δημοτική Πινακοθήκη (Βασ. Όλγας
162), Θεσσαλονίκη.

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, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Λεωφ. Στρατού 2), Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
6η BIENNALE ΝΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, 16 Σεπτεμβρίου – 17 Οκτωβρίου
2010, Μουσείο Μπενάκη
(κτίριο οδού Πειραιώς),
Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Σοφίας Περδίκη, 8
– 31 Οκτωβρίου 2010, πρώην στρατόπεδο Κόδρα
(αίθουσα εικεστικών Α’ στους «κοιτώνες»), Θεσσαλονίκη.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ με τίτλο «Κιβωτός,
παλαιοί σπόροι για τις
νέες μητροπολιτικές
καλλιέργειες», μέχρι
21 Νοεμβρίου 2010,
στο πλαίσιο της 12ης
Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής BIENNALE,
Βενετία, Ιταλία.
6η ΜΠΙΕΝΑΛΕ Νέων
Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, 16 Σεπτεμβρίου
- 17 Οκτωβρίου 2010,
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, Μουσείο
Μπενάκη (κτήριο οδού
Πειραιώς), Αθήνα.

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «Τεχνικές αναστήλωσης,
υλικά και προβλήματα
εφαρμογής», 6 Νοεμβρίου 2010, Εταιρεία
Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής
Αναστήλωσης Μνημείων
(ΕΤΕΠΑΜ), αμφιθέατρο
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49), Θεσσαλονίκη.
1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 11-12 Νοεμβρίου 2010, Επιτροπή
Περιβάλλοντος και
Δομή Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης, Ξενοδοχείο GRAND HOTEL
PALACE, Θεσσαλονίκη.

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Επάγγελμα Αρχιτέκτων. Ρόλος – Ευθύνη
– Προσφορά – Ανάπτυξη», 17 - 20 Μαρτίου
2011, ΣΑΔΑΣ-ΠΑΕ και
ΤΕΕ, Ζάππειο Μέγαρο,
Αθήνα.
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Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΠΑΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΒΟ
του Γιώργου Γάγαλη, ΜΜ, προέδρου ΣΠΕΔΕΘ, μέλους της αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ
Αγαπητέ συνάδελφε Πρόεδρε & συνάδελφοι μέλη
της αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Είναι φανερή, σε όλους νομίζω, η προσπάθειά
που φιλότιμα καταβάλλεις, να προσδώσεις στο
Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
ένα νέο πνεύμα, άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της
Αντιπροσωπείας και του Προεδρείου.
Όμως είμαι υποχρεωμένος να σε εγκαλέσω, μια
και στην προσπάθειά σου αυτή, δεν επιτρέπεται να
γίνεσαι ακούσιος αναπαραγωγός προβοκατόρικων
δημοσιευμάτων, που, αν μη τι άλλο, προξενούν
ερωτηματικά σχετικά με την σκοπιμότητά τους.
Στην τελευταία επικοινωνία σου, μαζί μας, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 8/9/2010, μας
επισύναψες, καθ’ υπόδειξη του συναδέλφου
Κου Δ. Τσουρέκα, δημοσίευμα με το φοβερό
τίτλο «ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΜΠΙΝΑ – ΓΕΜΙΣΕ ΠΛΑΣΤΕΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ Η ΑΓΟΡΑ» και με εξ’ ίσου φοβερά
συμπεράσματα «ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ ΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟ
ΑΕΡΙΤΖΗΔΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ», ενώ παρακάτω ο
συντάκτης διαπιστώνει περισπούδαστα ως ειδικός, ότι«ΕΤΣΙ ΤΙΝΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ».
Θα έλεγα ότι το μόνο που λείπει από το άρθρο είναι να μάθουμε, ποια εταιρία θα έπρεπε να έχει
αναλάβει το αεροδρόμιο της Σητείας, ώστε να μην
τιναχθεί το έργο στον αέρα.
Δε γνωρίζω τους λόγους, που αυτό το άκρως δυσφημιστικό για τον κλάδο μας άρθρο, άρεσε τόσο
πολύ στο συνάδελφο Κο Δ. Τσουρέκα, ώστε ένιωσε την ανάγκη να το μοιρασθεί μαζί μας.
Αυτό που, ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Θεσσαλονίκης μετά βεβαιότητας γνωρίζω,
είναι ότι, από το 1995 και εντεύθεν, οργανωμένα μεγαλοσυμφέροντα, οι «νταβατζήδες» του Κ.
Καραμανλή, προσπαθούν ανελλιπώς και με κάθε
μέσο, να παρουσιάσουν τους «εργολάβους» συλλήβδην ως αεριτζήδες, απατεώνες και ως καταχραστές του δημόσιου χρήματος.
Κατά διαβολική σύμπτωση, τα δημοσιεύματα αυτά
πυκνώνουν κάθε φορά που επίκειται αλλαγή του
Νόμου περί Δημοσίων Έργων. Κατά διαβολική
σύμπτωση επίσης, κάθε φορά ο Νόμος κόβεται
και ράβεται σύμφωνα με τις επιθυμίες των «υγιών
και καλών» μεγαλοεταιριών και πάντα σε βάρος
των «αεριτζήδων, απατεώνων κλπ κλπ» «εργολάβων» (δηλαδή της παρείσακτης μάζας των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών κατασκευαστών και
των μικρών τεχνικών εταιριών).
Και με πρόσχημα την προστασία του υγιούς και
ελεύθερου ανταγωνισμού, δηλαδή την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού των μεγάλων από τους
μικρούς, κάθε φορά βιώνουμε τη θέσπιση ενός
ακόμη εμποδίου, στην επαγγελματική δραστηριότητα των μικρομεσαίων, ώστε να προσπαθήσει
ο μικρομεσαίος να υπερπηδήσει το εμπόδιο, να
σπάσει τα μούτρα του και να μας «αδειάσει τη
γωνιά». «Το υπουργείο φέρνει ρύθμιση για να χάνουν το πτυχίο τους οι πλαστογράφοι» θριαμβολογεί ο αρθρογράφος, «και να παίρνουμε τα έργα
τους εμείς, να κάνουμε μεγαλύτερους τζίρους και
μεγαλύτερα κέρδη», συμπληρώνω εγώ.
Θα μπορούσα επίσης να συμπληρώσω, να θεσπισθεί
άμεσα, να χάνουν το πτυχίο τους και αυτοί που «στήνουν» τις μελετοκατασκευές, αυτοί που «στήνουν»
αναθέσεις με «προσκλήσεις», αυτοί που «στήνουν»
«φωτογραφικές» διατάξεις διαγωνισμών για τον
εαυτό τους και τους φίλους τους κλπ κλπ.

Τι κι’ αν αλλάξαν Υπουργοί και Κυβερνήσεις, το
μοτίβο παραμένει το ίδιο. Με πρόσχημα την προστασία του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού,
θεσπίστηκαν κατά σειρά τα εξής αρρωστημένα
«μέτρα υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού»:
Το 1995 η περιβόητη «αιτιολόγηση», το 1998 ο
περίφημος «μαθηματικός τύπος», το 2001 το
εφεύρημα της «συγχώνευσης εργοληπτικών εταιριών», το 2004 η ανακάλυψη των πρόσθετων εγγυήσεων «Σουφλιά», το 2010 τι μας περιμένει.
Η πορεία είναι γνωστή. Οι εξήντα περίπου εταιρίες ανώτατης τάξης έγιναν εντός μίας δεκαετίας
το 2010 μόλις 2 και μισή, τα πακέτα της Ευρώπης
φαγώθηκαν χωρίς να το καταλάβουμε, τα Ολυμπιακά έργα δόθηκαν κατ’ ανάθεση επειδή «καθυστερήσαμε», όμως όλα αυτά δεν έφθασαν, οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί κατασκευαστές και
οι μικρές τεχνικές εταιρίες επιβιώνουν ακόμη, σε
πείσμα των καιρών και των νομοθετημάτων (και
προσφάτως και της «τρόικας»).
Οι νεοφιλελεύθεροι αλλά πρωτίστως οι νέο-σοσιαλιστικοί κύκλοι που οραματίζονται έναν «ελεύθερο και υγιή» ανταγωνισμό, αφού εξοντωθούν
φυσικά οι παρείσακτοι, αφού απομείνουν στην
αγορά μόνο οι «σοβαρές», «υγιείς», «δυνατές»,
κλπ κλπ εταιρίες, ώστε να κάνουν μεγαλύτερους
τζίρους, με μικρότερες εκπτώσεις και με μεγαλύτερα υπερκέρδη, ζητούν από το ΥΠΟΜΕΔΙ σκληρά
μέτρα εδώ και τώρα.
Ζητούν τη διατήρηση και αυστηροποίηση των
υπερβολικών (και αντισυνταγματικών) και πάντως σίγουρα «ταξικών» πρόσθετων εγγυήσεων,
τη διατήρηση και ενίσχυση του καταστροφικού
2940/2001 (περί συγχωνεύσεων) και σκαρφίζονται νέους μαθηματικούς τύπους και κριτήρια
επιλογής, για να είμαστε σίγουροι ποιοι και με τι
αντίτιμο, θα παίρνουν τις δουλειές.
Αν έχεις «παρά», αν έχεις να υποθηκεύσεις, δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα, είσαι καλός κατασκευαστής. Αν δεν έχεις, είσαι παρείσακτος «αεριτζής», «απατεώνας» «εργολάβος» και δε δικαιούσαι να «το παίζεις» τεχνική εταιρία, οφείλεις
να αυτοκτονήσεις επαγγελματικά υπέρ του υγιούς
ανταγωνισμού.
Δεν κατάλαβα ποτέ, γιατί η πλαστή εγγυητική είναι
περισσότερο παράνομη από το να «στήσεις» μία
μελετοκατασκευή, αφού «λαδώσεις» το σύμπαν,
ή από το να «στήσεις» μία ανάθεση με την μέθοδο
των «προσκλήσεων», ή από το να «στήσεις» τους
όρους ενός διαγωνισμού, ώστε να φωτογραφίζεις
για ανάδοχο τον εαυτό σου ή τους φίλους σου.
Προφανώς, η ζημία που προκαλείται στο κοινωνικό σύνολο από τις αναθέσεις αυτού του είδους
είναι πολύ μεγαλύτερη, από αυτήν που προξενεί
ο «κακομοίρης» που δεν έχει να υποθηκεύσει,
επειδή έδωσε μεγάλη έκπτωση, για να μπορέσει
να αναλάβει κάποιο έργο, έστω με τεράστια έκπτωση και να επιβιώσει.
Και επειδή ενδεχομένως να αναρωτιέσθε, τι τελικά πρεσβεύω, νομίζω ότι πρέπει να πάμε πίσω
ολοταχώς στον αρχικό Νόμο περί Δημοσίων Έργων τον Ν1418/1984. Οι τεχνικές εταιρίες δεν
είναι σίδερα, δεν είναι υποθήκες, δεν είναι εφημερίδες, δεν είναι τράπεζες, είναι πρωτίστως τα
στελέχη τους, οι μηχανικοί και οι εργατοτεχνίτες
που τις απαρτίζουν, είναι η επιστημονικότητα, η
πιστοποίηση, η κατασκευαστική πείρα και δεινότητα, είναι ο ιδρώτας της δουλειάς και όλα τα άλλα
είναι δευτερεύοντα.

Κλείνοντας θέλω να αναφερθώ σε ένα γνωστό διαφημιστικό σποτ, εις απάντηση των διαφόρων νεοφιλελεύθερων και προπάντων νεο¬σοσιαλιστών
οραματιστών και υπέρμαχων των «σκληρών» μέτρων (για τους άλλους): «Η ελπίδα περπατά γρηγορότερα από το φόβο».
Αγαπητέ Πρόεδρε και συνάδελφοι, ας μην αναπαράγουμε λοιπόν, ελαφρά τη καρδία προβοκατόρικα και δυσφημιστικά για μας δημοσιεύματα και
ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί για διαφάνεια και
κατάργηση όλων των «μέτρων» που έχουν οδηγήσει τους μηχανικούς κατασκευαστές δημόσιων
έργων στην καταστροφή.
Θεσσαλονίκη 09/09/2010 n

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ανακοίνωση – Πρόσκληση
Μετά την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΠΕΣ
προς διεύρυνση του αριθμού των μελών της, ενημερώνουμε με την παρούσα τους συναδέλφους ότι
μπορούν να γίνουν μέλη της, εφ’ όσον το επιθυμούν
και πληρούν τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται
στην αίτηση η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.4shared.com/document/
KT8FTmTf/___-.html. Επίσης το καταστατικό της
εταιρείας με βάση το οποίο μπορούν να πληροφορηθούν για την ΕΠΕΣ βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.4shared.com/document/
LPY8NEeK/__online.html . Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης βρίσκονται πάνω σε αυτή. Για
πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στον Γενικό Γραμματέα της ΕΠΕΣ, Δρ Θ. Σαλονικιό
στο τηλέφωνο 2310476081 - 4 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση salonikios@itsak.gr. n

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΣΜΕΔΕ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η είσπραξη των δαπανών νοσηλίων μέσω τραπέζης, παρακαλούνται οι
ασφαλισμένοι όπως δηλώνουν τον αριθμό τραπέζης, είτε προσκομίζοντας το ίδιο το βιβλιάριο είτε
φωτοτυπία αυτού.
Ο λογαριασμός ανοίγεται αποκλειστικά και μόνο
στο όνομα του άμεσα ασφαλισμένου χωρίς να είναι
απαραίτητη η αναγραφή των ονομάτων των προστατευομένων μελών ως συνδικαιούχων.
Για περιπτώσεις διαζευγμένων, χήρων και τέκνων
θανόντων μηχανικών επικοινωνήστε με το τμήμα
εκκαθάρισης νοσηλίων Θεσσαλονίκης, στο τηλ.
2310276918. n
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ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΥΛΙΚΑ
& ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επίσκεψη Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη

Ημερίδα ΕΤΕΠΑΜ, 20 Νοεμβρίου

Συνάντηση με μέλη της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε η Βοηθός
Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) στον κύκλο Ποιότητας Ζωής, Ευαγγελία Μπαλλά. Στη διάρκεια της επίσκεψης της κας Μπαλλά στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος, οι δύο πλευρές εξέτασαν το ενδεχόμενο συνεργασίας, σε θέματα
που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
Καλωσορίζοντας την κυρία Μπαλλά, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, επεσήμανε πως ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκε το Επιμελητήριο στέλεχος του ΣτΠ και τόνισε ότι το ΤΕΕ και ο Κύκλος Ποιότητας
Ζωής έχουν πάρα πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. «Το ΤΕΕ είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας. Επομένως, είναι φυσικό να ασχολούμαστε
με πάρα πολλά θέματα καθώς διαθέτουμε τις απαραίτητες γνώσεις. Το ΤΕΕ
είναι πέρα και πάνω από παρατάξεις και συντεχνιακά συμφέροντα», είπε
χαρακτηριστικά.
Η κυρία Μπαλλά, η οποία είναι τοπογράφος μηχανικός και μέλος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη και πιο
συγκεκριμένα του Κύκλου Ποιότητας Ζωής. «Ο Κύκλος μας έχει εκτεταμένο
αντικείμενο, ένα πολύ μεγάλο έργο νομοθεσίας προς έλεγχο και υπάρχουν
τα περισσότερα αντικρουόμενα συμφέροντα. Με τη συνάντηση αυτή προσδοκώ μία ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, μέσα από την οποία θα δούμε αν
υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης κοινών δράσεων με το ΤΕΕ. Ο Συνήγορος
βρίσκεται πλέον στη φάση της εξωτερίκευσης της πολύχρονης εμπειρίας
του», είπε χαρακτηριστικά. Αμέσως μετά ξεκαθάρισε πως επιδιώκει «στρατηγικές συνεργασίες και συμμαχίες» με επιστημονικούς φορείς, οι οποίοι
επίσης προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής ήταν από τους πρώτους που συστήθηκαν το 1998.
Το επιστημονικό του προσωπικό αποτελείται από 35 ειδικούς επιστήμονες,
ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Είναι νομικοί, μηχανικοί κι άλλων ειδικοτήτων.
Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου Κύκλου είναι ότι καλύπτει ένα πολύ μεγάλο πεδίο, σε ότι αφορά την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Δίνοντας ορισμένα στοιχεία για τη δράση του Κύκλου
Ποιότητας Ζωής του Συνηγόρου του Πολίτη είπε πως από το 1998 έως σήμερα έχει δεχθεί περίπου 25.000 αναφορές-καταγγελίες πολιτών. Από αυτές
το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσαν την κατηγορία του οικιστικού περιβάλλοντος, δηλαδή προβλήματα που έχουν οι πολίτες με τις πολεοδομίες. Τρεις
στις τέσσερις καταγγελίες είχαν θετική κατάληξη για τους πολίτες, ενώ ο
μέσος χρόνος ανταπόκρισης των στελεχών του ΣτΠ στα αιτήματα των πολιτών σχετίζεται άμεσα με την περιπλοκότητα της υπόθεσης και κυμαίνεται
από δύο μήνες έως δύο χρόνια.
Επιπλέον, ο Κύκλος έχει εκπονήσει περισσότερα από 100 πορίσματα που
φιλοξενούνται στη σελίδα του Συνηγόρου στο διαδίκτυο και τα στελέχη του
έχουν αποστείλει αρκετές υποθέσεις στον αρμόδιο εισαγγελέα. «Ο Συνήγορος είναι ένας διαμεσολαβητικός θεσμός. Κάθε υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί μας. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα», τόνισε.
Ακολούθησε διάλογος των μελών της διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την κυρία Μπαλλά ενώ στο τέλος της συνάντησης ο κ. Κονακλίδης παρέδωσε στη
Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη ένα φάκελο, ο οποίος περιείχε τις θέσεις του
Επιμελητηρίου για την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Θερμαϊκού, τη Σιδηροδρομική Εγνατία, την ανάπλαση της κεντρικής περιοχής της Θεσσαλονίκης,
τα αποτελέσματα της έρευνας για τις αστικές οχλήσεις και την έρευνα για
τους αρχιτεκτονικούς και πολεοδομικούς μετασχηματισμούς στην πόλη
λόγω της μετανάστευσης.
Στη συνάντηση, εκτός από τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχαν τα μέλη
της Δ.Ε., Χρυσόστομος Μακράκης – Καραχάλιος, Δημήτρης Μήτρου, Κυριάκος Μουρατίδης, Πάρις Μπίλιας και Γιώργος Ουρσουζίδης καθώς και η
διευθύντρια του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Βίκυ Παπαγεωργίου. n

