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Λίγες ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση της 7ης Νοεμβρίου, αναζητήσαμε στο Google τη φράση «Δημοτικές Εκλογές
2010». Ξέρετε πόσα αποτελέσματα απέδωσε η αναζήτηση;
822.000. Η δε φράση «δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές 2010»
περίπου 158.000.
Στις 19 Οκτωβρίου –σε μόνο μία ημέρα παρακαλώ- μετρήσαμε
στον ηλεκτρονικό Τύπο 153 σχετικά άρθρα, χωρίς να συνυπολογίζονται τα δεκάδες σχόλια χρηστών σε ιστολόγια (blogs) και ιστοτόπους (sites) κοινωνικής δικτύωσης.
Και φυσικά, εδώ και εβδομάδες, όλοι λαμβάνουμε στα κινητά μας
ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μηνύματα από υποψήφιους περιφερειάρχες, νομάρχες, δημάρχους και νομαρχιακούς και δημοτικούς συμβούλους –με μια πρόχειρη εκτίμηση υπολογίζονται, λέει,
σε 9.000 έως 10.000 σε όλη τη χώρα (αντιστοιχούν περίπου 1.000
υποψήφιοι …per ελληνική capita).
Αριθμοί με πολλά ψηφία, υπερπροσφορά υποψηφιοτήτων και
βομβαρδισμός με μηνύματα. Τα ερωτήματα, λοιπόν, γνωστά και
συνήθη, μέρες που είναι: Ποιον από όλους επιλέγουμε; Ψηφίζουμε
κόμμα; Ψηφίζουμε πρόσωπο; Ή μήπως να ψηφίσουμε …επάγγελμα και επιστημονική ιδιότητα;
Η απάντηση είναι απλή και δεν προκύπτει μέσα από συντεχνιακή
λογική, αλλά από απλό «ζύγισμα». Ξεκινώντας από ένα βασικό
ερώτημα.
Ποια θέματα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι τοπικοί άρχοντες
που θα εκλεγούν στις 7 ή τις 14 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με τις
ομάδες τους; Θέματα υποδομών. Χωροταξίας, πολεοδομίας και
επεκτάσεων σχεδίου πόλης. Ανακύκλωσης. Πεζοδρομήσεων και
αναπλάσεων. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ενέργειας. Μόλυνσης και ρύπανσης. Περιβαλλοντικής Προστασίας. Θέματα, δηλαδή, που απαιτούν επιστημονική γνώση, κατάρτιση και εμπειρία,
στις περισσότερες περιπτώσεις με υπογραφή …Πολυτεχνείου.
Όλοι οι συνδυασμοί έχουν στις τάξεις τους μηχανικούς όλων των
ειδικοτήτων, που διεκδικούν την ψήφο μας. Μόνο η διοικούσα
επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει τέσσερις υποψηφίους επί συνόλου
11 μελών, ενώ αρκετοί είναι και οι υποψήφιοι που είναι μέλη της
«Αντιπροσωπείας», τόσο της κεντρικής, όσο και του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι η ψήφος των μηχανικών πρέπει να πάει
σε μηχανικούς. Γιατί οι μηχανικοί γνωρίζουν «από πρώτο χέρι» τα
προβλήματα, τις προκλήσεις και τις λύσεις για τις τοπικές κοινωνίες.
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.tkm.tee.gr) οι συνάδελφοι που είναι υποψήφιοι μπορούν να καταχωρήσουν, εάν το
επιθυμούν, προεκλογικό υλικό τους, αποστέλλοντάς το στη διεύθυνση tee_thess@tee.gr.
Και οι συνάδελφοι ψηφοφόροι μπορούν να αναζητήσουν ανάμεσα
στους υποψηφίους το πρόσωπο, που πιστεύουν ότι θα τους εκπροσωπήσει καλύτερα. Με δύο λέξεις: ψηφίστε μηχανικούς!
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ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Εγκαινιάστηκε στις 15 Οκτωβρίου, μετά από μια
«οδύσσεια» 30 ετών, το νέο κτήριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ
στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης,
ένα από τα λίγα της πόλης, που έγιναν με ανοιχτό
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, αλλά και ένα τεχνικά
πρωτοποριακό οικοδόμημα: το κτήριο, εμβαδού
περίπου 3.000 τετραγωνικών μέτρων, είναι ένα
από τα ελάχιστα –αν όχι το μοναδικό- σε πανελλαδικό επίπεδο, που έχουν κατασκευαστεί
εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της «ανάρτησης»,
δηλαδή από …πάνω προς τα κάτω.
n Γ. Μαγκριώτης: Πόροι για υποδομές υπάρχουν
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση των
εγκαινίων, ο υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Γιάννης Μαγκριώτης, αφού
αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία του με
το ΤΕΕ, επεσήμανε ότι πόροι για την υλοποίηση έργων υποδομής στην Ελλάδα υπάρχουν,
αλλά χρειάζεται συνέχεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και δουλειά. «Οι πόροι που είναι διασφαλισμένοι, π.χ. από το ΕΣΠΑ 2007-2013, για
έργα σε εξέλιξη ή υπό δημοπράτηση είναι σημαντικοί […] και αν απορροφηθούν μπορούν να
προσφέρουν ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη και την
Κ.Μακεδονία», είπε και ανέφερε ενδεικτικά τα
κονδύλια άνω των 3 δισ. ευρώ, που έχουν διασφαλιστεί για έργα όπως η κατασκευή του μετρό
ή οι οδικοί άξονες, αλλά και την προωθούμενη
χρηματοδότηση, με 120 εκατ. ευρώ, από το τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου, του έργου
παράκαμψης Χαλκηδόνας και Μελισσίου, που
ήδη μελετήθηκε από την κεντρική υπηρεσία του
ΥΠΟΜΕΔΙ.
Αναφερόμενος στις καταγγελίες από διάφορες
πλευρές για υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων
στα «χέρια» της Εγνατίας Οδού ΑΕ και στην
Αθήνα, σε βάρος των υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας, ο κ. Μαγκριώτης διέψευσε κάτι
τέτοιο και είπε: «Η Εγνατία Οδός είναι η εταιρία
της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδας. Και μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα, θα προταθεί από
εμάς σε συνάντηση των υπουργών Μεταφορών
της ευρύτερης περιοχής, για να εμπλακεί στο έργο
της “Via Carpathia”». Σε σχέση με το ΤΕΕ, ο κ. Μαγκριώτης επεσήμανε: «Καθένας έχει να κερδίσει
από τη συνεργασία με το ΤΕΕ και ιδίως σε αυτή την
περίοδο, που διανύουμε και έχουμε μπροστά μας
[…] Απλώνουμε ακόμη περισσότερο το χέρι της
συνεργασίας προς το ΤΕΕ […] Όλο το σχεδιασμό
μας για τη Θεσσαλονίκη και την Κ. Μακεδονία το
στηρίζουμε στο ΤΕΕ γι’ αυτό και αναθέσαμε τη διαβούλευση για το θέμα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ».

n X. Σπίτρτζης: Θα αντιταχθούμε στη λογική του
«αποφασίζω και διατάσσω»
Την αποφασιστικότητα του τεχνικού κόσμου να
συνδράμει κάθε προσπάθεια για μεγαλύτερη ανάπτυξη και διαφάνεια, αλλά την ετοιμότητά του να
αντιταχθεί στην εμπορευματοποίηση της επιστημονικής γνώσης, τις εικονικές διαβουλεύσεις
και αυθαιρεσίες τύπου «αποφασίζω και διατάσσω», μετέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος
του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης. «Εσείς με τη στάση
σας», είπε, απευθυνόμενους στους παρευρισκόμενους εκπροσώπους της κυβέρνησης, «θα αποφασίσετε αν ο τεχνικός και επιστημονικός κόσμος
της Ελλάδας θα είναι σύμμαχος ή εχθρός σας».
Ο κ. Σπίρτζης υπενθύμισε ακόμη ότι το επόμενο
Σαββατοκύριακο, στη συνεδρίαση της «Αντιπροσωπείας» του, το ΤΕΕ θα καθορίσει το πλαίσιο
δράσεων για την επόμενη τριετία. Μεταξύ άλλων
σχεδιάζεται η αντιστοίχιση των αρμοδιοτήτων
των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ
με τα υπουργεία και των Μόνιμων Επιτροπών του
επιμελητηρίου με τις διάφορες γενικές γραμματείες των υπουργείων. Η δε Αντιπροσωπεία θα
αντιστοιχιστεί με τους τομείς κοινοβουλευτικού
ελέγχου της Βουλής. Αναφερόμενος στο νέο κτήριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο κ. Σπίρτζης υπενθύμισε ότι
αυτό «χτίστηκε εξ ολοκλήρου με τα χρήματα των
μηχανικών από όλη την Ελλάδα, από τα ξενύχτια,
τις αγωνίες και τον ιδρώτα τους κι όχι από επιδοτήσεις και δε θα λειτουργεί μόνο για τους μηχανικούς, αλλά για όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, ως ένα επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτικό
βήμα, που λείπει σήμερα.