Η Εταιρεία Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης Μνημείων (ΕΤΕΠΑΜ) οργανώνει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 20 Νοεμβρίου
του 2010, ημερίδα με θέμα «Τεχνικές Αναστήλωσης, υλικά και προβλήματα εφαρμογής», στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 49).
Στο αντικείμενο της ημερίδας εμπίπτουν ζητήματα σχετικά με την αναστήλωση των ιστορικών κτισμάτων (και των λειψάνων τους), που αφορούν στη
μεθοδολογία των επεμβάσεων και στην τεχνολογική έρευνα (τεκμηρίωση,
τεχνικές, υλικά κλπ) όσο και στα προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν κατά
την εφαρμογή των μελετών.
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ουσιαστική αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συνέδρων και εισηγητών και η πρόκληση ενός γόνιμου
διεπιστημονικού διαλόγου, που θα συνεισφέρει στην προώθηση (προς όλους
τους φορείς υλοποίησης στη χώρα μας) της δέουσας προσέγγισης στις χρησιμοποιούμενες τεχνικές και υλικά στην αποκατάσταση των μνημείων.
O χρόνος παρουσίασης κάθε εισήγησης είναι 15 λεπτά.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ανοικτή (με ή χωρίς ανακοίνωση) και το
κόστος ανέρχεται σε 25 €. Προβλέπεται η έκδοση ψηφιακού δίσκου (cd) με
τις εισηγήσεις, ο οποίος θα δοθεί στους συμμετέχοντες με την έναρξη της
ημερίδας και συμπεριλαμβάνεται στο κόστος εγγραφής.
Η Οργανωτική Επιτροπή της ημερίδας αποτελείται από τους: Σ. Βογιατζή,
Ε. Δεληνικόλα, Κ. Δρόσου, Χ. Ιγνατάκη, Α. Μιλτιάδου, Μ. Στεφανίδου, Σ. Στεφάνου.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θερμοπυλών 42, Θεσσαλονίκη 54248
Τηλ 6993933138, (Κ. Δρόσου, αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΤΕΠΑΜ), e-mail: ddrosou@
teemail.gr, conference@etepam.gr, ηλεκτρ. Διευθ. www.etepam.gr. n

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ
ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βιβλιοπαρουσίαση
Στα «σπλάχνα» της Θεσσαλονίκης αναπαύεται χιλιετηρίδες τώρα η ιστορία
της, ήδη από το 315 π.Χ. Μέρος αυτής της ιστορίας έφεραν στο φως οι εργασίες διάνοιξης του μετρό, που αποκάλυψαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα σε έξι σημεία της Θεσσαλονίκης, κάτι αναμενόμενο σε μια πόλη με
τόσο μεγάλη ιστορία και τόσους πολιτισμούς...
Η αρχαιολογική ανασκαφή καλύπτει συνολική έκταση 19.200 m2 και η «Αττικό Μετρό Α.Ε.», σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, θα αναδείξει
τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα σε κεντρικούς σταθμούς του δικτύου.
Την αξονική τομογραφία στο επιφανειακό σώμα και στα σπλάχνα της πόλης
την αποτυπώνει ιστορικά ο Καιρός, αλλά την αναγκαστική υπενθύμιση αυτής
της ιστορίας μας την προκαλούν έργα μεγάλης κλίμακας, όπως το μετρό της
πόλης.
Ενίοτε, τέτοιες κατασκευαστικές υποδομές μπορούν να αποκαταστήσουν
κομμάτια της ιστορίας. Αυτά τα κομμάτια της ιστορίας ως μνημονικά ίχνη
-όχι απλώς του αστικού χώρου, αλλά και των ιστορικών παραλείψεων και
αποσιωπήσεων που θέσπισαν τρόπον τινά οι κυρίαρχες εξουσίες- οφείλουμε στη νεοτερική εποχή μας να τα αναστοχαστούμε και να τα εκθέσουμε σε
κοινή θέα, δηλαδή σε δημόσια γνώση.
Αυτό άλλωστε επιχειρεί και το βιβλίο με τίτλο «Το μετρό μετράει τη Θεσσαλονίκη» του Κώστα Θεολόγου (που διδάσκει ιστορία του πολιτισμού και
φιλοσοφία της επιστήμης στο ΕΜΠ) και της νεαρής Μαρίας Κωνσταντινίδη
(αποφοίτου της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων του ΕΜΠ).
Το βιβλίο, 218 σελίδων, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις University Studio
Press και αποτελεί μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Τα έξι κεφάλαιά του
αναπτύσσουν την εξής θεματολογία: ιστορική αναδρομή και πολεοδομικά
χαρακτηριστικά (ξεκινώντας από το 315 πΧ και φτάνοντας μέχρι τη Θεσσαλονίκη του σήμερα), δημογραφική εξέλιξη και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά,
σύστημα μεταφορών και οδικό δίκτυο, κατασκευή του μετρό, προβλήματα
και προοπτικές στη χάραξη του έργου και προτάσεις-ανακεφαλαίωση. n

12/405
ΤΕΥΧΟΣ

15 OKTΩBPIOY 2010

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
ΤΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεθνής διαγωνισμός μελετών
Επιμέλεια: n ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Θωμάς Τζιάτζιος, Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός Μελετών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν.3316/2005
Προβλέφθηκε η σύνταξη τριών προκαταρκτικών μελετών από ισάριθμα μελετητικά σχήματα και η ανάθεση εκπόνησης προμελέτης στο μελετητικό σχήμα
με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Θωμάς Τζιάτζιος, αρχιτέκτων μηχανικός, πρόεδρος
Γιώργος Καρνούτσος, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ
Βασίλης Κονιόρδος, αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος ΥΠΠΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 2007
ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2010
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΘΗΣΕΑΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΩΝ: 199.512,00 € (πλέον ΦΠΑ)
n ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης και προμελέτης για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου των Δώδεκα Αποστόλων Θεσσαλονίκης μέσα από τη διατύπωση προτάσεων διαμόρφωσης της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές και συγκοινωνιακές
παραμέτρους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ιστορικά δεδομένα του χώρου.
Η περιοχή μελέτης που βρίσκεται στο δυτικό άκρο του ιστορικού κέντρου της
πόλης, σε επαφή με την πλατεία Βαρδαρίου, αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης καθώς εδώ συγκεντρώνονται πολλά μνημεία που της προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ωστόσο, σωρεία
προβλημάτων και αντιθέσεων την καθιστούν ένα υποβαθμισμένο τμήμα της
πόλης που χρήζει άμεσης ανάδειξης και ένταξής του στην πόλη.
Επιθυμία του αγωνοθέτη ήταν να υπάρξει μια γόνιμη αναζήτηση ολοκληρωμένων
προτάσεων για την αναβάθμιση της περιοχής, με σαφείς κατευθύνσεις για την εξασφάλιση της υλοποίησής τους.. Εξαιτίας της παραπάνω πολυπλοκότητας δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη τριών προκαταρκτικών μελετών για την επιλογή της βέλτιστης.
n ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ως γενικοί στόχοι του έργου μπορούν να οριστούν οι παρακάτω επιδιώξεις:
• Ανάπλαση και εξυγίανση της περιοχής με σκοπό την ενοποίηση των διατηρούμενων στοιχείων του χώρου και των νέων προτεινόμενων επεμβάσεων.
- Αναγνωσιμότητα των λειτουργιών της περιοχής (προσπελάσεις-διαδρομές–
δημόσιοι ελεύθεροι χώροι-μνημεία)
- Ανάπλαση των δημόσιων ελεύθερων χώρων
- Αισθητική αναβάθμιση των μετώπων των οικοδομικών τετραγώνων που περιβάλλουν τα μνημεία.

- Οργανική σύνδεση της περιοχής με την πόλη
• Ανάδειξη των μνημείων της περιοχής.
- Αναγνωσιμότητα του μνημειακού συνόλου
- Σύνδεση των μνημείων και ενιαία αντιμετώπισή της επέμβασης για την ανάδειξή τους.
- Προστασία και ανάδειξη του ανασκαμμένου χώρου και η σύνδεσή του με το
υπόλοιπο μνημειακό σύνολο.
- Ανάδειξη της σημασίας του νερού, καθώς ιστορικά υπήρξε κυρίαρχο στοιχείο
της περιοχής.
• Επίλυση ή διευθέτηση του κυκλοφοριακού και δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για τους πεζούς.
- Οργανική ένταξη στο κυκλοφοριακό της ευρύτερης περιοχής με συνεκτίμηση
της ιδιαιτερότητας της περιοχής
- Αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης των αυτοκινήτων της περιοχής
- Ενοποίηση του δικτύου διαδρομών για πεζούς
- Εξασφάλιση κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων
n Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η περιοχή μελέτης ορίζεται από τις οδούς Αγίου Δημητρίου, Α. Κάλβου, Καρατζά ενώ τα βυζαντινά τείχη αποτελούν το δυτικό της όριο. Μέσα σ’ αυτά τα
όρια κυρίαρχη είναι η παρουσία τεσσάρων σημαντικών μνημείων, του Ναού
των Δώδεκα Αποστόλων, της Κινστέρνας και του Πυλώνα της βυζαντινής μονής (τα παραπάνω τρία ανήκουν στο ίδιο μνημειακό σύνολο), καθώς και του
οθωμανικού λουτρού Πασά Χαμάμ ή Λουτρά Φοίνιξ. Επίσης μια ζώνη από αρχαιολογικά ευρήματα αναπτύσσεται κατά μήκος του Τείχους. Σημειώνεται ότι η
περιοχή εντάσσεται στον άξονα αρχαιολογικού περιπάτου των δυτικών τειχών.
Σωρεία προβλημάτων και αντιθέσεων την καθιστούν ένα υποβαθμισμένο τμήμα
της πόλης που χρήζει άμεσης ανάδειξης και ένταξής του στην πόλη. Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στη μεγάλη συγκέντρωση χρήσεων σχετικών με
εξυπηρετήσεις αυτοκινήτων στην περιοχή, που σε συνδυασμό και με την άναρχη
στάθμευση, έχουν σαν αποτέλεσμα την υπερβολική παρουσία τους εδώ.
Η περιοχή που λήφθηκε υπόψη στη μελέτη περιλαμβάνει όλα τα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από την πλατεία των Δώδεκα Αποστόλων ενώ η έκταση
επέμβασης, την οποία αποτελούν οι ελεύθεροι χώροι μεταξύ των οικοδομικών
τετραγώνων, είναι περίπου της τάξης των 12.000 τμ.
Οι προσόψεις των οικοδομικών τετραγώνων που βρίσκονται περιμετρικά του
περιβάλλοντος χώρου των μνημείων θα αντιμετωπιστούν από τη μελέτη.
n H EΚΘΕΣΗ
Οι τρεις προκαταρκτικές μελέτες για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου
του μνημειακού συνόλου των Δώδεκα Αποστόλων Θεσσαλονίκης, που εκπονήθηκαν στα πλαίσια Διαγωνισμού Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα εκτίθενται στον Εκθεσιακό Χώρο
του Κέντρου Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13 από τις 18
έως τις 22 Οκτωβρίου 2010.
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης : Δευτέρα – Παρασκευή : 9:00 – 14:00
Η παρουσίαση των προτάσεων από τους μελετητές θα γίνει την Δευτέρα 18
Οκτωβρίου 2010 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Κέντρου Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13, 1ος όροφος
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1o ΒΡΑΒΕΙΟ
Ομάδα Μελέτης:
«ΤΡΟΠΑΛΙΣ Ε.Τ.Ε. – Α.ΤΣΕΡΑΝΙΔΗΣ
και συνεργάτες Ε.Ε.»,
Μέρτζιος Νικόλαος,
Σαλιάχης Ευθύμιος,
Παπαδόπουλος Συμεών

Η κεντρική ιδέα της μελέτης μας, είναι η ανάδειξη και
προβολή των μνημείων της περιοχής, μέσα στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό που τα περιβάλλει. Η επιλογή
ήρεμων και καθαρών επιφανειών και οι παρεμβάσεις
ήπιας μορφής στις χαράξεις και στις διαδρομές, τονίζουν το μνημειακό χαρακτήρα της περιοχής και αναδεικνύουν τα ιστορικά στοιχεία.
Κεντρικοί άξονες της πρότασής μας είναι:
• Ενοποίηση του περιβάλλοντα χώρου με πεζοδρόμηση των οδών της περιοχής, απομάκρυνση των σταθμευμένων οχημάτων και χρήση ενιαίων υλικών και στοιχείων εξοπλισμού.
• Οριοθέτηση της περιοχής με μετατροπή της οδού που
την περιβάλλει σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.
• Δημιουργία δύο σημείων στάσης στο ύψος της οδού
Αγ. Δημητρίου για θέαση της περιοχής ανάπλασης από
υψηλότερο σημείο.
• Προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, από
την οδό Αγ. Δημητρίου, με κατάλληλες διαμορφώσεις.
• Χρήση του υδάτινου στοιχείου που επαναφέρει στη
μνήμη τη συνεχή παρουσία του στην περιοχή και τονίζει
την ύπαρξη της βυζαντινής κινστέρνας.
• Βελτίωση του μικροκλίματος, της ποιότητας ζωής των
κατοίκων και της ηχορύπανσης με τον περιβαλλοντικό
σχεδιασμό, την αύξηση της επιφάνειας του πρασίνου, τη
δενδροφύτευση και την απουσία των οχημάτων.
Τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τη μελέτη λειτουργούν προς την κατεύθυνση της ανάδειξης των μνημείων και της επαναλειτουργίας της πλατείας ως δημόσιου χώρου συγκέντρωσης, αναψυχής και πολιτισμού. n
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2o ΒΡΑΒΕΙΟ
Ομάδα Μελέτης:
«METROPOLIS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» Ε.Π.Ε.,
Κόπτσης Πασχάλης,
«ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε.»
Ι. Κλέττας-χ. Σελεβέντας & ΣΙΑ Ο.Ε.,
«ΟΙΚΟΔΑΣΙΚΗ Ο.Ε.»
Ι. Χατζημελετίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
H ανάπλαση της περιοχής των 12 Αποστόλων, ενός
τόπου που χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό πλούτο
ιστορικότητας, αισθητικής και διαπολιτισμικής μνήμης, αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την πολιτιστική
φυσιογνωμία της πόλης.
Η ομάδα μελέτης της METROPOLIS προτείνει την
ανάπλαση στο σημερινό κτιριακό απόθεμα έτσι
ώστε:
• να αναδεικνύει τη διαχρονική, πολυσήμαντη, ταυτότητα του τόπου που κρύβει τις πολύτιμες οπτικές
του μνημειακού πλούτου πίσω από τις αλόγιστες
επεμβάσεις και την προφανή εγκατάλειψη…
• να έλκει κιναισθητικά τον επισκέπτη και συγχρόνως διεγείρει την πολυφορτισμένη σύγχρονη όραση
και σκέψη του, δίνοντας αφορμές για εξαγνιστικά βυθίσματα σε χρόνους και αξίες αναλλοίωτες…
• να αποδίδει ποιοτική ζωή στην περιοχή και να στοχεύει σε κίνητρα επισκεψιμότητάς της…

3o ΒΡΑΒΕΙΟ
Ομάδα Μελέτης:
«Μ. Καντιδάκης – Σύμβουλοι Μηχανικοί» Ε.Ε.,
Στεργιάννης Αθανάσιος,
Βαγγελινού Χρυσάνθη,
Γούναρης Νικόλαος

Η πρόταση επιχειρεί να διαμορφώσει συνεχή δημόσιο χώρο, μέσα στον οποίο συνυπάρχουν αρμονικά οι
επιμέρους αρχαιολογικοί χώροι, τα προστατευόμενα
μνημεία και η καθημερινή δραστηριότητα. Τα σημεία
της περιοχής με έντονο αστικό χαρακτήρα, όπως πεζοδρόμια και πλατείες, διαμορφώνονται ως συνεχείς σκληρές επιφάνειες, ενώ στα σημεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων, Πρόπυλον
επί της οδού Παπαρρηγοπούλου και Λουτρά επί της
οδού Κάλβου) η διαμόρφωση μεταβάλλεται ως προς
το υλικό και το ύφος: Eμφανίζονται αυτόνομες συνθέσεις από ξύλινες κατασκευές σε συνδυασμό με
φυτεύσεις, στοχεύοντας στην ενεργοποίηση του χώρου και στην απόδοση ιδιαίτερου χαρακτήρα στο σύνολο της περιοχής. n

• να επιδιώκει να ισορροπήσει και να ξαφνιάσει… με
τα περάσματα από το σύγχρονο γίγνεσθαι στην αποκάλυψη του πολύτιμου που διατηρήθηκε.
Αξιόλογα εργαλεία χειρισμού στη μελέτη του νέου
αναπλασμένου αρχιτεκτονικού χώρου γίνονται μαζί
με άλλα και τα έξης :
• οι ελεγχόμενες οπτικές που αποκαλύπτουν ή αποκρύπτουν… στην κιναισθητική προσέγγιση του επισκέπτη… το νέο χώρο, με πράσινα φυτικά στοιχεία,

σε αρμονικές ογκοπλασίες και με τις συμβολικές
προεκτάσεις τους (κυπαρίσσια).
• Ο χειρισμός του φωτός που συμβάλλει καθοριστικά στη νυχτερινή ανάδειξη του μνημειακού συγκροτήματος και του νέου περιβάλλοντός του.
• Τα νεοφανή για σήμερα στοιχεία έλξης που αναδύονται από τα ιστορικά δεδομένα της περιοχής όπως
το νερό και οι χώροι στάσης και περισυλλογής. n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ «ΑΝΥΠΑΚΟΥΕΣ» ΧΩΡΕΣ
Kυρώσεις υπό τη μορφή επιβολής προστίμου
με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας πρότεινε
χθες στους «27» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
χώρες που έχουν υπερβολικό έλλειμμα ή χρέος
είτε υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες (ανταγωνιστικότητα, αγορά εργασίας κ.λπ.). Η
Κομισιόν απέφυγε τη λήψη μέτρων που δεν είναι
συμβατά με τη σημερινή Συνθήκη και συνεπώς η
εφαρμογή τους απαιτεί την τροποποίησή της, κάτι
που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ηγετών των
«27». Ο πρόεδρος Ζοζέ Μπαρόζο, που παρουσίασε τις προτάσεις από κοινού με τον επίτροπο
Ολι Ρεν, βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί στην
περίπτωση της Ελλάδας, δηλώνοντας: «Ο ελληνικός λαός πληρώνει σήμερα ακριβά το γεγονός ότι
οι αρχές της χώρας δε σεβάστηκαν το Σύμφωνο
Σταθερότητας»... Οι προτάσεις που υιοθέτησε η
Επιτροπή βασίζονται στο άρθρο 136 της Συνθήκης
της Λισαβόνας, το οποίο προβλέπει την ενίσχυση
του οικονομικού συντονισμού και της πειθαρχίας
των χωρών της ευρωζώνης. Ο Όλι Ρέν διευκρίνισε ότι η Κομισιόν θα υποβάλει σύντομα δέσμη
μέτρων για τις χρηματοδοτικές δαπάνες, που θα
αφορούν όλες τις χώρες της Ε.Ε. Έμμεσα προανήγγειλε πρόταση για πάγωμα των χρηματοδοτήσεων των κοινοτικών ταμείων στις «ανυπάκουες»
χώρες της Ευρώπης των 27.
(Εξπρές 30/9/2010)

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η προκαταρκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων
από τις μετρήσεις εκείνης της ημέρας στο πεζοδρομημένο κέντρο έδειξαν ότι στην πλατεία Αγίας
Σοφίας, η συγκέντρωση νανοσωματιδίων ήταν
μειωμένη κατά 70%, η συγκέντρωση των oξειδίων του αζώτου κατά 96% και η συγκέντρωση
του μονοξειδίου του άνθρακα κατά 85% σε σχέση
με τις αντίστοιχες μέσες συγκεντρώσεις σε συνθήκες κυκλοφορίας οχημάτων. Στην καρδιά της
πανεπιστημιούπολης, απαλλαγμένης εκείνη την
ημέρα από τα οχήματα φοιτητών και προσωπικού,
μειωμένες ήταν οι συγκεντρώσεις νανοσωματιδίων κατά 40%, οξειδίων του αζώτου κατά 40% και
μονοξειδίου του άνθρακα κατά 23% σε σχέση με
τις αντίστοιχες μέσες συγκεντρώσεις σε μια συνηθισμένη ημέρα ελεύθερης κυκλοφορίας των
οχημάτων.
Αξιολόγηση στις μετρήσεις έκανε το Κινητό
Εργαστήρι Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Ρύπων
MOBILAB του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ITXHΔ) του ΕΚΕΤΑ.
(Καθημερινή 28/9/2010)

άς και Επεκτάσεις Δικτύου Τηλεθέρμανσης”. Το
συνολικό ποσό που θα εκταμιευθεί μέχρι το τέλος
του έτους ανέρχεται σε 7,5 εκατ. ευρώ. Το σύστημα τηλεθέρμανσης προσφέρει φθηνή θέρμανση
σε περίπου 25.000 νοικοκυριά, ενώ προσφέρει
στον πληθυσμό της πόλης καθαρότερο περιβάλλον, απαλλαγμένο από τις καμινάδες κεντρικών
θερμάνσεων που λειτουργούν με πετρέλαιο. Επιπλέον, ανοίγει νέες θέσεις εργασίας.
(Μακεδονία 30/9/2010)

100% «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 2050 ΣΤΗ
ΔΑΝΙΑ
Μέσα στα επόμενα 40 χρόνια, η Δανία θα μπορούσε να απαλλαγεί από τα ορυκτά καύσιμα, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της
από ανανεώσιμες πηγές. Σύμφωνα με έκθεση της
κυβερνητικής επιτροπής κλίματος, η σκανδιναβική χώρα θα μπορούσε να αντλεί το σύνολο της
ενέργειας που χρειάζεται από τον άνεμο και από
βιομάζα, κάτι που –όπως υπολογίζει- τη συμφέρει και οικονομικά σε σχέση με το να συνεχίσει
να χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα. Τις εκτιμήσεις
της επιτροπής χαιρέτισε ο γνωστός όμιλος ανεμογεννητριών Vestas, λέγοντας ότι μια τέτοια
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΑ!
Η δημόσια επιχείρηση της Θεσσαλονίκης μετα- εξέλιξη θα βοηθούσε τη Δανία να παγιώσει την
τρέπεται στη «ΜΟΜΑ» του 21ου αιώνα καθώς ηγετική της θέση στον κλάδο της αιολικής ενέραναλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή δεκά- γειας παγκοσμίως. […] Οι συντάκτες της έκθεσης
δων έργων υποδομής- «Διαθέτει την τεχνογνω- εισηγούνται την επένδυση του 0,5% του ετήσιου
σία και τη διαχειριστική επάρκεια για ΣΔΙΤ και ΑΕΠ –περίπου 2,3 δισ ευρώ- στις ανανεώσιμες
ΕΣΠΑ». Κατασκευαστική εταιρεία 7ης τάξεως θα πηγές ενέργειας.
θυμίζει σε λίγο καιρό η Εγνατία Οδός ΑΕ καθώς (Απογευματινή 30/9/2010)
επεκτείνει τη δραστηριότητά της έξω από την
παραδοσιακή ζώνη επιρροής της και ετοιμάζε- ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝ «ΑΣΤΕται να μετατραπεί στη «ΜΟΜΑ» του 21ου αιώνα! ΡΩΝ» ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Η ΔΕΚΟ που είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο
έργο υποδομής στη σύγχρονη ιστορία της χώρας
αναβαθμίζεται σε μίνι υπουργείο Υποδομών αφού
αναλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή όλων
των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ τοπικών
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙ
και περιφερειακών έργων σε Μακεδονία, ΘράΠροχωρούν σε ενοποίηση ιδρυμάτων αλλά και κη και Αιγαίο. Σύμφωνα με κοινή απόφαση του
μεταφορά τμημάτων για να μειώσουν το κόστος υπουργού Υποδομών κ. Δ. Ρέππα και του πρώην
λειτουργίας. Ένα βήμα μπροστά από το υπουργείο υφυπουργού Οικονομίας κ. Στ. Αρναουτάκη, η
Παιδείας βρίσκονται ιδρύματα της Ανώτατης Εκ- Εγνατία Οδός ΑΕ αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση
παίδευσης καθώς προχωρούν στην εφαρμογή του 96 σημαντικών έργων υποδομής μέσα από πέσχεδίου «Καλλικράτης» για την Παιδεία, αρχικά ντε συμβάσεις. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται
με συγχωνεύσεις τμημάτων, ενοποιήσεις ιδρυμά- στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1505), Φωτογραφία από την ιστοσελίδα της «Ελευθεροτυπίας»
των, αλλά και την... επιστροφή παραρτημάτων τους η Εγνατία Οδός ΑΕ «αναλαμβάνει την ευθύνη για Ρωσική εταιρεία αποκάλυψε σήμερα τα φιλόδοξα
στη βάση του κάθε ιδρύματος, προκειμένου να την ωρίμανση των έργων, ήτοι για την ολοκλήρω- σχέδιά της για τη δημιουργία ενός διαστημικού ξενοεξοικονομήσουν τεράστια ποσά. Ήδη, το ΤΕΙ του ση- επικαιροποίηση των μελετών, καθώς και για δοχείου για πλούσιους τουρίστες του διαστήματος.
Πειραιά αποφάσισε να μεταφέρει το τμήμα Του- την προώθηση των διαδικασιών για την εξασφά- Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων,RIA
ριστικών Επιχειρήσεων από τις Σπέτσες, καθώς λιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων». Μάλιστα, Novosti, η εταιρεία Orbital Technologies αναη λειτουργία του εκεί στοίχιζε στο ίδρυμα σχεδόν στις περισσότερες των περιπτώσεων, παίρνει το κοίνωσε ότι το τεσσάρων δωματίων διαστημικό
300.000 ευρώ ετησίως, για να εξυπηρετεί μόνο... γενικό πρόσταγμα και «στο συντονισμό των μελε- ξενοδοχείο θα έχει μπει σε τροχιά έως το 2016.
20 σπουδαστές, που φοιτούσαν σε όλα τα εξάμη- τών οι οποίες εκπονούνται ήδη από υπηρεσίες της Οι ένοικοι θα μεταφέρονται στο ξενοδοχείο με
να, ενώ φέτος το τμήμα με τη μεταφορά του στον περιφέρειας ή των νομαρχιών», όπως αναφέρεται διαστημόπλοια τύπου Σογιούζ κατά τον ίδιο τρόΠειραιά δέχτηκε 100 σπουδαστές. Οι διοικήσεις στην απόφαση. «Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα πο που μεταφέρονται οι κοσμοναύτες στο Διεθνή
των ΤΕΙ, κυρίως, αλλά και πολλών πανεπιστημίων πόρων από τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμ- Διαστημικό Σταθμό. Ο επικεφαλής της εταιρείας
έχουν αποφασίσει να συγκαλέσουν τα αρμόδια ματα, η Εγνατία Οδός ΑΕεπιμελείται των διαδικα- Σεργκέι Κοστένγκο, διαβεβαίωσε ότι η διαμονή
όργανα προκειμένου να μελετήσουν το θέμα, ενώ σιών ένταξης των έργων σε αυτά και στη συνέχεια θα είναι πολύ άνετη και πως οι επισκέπτες θα
διαμηνύουν προς την κυβέρνηση ότι τέτοιες μεγά- δημοπρατεί, αναθέτει και διοικεί την κατασκευή έχουν πανοραμική θέα της Γης. Επίσης δήλωσε
λες αλλαγές απαιτούν πάνω απ’ όλα να γίνουν με των έργων. Στις περιπτώσεις ένταξης των έργων ότι θα απευθύνεται σε πλούσιους πελάτες και σε
ακαδημαϊκά κριτήρια.
σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ η Εγνα- ανθρώπους που εργάζονται σε ιδιωτικές εταιρεί(Έθνος 29/9/2010)
τία Οδός ΑΕ αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδι- ες και επιθυμούν να κάνουν έρευνα στο διάστηοτήτων και ευθυνών του δικαιούχου πράξεων» μα. Το πρώτο συγκρότημα θα απαρτίζεται από
ΕΦΥΓΑΝ ΤΑ ΙΧ, ΚΑΘΑΡΙΣΕ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΗ επισημαίνεται στο κείμενο των αποφάσεων.
τέσσερις καμπίνες, με κατοικήσιμο όγκο 20 κυΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
βικών μέτρων, σχεδιασμένες να φιλοξενούν έως
(Το Βήμα 25/9/2010)
Οι Θεσσαλονικείς έζησαν για πρώτη φορά «Μια
και επτά επισκέπτες. Δεν έχει διευκρινιστεί πως
αλλιώτικη Μέρα, Μια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο». ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ θα κατασκευαστεί το ξενοδοχείο, όμως η Orbital
Είδαν για τέσσερις ώρες τη «Θεσσαλονίκη Αλλι- ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Technologies στην ιστοσελίδα της αναφέρει την
ώς». Ανθρώπινη, ελεύθερη από τα περισσότερα Φθηνότερη θέρμανση έως και 50% σε σύγκριση Energia, τη ρωσική κρατική εταιρεία κατασκευής
αυτοκίνητα στο ιστορικό της κέντρο. Ξεχύθηκαν με το πετρέλαιο, καθαρότερο περιβάλλον και αύ- διαστημοπλοίων ως την ανάδοχο εταιρεία.
στους πεζόδρομους με τα ποδήλατα, περπάτη- ξηση της απασχόλησης θα απολαμβάνουν χάρη (Ελευθεροτυπία 30/9/2010)
σαν, συμμετείχαν στα δρώμενα που διοργάνωσε στην τηλεθέρμανση οι κάτοικοι του δήμου Πτολεη «Parallaxi» και διασκέδασαν μέσα σε μια κα- μαΐδας. Άρχισε η χρηματοδότηση από το υπουρθαρή ατμόσφαιρα μειωμένη από νανοσωματίδια, γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
σχεδόν απαλλαγμένη από οξείδιο του αζώτου και Αλλαγής, με αντίστοιχες τμηματικές αποφάσεις
μονοξείδιο του άνθρακα. Μπορεί οι ίδιοι να μην έγκρισης πίστωσης, του έργου “Τηλεθέρμανση
το είχαν αντιληφθεί, το επιβεβαιώνουν όμως οι Πτολεμαΐδας -Σύνδεση με τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιμετρήσεις της μοναδικής στην Ελλάδα και της πέμπτης στην Ευρώπη κινητής μονάδας MOBILAB
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΜΗΒΕ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΕ
Ο ΣΜΗΒΕ εκφράζει την αρνητική του θέση στη σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση ιδιωτικοποίηση του Ο.Σ.Ε. Η
σημασία των σιδηροδρομικών μεταφορών επιβάλει το
δημόσιο χαρακτήρα τους και υπαγορεύει την ανάγκη για
τον κοινωνικό τους έλεγχο. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές
δεν αποτελούν μόνο το φθηνότερο μέσο μεταφοράς ανά
μονάδα μεταφερόμενου έργου, αλλά είναι ταυτόχρονα και
το πλέον οικολογικό μέσο μαζικής μεταφοράς.
Η εύρυθμη λειτουργία τους και το προσιτό της χρήσης
τους πρέπει να διατηρηθεί όχι μόνο ως οικονομικό στήριγμα στην περίοδο που διανύουμε, αλλά και ως μία από τις
βάσεις που μπορούν να στηρίζουν ένα διαφορετικό – πιο
ανθρώπινο - τρόπο καθημερινής ζωής. Η εμφανιζόμενη
από την κυβέρνηση ανάγκη για το άμεσο «ξεφόρτωμα»
μίας επιζήμιας επιχείρησης είναι ξεκάθαρα ψευδής και
υποκριτική θέση.
Ο Ο.Σ.Ε. είναι παθητικός γιατί αυτό μεθοδεύτηκε από τις
κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών. Μεθοδικά και επί
σειρά ετών τόσο οι διορισμένες διοικήσεις όσο και η πολιτική ηγεσία όχι απλά δε στήριξαν την ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισμό του οργανισμού αλλά συστηματικά έκαναν
επιλογές, που με μαθηματική βεβαιότητα θα τον οδηγούσαν στη χρεοκοπία:
α) Επί σειρά ετών το κράτος δεν κατέβαλε στον ΟΣΕ την
επιδότηση που του όφειλε, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες που έχουν δημόσιο σιδηρόδρομο, θεωρώντας το ως
κοινωνικό αγαθό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο ΟΣΕ
αναγκάστηκε να χρεωθεί με δάνεια υψηλών επιτοκίων
από τράπεζες, που είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία
και διόγκωση του χρέους.
β) Επίσης, εμπορευματικές μεταφορές, κύριο και κερδοφόρο κομμάτι της δραστηριότητας του ΟΣΕ, δόθηκαν,
χωρίς κανένα προφανή λόγο για το δημόσιο συμφέρον,
σε ιδιώτες(π.χ. ΚΤΕΛ), στερώντας από τον ΟΣΕ σημαντικό
έσοδο.
Είναι λοιπόν υποκριτικό σήμερα να κατηγορούμε τους
εργαζόμενους για τις ζημίες του Ο.Σ.Ε., ενώ η κυβέρνηση
σχεδιάζει ιδιωτικοποίηση – ξεπούλημα, προχωρώντας σε
μαζικές απολύσεις. Δεν αποφάσιζαν αυτοί για τις πολιτικές
διοίκησής του.
Είναι υποκριτικό να γίνεται αυτό από κυβερνήσεις που
αγνοούσαν τους σιδηροδρόμους και επιδοτούσαν ποικιλότροπα το Ι.Χ. στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Οι κυβερνήσεις
φταίνε για όλα αυτά και τώρα οδηγούνται στη λύση της
εκποίησης. Ο Ο.Σ.Ε. πρέπει να κρατήσει το δημόσιο χαρακτήρα του και να λειτουργήσει με κοινωνικό έλεγχο.
Ο σιδηρόδρομος πρέπει να λειτουργεί με ένα κεντρικό
σχεδιασμό, που να υπηρετεί το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον και όχι το κέρδος και να του παρέχεται η δημόσια
κοινωνική στήριξη που του αρμόζει. Στα πλαίσια μιας τέτοιας λειτουργίας μπορούν να αναπτυχθούν και επί πλέον
δρομολόγια.
n ΣΜΗΒΕ: ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) εκφράζει τα
συλλυπητήρια του για την πρόσφατη απώλεια της μητέρας
του συναδέλφου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου Νικόλαου Κούρου.

n ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή
στις επιτροπές κρίσης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προκειμένου να καταρτίσει ανανεωμένο
κατάλογο κριτών για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς
και για να δοθεί η δυνατότητα σ’ όλους τους συναδέλφους,
που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να συμμετέχουν, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων έως 15-11-2010.
Προσκαλεί τους συναδέλφους που επιθυμούν να αποστείλουν
συμπληρωμένο το δελτίο στα γραφεία του Συλλόγου.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον κατάλογο των κριτών είναι:
• η συμπλήρωση δέκα πέντε (15) χρόνων από την κτήση
του πτυχίου και μία (1) τουλάχιστον διάκριση σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
• η υποβολή σύντομου βιογραφικού και καταλόγου των
σημαντικότερων έργων.
n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Προς την Γ.Γ.Περιφέρειας ΚΜ κα Λιονή:.
Πρόσφατα λάβαμε γνώση της υπ’αριθμ.3911/1-6-2010
Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ανατίθενται στην ΔΕΚΕ/
ΠΚΜ η αρμοδιότητα της αποξήλωσης παράνομων μυδοκαλλιεργειών.
Συνάδελφοί μας, που στελεχώνουν τις Τεχνικές Υπηρεσίες
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μας μετέφεραν
την αυξημένη ανησυχία και έντονη αντίδραση τους για την
απόφαση αυτή, η οποία θεωρεί αυθαίρετα μια καλλιέργεια που αναπτύσσεται σε σταθεροποιημένα πλέοντα και
αιωρούμενα σχοινιά εντός της θάλασσας, όπου γεννώνται
και αναπτύσσονται τα μύδια, ως «κατασκευή», προκειμένου να ενταχθεί στο καθεστώς των παραγράφων 6 και 7
του άρθρου 27 του Ν.2071/2001. Δηλαδή στην απόφαση
αυτή δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη θέματα Δημόσιας
Υγείας και Ασφάλειας και δίνεται εντολή για απομάκρυνση
ζώντων οργανισμών, διαδικασία για την οποία απαιτούνται ειδικές γνώσεις αλλά και προδιαγραφές που πρέπει
να τηρηθούν, για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου για τη
Δημόσια Υγεία, διαδικασία για την οποία κάθε άλλο παρά
αρμόδια μπορεί να είναι μια Τεχνική Υπηρεσία.
Η παρ.7 του αρθρ.27 του Ν.2071/2001 παρέπεμπε σε ΚΥΑ
των Υπουργών Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Εμπορικής Ναυτιλίας με την οποία θα καθοριζόταν ο τρόπος κατεδάφισης
και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου
27. Η εκδοθείσα ΚΥΑ 1090652/6799/Β0010/2005 όμως,
αναφέρεται σε διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν για
την κατεδάφιση κτισμάτων και εν γένει κατασκευασμάτων που μπορούν να ανεγερθούν αυθαίρετα στον αιγιαλό,
στην παραλία και στο θαλάσσιο χώρο και ουδεμία αναφορά γίνεται για θέματα Δημόσιας Υγείας από την θανάτωση
ζώντων οργανισμών, την διάθεση, την αποθήκευση ή την
ταφή τέτοιων οργανισμών, τα μέτρα προστασίας για την
αποφυγή ή τη διάδοση μολυσματικών νόσων κτλ. Άλλωστε το άρθρο 3Β της εν λόγω ΚΥΑ, στο οποία καθορίζεται η
διαδικασία της κατεδάφισης, παραπέμπει στον Κανονισμό
Ασφάλειας Κατεδαφίσεων (Απόφ.31245/1993ΦΕΚ 451Β
ΥΠΕΧΩΔΕ «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων» ), άρα
σαφώς δεν αναφέρεται σε τίποτα άλλο εκτός από κτίρια.
Η αδειοδότηση, ο έλεγχος και η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία μυδοκαλλιεργειών
ή ιχθυοκαλλιεργειών σε θαλάσσιες περιοχές, αποτελούν
αρμοδιότητες Υπηρεσιών Γεωργικής Ανάπτυξης οι οποίες
είναι στελεχωμένες με γεωτεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων, με πληρότητα γνωστικού αντικειμένου και ανάλογη
εμπειρία.
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας με όποια ονομασία και κάτω από την εποπτεία Πολιτικών Αρχών διαφόρων βαθμίδων, διαχρονικά είχαν την αρμοδιότητα και
ευθύνη για τον σχεδιασμό, την μελέτη και την υλοποίηση
σημαντικών τεχνικών έργων και υποδομών, Οι αρμοδιό-

τητες αυτές προσδιορίστηκαν από μια σειρά Νόμων και
Προεδρικών Διαταγμάτων που διέπουν την οργάνωση της
Δημόσιας Διοίκησης, τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών
Οργανικών Μονάδων, καθώς και τη μελέτη και την υλοποίηση των έργων από τις συγκεκριμένες Τεχνικές Υπηρεσίες.
Δυστυχώς, η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ένα ακόμη
βήμα υποβάθμισης του ρόλου των Τεχνικών Υπηρεσιών
σε επίπεδο περιφέρειας. Σε συνδυασμό μάλιστα με τα
Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τους Οργανισμούς
των αιρετών Περιφερειών καθώς και με την πρόσφατη
ΚΥΑ των Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 1505Β΄/6-5-2010) με την οποία
αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ανατίθενται στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
Α.Ε., μας κάνει να ανησυχούμε για το ρόλο που η Πολιτεία
επιφυλάσσει για τις Υπηρεσίες αυτές.
Κα Γενική Γραμματέα, κυρίες, κύριοι
Η εμπειρία από ανάλογες παρεμβάσεις με ανάθεση αντικειμένου, σε φορέα μη συμβατό, απέδειξε ότι δημιουργούνται μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις, αναβολές αλλά
και μη υλοποίηση του τελικού στόχου.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι με τέτοιου είδους ενέργειες
οι περιφερειακές Τεχνικές Υπηρεσίες απαξιώνονται και το
αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό οδηγείται στην ενασχόληση με αλλότρια αντικείμενα και στην αδράνεια.
Για τους όλους τους παραπάνω λόγους σας ζητάμε να επανεξετάσετε την απόφασή σας αυτή και να ανατεθούν οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
n ΣΤΥΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
O Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στηρίζοντας
τον αγώνα του Συλλόγου Εργαζομένων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ,
συμμετείχε στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο Μεταφορών, την Πέμπτη 23/09.
Στη συνάντηση που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του
Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ με το
Γ.Γ Μεταφορών κ. Τσιόκα, υπήρξαν διαβεβαιώσεις από
την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας ότι:
• Πέρα των εθελουσίων μετατάξεων δε θα υπάρξει απομάκρυνση εργαζομένων από την Εταιρία
• Δεν πρόκειται να μειωθούν περαιτέρω οι μισθολογικές
απολαβές των εργαζομένων
• Υπάρχει προτεραιότητα για την ένταξη σιδηροδρομικών
έργων στο ΕΣΠΑ 2007-2013
Στο χώρο της συγκέντρωσης παραβρέθηκαν από το ΣΤΥΕ:
Ο Πρόεδρος Ανδρέας Στοϊμενίδης, ο Οργανωτικός Γραμματέας Στέργιος Σκουτέλας, η Γραμματέας Οικονομικού
Αρώνη Νίκη και το μέλος της Διοίκησης Δημήτρης Πανόπουλος.
Ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με το Σ.Ε της ΕΡΓΑ ΟΣΕ,
αλλά και σε συνεννόηση με το ΕΚΑ, και τη ΓΣΕΕ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα ελέγχει την τήρηση των
διαβεβαιώσεων που έχουν δοθεί.
n ΟΣΕΤΕΕ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ
Προς τον Πρόεδρο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κ. Χρήστο
Τσίτουρα
Κύριε Πρόεδρε,
Οι τελευταίες απολύσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δημιουργούν έντονο προβληματισμό και ανησυχία μεταξύ των
εργαζομένων.
Ζητούμε την άμεση επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων συναδέλφων καθώς πρόκειται για εργαζόμενους
που έχουν προσληφθεί για κάλυψη πάγιων αναγκών με
τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό της Εργασίας
μονοετείς συμβάσεις, και δεδομένου ότι έχουν όλοι κριθεί υπηρεσιακά κατάλληλοι θα έπρεπε η σύμβασή τους
να παραταθεί και να μετατραπεί σε Αορίστου Χρόνου, τη
στιγμή μάλιστα που βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του
προγραμματισμού της Εταιρίας στα έργα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.
Η ΟΣΕΤΕΕ στηρίζει τον αγώνα του ΔΣ ΣΕΑΜ και του συνόλου των εργαζομένων για ανάπτυξη του τεχνικού αντικειμένου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ και για την προστασία των
θέσεων εργασίας. n
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ «ΘΕΣΜΙΚΗ» ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Σ’ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
των Χρ. Μακράκη – Καραχάλιου, ΜΠΧΠΑ μέλους ΔΕ ΤΕΕ/ ΤΚΜ, Αιμ. Αλεξανδροπούλου, γ. γ. ΣΕΜΠΧΠΑ
και Θ. Παγώνη, Δρ. Α – Πολεοδόμου, Λέκτορα Ε.Μ.Π
Στις 14 Ιουνίου η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ παρουσίασε το Πρόγραμμα «Αθήνα – Αττική 2014». Το γεγονός αυτό είχε χαρακτηριστεί μέσω του τύπου ως βήμα προόδου από αρκετές συναδέλφισσες και συναδέλφους και από τους γράφοντες. Στα θετικά στοιχεία καταγράφονταν η επιχειρούμενη
προσπάθεια ενσωμάτωσης της προγραμματικής λογικής
στο φυσικό (physical) σχεδιασμό, καθώς και η επικέντρωση στην ανάσχεση της φθίνουσας ελκυστικότητας των πόλεών μας ως τόπων κατοικίας, εργασίας και διαβίωσης,
σε μια περίοδο που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως
πόλοι ανάπτυξης. Ωστόσο, τέθηκαν τότε ορισμένα προφανή ζητήματα: η σχέση του συγκεκριμένου προγράμματος
με τα υπόλοιπα προγράμματα και σχέδια για την Αττική,
η αδυναμία του υφιστάμενου πολεοδομικού θεσμικού
πλαισίου να υποστηρίξει την ορθή υλοποίηση των προτάσεων, οι κατευθύνσεις αναφορικά με το πλαίσιο ανάθεσης
των προβλεπόμενων μελετών. Παρόμοια προβληματική
δύναται να αναπτυχθεί με αφορμή την πρόσφατη παρουσίαση του «Θεσσαλονίκη 2012» (Θ12)1. Ενός αντίστοιχου
προγράμματος παρεμβάσεων για την πόλη της Θεσσαλονίκης και την περιαστική της ζώνη, το οποίο, με αφορμή
τη συγκεκριμένη επέτειο (χωρίς να έχει ως καταληκτική
ημερομηνία το 2012), θέτει το φιλόδοξο στόχο να σηματοδοτήσει μια «νέα εποχή για την πόλη»2. Ωστόσο, υπό το
πρίσμα μιας σειράς παράλληλων εξελίξεων, που καταγράφονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της Θεσσαλονίκης, δίνεται η ευκαιρία να τεθούν
ορισμένα ευρύτερα ζητήματα για την πόλη, το σχεδιασμό
και την κοινή τους πορεία.
Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί η αίσθηση μιας πολυαρχίας και πολυδιάσπασης σε επίπεδο θεσμών που έχουν να
κάνουν με τη διαχείριση θεμάτων σχετικών με τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ανάλογες τάσεις, για
αρκετά διαφορετικούς λόγους3, καταγράφονται εδώ και
τρεις και πλέον δεκαετίες σε διεθνές επίπεδο. Όμως, ενώ
στο εξωτερικό ο κατακερματισμός των θεσμών σε επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών δεν αποτελεί τροχοπέδη για
το σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών έργων και
παρεμβάσεων, στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι τελείως
διαφορετική. Η διαφορά της σε σχέση με τις υπόλοιπες
συγκρίσιμες μητροπολιτικές περιοχές είναι η αδυναμία
δημιουργίας ενός συλλογικού οράματος και συντονισμένης δράσης, που με τη σειρά της αποτελεί απόρροια
αδύναμων διαδικασιών και δομών. Η έννοια «δομή» δεν
αφορά κατ’ ανάγκη σε κάποιο φορέα (με διευθύνσεις, οργανόγραμμα και υπαλλήλους). Δύναται να αφορά σε ένα
πλαίσιο διακυβέρνησης, γεγονός που καθιστά σαφή τη
χρησιμότητα της συνύπαρξης δομών και διαδικασιών.
n Διαδικασίες
Προκειμένου να επιχειρηθεί μια καταρχήν προσέγγιση για
το που κρίνεται ότι θα ήταν χρήσιμο να επικεντρωθούν οι
αλλαγές σε επίπεδο διαδικασιών, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα, το οποίο αφορά στη σύγκριση του Ενιαίου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Υποδομών Μεταφορών (ΕΣΣΑΥΜ) της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ) και
του Θ12. Τα δύο αυτά προγράμματα έχουν ορισμένα κοινά
σημεία. Αμφότερα αποτελούν επιλογές που προωθήθηκαν
από την κεντρική διοίκηση και συνιστούν ad hoc σχεδιασμούς, από την άποψη ότι μέχρι στιγμής δεν ακολουθήθηκε η πεπατημένη για την κατάρτισή τους (προκήρυξη
– ανάθεση - εκπόνηση μελέτης) και δεν εντάσσονται στο
θεσμικά καθορισμένο πλαίσιο μελετών. Υπάρχουν όμως,
ορισμένες θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ τους, που άλλωστε συνιστούν το λόγο για τον οποίο υπήρξε διαφορετική
αντίδραση από τους φορείς στην ανακοίνωσή τους.
Οι διαφορές αυτές εκτιμάται ότι έχουν να κάνουν με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατάρτισή τους, αλλά
και τη διαδικασία που προτείνεται εφεξής για τη συνέχι-