αναβάθμιση των κτηρίων ΝΠΔΔ θα εξασφαλίσει
στο ΤΕΕ μέρος των απαιτούμενων κονδυλίων για
τη βελτίωση του προφίλ του οικοδομήματος. Αναφερόμενος στο ΠΔΕ, ο κ. Κονακλίδης σημείωσε
ότι όταν μειώνεται η πίτα, πρώτη πλήττεται η περιφέρεια. «Δεν εννοώ ότι τα κονδύλια θα επιστρέψουν στο κέντρο, αν και αυτό το έργο το έχουμε
δει πολλές φορές. Εννοώ ότι παρότι τα κονδύλια
προορίζονται για την περιφέρεια, η διαχείρισή
τους θα γίνει από το κέντρο, προς όφελος των
παραγωγικών δομών του κέντρου […] Χρειάζονται
άκρες στην Αθήνα για να μπορέσει κάποιος να
λάβει μέρος στην όποια αναπτυξιακή διαδικασία
[…] Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για την πραγματική αποκέντρωση», υπογράμμισε.

n Λίγα λόγια για το κτήριο του TEE/TKM
Ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί το 1992 για
το κτήριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, επί της Μ. Αλεξάνδρου
48, είχε συγκεντρώσει πρωτοφανή συμμετοχή.
Συγκεκριμένα, είχαν κατατεθεί 71 φάκελοι, για
τους οποίους εργάστηκαν δεκάδες μηχανικοί
από όλη τη χώρα. Τελικά, το πρώτο βραβείο, που
απέδωσε και το σημερινό κτήριο, πήρε η ομάδα
Παπλωματά, παρούσα στην τελετή των εγκαινίων.
Η ομάδα ήταν στην ουσία οικογένεια, αφού αποτελείτο από το ζεύγος των αρχιτεκτόνων Χρήστου
και Χρυσούλας Παπλωματά, με βοηθούς τα δύο
παιδιά τους.
Όπως εξήγησε ο κ. Παπλωματάς στο περιθώριο
των εγκαινίων, το κτήριο είναι ένα από τα ελάχιστα που έχουν κατασκευαστεί εξολοκλήρου με τη
μέθοδο της ανάρτησης, ήτοι από πάνω προς τα
κάτω (η μέθοδος εφαρμόζεται συνήθως σε μέρη
n Τ. Κονακλίδης: Aπαραίτητοι οι αρχιτεκτονικοί κτηρίων, όχι στο όλον). Ο σκελετός του στηρίζεται
σε συνολικά 11 υποστυλώματα, ενώ οι πλάκες
διαγωνισμοί
Την πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη διενέργεια αναρτώνται από τους λεγόμενους «αναρτήρες»,
ανοιχτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, όταν έντονα εμφανείς στην τελική κατασκευή, χάρη
πρόκειται να μελετηθεί ένα κτήριο δημόσιου στο κόκκινο χρώμα τους. Το βασικό πλεονέκτηενδιαφέροντος, επανέλαβε από το βήμα της εκ- μα αυτού του τρόπου κατασκευής είναι ότι δε
δήλωσης ο πρόεδρος του Τμήματος, Τάσος Κο- χρειάζονται υποστυλώματα στο ισόγειο, γεγονός
νακλίδης. «Αν η πολιτεία θεωρεί ότι το σύστημα που επιτρέπει μεγάλους «ελεύθερους» χώρους,
αυτό προκαλεί καθυστερήσεις, ας βελτιώσει τη όπως το αμφιθέατρο 300 θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
νομοθεσία. Δεν μπορεί όμως να καταδικάζει τις όπου έγινε η εκδήλωση. Εκτός από το αμφιθέαελληνικές πόλεις σε έλλειψη σύγχρονων αρχι- τρο, το κτήριο διαθέτει υπόγειο χώρο στάθμευσης
τεκτονημάτων, αντιπροσωπευτικών της εποχής για την καλύτερη εξυπηρέτηση μηχανικών και
τους», είπε. Στην περίπτωση του κτηρίου του ΤΕΕ/ πολιτών και ημιυπόγειο όροφο, όπου στεγάζονται
ΤΚΜ, η Αντιπροσωπεία του Τμήματος αποφάσισε τα αρχεία του Τμήματος. Εντός του κτηρίου στετη διενέργεια διαγωνισμού τον Απρίλιο του 1992 γάζεται μια μεγάλη και ενδιαφέρουσα Τεχνική
και το Μάρτιο του 1993 ανακοινώθηκαν τα απο- Βιβλιοθήκη, αλλά και υπηρεσίες εξυπηρέτησης
τελέσματα. Ο κ.Κονακλίδης παραδέχτηκε τις αδυ- και του κοινού, όπως το γραφείο ΓΟΚ (Γενικού Οιναμίες του κτηρίου σε επίπεδο «έξυπνων» ενερ- κοδομικού Κανονισμού).
γειακών συστημάτων, αλλά εξέφρασε την ελπίδα Η υλοποίηση του κτηρίου ήταν, πάντως, μια
ότι το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ για την ενεργειακή 30ετής Οδύσσεια, η οποία «ταλαιπώρησε» πολ-
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λούς προέδρους τόσο του κεντρικού ΤΕΕ (Κ. Λιάσκας, Ν. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αλαβάνος), όσο και
του περιφερειακού τμήματος (κατά σειρά θητείας
Σ. Κούβελας, Κ. Πατραμάνης, Μ. Τσιαπραλής, Α.
Κουράκης, Π. Δέντσορας, Γ. Κωτίδου, Γ. Αικατερινάρης, Γ. Οικονομίδης, Σ. Τζακόπουλος και Τ. Κονακλίδης). Από το 1981, οπότε δημοσιεύτηκε σε
ΦΕΚ η εκποίηση –στο ΤΕΕ- δημόσιου κτήματος
εκτάσεως 1.361 τ.,μ, έναντι τιμήματος 38 εκατ.
δρχ, μέχρι το 2010, οπότε ολοκληρώθηκε, πέρασαν 30 συναπτά έτη. Οι φόροι και αποζημιώσεις
κόστισαν στο ΤΕΕ άλλα 20 εκατ. δρχ, ενώ οι απαιτούμενες διαδικασίες (πράξεις τακτοποίησηςαναλογισμού και δικαστήρια για τιμή μονάδας)
στοίχισαν τα οκτώ πρώτα χρόνια καθυστερήσεων.
n Oι παρουσίες
Στα εγκαίνια του κτηρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ παραβρέθηκαν ακόμη ο αναπληρωτής υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Σωκράτης Ξυνίδης, οι γενικοί γραμματείς Δημοσίων
Έργων, Γιάννης Οικονομίδης και Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων, Σέργιος Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος
Καλαφάτης, Θεόδωρος Καράογλου και Μιχάλης
Χαλκίδης, ο γενικός πρόξενος της Βουλγαρίας
στη Θεσσαλονίκη Χαριζάν Χαριζάνοφ, ο εκπρόσωπος του Γ’ Σώματος Στρατού αντισυνταγματάρχης μηχανικού Γιώργος Αναγνωστόπουλος, ο
νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης
και ο δήμαρχος, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Μανόλης Λαμτζίδης, ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Νίκος Μουσιόπουλος, ο αναπληρωτής γραμματέας παραγωγικών τάξεων της
ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, Σωτήρης Μαγόπουλος, ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της “Thermi
Ventures ΑΕΔΑΚΕΣ”, Βασίλης Τάκας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Τεχνόπολης
Θεσσαλονίκης Α.Ε και πρόεδρος του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
Τάσος Τζήκας κι οι πρώην βουλευτές Γιώργος
Πασχαλίδης, Γιώργος Ορφανός, Ασημίνα Ξυροτύρη και Απόστολος Τζιτζικώστας.
Επίσης παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των Περιφε-