σή τους. Το ΕΣΣΑΥΜ, προέκυψε βάσει μιας διαδικασίας
στην οποία κλήθηκαν και συμμετείχαν προσωπικότητες
και φορείς της πόλης. Αν και κανείς μπορεί να ασκήσει
κριτική, τόσο για το ποιος αποφασίζει την εκκίνηση των
διαδικασιών, όσο και για το ποιος καθορίζει τη σύνθεση
των συγκεκριμένων ομάδων (εν προκειμένω η κεντρική
διοίκηση)4, ωστόσο αποτελεί γεγονός ότι η συγκεκριμένη
διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα το Σχέδιο αυτό να έχει τη
σχετική κοινωνική νομιμοποίηση. Επίσης, το Σχέδιο τέθηκε σε ανοικτή διαβούλευση (με συντονιστή το ΤΕΕ/ ΤΚΜ),
ενώ δόθηκε μια επαρκής περιγραφή για τη διαδικασία
που θα ακολουθηθεί για την περαιτέρω εξειδίκευση και
την υλοποίησή του. Αναφορικά με το Θ12, επισημαίνεται
ότι αποτελεί κοινή πεποίθηση πως η υλοποίηση των έργων που αναφέρονται θα αποτελέσει σημαντική τομή για
την πόλη και τη μετέπειτα πορεία της. Ωστόσο, το Θ12
αποτελεί μια πρωτίστως επιστημονική δουλειά, που παρήχθη από στελέχη του ΟΡΘΕ, χωρίς όμως να προκύπτει
ότι «επενδύθηκε» από τις πολιτικές εκείνες διεργασίες
που θα της προσέφεραν μια νομιμοποιητική ισχύ. Επίσης,
δεν είναι αποσαφηνισμένος ο τρόπος της περαιτέρω εξειδίκευσης και υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος. Η αναφορά σε ένα «νέο μοντέλο “Μητροπολιτικής”
διακυβέρνησης, όπως αυτό θα προκύψει μέσα από την
εφαρμογή της Νέας Αρχιτεκτονικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» και την αναβάθμιση του ΟΡΘΕ5 αφήνει αρκετά
ανοικτά ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν.
Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα της
επίτευξης συναινέσεων, δεσμεύσεων και συμφωνιών
στο σχεδιασμό/ προγραμματισμό και κατ΄ επέκταση η
σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης συμμετοχικών διαδικασιών στον πυρήνα του σχεδιασμού. Διαδικασιών που θα
προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο και θα περιγράφονται σε αυτό δεσμεύοντας τους επισπεύδοντες και ιδίως
την κεντρική διοίκηση, που όντας «μακριά» συχνά αποφεύγει να δίνει λόγο6.
n Δομές
Το ζήτημα των δομών που δύνανται να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε επίπεδο μητροπολιτικής περιοχής παραμένει εξαιρετικά ασαφές για μια σειρά από λόγους. Καταρχήν, δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους δομές επιδιώκονται.
Αφορούν σε νέους τρόπους οργάνωσης και ιεράρχησης
των σχέσεων μεταξύ υφιστάμενων φορέων, στη δημιουργία νέων φορέων ή και στα δύο; Επιπρόσθετα, ο Καλλικράτης δημιουργεί νέα δεδομένα, που σε μεγάλο βαθμό
δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένα. Σε κάθε περίπτωση,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση της αρχής της
αδράνειας, στο πλαίσιο της οποίας τίθενται περιορισμοί
στην κατεύθυνση που δύναται να ακολουθηθεί (π.χ. ύπαρξη συνταγματικών περιορισμών εκχώρησης αρμοδιοτήτων
του χωρικού σχεδιασμού στην αυτοδιοίκηση).
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει η άποψη ότι τον
ενοποιητικό ρόλο για τη Θεσσαλονίκη θα ήταν χρήσιμο να
τον έχει ο ΟΡΘΕ. Όμως ο ΟΡΘΕ, ανεξαρτήτως των προθέσεων της εκάστοτε διοίκησής του, δεν παύει να αποτελεί εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΕΚΑ και άρα κεντρικά
ελεγχόμενο φορέα. Ακόμη και στην περίπτωση που επαναλειτουργήσει το Συμβούλιο του Ρυθμιστικού, ο ρόλος
του/ της Υπουργού ΠΕΚΑ θα παραμείνει καθοριστικός. Η
ίδρυση ενός νέου φορέα/ οργανισμού ειδικού σκοπού, είτε
ανεξάρτητου, είτε παρά τον ΟΡΘΕ, δεν αποτελεί πανάκεια,
όπως καταδεικνύει η εμπειρία του Οργανισμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ενώ δεν επιλύει το ζήτημα της ουσιαστικής εκπροσώπησης των φορέων της πόλης. Σε μια
περίοδο δημοσιονομικής στενότητας, άλλωστε, μια τέτοια
λύση δύναται να έχει μεγάλο λειτουργικό κόστος. Η προτεινόμενη από τον Καλλικράτη Μητροπολιτική Επιτροπή

για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης7 είναι αμφίβολο αν με τη μορφή που προτείνεται και τις αρμοδιότητες
που της αποδίδονται θα μπορέσει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο για μια περιοχή με τόσο σύνθετα προβλήματα, όπως η Θεσσαλονίκη. Ανάλογα συμπεράσματα, προκύπτουν για τις περιπτώσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής
συνεργασίας8.
Για να λειτουργήσει η πόλη χρειάζεται τουλάχιστον ένα
ισχυρό Μητροπολιτικό Όργανο Διακυβέρνησης, με όρια
αρμοδιότητας κοντά σ’ αυτά της ΕΠΘ, το οποίο θα αντλεί την
ισχύ του από την ευρύτητα τους φάσματος των εκπροσωπήσεων σε αυτό. Ένα όργανο ισότιμης διαβούλευσης και
συνεργασίας, που δε θα περιορίζεται στην αυτοδιοίκηση,
όπως στην περίπτωση της διαβαθμιδικής συνεργασίας ή
δε θα επιχειρεί να εντάξει την τελευταία σε δομές της κεντρικής διοίκησης, όπως στην περίπτωση του Συμβουλίου
του Ρυθμιστικού. Ένα όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν,
επίσης, παραγωγικοί, επιστημονικοί, κοινωνικοί φορείς
της πόλης (ΤΕΕ/ ΤΚΜ, Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
ΣΒΒΕ, ΑΠΘ, κ.ο.κ.) με σκοπό του τον καλύτερο συντονισμό της υλοποίησης των αποφάσεων που θα λαμβάνονται
από κοινού και την αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων του κάθε φορέα.
n Επίλογος
Ολοκληρώνοντας αυτό το σημείωμα, καθίσταται σαφές ότι
απαιτείται ενίσχυση της αντίληψης ότι βασικός συντελεστής της επιτυχίας κάθε σχεδιαστικού/ προγραμματικού
εγχειρήματος αποτελεί πάνω από όλα η κατασκευή ενός
πλαισίου συναίνεσης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και τα επίπεδα της διοίκησης, ως βάση νομιμοποίησης, αλλά και υποστήριξης της υλοποίησης των επιδιώξεων και επιλογών. Αυτό αποτελεί πολύ πιο καθοριστικό
παράγοντα από το ίδιο το τεχνικό περιεχόμενο του σχεδίου
ή προγράμματος, γεγονός που άλλωστε απορρέει και από
τη διεθνή εμπειρία και πρακτική9. Σε αυτό το πλαίσιο και
υπό το βάρος μιας πιεστικής οικονομικής κατάστασης,
προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη να δράσουμε άμεσα στην
περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Όμως, όπως συμβαίνει συνήθως, κάποιος πρέπει να είναι ο επισπεύδων. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα πρέπει να κινηθούμε προς την
κατεύθυνση που προτείνεται, φυσικά εξειδικεύοντας και
εμπλουτίζοντάς την. Το ερώτημα είναι ποιος θα κάνει το
πρώτο βήμα.
1 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5
B524%5D=553
2 ΥΠΕΚΑ (2010). Θεσσαλονίκη 2012.
3 Ενδεικτικά: Thornley, Andy and Salet, W. and
Kreukels, A. (eds.) (2003). Metropolitan governance and
spatial planning. Spon Press: London.
4 Ανάλογες αντιδράσεις –και δικαίως- είχε προκαλέσει
η εξαγγελία του τ. Πρωθυπουργού για τη μετεγκατάσταση
της ΔΕΘ το 2008.
5 ΥΠΕΚΑ (2010). Θεσσαλονίκη 2012.
6 Έχουμε ζήσει και στην πόλη μας περιπτώσεις, όπου
ενώ καταρτίζονταν Σχέδια με καινοτόμες για τα ελληνικά
δεδομένα συμμετοχικές διαδικασίες, η προώθησή τους
αναστέλλονταν με την αλλαγή ενός Υπουργού, επειδή
αυτές οι διαδικασίες είχαν ad hoc χαρακτήρα.
7 Βλ. Άρθρα 210, 211, 213.
8 Βλ. κυρίως Άρθρα 99 και 105.
9 Βασενχόβεν, Λ,, Σαπουντζάκη, Κ, Γιαννίρης, Η, Ασπρογέρακας, Β και Παγώνης Θ. (επικειμ.) Χωρική διακυβέρνηση; Θεωρία, Ευρωπαϊκή εμπειρία και η περίπτωση της
Ελλάδας. Αθήνα: Κριτική
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Πάνος Σταθακόπουλος

Πρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Μέχρι το 2030 η Θεσσαλονίκη θα είναι πιο συμπαγής πόλη
n Αλεξάνδρα Γούτα
Η άποψη του ΟΡΘΕ είναι
ότι ο χώρος της ΔΕΘ
θα πρέπει να ειδωθεί
συνολικά […] Θα πρέπει
να υπάρχει ένας πυρήνας
πρασίνου, της τάξης
των 70-80 εκταρίων, με
ένα πάρκο πρασίνου και
πολιτισμού
Για τα κτήρια της ΔΕΘ
πιστεύω ότι θα πρέπει
να γίνει μια επιτροπή
αρχιτεκτονικού ελέγχου,
που θα δει ποια είναι
αξιόλογα, που πρέπει να
διατηρηθούν (πχ, Παλέ,
ΜΜΣΤ, Πύργος ΟΤΕ κτλ)
Το ΤΕΕ είναι πολύ βασικός παράγοντας για την
πόλη. Θα μπορούσαμε να
προτάξουμε από κοινού
έργα. Να ανοίξουμε τον
διάλογο για έργα που
συμφωνούμε να γίνουν.
Όχι έργα φαραωνικά,
μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα μικρά
Δεν μπορεί μια κοινότητα
ή δήμος που έχει μια
προϊστορία 50-80 χρόνια
με μια άλφα έκταση,
να διπλασιάζεται ή
τριπλασιάζεται σε μια τετραετία. Αυτό δεν στέκει
πολεοδομικά…

Σε συμπαγή πόλη, με πιο ισόρροπη ανάπτυξη
ανατολικής και δυτικής πλευράς και λελογισμένες επεκτάσεις σχεδίου πόλης, θα μπορούσε να
εξελιχθεί σταδιακά η Θεσσαλονίκη στις επόμενες
δεκαετίες, βάσει και του νέου ρυθμιστικού σχεδίου 15ετούς διάρκειας (το οποίο αναμένεται να
τεθεί σε κοινωνική διαβούλευση πολύ σύντομα).
«Δε θα αλλάξουμε το σύμπαν, αλλά μέχρι το 20252030, η οργάνωση της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να
πάει προς την κατεύθυνση της συμπαγούς πόλης»,
σημείωσε στο «Τ» ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού
Ρυθμιστικού, δρ αρχιτέκτων-πολεοδόμος Πάνος
Σταθακόπουλος, ο οποίος καθημερινά μετακινείται
στο χώρο εργασίας του με το λεωφορείο.
Αναφερόμενος στην προωθούμενη μετατροπή
της Τσιμισκή σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, επισημαίνει ότι χωρίς τολμηρές κινήσεις, δεν είναι
δυνατές οι απαιτούμενες αλλαγές. Μιλάει για τα
«μετρημένα στα δάχτυλα» έργα της Θεσσαλονίκης την τελευταία 30ετία, για τα αντιπλημμυρικά
–που θα ξεκινήσουν εντός του επόμενου 4μήνου
ή 5μήνου- αλλά και για το τι πρέπει να γίνει με τα
κτήρια της ΔΕΘ.
Περιγράφει το ρόλο του ΟΡΘΕ («όλοι πρέπει να
δεχτούν ότι οι μεγάλες στρατηγικές κατευθύνσεις
θα πρέπει να προέρχονται και να συντονίζονται
στο εξής από τον ΟΡΘΕ […] αντί ο καθένας φορέας, να ακολουθεί τη δική του πολιτική και να
χαράσσει κι άλλο άξονα»). Εξηγεί γιατί θεωρεί
ότι τα ερευνητικά έργα στον πολεοδομικό-χωροταξικό σχεδιασμό είναι απαραίτητα, ενώ προτείνει
φιλόδοξες αναπλάσεις.

με κοινωνική διαβούλευση που είχε γίνει μόνο ως
προς τα όρια. Από εκεί και πέρα, από τον Οκτώβριο του 2009, μέχρι το Μάιο που αναλάβαμε,
ήταν στο συρτάρι.
Εμείς, πρώτα από όλα κάναμε μια γενικότερη ενημέρωση των εργαζομένων και των στελεχών για το
τι εμπεριέχει το επικαιροποιημένο ρυθμιστικό. Στη
συνέχεια, ως πρόεδρος, ετοίμασα ένα συνθετικό
κείμενο, που εκφράζει τις απόψεις και τις κατευθύνσεις αυτού του επικαιροποιημένου σχεδίου.
Μετά και την παρουσίαση του προγράμματος «Θεσσαλονίκη 2012», πολύ σύντομα, θα βγάλουμε το
επικαιροποιημένο ρυθμιστικό σε κοινωνική διαβούλευση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
Βέβαια, η συγκυρία δε μας βοηθάει γιατί, για να
προχωρήσουμε, πρέπει να περιμένουμε και τα
θεσμοθετημένα όργανα του «Καλλικράτη» και
τους αιρετούς περιφερειάρχες, ώστε να ολοκληρώσουμε τη διαβούλευση. Ελπίζουμε, πάντως,
ότι μέχρι το Μάρτιο 2011 θα έχει λήξει όλη η κοινωνική διαβούλευση, ώστε στη συνέχεια να έχουμε ένα νέο ρυθμιστικό σχέδιο.
Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινίσουμε ότι άλλο είναι
το μάστερ πλαν των μεταφορών και υποδομών, το
οποίο είναι «προϊόν» του ρυθμιστικού σχεδίου και
χωροταξικού σχεδιασμού κι άλλο η επικαιροποίηση του ρυθμιστικού σχεδίου Θεσσαλονίκη 2025.

n Το Μάρτιο, λοιπόν, θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση για το ρυθμιστικό. Πώς θα αξιοποιηθεί
στο πλαίσιο του ευρύτερου master plan;
Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Το master plan αφορά μόνο έργα υποδομών, δηλαδή συγκοινωνιαn Στη θητεία σας πέσατε απευθείας στα βαθιά, κά-κυκλοφοριακά. Δεν αφορά άμεσα τις χρήσεις
καθώς ο ΟΡ.ΘΕ καλείται –με βάση τις τελευταίες γης. Είναι ένα αντικείμενο που άπτεται άμεσα του
κυβερνητικές εξαγγελίες- να αναλάβει ένα ση- ΥΠΟΜΕΔΙ, αλλά το οποίο είχε γίνει σε συνδυασμό
μαντικό έργο και το πρόγραμμα θα είναι βαρύ…
με τον ΟΡΘΕ και στο οποίο θα ενταχθούν και όλα τα
Πράγματι, θα είναι βαρύ. Ο ΟΡΘΕ πρέπει να ξανα- μεγάλα έργα, κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά.
βρεί το ρόλο του. Να παίξει ξανά τον προγραμμα- Ένα τέτοιο σχέδιο βασικά προκύπτει μέσα από το
τικό ρόλο που έχει: να είναι, δηλαδή, ένας φορέας ρυθμιστικό. Σήμερα είναι αρμοδιότητα του ΥΠΟσύνθεσης απόψεων και προγραμματισμού για όλα ΜΕΔΙ και αυτό προέκυψε μέσα από συνεργασία
τα έργα αυτής της πόλης. Διαφορετικά θα έχουμε με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε έτσι να
αυτό το είδος της σαλαμοποίησης, που ο καθένας εναρμονίσουμε τα έργα, να τα ταξινομήσουμε και
λέει -και προσπαθεί να κάνει- κάτι διαφορετικό. να προτάξουμε αυτά που πρέπει.
Μέσα στα χρονικά περιθώρια που διαθέτουμε για
n Εντός του 2010 αναμένεται να προκηρυχθεί, την επικαιροποίηση και του master plan και του
μέσω του ΟΡΘΕ, ο διαγωνισμός για το master ρυθμιστικού, θα έρθουν τα δύο να κουμπώσουν
plan της Θεσσαλονίκης μέχρι το 2020. Ηδη έχει μαζί, ώστε να έχουν τη σωστή λογική του πολεεκπονηθεί/επικαιροποιηθεί ένα ρυθμιστικό σχέ- οδόμου.
διο από τον ΟΡΘΕ. Πώς θα αξιοποιηθεί αυτό στο
πλαίσιο του διαγωνισμού;
n Εντοπίζετε αδυναμίες στα προβλεπόμενα από
Αναλάβαμε πριν πέντε μήνες. Το παλαιό ρυθμι- το προκαταρκτικό στρατηγικό σχέδιο υποδομών
στικό 1561 του ’85, μετά από 25 χρόνια, επικαι- μεταφορών;
ροποιήθηκε, με βάση την προκήρυξη που έγινε, Όταν ένα παιδί κάνει κάτι, δεν πρέπει να του λες
το 2007-2009. Όταν ήρθαμε στον Οργανισμό βρή- μόνο τα αρνητικά, αλλά και τα θετικά. Και, π.χ.,
καμε ένα επικαιροποιημένο ρυθμιστικό σχέδιο, από το ΤΕΕ δεν πρέπει να ακούμε μια κριτική που
επισημαίνει μόνο τα αρνητικά στοιχεία, αλλά και
τα θετικά. Στα θετικά πιστεύω ότι περιλαμβάνεται

το γεγονός ότι το σχέδιο αποτελεί μια προσέγγιση
που προέκυψε από μία διευρυμένη διεπιστημονική επιτροπή και από φορείς, που συνεργάζονται
για πρώτη φορά και λένε «συμφωνούμε μακροπρόθεσμα να προχωρήσουμε σε ορισμένα έργα με
αυτή τη λογική».
Σίγουρα, μέσα σε αυτό το πακέτο υπάρχουν πράγματα με τα οποία μπορεί να μη συμφωνούμε και
σίγουρα υπάρχουν έργα, που μπορεί να θέλουν
επανεξέταση ή πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις...
Αυτό δεν αναιρεί τη σημασία τους.
Όμως μπορούμε -κι εδώ είναι ο ρόλος του ΤΕΕνα πούμε ότι «συμφωνούμε σε αυτά τα έργα με τις
εξής προϋποθέσεις», όπως γίνεται στην Ευρώπη.
Αν θέλουμε να βοηθήσουμε πρέπει να πάρουμε μια
θέση σε αυτά τα έργα… Το ΤΕΕ που είναι φορέας
γνώσης των πραγμάτων αυτών, θα πρέπει να βοηθήσει σε ένα πλαίσιο έργων, που πρέπει άμεσα να
γίνουν και αν σε άλλα έργα υπάρχει άλλη άποψη να
επανεξεταστούν. Είναι έργα άμεσα και έργα δεκαετίας. Θα πρέπει να καθοδηγήσει με τον τρόπο του…
n Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης θα
ασκήσει αυτόν ακριβώς το ρόλο…
Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, στο πλαίσιο της
δημόσιας διαβούλευσης, ακριβώς να καταλήξει
σε αυτά που είπα παραπάνω, δηλαδή σε συγκεκριμένες προτάσεις. Πιστεύω ότι θα είναι συνολικά πολύ καλή διαδικασία.
n Μιας και μιλάμε για έργα και δημόσια διαβούλευση… Πιστεύετε ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος «Θεσσαλονίκη 2012» για τη μετατροπή της Τσιμισκή σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας
είναι εφαρμόσιμος;
Πιστεύω ότι αν δεν πέσεις στα βαθιά νερά και δεν
πάρεις τολμηρές αποφάσεις, δεν πετυχαίνεις ποτέ
τις απαραίτητες αλλαγές. Όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά για πεζοδρομήσεις στη Λάρισα, φαινόταν
εξωπραγματικό σε κάποιους. Τελικά, όμως, έγινε
με επιτυχία. Πιστεύω ότι οι καταστάσεις απαιτούν
τόλμη. Και πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι η
μετατροπή της Τσιμισκή σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας δε σημαίνει ότι θα μετατραπεί σε άξονα
καφετεριών και μπαρ. Θα πρέπει να δοθεί βάση
στο θέμα των χρήσεων γης και ειδικότερα σήμερα
να ληφθούν υπόψη τα μελλοντικά έργα του μετρό.
n Οι καλές σχέσεις του ΟΡΘΕ με τους κατά τόπους ΟΤΑ δείχνουν να αποτελούν το άλφα και το
ωμέγα. Πιστεύετε ότι με τη δημόσια διαβούλευση για το master plan, θα εξασφαλιστεί επαρκής
συναίνεση;
Πιστεύω ότι με το νέο «Καλλικράτη» -όπου θα
υπάρχει μια ενιαία συνεργασία με όλους τους φορείς και κατά κάποιον τρόπο αρχίζει να τίθεται και
έμμεσα η έννοια μητροπολιτικής αυτοδιοίκησηςθα τεθούν ορισμένες προτεραιότητες.
Θέλω να πιστεύω –και προκύπτει και από το
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master plan- ότι πάρα πολλά πράγματα, για τα
οποία συμφωνούμε και πάνω στα οποία δεν υπάρχουν μεγάλες διαστάσεις απόψεων ή αντιδράσεις,
θα πρέπει να ξεκινήσουν. Η Θεσσαλονίκη δεν
πρέπει να χάσει άλλο χρόνο.
Στη Θεσσαλονίκη είμαι από τη δεκαετία του ‘80,
γύρω στα 27 χρόνια. Και 15 ήταν τα χρόνια που
έζησα στο Παρίσι. Στα 15 χρόνια στο Παρίσι είδα
αστικές αναπλάσεις, το μουσείο του Ζορζ Πομπιντού, τον καινούργιο Λούβρο, νέα έργα… Κι όταν
γυρίζω τώρα, βλέπω ένα εντελώς άλλο Παρίσι.
Στα 27 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τώρα, έχω δει τη
μετατροπή των παλιών μπλε αστικών σε κόκκινα
λεωφορεία, ένα Μέγαρο Μουσικής, ένα Βελλίδειο,
το Βυζαντινό Μουσείο και πρόσφατα το δημαρχείο.
Τα έργα που έγιναν σε 27 χρόνια περίπου δηλαδή,
τα αριθμείς πολύ εύκολα, ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις.
Η Θεσσαλονίκη έχει μείνει πίσω. Και θα πρέπει να
ξεκινήσει, μέσα από ένα κοινωνικό consensus, η
προώθηση ορισμένων έργων και η κάλυψη –όσο
μπορούμε- των ζητημάτων που τίθενται για την
οργάνωση πόλης και την προοπτική ανάπτυξής
της. Άλλωστε, όπως λέει και ο Σωκράτης, τα μικρά έργα, κάποιες φορές, δίνουν μεγαλύτερη
χαρά από τα μεγάλα.

χιακή πόλη προσπαθεί να αναδείξει τη δική της
ταυτότητα και χαρακτήρα. Στην Τουλούζ βρισκόταν κάποτε όλη η αεροναυπηγική βιομηχανία της
Γαλλίας, αλλά όταν ο κλάδος βρέθηκε σε πτώση, η
πόλη προσπάθησε να αξιοποιήσει τα φυσικά της
στοιχεία, όπως το ποτάμι, για να διαμορφώσει ένα
νέο προϊόν, που είναι περιβάλλον-τουρισμός-ψυχαγωγία. Και οι περισσότερες πόλεις εκεί εστιάζουν το ζήτημα: στην προσαρμογή χώρου στα νέα
οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, που προκύπτουν στη συγκεκριμένη περίοδο.
n Γιατί δυσκολευόμαστε να μιμηθούμε τέτοια
παραδείγματα;
Αυτές οι πόλεις απέκτησαν εμπειρία στον πολεοδομικό σχεδιασμό εδώ και 100 χρόνια. Ενώ στην
Ελλάδα το δικό μας πλαίσιο ξεκίνησε από το 1983
και μετά. Σήμερα βέβαια έχουμε το θεσμικό πλαίσιο, αλλά δεν έχουμε ακόμη τις εμπειρίες που
οδηγούν στις σωστές αποφάσεις.
Χρειαζόμαστε μια διευρυμένη εμπειρία και ένα
νέο εργαλείο, πάνω στα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε. Και θεωρώ ότι τέτοιο εργαλείο, για
την αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης της πόλης
και του ευρύτερου αστικού χώρου, μπορεί να είναι, σήμερα, το ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης

n Αντί για μητροπολιτική διακυβέρνηση, η Θεσσαλονίκη «έλαβε» Καλλικράτη… Σε επίπεδο
υπηρεσιών, π.χ., είναι έτοιμη να εφαρμόσει τις
απαιτούμενες αλλαγές;
Με τον τρόπο που είναι γενικά οργανωμένη όλη
η Ελλάδα, σίγουρα θα υπάρχουν τα αντίστοιχα
προβλήματα. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό βήμα
προς την οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και την καλύτερη διαχείριση προβλημάτων. Αυτό
που πιστεύω προσωπικά είναι ότι ο κόσμος στην
Ελλάδα δέχεται εκσυγχρονισμό πολύ δύσκολα.
Σκεφτείτε ότι εν έτει 2010, πολλά τμήματα στο
πανεπιστήμιο δεν είναι καν μηχανογραφημένα
και οι αιτήσεις γίνονται ακόμη με το χέρι. Βέβαια,
τώρα έχουμε παρακαταθήκη και την τεχνογνωσία
που αποκτήσαμε με τον «Καποδίστρια» κι αυτό
βοηθάει πολύ… Τώρα έχουμε και την εμπειρία,
τις νέες τεχνολογίες και τα εργαλεία, οπότε τα
προβλήματα θα λύνονται πιο γρήγορα.

n Η ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης μεγεθύνεται «υδροκέφαλα» σε σχέση με τη δυτική…
Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση;
Πραγματικά, τα δύο μέρη της πόλης αναπτύσσονται τελείως άνισα. Παρόλα αυτά, η δυτική πλευρά έχει χώρους που μπορούμε να αξιοποιήσουμε,
n Μιας που κάνουμε συγκρίσεις με το εξωτε- n Μετεγκατάσταση ΔΕΘ, μίνι υποθαλάσσια, με δύο προϋποθέσεις.
ρικό… Μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει κάποτε ζεύξη Θερμαϊκού, εξωτερική περιφερειακή, Πρώτον, χώροι που είναι ήδη υποβαθμισμένοι,
Μπιλμπάο;
επεκτάσεις μετρό κτλ. Αν όλα αυτά γίνουν, η Θεσ- όπως ο Δενδροπόταμος, θα πρέπει να εξυγιανΌλες αυτές οι πόλεις, όπως το Μπιλμπάο ή η σαλονίκη θα αρχίσει να μοιάζει με άλλη πόλη. θούν ώστε να προσελκύσουν επενδυτές.
Βαρκελώνη, κατόρθωσαν να αρπάξουν την ευ- Κάποιοι, όμως, προειδοποιούν ότι λεφτά δεν Δεύτερον, παρόλο που η δυτική Θεσσαλονίκη έχει
καιρία. Το Μπιλμπάο δημιούργησε το μουσείο του υπάρχουν. Συμμερίζεσθε την αγωνία;
μικρότερες αξίες γης από την ανατολική, θα πρέGuggenheim κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα -μαζί Δεν μπορώ βέβαια να απαντήσω για λογαριασμό πει να διασφαλίσουμε ότι θα αποκτήσει ανάλογο
με παράλληλες υποδομές- να αυξηθεί κατά 2.5 του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά μπορώ να πω περιβάλλον με την ανατολική και με πολλές καλές
εκατ. τον τουρισμό της πόλης. Σε ένα χρόνο. Τα ότι υπάρχουν κονδύλια, μέσα από προγράμματα προοπτικές συνδέσεων. Ένας τουρίστας δύσκολα
μεγάλα έργα, στρατηγικής σημασίας, έχουν πολ- όπως τα JESSICA, JEREMIE και ΕΠΠΕΡ. Ας δού- θα πάει στα δυτικά. Οι συνδέσεις των μέσων μαζιλαπλασιαστικό χαρακτήρα: είναι αναπτυξιακά και με σε ποια έργα συμφωνούμε και μπορούμε να κής μεταφοράς είναι πολύ δύσκαμπτες.
είναι έργα ουσίας.
τα προτάξουμε και, συνεκτιμώντας τα οικονομικά Χρειάζεται πολιτική απόφαση: η δυτική ΘεσσαΔεν αρκούν όμως τα έργα. Δείτε το Μουσείο Ακρό- δεδομένα, θα μπορέσουμε να τα δρομολογήσου- λονίκη να αναπτυχθεί και οικιστικά. Υπάρχουν
πολης, ένα πολύ καλό, στρατηγικό έργο. Δεν έχει με. Πρέπει να παλέψουμε. Αν έχουμε μελέτες περιοχές, τις οποίες δε θέλω να αναφέρω για εύακόμη, σε ένα χρόνο λειτουργίας, συγκεντρώσει και έχουμε δρομολογήσει σχέδια, τότε μπορούμε λογους λόγους, που θα μπορούσαν ωραιότατα να
ούτε το μισό των επισκεπτών του Μπιλμπάο. Άρα, μέσα από τα προγράμματα να βρούμε κεφάλαια.
αναπτυχθούν οικιστικά.
δεν είναι μόνο το προϊόν που έχεις, αλλά και πώς
το προβάλεις και το διαχειρίζεσαι.
n Ποια έργα θα πρέπει να προταχθούν, κατά την n Τι κίνητρα πρέπει να δοθούν για να αναπτυχθεί
Η Θεσσαλονίκη έχει διαχρονικότητα και ιστορία. άποψή σας;
η δυτική Θεσσαλονίκη;
Είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα με αδιάλειπτη Αυτά τα έργα, που μπορούν να προκύψουν μέσα Πρώτον, να υπάρχει πολιτική απόφαση κι αυτό
διαχρονική πορεία 23 αιώνων, την οποία μπορεί από μια διαλεκτική σχέση με τους φορείς και είναι ένα σημείο που άμεσα αφορά και αποφάνα παρουσιάσει και να εκμεταλλευτεί. Υπάρχουν αφού αποσαφηνίσουμε α) προς τα πού θέλουμε σεις ΟΡΘΕ. Μέσα από πολιτική απόφαση, πρέπλεονεκτήματα που μπορούμε να αναδείξουμε να πάμε την πόλη και ποια μορφή θέλουμε να της πει να υπάρχουν συγκεκριμένοι άξονες, προς τα
χωρίς να πέσουμε στη μιζέρια.
δώσουμε και β) τα άμεσα προβλήματα, όπως το πού θέλουμε να πάμε την πόλη και τι θέλουμε να
κυκλοφοριακό. Μπαίνει ερώτημα: προτάσσουμε πετύχουμε. Πιστεύω ότι στο νέο ρυθμιστικό θα
Η διεθνής εμπειρία, από πολεοδομικές επεκτά- άνθρωπο ή όχημα; Αν απαντάμε άνθρωπο πρέπει υπάρχουν αυτές οι κατευθύνσεις.
σεις, όπως για παράδειγμα αυτή της Toulouse, να λάβουμε υπόψη μας ότι θα υπάρχει δυσκολία στα
πιστεύετε μπορεί να δώσει συγκεκριμένα μαθή- ΙΧ και θα δώσουμε έμφαση στα ΜΜΜ. Εγώ μετακι- n Δηλαδή το νέο ρυθμιστικό θα δημιουργήσει
ματα στη Θεσσαλονίκη;
νούμαι καθημερινά με το λεωφορείο. Αυτό αποτελεί τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί οικιστικά
Η Τουλούζ είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη, αντί- στάση ζωής, αυτό έμαθα όταν ζούσα έξω…
στοιχη της Πάτρας ή της Λάρισας, όχι της Θεσσαλονίκης. Αλλά σε αυτές τις χώρες, κάθε επαρ-