ρειακών Τμημάτων Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας Ντίνος Διαμάντος, Μαγνησίας Σωκράτης Αναγνώστου, Κέρκυρας Νικόλαος Σπίγγος,
Αιτωλοακαρνανίας Κώστας Ρόκος, Ανατολικής
Μακεδονίας Λάζαρος Βασιλειάδης και ο πρώην
πρόεδρος Ανατολικής Μακεδονίας Ντίνος Αντωνιάδης.
Το «παρών» έδωσαν και οι πρώην πρόεδροι του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σωτήρης Κούβελας, Παναγιώτης
Δέντσορας, Γιάννης Αικατερινάρης και Σάκης
Τζακόπουλος, το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ, Ντίνος
Μακέδος, τα μέλη της «Α» του ΤΕΕ, Δημήτρης
Κωτούλας, Γιάννης Δαρδαμάνης και Σωτήρης
Πρέντζας και το πρώην μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ.
Νίκος Ταχιάος καθώς και η διευθύντρια του ΤΕΕ
Δήμητρα Κανέλλου.n
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«ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ» ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
3η τακτική συνεδρίαση «Α»
Στη δημιουργία «Επιτροπών Αντιπροσώπων», οι
οποίες θα αναλαμβάνουν να παράγουν ρεαλιστικές προτάσεις, για λύσεις σε φλέγοντα θέματα
ανάπτυξης και Μηχανικών, προχωρά άμεσα η
«Αντιπροσωπεία» («Α») του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Στις 29 Νοεμβρίου, στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της «Α», το σώμα θα ξεκινήσει
την ιεραρχική καταγραφή των θεμάτων, που αποτελούν ειδικούς στόχους και προτεραιότητες, ώστε
ακολούθως «πάνω» σε καθένα από αυτά να συσταθεί και η αντίστοιχη Επιτροπή Αντιπροσώπων.
Οι επιτροπές σχεδιάζεται να είναι διαρκείς,
ολιγομελείς και να δραστηριοποιούνται άμεσα,
παράγοντας ταχύτατα έργο και προτάσεις. Οι
στόχοι της ίδρυσής τους συζητήθηκαν αναλυτικά στην 3η τακτική συνεδρίαση της «Α», στις 11
Οκτωβρίου, η οποία είχε και έντονο …εκλογικό
χρώμα, καθώς τέσσερα μέλη της διοικούσας
και εννέα της Αντιπροσωπείας «κατεβαίνουν»
ως υποψήφιοι με διάφορους συνδυασμούς στις
εκλογές της 7ης Νοεμβρίου. Τα «πρακτικά» της
συνεδρίασης ακολουθούν:

o Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος Η.Μ., υπ. Δημοτικός
Σύμβουλος Βέροιας με το συνδυασμό «Συμπολιτεία» της Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδη.
o Δαρδαμανέλης Γιάννης Π.Μ., υπ. Δημοτικός
Σύμβουλος Καλαμαριάς με το συνδυασμό «Όλοι
για την Καλαμαριά» του Β. Τριανταφυλλίδη (Χάρρυ Κλυνν).
o Ζώκας Νίκος Ηλκ., υπ. Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό «Λαϊκή
Συσπείρωση» του Σ. Ζαριανόπουλου.
o Λεμπετλής Γιάννης Π.Μ., υπ. Περιφερειακός
Σύμβουλος (Ν. Θεσσαλονίκης) με το συνδυασμό
«Μέτωπο Ανάπτυξης» του Μ. Μπόλαρη.
o Πογέλης Ανέστης Μ.Μ. υπ. Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς με το συνδυασμό «Στροφή στο Δημότη» του Β. Μπαλάσκα.
η Σακελλαρίδου Τζένη Π.Μ., υπ. Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό «Ομάδα
Δημιουργίας» του Κ. Γκιουλέκα.
o Σταυρόπουλος Χριστόδουλος υπ. Δημοτικός
Σύμβουλος με το συνδυασμό «Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων» του Π. Αγγελίδη.
o Φάμελλος Σωκράτης υπ. Δημοτικός Σύμβουλος
n Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπρο- Θέρμης με το συνδυασμό «Δημοκρατική Ενότητα» του Θ. Παπαδόπουλου.
σωπείας
Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας συν. Χρίστος η Χατζοπούλου Αθηνά Π.Μ., υπ. Περιφερειακή
Σύμβουλος (Ν. Θεσσαλονίκης) «Λαϊκή ΣυσπείΒλαχοκώστας Μ.Μ. ενημέρωσε το σώμα:
• Για την ενεργοποίηση, από την επόμενη συ- ρωση» του Θ. Κωνσταντινίδη.
νεδρίαση, της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. Ο Πρόεδρος του σώματος συν. Χρίστος Βλαχο1486/84 παρ. 5 του άρθρου 12 και παρ. 12 του άρ- κώστας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εύχομαι ολόθρου 7, σύμφωνα με τις οποίες «Αιρετά μέλη της ψυχα καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους
Αντιπροσωπείας που απουσιάζουν αδικαιολόγητα Μηχανικούς, εκλεγμένους ή μη στα όργανα του
από 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται ΤΕΕ/ΤΚΜ, ώστε να μεγιστοποιηθεί η διείσδυση
υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελ- της τεχνοκρατικής αντίληψης στην τοπική αυτοτίου με το οποίο εκλέχτηκαν. Η αντικατάσταση γί- διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, κάτι που νομίζω ότι
θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αυτονεται με απόφαση της Αντιπροσωπείας».
• Για την από 6/9/2010 παραίτηση του συν. Δημή- διοικητικών σχημάτων που θα προκύψουν μετά
τρη Τσουρέκα Η.Μ. του συνδυασμού "ΜΗΧΑΝΙ- τις εκλογές. Προτροπή όλων αποτελεί η στήριξη
ΚΟΙ επί τω έργω" από την «Α» του τμήματος και των συναδέλφων Μηχανικών».
την αντικατάστασή του από τον συν. Σπύρο Κολο- Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας
συν. Βασίλης Λεκίδης Π.Μ. ενημέρωσε το σώμα:
βό Η.Μ. του ιδίου συνδυασμού.
• Για την έναρξη της διαδικασίας αιτήσεων για τις • Για τη διοργάνωση ημερίδας για τον ΚΕΝΑΚ που
προσωρινές άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών θα πραγματοποιηθεί στο ΑΠΘ στις 15/10/10
και για την τροποποίηση του άρθρου 25 του Κτιρι- • Για τη διοργάνωση ημερίδας στο ΑΠΘ που θα
οδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς πραγματοποιηθεί στις 15/10/10 για το σεισμό
τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών στην Ακουίλα της Ιταλίας
• Για τις έγγραφες θέσεις των συν. Γ. Γάγαλη και Δ.
και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
• Για την διεξαγωγής της 1ης τακτικής συνεδρί- Παπανικολάου σχετικά με δημοσίευμα εφημερίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 23-24 δας για τις πλαστές εγγυητικές επιστολές το οποίο
γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Αντιπροσωπείας.
Οκτωβρίου
• Ιδιαίτερη μνεία πραγματοποιήθηκε και για τους
Μηχανικούς μέλη της «Α» υποψήφιους στις δη- n Έλεγχος – Ερωτήσεις- Επερωτήσεις προς τη
μοτικές και περιφερειακές εκλογές της 7ης Νο- Δ.Ε.
εμβρίου 2010. Πιο συγκεκριμένα, υποψήφιοι είναι Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συν. Τάσος Κονακλίδης Π.Μ.
τα δύο μέλη του Προεδρείου της Δ.Ε, η Αντιπρόε- ενημέρωσε το σώμα:
δρος της Δ.Ε. Μίχου Άννα Η.Μ., υπ. Περιφερειακή • Για το πόρισμα της Ο.Ε. με τίτλο «Αναμόρφωση
Σύμβουλος (Ν. Θεσσαλονίκης) με το συνδυασμό θεσμικού πλαισίου ανάθεσης & εκτέλεσης δημο«Μέτωπο Ανάπτυξης» του Μ. Μπόλαρη, και ο Γε- σίων έργων»
νικός Γραμματέας της ΔΕ Αντιβαλίδης Παναγιώτης • Για τη συμμετοχή του τμήματος στις συναντήσεις
Π.Μ., υπ. Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης με των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης με
το συνδυασμό «Ομάδα Δημιουργίας» του Κ. Γκι- τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της αξιωματιουλέκα. Επίσης υποψήφια είναι τα μέλη της ΔΕ κής αντιπολίτευσης στα πλαίσια της 75ης ΔΕΘ.
Ουρσουζίδης Γιώργος Π.Μ., υπ. Περιφερειακός • Για την εκλογή της νέας διοίκησης του ΤΕΕ και
Σύμβουλος (Ν. Ημαθίας) με το συνδυασμό «Μέ- την πρώτη σύσκεψη του Προέδρου Χ. Σπίρτζη με
τωπο Ανάπτυξης» του Μ. Μπόλαρη, η Πέρκα Πέτη τους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων.
Π.Μ., υπ. Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης με • Για τον ΚΕΝΑΚ και τα σεμινάρια που θα πραγματοτο συνδυασμό «Θεσσαλονίκη - Ανοιχτή πόλη» του ποιηθούν στη Θεσσαλονίκη για τις ενεργειακές μελέτες καθώς και για το σχετικό λογισμικό από το ΤΕΕ.
Τ. Μηταφίδη και οι εξής 9 Αντιπρόσωποι:
Επίσης, ο πρόεδρος απάντησε και σε έγγραφο