Χρειάζεται πολιτική απόφαση, ώστε η
δυτική Θεσσαλονίκη να
αναπτυχθεί και οικιστικά.
Χώροι που είναι ήδη
υποβαθμισμένοι, όπως ο
Δενδροπόταμος, θα πρέπει
να εξυγιανθούν ώστε να
προσελκύσουν επενδυτές
Οι φορείς πρέπει να
δεχτούν ότι μεγάλες στρατηγικές και κατευθύνσεις,
θα προέρχονται στο εξής
μέσα από τον προγραμματισμό του ΟΡΘΕ και τη
στρατηγική του, πάντα
χέρι-χέρι με αυτούς
Στην Ευρώπη φορείς όπως
ο ΟΡΘΕ σχεδιάζουν και οι
δήμοι εκτελούν. Στην Ελλάδα, καθένας για τη δική
του πολιτική σκοπιμότητα,
χαράσσει και τη δική του
στρατηγική…
Πρέπει να πάμε προς
αστικές αναπλάσεις, με
αναπτυξιακό χαρακτήρα,
όπως η διπλή της ΔΕΘ.
Επίσης να πάμε προς
αστικές αναπλάσεις που
θα βοηθήσουν προς
την κατεύθυνση της
συμπαγούς πόλης, σε
περιοχές που σήμερα είναι
αραιοκατοικημένες όπως
το Λαδάδικα. Να ξαναδώσουμε έννοια κατοικίας
ιδιαίτερα στο κέντρο
Πρέπει να γίνει σαφές σε
όλους ότι η μετατροπή της
Τσιμισκή σε δρόμο ήπιας
κυκλοφορίας δε σημαίνει
ότι θα μετατραπεί σε άξονα καφετεριών και μπαρ.
Θα πρέπει να δοθεί βάση
στο θέμα των χρήσεων γης
και ειδικότερα σήμερα να
ληφθούν υπόψη τα μελλοντικά έργα του μετρό
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ΣYNENTEYΞH
φωτό: Πάνος Χαραμόγλου
Μετά και την παρουσίαση
του προγράμματος «Θεσσαλονίκη 2012», πολύ
σύντομα, θα βγάλουμε
το επικαιροποιημένο
ρυθμιστικό σε κοινωνική
διαβούλευση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς
Ελπίζουμε ότι μέχρι το
Μάρτιο 2011 θα έχει
λήξει όλη η κοινωνική
διαβούλευση, ώστε στη
συνέχεια να έχουμε ένα
νέο ρυθμιστικό σχέδιο
Μέσα στα χρονικά περιθώρια που διαθέτουμε
για την επικαιροποίηση
και του master plan
και του ρυθμιστικού, θα
έρθουν τα δύο να κουμπώσουν μαζί, ώστε να
έχουν τη σωστή λογική
του πολεοδόμου

και η δυτική Θεσσαλονίκη;
Οι «προϋποθέσεις» είναι μεγάλη κουβέντα. Οι
κατευθύνσεις και οι αρχές θα υπάρχουν. Πρέπει
να γίνουν αναπλάσεις, που θα μας επιτρέψουν να
δημιουργήσουμε μια «συμπαγή» πόλη.

n Ο ΟΡΘΕ έχει στα συρτάρια του πολλές μελέτες για
τη Θεσσαλονίκη, που ουδέποτε αξιοποιήθηκαν…
Ο ΟΡΘΕ είναι φορέας προγραμματισμού. Δεν
έχει δυνατότητα να ελέγχει πόσο εφαρμόζονται
αυτά που μελετά. Για να μπορέσει ο οργανισμός
να δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά προς αυτή την
n Έχετε προσδιορίσει στον ΟΡΘΕ πότε θα μπορούσε κατεύθυνση, απαιτούνται δύο πράγματα: αρμοδιη Θεσσαλονίκη να μετατραπεί σε συμπαγή πόλη;
ότητες και consensus μεταξύ όλων των φορέων,
Μέσα στο νέο ρυθμιστικό αυτό είναι ο βασικός οι οποίοι πρέπει να δεχτούν ότι μεγάλες στρατηστόχος. Όπως βασικός στόχος είναι ότι κάποια γικές και κατευθύνσεις, θα προέρχονται μέσα από
στιγμή πρέπει πλέον να σταματήσουν οι αλόγιστες τον προγραμματισμό του ΟΡΘΕ και τη στρατηγική
επεκτάσεις. Δεν μπορεί μια κοινότητα ή δήμος του, πάντα χέρι-χέρι με αυτούς. Στις ευρωπαϊκές
που έχει μια προϊστορία 50-80 χρόνια με μια άλφα πόλεις φορείς όπως ο ΟΡΘΕ σχεδιάζουν και οι
έκταση, να διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται σε μια δήμοι εκτελούν. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει
τετραετία. Αυτό δε στέκει πολεοδομικά…
ό,τι θέλει… Στην Ελλάδα, καθένας για τη δική του
πολιτική σκοπιμότητα, χαράσσει και τη δική του
n Για πόσα χρόνια μπροστά πιστεύετε ότι μπορεί στρατηγική…
να καλύψει τη Θεσσαλονίκη το νέο ρυθμιστικό;
Ο χρονικός ορίζοντας κάθε ρυθμιστικού είναι n Κάποιες μελέτες έχουν εκπονηθεί στο παρελ15ετής. Δε λέμε ότι θα αλλάξουμε το σύμπαν, θόν μέσω ερευνητικών προγραμμάτων του ΑΠΘ,
αλλά νομίζω ότι μέχρι το 2025-2030, που θα έχει αντί να επιλεγεί η κανονική ανάθεσή τους. Το θεισχύ το νέο ρυθμιστικό, οι κατευθύνσεις και η ορ- ωρείτε σωστό;
γάνωση της Θεσσαλονίκης θα είναι προς αυτήν Θεωρώ ότι δεν έχουμε κατανοήσει τι σημαίνει
την κατεύθυνση, της συμπαγούς πόλης, με έμ- ερευνητικό πρόγραμμα. Το ερευνητικό πρόγραμφαση στην αστική κινητικότητα, με σεβασμό στο μα, σε επίπεδο πολεοδομικού και χωροταξικού
δομημένο περιβάλλον κτλ.
σχεδιασμού -γιατί για άλλα εφαρμοσμένα προγράμματα ούτε γνωρίζω ούτε θέλω να συζητήσωn Κι όσον αφορά τις αλόγιστες επεκτάσεις που έρχεται να κάνει διευρυμένη ανάλυση της κάθε
προαναφέρατε; Εχετε σχηματοποιήσει πολιτικές περιοχής, όπου μέσα από αυτό ακολούθως προγια να σταματήσουν;
κύπτουν επιμέρους μελέτες.
Υπάρχει σχετική πολιτική απόφαση από το ΥΠΕΚΑ Αν δεν έχεις κάνει ένα ερευνητικό να δεις ποιοι
για τον ΟΡΘΕ. Πιστεύω ότι οι επεκτάσεις πρέπει είναι οι δείκτες, τα στοιχεία και οι κατευθύνσεις,
να προέρχονται από εμπεριστατωμένη πολεοδο- τα εργαλεία και τα μέσα, δεν μπορείς να αναθέμική μελέτη και όχι από μια πολιτική απόφαση σεις επιμέρους μελέτες.
κάποιων.
Οι μελέτες που ανατίθενται έχουν πάντα συγκεκριμένο περιεχόμενο από το οποίο κανένας
δεν ξεφεύγει, ενώ τα ερευνητικά διευρύνουν τη
γνώση και βγάζουν δείκτες και στοιχεία, που δεν
μπορούν να προκύψουν μέσα από συγκεκριμένες
τεχνικές προδιαγραφές.
Δεν πρέπει να βλέπουμε το θέμα συντεχνιακά.
Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι το πανεπιστήμιο
έχει στο αρχείο του όλη την εμπειρία και στοιχεία
20ετίας, αλλά και τη διεπιστημονικότητα, που
ένας μελετητής δεν μπορεί να έχει;
Βιβλιοπαρουσίαση
Όταν στο πανεπιστήμιο κάναμε τη μελέτη για τους
Λαχανόκηπους, χρειάστηκε να συμβουλευτούμε
Τη συμβολή της παραδοσιακής τυπολογίας έναν ωκεανογράφο. Τον βάλαμε στη μελέτη, δε
και μορφολογίας στη δημιουργία της σύγχρο- σκεφτήκαμε ότι θα δώσουμε πρόσθετα χρήματα.
νης ναοδομίας, διερευνά το βιβλίο «Ναοδομία» του ομότιμου καθηγητή Αρχιτεκτονικής n Η ΔΕΘ φεύγει εκτός Θεσσαλονίκης. Ποια είναι
Ν.Κ.Μουτσόπουλου, αντεπιστέλλοντος μέλους άποψη για την ανάπλαση στο κέντρο της πόλης;
Η άποψη του ΟΡΘΕ είναι ότι ο χώρος της ΔΕΘ θα
της Ακαδημίας Αθηνών.
Το βιβλίο, έκτασης 140 σελίδων, κυκλοφόρησε πρέπει να ειδωθεί συνολικά, σε συνδυασμό με το
από τις εκδόσεις «University Studio Press» και κομμάτι πρασίνου της Δεσπεραί, των Μουσείων,
η μελέτη επικεντρώνεται στον αρχιτεκτονικό τύπο του ΑΠΘ, του Γ’ Σώμα Στρατού, του Τελλόγλειου,
του εγγεγραμμένου σταυροειδούς ναού. Διερευ- των Νεκροταφείων και των κάστρων, μέχρι το
νάται η τυπολογία και εξετάζεται το σύστημα με- Σέιχ Σου. Θα πρέπει να υπάρχει ένας πυρήνας
ταφοράς των δυνάμεων από τον τρούλλο στη βάση πρασίνου, της τάξης των 70-80 εκταρίων, μέσα
του ναού και στη συνέχεια η μεταφορά του «σκα- στον οποίο θα προκύψει ένα πάρκο πρασίνου και
ρίφου» στο έδαφος με τη βοήθεια του «σπαρτί- πολιτισμού, σημείο αναφοράς της πόλης.
ου». Η διαπίστωση των γεωμετρικών χαράξεων
για την υλοποίηση της «ιδέας» στο χώρο δεν n Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με τα κτήρια
αποτελεί μόνο μια συμβολή στην κατανόηση της της ΔΕΘ;
αισθητικής και νοητικής λειτουργίας του βυζαντι- Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια επιτροπή αρχινού μαΐστορα, αλλά είναι ιδιαίτερα επιβοηθητική τεκτονικού ελέγχου, που θα δει ποια είναι αξιόλογια τη χρονολόγηση του ναού και, στην περίπτωση γα (πχ, Παλέ, ΜΜΣΤ , Πύργος ΟΤΕ κτλ). Τα άλλα,
που το μνημείο είναι κατεστραμμένο, για τη θεω- σε συνδυασμό με το πώς θα προχωράει η έκθεση
ρητική τουλάχιστον αναστήλωσή του. n

ΝΑΟΔΟΜΙΑ

στον Εχέδωρο, να αντικαθίστανται σταδιακά. Ολο
αυτό θέλει, φυσικά, προεργασία και μεθοδολογία.
n Έχετε αναφέρει ως άξονες προτεραιότητάς
σας την «αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης μέσα
από καινοτόμες, δημιουργικές και οικολογικές
προτάσεις». Θα μπορούσατε να εμβαθύνετε λίγο;
Η περιφερειακή τάφρος δεν είναι καινοτομία; Η
τάφρος είχε ξεκινήσει ως ιδέα από ένα ερευνητικό το 1998, που έκανα από κοινού με τον καθηγητή
Κωτούλα, που μας είχε ανατεθεί από την ΕΥΑΘ. Και
κατέληξε στη σημερινή μελέτη εφαρμογής. Επίσης,
προτεραιότητα είναι και το Κέντρο Καινοτομίας.
n Πώς προχωράει;
Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας θα έχουν
ξεκινήσει σε ένα 4μηνο-5μηνο.
n Ποιες είναι οι νέες θεωρήσεις και στρατηγικές, που πρέπει να αναδειχθούν στο πλαίσιο του
master plan για το δημόσιο χώρο της πόλης;
Πρέπει να πάμε προς αστικές αναπλάσεις, με
αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως η διπλή της ΔΕΘ.
Επίσης να πάμε προς αστικές αναπλάσεις που θα
βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της συμπαγούς
πόλης, σε περιοχές που σήμερα είναι αραιοκατοικημένες όπως το Λαδάδικα. Να ξαναφέρουμε κατοίκους σε αυτά τα τμήματα και να δώσουμε ξανά
έννοια κατοικίας ιδιαίτερα στο κέντρο.
Πχ, μια ανάπλαση θα μπορούσε να είναι η ανάδειξη της εβραϊκής γειτονιάς. Πάρα πολλά τέτοια
έργα αναφέρονται στο «Θεσσαλονίκη 2012». Αυτά
τα έργα πρέπει να τα δούμε στο μέσα και το έξω
τους. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλάμε μόνο για
έργα που σχετίζονται με κορμό πόλης, χωρίς να
βλέπουμε την περιφέρειά της.
n Και αυτές οι αναπλάσεις θα χρηματοδοτηθούν
από το Jessica;
Από το Jessica, το Jeremie, το ΕΠΠΕΡ…
n Σε ποια συγκεκριμένα πεδία πιστεύετε ότι θα
μπορούσε να αναπτυχθεί η συνεργασία ΤΕΕΟΡΘΕ;
Το ΤΕΕ είναι πολύ βασικός παράγοντας για την
πόλη. Θα μπορούσαμε να προτάξουμε από κοινού
έργα. Να ανοίξουμε το διάλογο για έργα που συμφωνούμε να γίνουν. Όχι έργα φαραωνικά, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα μικρά. Το χειρότερο
πράγμα στη Θεσσαλονίκη σήμερα είναι η κακή
ψυχολογία, ότι τίποτα δε γίνεται. Γι’ αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε από έργα που βελτιώνουν την
καθημερινότητα (όπως οι αναπλάσεις, το πράσινο,
λεωφορεία, μεταφορές), χωρίς να έχουν μεγάλες
οικονομικές απαιτήσεις.
n Έχετε συνδράμει στην αλλαγή ελληνικών πόλεων όπως η Λάρισα ή η Ρόδος. Σας λείπει η
περίοδος αυτή της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας;
Θα μου λείψει πολύ. Ένας καθηγητής μου στο
πανεπιστήμιο, ο περίφημος Κετόφ, συνήθιζε να
λέει: «είναι ωραίο να βλέπεις τα πράγματα που
φτιάχνεις, με τα αρνητικά και θετικά τους στοιχεία,
να μπορείς να δεις μέσα σε αυτό το κτήριο πού
πέτυχες ή απέτυχες και να κάνεις την αυτοκριτική
σου». Υπό αυτή την έννοια, ναι, θα μου λείψει.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ 45Α ΔΗΜΗΤΡΙΑ
Σημαντικές εκδηλώσεις για την αρχιτεκτονική, την τέχνη
του σχεδιασμού του περιβάλλοντος, όπου ζει ο άνθρωπος, περιλαμβάνουν τα 45α Δημήτρια στη Θεσσαλονίκη.
Αναλυτικότερα, μεταξύ των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται
το συνέδριο με θέμα «Η Αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους
- Ιστορία και Έρευνα», που συνοδεύεται από την έκθεση
«Η Αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους μέσα από το Αρχείο
του Παύλου Μυλωνά». Επίσης, η έκθεση «Το Μάθημα της
Παράδοσης: Προπλάσματα με Σχέδια από τη Μακεδονία
(φοιτητικές εργασίες από το αρχείο του Ν. Μουτσόπουλου)»
n Η Αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους
Το επιστημονικό συνέδριο για την αρχιτεκτονική του Αγίου
Όρους συνδιοργανώνεται, στο πλαίσιο των «Δημητρίων»,
από την Αγιορειτική Εστία Θεσσαλονίκης και την 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η επιστημονική επιτροπή
έχει επικεφαλής τον ομότιμο καθηγητή Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στο Ε.Μ.Π., Χαράλαμπο Μπούρα, πρόεδρο της
Μεγάλης Επιτροπής για την διάσωση του Πρωτάτου.
Θεματική του συνεδρίου θα είναι η έρευνα για την ιστορία της αρχιτεκτονικής που αναπτύχθηκε στην χερσόνησο
του Άθω από την αρχαιότητα ως τα μέσα του 20ου αι. Στη
θεματική περιλαμβάνεται επίσης, ως ένα βαθμό, και η αρχιτεκτονική των αγιορείτικων μετοχίων.