ερώτημα που κατατέθηκε στο Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας από το συνάδελφο κ. Κ. Λυσαρίδη σχετικά με την αυτεπάγγελτη παραπομπή των
Μηχανικών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για επαγγελματικά παραπτώματα.
n Πλαίσιο αρχών, στόχων & δράσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 2010-2013
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
(“Α”/ΤΚΜ) παρουσίασε το πλαίσιο αρχών, στόχων
& δράσεων για τη θητεία 2010-2013. Συνοπτικά
το πλαίσιο αρχών, στόχων & δράσεων θέτει ως
πρωταρχικό στόχο του Προεδρείου της “Α”/ΤΚΜ
τη βελτιστοποίηση του συντονισμού των μελών
της, ώστε να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα
και να αποτελεί ουσιαστικά το ανώτατο όργανο
του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Μεταξύ άλλων αντικείμενο των συνεδριάσεων της
“Α”/ΤΚΜ, αποτελεί η:
• Αρωγή του έργου της ΔΕ/ΤΚΜ, εμπεριστατωμένη ενημέρωση και διάλογος σε τακτά χρονικά
διαστήματα για τον προγραμματισμό, τα πορίσματα και τα θέματα των Μονίμων Επιτροπών και των
συνεχών Ομάδων Εργασίας του Τμήματος.
• Ενίσχυση δράσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ σύμφωνα με
τον εγκεκριμένο προγραμματισμό της ΔΕ/ΤΚΜ,
π.χ. θεσμικό πλαίσιο, ταυτότητα ΤΕΕ, αναπτυξιακά και επιστημονικά θέματα, ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά προβλήματα.
• Τεκμηριωμένη τοποθέτηση της “Α”/ΤΚΜ επί
σημαντικών αναπτυξιακών, επιστημονικών και
επαγγελματικών θεμάτων που αφορούν στο Μηχανικό και στην κοινωνία.
• Συνεργασία και ανάδειξη θεμάτων και πρωτοβουλιών με τους κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών, προσπάθεια για βοήθεια και στήριξη της
λειτουργίας των περιφερειακών τοπικών συλλόγων
μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν.
• Ανάδειξη σχετικών θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος με συνεδριάσεις της “Α”/ΤΚΜ στις έδρες
των Νομαρχιακών Επιτροπών (ΝΕ), ώστε να
υπάρχει μια ολοκληρωμένη καταγραφή και αντιμετώπιση θεμάτων της ΠΚΜ.
Το Προεδρείο της “Α”/ΤΚΜ θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε οι συνεδριάσεις να
είναι κατά το δυνατόν δημιουργικές. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιγράφονται μεταξύ άλλων στους
παρακάτω άξονες:
• Ιεραρχική καταγραφή θεμάτων, ανάλογα με
τους ειδικούς στόχους και τις προτεραιότητες που
πρόκειται να θέσουν τα μέλη της “Α”/ΤΚΜ.
• Δημιουργία «Επιτροπών Αντιπροσώπων» με ειδική θεματολογία και εισηγητικό στόχο στην “Α”/
ΤΚΜ, ώστε να επιτευχθεί στενότερη συνεργασία
μεταξύ των μελών του σώματος, αλλά και μεγαλύτερη παραγωγή ποιοτικού έργου. Οι Επιτροπές
Αντιπροσώπων πρέπει να στοχεύουν στην επεξεργασία ιεραρχημένων θεμάτων που θα συζητηθούν σε τακτικές συνεδριάσεις της “Α”/ΤΚΜ και
στη διαμόρφωση των αντίστοιχων εισηγήσεων. Ο
τρόπος συγκρότησης θα πρέπει να είναι ορθολογικός, με βάση την ειδικότητα, την ειδίκευση, την
εμπειρία και την επαγγελματική απασχόληση.
• Τακτική συνάντηση ανά τετράμηνο του Προεδρείου της “Α”/ΤΚΜ με τους εκπροσώπους των
συνδυασμών που συμμετέχουν στην “Α”/ΤΚΜ.
• Αξιοποίηση δυνατοτήτων διαδικτύου και οικονομιών κλίμακας για την επικοινωνία των μελών
“Α”/ΤΚΜ με έμφαση στις νέες τεχνολογίες.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ - ΔΣΘ
• Έντονη πίεση προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου.
Επίσης προτάθηκε και ένα πλαίσιο δράσεων εξωστρέφειας για την “Α”/ΤΚΜ. Το πλαίσιο κλείνει ως
εξής: «Εκτιμώντας τη σημερινή χρονική συγκυρία
ως κρίσιμη για το μέλλον του κλάδου μας απαιτείται να αντιδρούμε, όχι στείρα, αλλά με ουσιαστική παραγωγή πολιτικής. Στη χώρα μας υπάρχουν
πραγματικά προβλήματα, ένας «πληθωρισμός»
προβλημάτων, όπως το δημόσιο χρέος, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, η παραγωγική συρρίκνωση και αποδιάρθρωση, η κρίση της απασχόλησης
και οι διογκούμενες ανισότητες, ιδιαίτερα με τις
νέες γενιές που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Το έλλειμμα σε νέες πολιτικές και ο χαμένος
πολύτιμος χρόνος απαιτείται να καλυφθεί από το
ΤΕΕ που ως θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας,
έχει υποχρέωση να ανασυνταχθεί, να αναδιαμορφώσει το ρόλο του, να επανασυνδεθεί ουσιαστικά
με το Μηχανικό και την Κοινωνία και να προτείνει
ρεαλιστικές λύσεις».
Το πλήρες κείμενο του πλαισίου είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.tkm.tee.gr).
Μετά τις ερωτήσεις & τοποθετήσεις των συναδέλφων, ψηφίστηκε ομόφωνα από το σώμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες από το νομό Θεσσαλονίκης οι συνάδελφοι: Αμανατίδης Άνθιμος
Μ.Μ., Αραβίδου Κυριακή Αγρ.-Τ.Μ., Βλαχοκώστας Χρίστος Μ.Μ., Βραγγάλας Βασίλης Αγρ.Τ.Μ., Γάγαλης Γιώργος Μ.Μ., Δαρδαμανέλης
Γιάννης Π.Μ., Ζηκοπούλου Ηλέκτρα Α.Μ., Κεμαλετζίδου Όλγα Α.Μ., Κολοβός Σπυρίδων Η.Μ., Κονακλίδης Τάσος Π.Μ., Κωτούλας Λεωνίδας Π.Μ.,
Λαδόπουλος Σάββας Αγρ.-Τ.Μ., Λεκίδης Βασίλης
Π.Μ., Λυσαρίδης Κωνσταντίνος Π.Μ., Μαρκάκης- Καραχάλιος Χρυσός Α.Μ., Μήτκας Περικλής
Η.Μ., Μήτρου Δημήτρης Αγρ.-Τ.Μ., Μίχου Άννα
Η.Μ., Μουρατίδης Κυριάκος Α.Μ., Μπανιάς Γιώργος Μ.Μ., Μπίλλιας Πάρις Π.Μ., Νάνος Γιάννης Π.Μ., Πέρκα Πέτη Π.Μ., Σακελλαρίδου Τζένη
Π.Μ., Σοϊλεμετζίδου Κορίννα Αγρ.-Τ.Μ., Τσιάφης
Γιάννης Μ/Η, Τσίτος Ξενοφών Π.Μ., Φουντουλίδου Ελένη Αγρ.-Τ.Μ., Χατζοπούλου Αθηνά Π.Μ.,
Χηράκη Ελένη Π.Μ., από το νομό Ημαθίας ο
συνάδελφος Βοργιατζίδης Κωνσταντίνος Η.Μ.,
από το νομό Κιλκίς ο συνάδελφος Αναστασιάδης
Γιώργος Η.Μ., από το νομό Πιερίας οι συνάδελφοι: Ζωγράφου Αναστασία Α.Μ., Κουσκουρίδης
Δημήτρης Η.Μ., Τσιτλακίδης Ηρακλής Π.Μ., από
το νομό Σερρών οι συνάδελφοι: Λογοθετίδης
Σταύρος Π.Μ., Φωταρούδης Αλέξανδρος Μ/Η,
από το νομό Χαλκιδικής οι συνάδελφοι: Κουρίδης
Χαρίτων Μ.Μ., Κυρίτσης Βασίλης Π.Μ.,
Απόντες οι συνάδελφοι: Αντιβαλίδης Παναγιώτης Π.Μ., Αραμπατζή Αθηνά Α.Μ., Γκιουλέκας
Αθανάσιος Α.Μ., Ζώκας Νίκος Ηλκ, Κούτσουλας
Αθανάσιος Π.Μ., Θεοδωρίδου Χρυσούλα Π.Μ.,
Λεμπετλής Γιάννης Π.Μ., Μπούρας Βενέτης Π.Μ.,
Φάμελλος Σωκράτης Χ.Μ., Μιχαλιάς Γιώργος
Μ.Μ., Ουρσουζίδης Γιώργος Π.Μ., Κεμεντσετσίδης Παναγιώτης Αγρ.-Τ.Μ., Πογέλης Ανέστης
Μ.Μ., Ανδρεάδου Παρθένα Αγρ.-Τ.Μ., Φωτιάδης
Γιώργος Η.Μ., Δημουλάς Αλκιβιάδης Α.Μ., Τοτικίδης Ματθαίος Α.Μ.
Δικαιολογημένοι απόντες οι συν. Πεχλιβάνου Κατερίνα Π.Μ., Τοκατλίδης Αριστοτέλης Π.Μ., Σταυρόπουλος Χριστόδουλος Α.Μ και Μάνου Θεοδώρα
Π.Μ. n