Το συνέδριο είναι το πρώτο που διοργανώνεται ειδικά για
την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους, ως συνολικό φαινόμενο που αναπτύχθηκε με ποικίλες επιρροές και είχε
μεγάλη ακτινοβολία στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της
καθ’ ημάς Ανατολής. Η διάρκεια της έκθεσης, η οποία θα
φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ (αμφιθέατρο) και την αίθουσα της δημοτικής βιβλιοθήκης είναι
22-24 Οκτωβρίου 2010.
n «Το μάθημα της παράδοσης»
Η περιοδική έκθεση «Το μάθημα της παράδοσης» είναι
μια επιλογή από πρωτότυπα σχέδια αποτυπώσεων και μακέτες της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Μακεδονίας,
που φιλοτεχνήθηκαν από τους φοιτητές του τμήματος
Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ μεταξύ
των ετών 1958–1996, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή
Νίκου Μουτσόπουλου και των συνεργατών του.
Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2009 στο
Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο & Μουσείο Φυσικής Ιστορίας νομού Κοζάνης, ενώ η φιλοξενία της στο Λαογραφικό
και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας–Θράκης (ΛΕΜΜ-Θ)
και οι παράλληλες εκδηλώσεις θα δώσουν την ευκαιρία να
ξανασυζητηθεί στο μουσείο μας το μάθημα της παράδοσης. Η έκθεση ξεκινά στις 27 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει

μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. Θα φιλοξενηθεί στο ΛΕΜΜ-Θ.
Αναφερόμενος στα φετινά «Δημήτρια», ο αντιδήμαρχος
Πολιτισμού και Νεολαίας Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης,
επεσήμανε ότι «ήταν πραγματικά μεγάλο στοίχημα πώς θα
καταφέρουμε να υλοποιήσουμε και φέτος με υψηλά πολιτιστικά και καλλιτεχνικά στάνταρτς τη διοργάνωση. Κι αυτό
επειδή παράλληλα έπρεπε να μειώσουμε τον προϋπολογισμό, σε μια εποχή που οι δημόσιες δαπάνες περιορίζονται,
όπως ο προϋπολογισμός του κάθε νοικοκυριού. Ωστόσο,
επιστρατεύοντας ευρηματικότητα αλλά και με πολλή δουλειά, καταφέραμε να μειώσουμε τις δαπάνες κατά 35%
χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα του προγράμματος».
Όπως είπε, ο στόχος επιτεύχθηκε χάρη και στην ευαισθησία και την ανταπόκριση των καλλιτεχνών και όλων των
συνεργατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στοίχημα
για τους διοργανωτές ήταν και η τόνωση της Θεσσαλονίκης, εν μέσω της οικονομικής κρίσης. «Και εδώ έχω να
πω ότι το 70% του προϋπολογισμού των 45ων Δημητρίων
επιστρέφει στη πόλη», σημείωσε ο κ. Γάκης.
Λεζάντα για αφίσα
Την αφίσα των 45ων Δημητρίων φιλοτέχνησε ο Κωνσταντίνος Ξενάκης, ο οποίος έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική και
διακόσμηση εσωτερικών χώρων… n
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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

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

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

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
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτεκτόνισσα από τεχνικό γραφείο για
απασχόληση στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 697
4652955.
Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία για
εργασία στα εργοτάξιά της. Βιογραφικό
Fax 2310 723680, email: blotek@otenet.
gr.
Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία με
έδρα το Λάκκωμα Χαλκιδικής, για το τμήμα συντηρήσεων. Βιογραφικό Fax 23990
51543.
Ηλεκτρολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης
από εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών
πάρκων. Αρίστη γνώση προγραμμάτων
AutoCAD, PVSOL, PVSYST, 2ετή εμπειρία.
Βιογραφικό, email: info@nrg-orion.gr.
Ηλεκτρολόγος από βιομηχανία κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων ΣΙΑΦΑΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ως Μηχανικός
πωλήσεων. Εμπειρία και προϋπηρεσία,
στον ηλεκτρολογικό τομέα επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310 752821, email: sales@
siafaras.gr. Υπόψη κας Γαλάνη.
Ηλεκτρολόγος από ανώνυμη τεχνική εταιρεία κατασκευής ιδιωτικών και δημοσίων
έργων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για απασχόληση στη περιοχή των Ιωαννίνων. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD.
Επιθυμητή εμπειρία σε ΗΜ έργα σηράγγων. Βιογραφικό Fax 2310 283932, email:
tekth@otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος για συνεργασία με την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού
MINOS SYSTEM ως υπεύθυνος διαχείρισης πελατών, καταγραφής δικτύων, επίβλεψης εγκαταστάσεων MINOS SYSTEM,
τεχνικής υποστήριξης. Ηλικία έως 40
ετών, άπταιστα Αγγλικά, ή και Ιταλικά, Η/
Υ(MS Office), AutoCAD, εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή 2
έτη εμπειρία, εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα. Βιογραφικό Τηλ 2310 752603, 2310
752625, διεύθυνση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε., email:progressecological@
otenet.gr. Υπόψη κου Γ. Παπαϊωάννου.
Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος με ΜΕΕΠ
Α’ τάξης Η/Μ, για συνεργασία σε δημόσια
έργα. Εμπειρία και χρηματοδότηση δεν
είναι απαραίτητα. Τηλ 2310 317070, 698
1885965, email: contech3@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος νέος από
τεχνική εταιρεία, για εργοτάξιο εκτός Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό Fax 2310 918118.
Μηχανικός από τεχνική εταιρεία μεταλλικών κατασκευών για το τμήμα σχεδιασμού
παραγωγής. Γνώση STRUCAD. Βιογραφικό email: info@kyriazakos.com.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 φωτοβολταϊκων. Βιογραφικό email: seminaria97@
gmail.com.
Μηχανικός από τον όμιλο εταιρειών της
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., για τις εγκαταστάσεις στην
Θεσσαλονίκη ως Μηχανικός Πωλήσεων.
Ηλικία 25 έως 35 ετών. Γνώση Αγγλικών,
Η/Υ(Ms Office), εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό Fax 2310
754611, email: dpap@eltrak.gr.
Μηχανικός από ελληνική εξαγωγική και
κατασκευαστική εταιρεία leader στον
κλάδο παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών, για Sales executive of
international sales. Ηλικία έως 35 ετών,
5 - 7έτη προϋπηρεσία. Γνώση άπταιστων
Αγγλικών, Η/Υ, οικονομικών, δυνατότητα
εβδομαδιαίων ταξιδιών στο εξωτερικό. Βιογραφικό email: insulation@gmail.com.

Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής από
εταιρεία κατασκευής λογισμικού ως
developer. Γνώση php, mysql, Abode
Flash, Photoshop, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τηλ 2310 768685,
Δευτέρα – Παρασκευή από 12:00 - 18:00.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . 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 εταιρεία πλαστικών.
3ετής εμπειρία σε μηχανήματα μηχανουργείου. Γνώση σε σχέδιο καλουπιών. Γνώση
Αγγλικών επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310
796732, email: info@agrotrip.gr.
Μηχανολόγος από βιομηχανία ξύλου με
έδρα ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνος
παραγωγής. 5έτη προϋπηρεσία, σε αντίστοιχη θέση. Γνώση Αγγλικών, ή Γερμανικών, άδεια οδηγήσεως, εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό
Fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από γραφείο μελετών. Γνώση AutoCAD, Η/Υ, για
εκπόνηση μελετών. Επιθυμητή και σχετική εμπειρία σε θέματα αδειοδότησης βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων.
Βιογραφικό email: pashalis@koptsis.gr.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε στατικές μελέτες (FESPA statics). Τηλ 2310
463250. (18:00 - 21:00).
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης, σε τεχνικό γραφείο μελετών και επιβλέψεων. Τηλ.
2310 279112, 2310 279100, email: nlefk@
tee.gr, mtsaknaki@yahoo.com.
Πολιτικός Μηχανικός από εργοστάσιο
παραγωγής μετάλλων. Εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές. Προϋπηρεσία σε ΒΙ.ΠΕ
Σίνδου. Τηλ 2311 990501, 2311 99012,
2311 990544, email: t.martou@edil.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία AKI
Constructions LTD & M. Αχιλλέας Οικοδομική ΛΤΔ στην Κύπρο, για εργοταξιάρχης
σε οικοδομικά έργα. 3ετής εμπειρία. Αίτηση και Βιογραφικό Fax 0035 72242845,
email: info@akiconstuction.com.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία μεταλλικών 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 συμβούλων. 4ετής εμπειρία στον 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
Οικοδομική ΛΤΔ στη Κύπρο, για επιμέτρησης ποσοτήτων, με αρμοδιότητες :
επιμέτρηση, τιμολόγηση, επιπρόσθετών
εργασιών, αιτήσεις πληρωμής, τελικοί λογαριασμοί. 3ετή εμπειρία. Αίτηση και Βιογραφικό Fax 0035 72242845 email: info@
akiconstuction.com.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310
210141, 698 0485515.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων νέος
για εσωτερική συνεργασία, από τεχνικό
γραφείο. Γνώση Γ.Ο.Κ., νομοθεσίας, έκδοση 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 εμπορική εταιρεία. Με σχετική εμπειρία σε επεξεργασία νερού και αποβλήτων. Βιογραφικό Fax 2310 918118.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων για στελέχωση εταιρείας με
ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά και Α’ πρασίνου. Τηλ
697 6299907.
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην
κατηγορία 7, για στελέχωση μελετητικής εταιρείας. Τηλ 697 7466374, email:
mmadim@otenet.gr.
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης
(αναβαθμίσιμο άμεσα σε Β’) στην κατηγορία 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες)
και στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές
Μελέτες), για στελέχωση εταιρείας. Τηλ
694 2099916. (01)
Αρχιτέκτων με μικρή εμπειρία σε μελέτες
και εργοτάξιο. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD 2D
- 3D, ArchiCAD, 3D Studio Max, Artlantis,
Photoshop, για εργασία σε τεχνική εταιρεία ή μελετητικό γραφείο. Τηλ. 693
7288418, email: nzikos@teemail.gr.
Αρχιτέκτων με 4ετή εμπειρία στην έκδοση
οικοδομικών αδειών, ευχέρεια στη σύνθεση. 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 Αγγλικών, Γαλλικών, Σχεδίαση σε 2d και 3d,
ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και video
και κατασκευή αρχιτεκτονικής μακέτας,
για συνεργασία με αρχιτεκτονικά και τεχνικά γραφεία στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης. Τηλ 697 4494436, email:
annakouyiami@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ μέλος
ΤΕΕ 2005, 4έτη προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες. Γνώση μελετών φυσικού
αερίου, ΜΕΚ Α’, Αγγλικά, Η/Υ(MS Office),
AutoCAD, 4Μ, για εργασία στην περιοχή
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697 7386856.
Ηλεκτρολόγος νέα, μέλος ΤΕΕ 2009, με
μεταπτυχιακό στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ,
AutoCAD, για εργασία στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης. Τηλ 695 1936969, email:.
aspiridi@gmail.com.
Μηχανικός από μελετητικό γραφείο
17ετούς πείρας, για συνεργασία σε εκπονήσεις υδραυλικών έργων (οριοθέτηση
ρεμάτων, αποχετεύσεις οδών – οικισμών,
αντιπλημμυρικά, ύδρευση), τοπογραφικών
μελετών (κτηματογραφήσεις, αποτυπώσεις, μνημεία, GPS-GIS, ειδικές εφαρμογές) και μελέτες οδοποιίας. Τηλ. 697
2240199.
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1990, για Τεχνικός Ασφαλείας - επίβλεψη βιομηχανίας.
Τηλ 697 9234040.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1996, με

πτυχίο ΜΕΚ Α’ Οικοδομικά (αναβαθμίσιμο άμεσα σε Β’) Α’ οδοποιία, υδραυλικά,
λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για
στελέχωση εταιρείας. Τηλ 693 7039992.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην
εκπόνηση στατικών μελετών, βιομηχανικών κτιρίων, σύμμεικτων, οπλισμένου
σκυροδέματος κατασκευών, για συνεργασία 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 μελετητικό Β’ τάξης στην κατηγορία 8, για
συνεργασία. Τηλ 697 6765233.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007, με
2ετή εμπειρία σε μελέτες και κατασκευές
οικοδομικών έργων. Γνώση Αγγλικών, Η/
Υ, AutoCAD, Cadware, άδεια οδηγήσεως,
κάτοχος Ι.Χ., για εργασία σε τεχνικό γραφείο ή εταιρεία στην Θεσσαλονίκη. Τηλ
694 6110906
Πολιτικός Μηχανικός με 5ετή εμπειρία
σε μελέτες εφαρμογής (σχέδια κοπής με
χρήση Tekla Structures 15.0) και στατικές μελέτες (με χρήση Robot Millenium)
Μεταλλικών και Σύμμικτων κατασκευών,
για συνεργασία. Τηλ: 694 4664917, email:
ttheodoridis@yahoo.gr.
Πολιτικός Μηχανικός με 4ετή εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών,
ευχέρεια στην σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ.,
AutoCAD και προγραμμάτων στατικής
επίλυσης, για εξωτερική συνεργασία με
εργολάβους κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία. Τηλ 2310
325445, 697 3837826, email: matrymo@
hotmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007,
με μεταπτυχιακό στις ‘Επισκευές και Τεχνολογία Σκυροδέματος’, εμπειρία στη
διαχείρηση (ΑΠΕ, επιμετρήσεις, λογαριασμοί κλπ) δημοσίων έργων και στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση Αγγλικών,
Η/Υ, AutoCAD, 4M-IDEA, για εργασία. Τηλ
694 4615780, email: fidanieleftheria@
gmail.com.
Τοπογράφος Μηχανικός από Μηχανική Μελετητική, για εργασία σε Ελλάδα,
Βουλγαρία, Ρουμανία. Βιογραφικό email:
info@mimel.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, Β’ οδοποιία, Α’ υδραυλικά, Α’ λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 694
8068479.
Τοπογράφος Μηχανικός με πολυετή
εμπειρία και τοπογραφικό εξοπλισμό
(TOTAL STATION – 10 cc), για συνεργασία
με μελετητές και κατασκευαστές ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 2311
249930, 694 6377638, email: kalopetr@
hotmail.com.
Τοπογράφος μηχανικός μεταπτυχιακό
στην αποκατάσταση μνημείων, μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 2
και στην κατηγορία 16, 4ετή εμπειρία σε
δημόσια έργα, AutoCAD, και ArcGIS, για
συνεργασία με μελετητικές εταιρείες Τηλ.
694 2928663, email: mariadagl@hotmail.
com.
Χωροτάκτης - Πολεοδόμος Μηχανικός
Γνώση Αγγλικών, Ισπανικών, AutoCAD,
ArcGIS, Χαρτών ΓΥΣ, SPSS, ERDAS,
για εργασία. Τηλ 698 1697934, email:
ingenierogrande@yahoo.com.
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 ...PV των καφενείων
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n«
 Θεσσαλονίκη 2012»
	Nα μελετηθούν εκ νέου

συγκεκριμένες παρεμβάσεις
του προγράμματος

n Η ελπίδα περπατά
γρηγορότερα από το φόβο
	 ΄Aρθρο
n Ελληνική επιστημονική
εταιρεία ερευνών
σκυροδέματος
n Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ
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n Τεχνικές αναστήλωσης,
υλικά & προβλήματα
εφαρμογής
nΕ
 πισκέψεις Μπουτάρη,
n Το μετρό μετράει τη
Γκιουλέκα και Τζιτζικώστα
Θεσσαλονίκη
	Βιβλιοπαρουσίαση
n Αίτημα για συνεργασία με
το ΤΕΕ/ΤΚΜ
nΠ
 ροτάσεις αναβάθμισης
Άνω Πόλης
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nΚ
 ανονισμός ενεργειακής
απόδοσης κτηρίων
nΜ
 όνιμες επιτροπές

n Ανάπλαση του
περιβάλλοντα χώρου
των 12 Αποστόλων
Θεσσαλονίκης
Διεθνής διαγωνισμός μελετών
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 υλλογικά-Παραταξιακά
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nΘ
 εσσαλονίκη 2012
	‘Αρθρο
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nΠ
 άνος Σταθακόπουλος
Μέχρι το 2030 η Θεσσαλονίκη θα
είναι πιο συμπαγής πόλη
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 αοδομία
	Βιβλιοπαρουσίαση
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nΗ
 αρχιτεκτονική
στα 45α Δημήτρια

23

nΖ
 ητείται

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