Το νέο δικαστικό μέγαρο, το παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και η δημόσια διαβούλευση για το
Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών Θεσσαλονίκης συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχαν
τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον πρόεδρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Μανόλη
Λαμτζίδη και το μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Ελευθέριο Μυλωνά. Η συνάντηση έγινε στο
κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 23 Σεπτεμβρίου και ήταν
η δεύτερη επίσκεψη του κ.Λαμτζίδη στο ΤΕΕ μετά
από εκείνη του Αυγούστου του 2009.
Αναφορικά με το νέο δικαστικό μέγαρο και οι δύο
πλευρές συμφώνησαν στην αναγκαιότητα κατασκευής ενός σύγχρονου και λειτουργικού κτιρίου,
το οποίο θα αποτελέσει «κόσμημα» για την πόλη
της Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά του ΤΕΕ/ΤΚΜ
έγινε ξεκάθαρο ότι το νέο κτίριο οφείλει να γίνει
με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, στο πλαίσιο ενός
συνολικού σχεδιασμού χωροθέτησης δημοσίων
κτιρίων, σύμφωνα με τις επιταγές του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης.
«Οι απόψεις μας είναι γνωστές. Στόχος είναι να
προσφέρουμε στην πόλη. Ως ΤΕΕ έχουμε μία συνολικότερη άποψη και λέμε ότι όλα τα δημόσια
κτίρια πρέπει να εντάσσονται σε ένα γενικότερο
σχεδιασμό. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Σύντομα το νέο ρυθμιστικό θα βγει σε διαβούλευση. Αν πιστεύετε ότι έχετε ισχυρά επιχειρήματα
για την τοποθέτηση του δικαστικού μεγάρου στο
λιμάνι θα πρέπει να επιχειρηματολογήσετε στο
πλαίσιο της διαβούλευσης για να προάγετε το
σκοπό σας», ξεκαθάρισαν τα μέλη της διοίκησης
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. «Και εσείς αναγνωρίζετε την αναγκαιότητα για νέο δικαστικό μέγαρο. Τώρα έχουμε παραπομπή στο υπό επεξεργασία ρυθμιστικό
σχέδιο. Η Πολιτεία δημιούργησε πολλές προσδοκίες στη κοινότητα των δικηγόρων κι από εκεί
και πέρα -με το γνωστό χάος που υπάρχει στις
υπηρεσίες- δεν μπορέσαμε να βγάλουμε άκρη»,
υποστήριξαν τα μέλη του ΔΣΘ.
Τον προβληματισμό τους για τον τρόπο με τον
οποίο ο Δικηγορικός Σύλλογος χειρίστηκε τόσο
την υπόθεση της σύστασης Παρατηρητηρίου Περι-

Ο Σ. ΚΟΛΟΒΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ «Α»
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

βάλλοντος όσο και το κάλεσμα για συμμετοχή του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, εξέφρασαν τα μέλη της Δ.Ε. «Ο όλος
χειρισμός δεν ήταν σωστός. Είμαστε διατεθειμένοι και πρέπει να συνεργαστούμε σε ότι αφορά το
περιβάλλον της πόλης μας. Το ΤΕΕ έχει θεσμικό
ρόλο κι είναι ένας φορέας τεχνογνωσίας. Σε αυτό
το πλαίσιο, όπως είναι ο σύμβουλος της Πολιτείας, θα πρέπει να έχει τον ίδιο ρόλο και για τους
φορείς της περιφέρειας. Με αυτή τη λογική θα
συμμετέχουμε σε μία προσπάθεια η οποία και τις
κινήσεις της κοινωνίας των πολιτών θα της αφήνει
το πεδίο να μπορούν να αναπτύσσονται αλλά και
εμείς να παίξουμε το ρόλο μας και η κοινωνία να
αξιοποιήσει την τεχνογνωσία μας», επεσήμαναν
τα μέλη της διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Μάλιστα, τα
μέλη της Δ.Ε. πρότειναν τη δημιουργία Παρατηρητηρίου παρόμοιο με εκείνο που συμμετέχει το
κεντρικό ΤΕΕ στην Αθήνα. Από την πλευρά τους
οι κύριοι Λαμτζίδης και Μυλωνάς ισχυρίστηκαν
πως η εκδήλωση για το παρατηρητήριο ήταν διερευνητική προκειμένου να εξεταστεί αν μπορεί να
συσταθεί. «Απευθύνεται περισσότερο σε επίπεδο
συνειδητοποίησης και καταγραφής προβλημάτων. Όταν προχωρήσουμε σε αναζήτηση λύσεων
τότε δεν αποκλείεται παράλληλη συνεργασία με
το ΤΕΕ σε επίπεδο θεσμικό», είπαν.
Σε ότι αφορά τη δημόσια διαβούλευση για την
εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών
Μεταφορών ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης,
ο ΔΣΘ ανακοίνωσε την απόφαση του να συμμετάσχει στο διάλογο καταθέτοντας συγκεκριμένες
προτάσεις.
Από το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχαν στη συνάντηση ο
πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Τάσος Κονακλίδης, η αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Άννα Μίχου, το μέλος της Δ.Ε.
κ. Δημήτρης Μήτρου, ο πρόεδρος της «Αντιπροσωπείας» κ. Χρίστος Βλαχοκώστας και ο αντιπρόεδρος της «Αντιπροσωπείας» κ. Βασίλης Λεκίδης.
Τέλος ο κ. Κονακλίδης, έδωσε στον πρόεδρο του
ΔΣΘ έναν φάκελο με τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ
σχετικά με τις αστικές οχλήσεις αλλά και την
αναγκαιότητα ίδρυσης Φορέα Διαχείρισης Θερμαϊκού.n

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
www.tkm.tee.gr

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, που εκλέχτηκε
στην ειδική συνεδρίαση της 8.6.2010 και αποτελείται από τους: Χρίστο Βλαχοκώστα -Πρόεδρο, Βασίλη Λεκίδη - Αντιπρόεδρο και Βασίλη Κυρίτση - Γεν.
Γραμματέα, μετά την από 6.9.2010 παραίτηση του
μέλους της Αντιπροσωπείας, Τσουρέκα Δημήτρη
Η.Μ. που εκλέχτηκε με την παράταξη “ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
επί τω έργω” όπως κατατέθηκε στο Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας, ανακηρύσσει τον εκλεγμένο πρώτο αναπληρωματικό Κολοβό Σπυρίδωνα Η.Μ. του
ίδιου συνδιασμού ως τακτικό μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη θέση του παταιτηθέντα. n

Στο πλαίσιο στήριξης συναδέλφων μηχανικών
στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ βρίσκεται στο πλευρό των μελών
του που είναι υποψήφιοι.
Όσοι από τους υποψηφίους το επιθυμούν μπορούν
να αποστείλουν ηλεκτρονικά προεκλογικό υλικό
τους στο mail: tee_thess@tee.gr προκειμένου
να προβληθούν μέσω του site του Επιμελητηρίου
www.tkm.tee.gr. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

45α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, 8
Σεπτεμβρίου – 3 Νοεμβρίου 2010, Δήμος
Θεσσαλονίκης (www.
dimitriathess.gr/)
18/10 – 19/11: «Γεώργιος Κωστής», έκθεση
γλυπτικής
19/10 - 21/11: «Έκθεση
συλλογής Στέφανου Ζαχαριάδη», «Αποδομώντας τον καμβά – Επινοώντας την εικόνα»
24/10 - 31/12: «Κωνσταντίνος Ξενάκης», έκθεση
ζωγραφικής
27/10 - 26/11: «Προπλάσματα και σχέδιο
από τη Μακεδονία»,
έκθεση από φοιτητικές
εργασίες από το αρχείο
του Ν. Μουτσόπουλου
01-05/11: «Συνάντηση
θεατρικών μαθητικών
ομάδων», Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
01/11: «Χρίστος Παυλίδης», έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής και
χαρακτικής
02/11: «Danny
Brilland», συναυλία του
διάσημου γάλλου τραγουδιστή
03/11: ,αφιέρωμα στον
Κοσμά Γαλιλαία, και στον
Δ. Μητρόπουλο
03/11: «Balkanic
Baroque Band», συναυλία της πρώτης βαλκανικής ορχήστρας μπαρόκ
04/10 - 03/11: «Κάρολος Καμπελόπουλος»,

έκθεση γλυπτικής
08/11: «Όρνιθες», θεατρική παράσταση
09/11: «Σαν προσευχή»,
μουσική παράσταση.
10/11: «Επτά τραγούδια
θα σου πω», παράσταση
χορωδίας & ορχήστρας
του σχολείου.
10/11: «Τζιτζιμιτζιχοτζαριά», θεατρική παράσταση
11/11: «Μουσικό παραμύθιΙ», αφήγηση και παρουσίαση ενός μεγάλου
αριθμού μουσικών οργάνων και αποσπασματική εκτέλεση μουσικών
έργων
12/11: «Ζητείται ψεύτης», θεατρική παράσταση
12/11: «Μουσική εκδήλωση από τη χορωδία
του Άσυλου του Παιδιού»
18-19/11: «Ταξιδεύοντας στη rock με ήχους
κλασσικούς», μουσική
παράσταση, αφιέρωμα
στη rock ιστορία
19-21/11: «Έκθεση
μοντέλων», έκθεση μοντελισμού
20/11: «Ο Πέτρος ο λύκος κι εμείς», μουσικό
- θεατρική παράσταση.
22-27/11: «Το μεγάλο
μπαμ», θεατρική παράσταση.
ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2010, Αντιδημαρχία Πολιτισμού
– Δημοτική Πινακοθήκη – Μέριμνα Ποντίων
Κυριών, Μουσείο Μέριμνας Ποντίων Κυριών
(Β. Όλγας 107), Θεσσαλονίκη.
ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ του Henri de
Toulouse-Lautrec,
15 Οκτωβρίου 2010
- 30 Ιανουαρίου
2011, Τελλόγλειο
Ίδρυμα Τεχνών (Αγ.
Δημητρίου 159Α),
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.
ΕΚΘΕΣΗ νέων εικαστικών, με τίτλο «Με τα
μάτια ανοιχτά», (συμμετέχουν οι Αντώνης
Βολανάκης / Γιώργος Διβάρης / IngoDunnebier
/ Φωτεινή Καριωτάκη
/ Νίκος Κόκκαλης /
Caroline Luigi / Ευαγγελία Μπαντιάκα / Γιώργος
Μπουδαλής / Γιώργος Μυλωνάς / Ειρήνη
Μωϋσίδου /Κωνσταντίνος Ν. Πάτσιος / Έλλη
Σαλπιστή / ΑναστασίαΖωή Σουλιώτου / Ιωάννα
Ταϊγανίδου), 8 Οκτωβρίου – 12 Νοεμβρίου
2010, γκαλερί Container
(Νικ. Φωκά 8), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «IMPRINT» (διεθνή χαρακτικά, τυπώματα & καλλιτεχνικά βιβλία από τη συλλογή Κητή),
22 Οκτωβρίου – 28 Νοεμβρίου 2010, Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, HELEXPO, ΔΕΘ. 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.

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

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Δύναμη, σώμα,
κίνηση», 29 Σεπτεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2010,
Ολυμπιακό Μουσείο σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δ.Θ. και το Σύλλογο
Αποφοίτων της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ,
ενταγμένη στα 20ά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Ολυμπιακό
Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, με τίτλο «Η
άλλη Θεσσαλονίκη», 8
Οκτωβρίου – 7 Νοεμβρίου 2010, Βαφοπούλειο,
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.
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.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Stand Up Comedy
«Murlen Rooz», από 17 Οκτωβρίου 2010 (κάθε
Παρασκευή και Σάββατο), θέατρο Φλέμιγκ (Μισραχή 15), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του Βασίλη Καρκατσέλη, με τίτλο «Μητέρα Θεσσαλονίκη», 20
Οκτωβρίου - 30 Δεκεμβρίου 2010, THE X-ART-I
GALLERY (Παπαμάρκου 25, Πλ. Άθωνος), Θεσσαλονίκη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο χιονάνθρωπος και το
κορίτσι», του Ευγένιου Τριβιζά, από 31 Οκτωβρίου 2010, ΚΘΒΕ, Βασιλικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ των Robert Bradford / Kalos&Klio,
29 Σεπτεμβρίου - 13 Νοεμβρίου 2010, γκαλερί
Λόλα Νικολάου (Τσιμισκή 52)), Θεσσαλονίκη.
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ΕΚΘΕΣΗ των Robert Bradford / Kalos&Klio, 29
Σεπτεμβρίου - 13 Νοεμβρίου 2010, γκαλερί Λόλα
Νικολάου (Τσιμισκή 52), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
του Τζουλιάνο Καγκλής,
με τίτλο «Ίχνη θηλυκά», 8
Οκτωβρίου - 6 Νοεμβρίου 2010, αίθουσα τέχνης
«Έψιλον» (Αλ. Σβώλου 7),
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ηλέκτρα –Σκηνική
Σύνθεση από το μύθο των
Ατρειδών», 27 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου 2010,
ΚΘΒΕ, ΕΜΣ, Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Fragments
of a Lake», της
Χρύσας Βέργη,
7 Οκτωβρίου – 7
Νοεμβρίου 2010,
gallery ATRION
(Τσιμισκή 94),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ του δημοσιογράφου και λαογράφου Γιώργη Μελίκη, με τίτλο «σουσουραδισμός και γουλιανοκρατία», 20 Οκτωβρίου - 6 Νοεμβρίου 2010, «Μπενσουσάν
Χαν» (Εδέσσης 6, πλατεία Εμπορίου, Άνω
Λαδάδικα), Θεσσαλονίκη.

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Τέχνης Πολιτική», 13
Οκτωβρίου 2010 - 30 Ιανουαρίου 2011, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κτίριο Ωδείου Αθηνών (Βασ.
Γεωργίου Β’ 17 -19 & Ρηγίλλης), Αθήνα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Δάφνες και Πικροδάφνες»
των Δημήτρη Κεχαΐδη-Ελένης Χαβιαρά, 22 Οκτωβρίου
– 5 Νοεμβρίου 2010, Κλιμάκιο Μακεδονίας – Θράκης
του Κ.Θ.Β.Ε., Βασιλικό Θέατρο, 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.a

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, με
τίτλο «Transformation»,
1.000 αρχιτεκτονικά γραφεία από 80 χώρες, στις
κατηγορίες πολεοδομία
– στέγαση – πολιτισμός
– ενέργεια/ανακύκλωση
– υγεία – αναψυχή –
παιδεία – αναμόρφωση
τοπίου – αναπαλαίωση/
μετασκευή – ψυχαγωγία
– αθλητισμός- ιδιωτική
κατοικία – συγκοινωνία
κ.α.α, 3 – 5 Νοεμβρίου
2010, Βαρκελώνη.

στο πλαίσιο της 12ης
Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής BIENNALE,
Βενετία, Ιταλία.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ με τίτλο «Κιβωτός,
παλαιοί σπόροι για τις
νέες μητροπολιτικές
καλλιέργειες», μέχρι
21 Νοεμβρίου 2010,

1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 11-12 Νοεμβρίου 2010, Επιτροπή
Περιβάλλοντος και

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.

Δομή Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης, Ξενοδοχείο GRAND HOTEL
PALACE, Θεσσαλονίκη.
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ για «την
Τυποποίηση, τα Πρότυπα & την Ποιότητα», 19-20 Νοεμβρίου
2010, «Ένωση Ελλήνων
Επιστημόνων για την
Προτυποποίηση και την
Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) Αμφιθέατρο Αλ.
Τσιούμης (Τοπογρά-

φων-Μηχανικών ΑΠΘ)
& αίθουσα Συνελεύσεων
κτιρίου Δ’ Πολυτεχνική
Σχολή, 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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ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
26-28 Μαΐου 2011

Διπλό άλμπουμ με 25 τραγούδια, από ροκ μέχρι
φολκλορικά, δημιούργησαν οι μηχανικοί του Κιλκίς, ενώνοντας τις φωνές τους σε ένα πόνημα,
που –όπως λένε- εξέπληξε ακόμη και τους ίδιους! «Όλοι μας τραγουδούμε. Άλλος στην πίστα
και άλλος στο μπάνιο. Γιατί να μην τραγουδήσουμε και σε ένα studio έτσι, ώστε να καταγράψουμε
το ταλέντο μας και να έχουμε να θυμόμαστε κάτι
ακόμα μαζί με όλα τα άλλα;», σκέφτηκαν και έκαναν πράξη την ιδέα τους.
Μαζεύτηκαν στο Studio Accordo (ένα σύγχρονο
studio ηχογραφήσεων και παραγωγών του τοπογράφου μηχανικού και μουσικού Νίκου Σπυρλιάδη) και αρχίσανε να τραγουδάνε. Το αποτέλεσμα
μετά από 10 μήνες δουλειάς ήταν το προαναφερθέν άλμπουμ, με τίτλο «Οι Μηχανικοί Τραγουδούν».
Το συλλογικό αυτό project το στήριξε και ο Σύλλογος Μηχανικών και Υπομηχανικών του Ν. Κιλκίς.
Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου στο Studio Accordo
έγινε η παρουσίασή του. Οι ερασιτέχνες τραγουδιστές-μηχανικοί, που ακούγονται στο άλμπουμ,
εξέπληξαν όλους τους παρευρισκόμενους, ακόμη
και τους εαυτούς τους. Η επιλογή των τραγουδιών
αντιπροσωπεύει το στυλ, το χαρακτήρα και τη δυνατότητα του κάθε μηχανικού και η εκτέλεσή τους
ήταν καταπληκτική.
Με το πάρτι που ακολούθησε έκλεισε μια περίοδος. Οι μηχανικοί του Κιλκίς, όμως, δε σταματούν
εδώ. Ήδη έχουν ξεκινήσει πρόβες για μια live συναυλία και σχεδιάζουν και άλλες εκπλήξεις...
Τραγουδούν οι μηχανικοί: Ηλίας Αμοιρίδης, Λένα
Αναστασιάδου, Βασίλης Αντωνιάδης, Κώστας Γεωργιάδης, Γιάννης Δημητριάδης, Τάσος Θεοδωρίδης, Αντρέας Κεσίδης, Εύη Κουγιουμτζόγλου,
Γιώργος Λαζαρίδης, Ολγα Λαμπριανίδου, Μένη
Μελετιάδου, Δώρα Μπακρατσά, Άννα Νικολαϊδου, Γιώργος Παπαδόπουλος, Νίκος Πασιατάς,
Γιόσκας Παυλίδης, Γιάννης Σαββόπουλος, Σαράντης Σακαρίδης, Τάνια Σερέτη, Αχιλλέας Σπυρλιάδης, Σοφία Σπυρλιάδου, Ζωή Τζήμητρα, Κώστας
Τσακαλώζος, Δημήτρης Τσαντάκης, Στέλιος Χαριτίδης, Ηρακλής Χατζηκυριάκος
Συμμετέχουν και βοηθούν οι μουσικοί και οι
φίλοι: Χρήστος Αποστολίδης, Λίτσα Γιορτσίδου,
Φιλιώ Καραλίδου, Γρηγόρης Κολεσιώτης, Γαβριήλ
Σαββίδης, Αχιλλέας Σπυρλιάδης, Σοφία Σπυρλιάδου, Σάκης Φωτιάδης, Κώστας Χαραλαμπίδης,
Γιώργος Χαριτωνίδης
Οργάνωση και παραγωγή: Νίκος Σπυρλιάδης
– Studio Accordo (www.studioaccordo.gr) n

Στις 26-28 Μαΐου 2011 θα πραγματοποιηθεί
στη Θεσσαλονίκη το 8ο πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο χημικής μηχανικής, που θα φέρει
στην πόλη σημαντικούς ομιλητές από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία. Στόχος
του συνεδρίου είναι η παρουσίαση της έρευνας,
που διεξάγεται στη χώρα μας από πανεπιστήμια,
ερευνητικά ινστιτούτα, δημόσιους οργανισμούς
και ιδιωτικές επιχειρήσεις στη Χημική Μηχανική,
καθώς και η παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων Χημικών Μηχανικών
του εξωτερικού.
Το συνέδριο, που θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του συνεδριακού κέντρου «Ν.Γερμανός»
της Helexpo-ΔΕΘ, διοργανώνεται από τα τμήματα
Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, του ΕΜΠ και του
Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ), σε συνεργασία με
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών
(ΠΣΧΜ), το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών
Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ)
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).
Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει τις
παρακάτω θεματικές περιοχές: χημικές και φυσικές διεργασίες, φαινόμενα μεταφοράς, θερμοδυναμική και φυσικοχημεία, βασική και εφαρμοσμένη χημεία, βιοτεχνολογία και βιοϊατρική μηχανική, ρύπανση και τεχνολογία περιβάλλοντος,
επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων, τεχνολογία
υλικών, νανοτεχνολογία, προσομοίωση και ρύθμιση διεργασιών, μικροσυσκευές διεργασιών,
ενεργειακές τεχνολογίες, αειφορία, εκπαίδευση

- νέες τεχνολογίες, διοίκηση επιχειρήσεων – οικονομικά και μελέτη και συντήρηση πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Στο συνέδριο θα παρουσιάσουν κεντρικές ομιλίες
οι παρακάτω επιστήμονες:
-Καθηγητής Σερ Γουίλιαμ Α.Γουέικχαμ, αντιπρόεδρος της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικής και
αναπληρωτής πρόεδρος του Ινστιτούτου Χημικής
Μηχανικής Ηνωμένου Βασιλείου. Τίτλος ομιλίας: “Chemical Engineering: a career without
boundaries” (Χημική Μηχανική: μια καριέρα χωρίς σύνορα)
-Καθηγητής Ολε Χέρτελ, επικεφαλής Τμήματος
στο Εθνικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών
(NERI) και αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Roskilde της Δανίας. Τίτλος ομιλίας: “Air Pollution - Integrated monitoring and
assessment of impacts on health and nature”
(Ατμοσφαιρική ρύπανση: ολοκληρωμένη παρακολούθηση-καταγραφή και υπολογισμός επιπτώσεων στην υγεία και τη φύση)
-Δρ. Προκόπιος Μπελεζίνης, Διευθυντής Εκμετάλλευσης, Κλάδος Τσιμέντου Ελλάδος, Ανώνυμος Εταιρία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Ελλάδα. Τίτλος
ομιλίας: “Τι περιμένει η τσιμεντοβιομηχανία από
τους νέους χημικούς μηχανικούς”
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων
έχει οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2010. - Για εγγραφές έως 1 Μαρτίου 2010: Σύνεδροι € 200, μεταπτυχιακοί φοιτητές € 100 και φοιτητές € 80. Για
εγγραφές μετά την 1η Μαρτίου 2010: Σύνεδροι €
300, μεταπτυχιακοί φοιτητές € 170 και φοιτητές
€ 150. Για περισσότερες πληροφορίες: http://
www.8pesxm.gr/ και info@8pesxm.gr. n

ΣΤΗ ΧΑΝΘ ΠΑΕΙ ΤΟ ΕΜΜΙΣΘΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Στο κτηριακό συγκρότημα της ΧΑΝΘ πρόκειται να
μεταφερθεί, πιθανότατα μέχρι το τέλος του 2010,
η έδρα του έμμισθου κτηματολογικού γραφείου
Θεσσαλονίκης, που σήμερα λειτουργεί στη Φράγκων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών και των επαγγελματικών φορέων. Στον
ίδιο χώρο λειτουργούν επίσης το περιφερειακό
κέντρο Θεσσαλονίκης και το γραφείο κτηματογράφησης του δήμου.
Το κτηριακό συγκρότημα της ΧΑΝΘ το επισκέπτεται καθημερινά μεγάλος αριθμός επαγγελματιών,
υπηρεσιακών παραγόντων και πολιτών για τις
συναλλαγές τους με το γραφείο κτηματογράφησης, αλλά και για πληροφορίες και συνεργασίες
με στελέχη της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ επί παλαιότερων και μελλοντικών έργων κτηματογράφησης
και σύνταξης δασικών χαρτών.
Με τη μεταφορά του εμμίσθου κτηματολογικού
γραφείου Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο χώρο,
πρόθεση είναι να δημιουργηθεί στο πλέον κεντρικό σημείο της πόλης, ένας πόλος παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς πολίτες, φορείς
και επαγγελματίες του πολεοδομικού συγκροτή-

ματος, για κάθε είδους ζήτημα, που σχετίζεται με
το εθνικό κτηματολόγιο.
Επίσης, στόχος είναι να εγκατασταθεί το γραφείο
σε ένα ευρέως αναγνωρίσιμο κτήριο σύγχρονης
κατασκευής και αισθητικής, που συνδυάζει ευκολία πρόσβασης και πληρότητα κτηριακών υποδομών και να καταστεί ευχερέστερη η στήριξη
του κτηματολογικού γραφείου από εξειδικευμένο
προσωπικό της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.
Στον ανωτέρω σχεδιασμό εντάσσεται, άλλωστε,
η ενεργοποίηση (από τις 21/6/2010), εντός του
γραφείου κτηματογράφησης, ενός γραφείου εξυπηρέτησης συναλλασσομένων για τα ακίνητα των
δήμων Αγίου Παύλου, Νεαπολέως, Πολίχνης, Συκεών, Πεύκων, Τριανδρίας, Ευκαρπίας και Σταυρουπόλεως, καθώς και τα κατά τόπους αρμόδια
γραφεία κτηματογράφησης λειτουργούν την τρέχουσα περίοδο μόνο μία ημέρα εβδομαδιαίως (το
γραφείο λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή,
από τις 8.30 το πρωί έως τις 3.30 μετά το μεσημέρι).
Η ακριβής ημερομηνία μετεγκατάστασης της
έδρας του εμμίσθου κτηματολογικού γραφείου
Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθεί εγκαίρως. n
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ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Πρόγραμμα SO.S, SOil Sustainability
Συνεχίστηκαν οι επισκέψεις υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι οποίοι είχαν συνάντηση με τα μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής. Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ
επισκέφτηκε η υποψήφια περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Ασημίνα Ξηροτύρη, ενώ
στις 20 Οκτωβρίου το Επιμελητήριο επισκέφτηκε
ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σωτήρης
Ζαριανόπουλος και αμέσως μετά ο υποψήφιος
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Μάρκος
Μπόλαρης. Όλοι οι υποψήφιοι συνοδεύονταν από
στενούς συνεργάτες τους.
Στις συναντήσεις ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος
Κονακλίδης μετέφερε στους συνομιλητές του τις
πάγιες θέσεις του Επιμελητηρίου πάνω σε θέματα
αρμοδιότητάς του ενώ και οι τρεις υποψήφιοι ζήτησαν στενότερη συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ την
επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών.
Ο πρόεδρος της ΔΕ Τάσος Κονακλίδης αναφέρθηκε –μεταξύ άλλων- στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο
της Θεσσαλονίκης, την ανάγκη σύστασης μητροπολιτικής διοίκησης Θεσσαλονίκης όπως προβλέπει το Εθνικό Χωροταξικό, τη σύσταση φορέα
διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου, την αποκέντρωση δομών και εξουσίας, την ανάπτυξη του
λιμανιού, τη δημιουργία σιδηροδρομικής Εγνατίας και προώθησης του προαστιακού, την ολοκλήρωση του δακτυλίου παράκαμψης της πόλης, την
επίσπευση των εργασιών κατασκευής του μετρό,
την άμεση υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου
για το αεροδρόμιο «Μακεδονία», την προώθηση
των απαραίτητων έργων για τη διαχείριση των
αστικών απορριμμάτων, τη δημιουργία δικτύου
ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, την απομάκρυνση της ΔΕΘ, του Γ΄ Σώματος Στρατού και
την αποσυμφόρηση του ΑΠΘ με την παράλληλη
δημιουργία μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου, την
ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε προορισμό αντί για
διαμετακομιστικό κέντρο του παράκτιου μαζικού
τουρισμού, την ανάπλαση της κεντρικής περιοχής
της Θεσσαλονίκης και την προσέλκυση νέας επιχειρηματικότητας. Φυσικά, έγινε διάλογος πάνω
στο μάστερ πλαν της Θεσσαλονίκης.
Στην επίσκεψή της, η κυρία Ξηροτύρη συνοδευόταν από τις κυρίες Όλι Χατζοπούλου, Καίτη
Τσαρουχά, Σοφία Καραγιαννοπούλου και Εύη
Χατζηανδρέου ενώ από το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκτός από
τον πρόεδρο Τάσο Κονακλίδη παραβρέθηκαν ο
πρόεδρος της «Α» Χρίστος Βλαχοκώστας και το
μέλος της ΔΕ Πέτη Πέρκα. «Θέλουμε τη στενόΑπό το ΤΣΜΕΔΕ λάβαμε και δημοσιεύουμε την τερη συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, το
παρακάτω ανακοίνωση, αναφορικά με την πλη- οποίο ως σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας
έχει τεκμηριωμένες θέσεις για πολλά προβλήρωμή των ιατροφαερμακευτικών δαπανών.
«Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2010, οπότε κι η ματα που ταλανίζουν την περιφέρεια κεντρικής
πληρωμή των ιατροφαερμακευτικών δαπανών Μακεδονίας», τόνισε η κυρία Ξηροτύρη.
γίνεται μέσω τραπεζών, οι αποδείξεις πρωτοκολ- Τον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Σωτήρη
λούνται μόνο εφόσον πρώτα δηλωθεί ο αριθμός Ζαριανόπουλο συνόδευαν στην επίσκεψή του οι
Νίκος Ζώκας, Νανά Χατζοπούλου, Γιώργος Τσιλογαριασμού της τράπεζας». n
λιγκιρίδης και Μπάμπης Σιδηρόπουλος, ενώ εκ
μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρέστησαν ο πρόεδρος
Τάσος Κονακλίδης και τα μέλη της ΔΕ Γιώργος
Ουρσουζίδης, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος
του συνδυασμού, Κυριάκος Μουρατίδης και Γιάννης Τσιάφης. «Ακόμη κι αν υπάρχουν διαφορετικές
απόψεις, μπορούμε να κάνουμε μία σοβαρή συζήτηση. Ο Καλλικράτης θα φέρει ανακατατάξεις που
αφορούν στη μορφή της πόλης. Εξαιτίας της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης, οι άνθρωποι είναι

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει
η διαδικασία σύνταξης του προγράμματος μέτρων
και έργων προστασίας για την υδρογεωλογική λεκάνη του Ανθεμούντα, στο πλαίσιο του έργου «Soil
Sustainability», που συγχρηματοδοτείται από το
«LIFE+».
Οι κοινωνικοί εταίροι της περιοχής είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύνταξης
του προγράμματος, όπως τονίζεται σε ενημερωτική επιστολή της περιφειάρχη Κ. Μακεδονίας και
προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
της περιοχής, Μαρίας Λιονή, προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Το έργο, υπό την πλήρη ονομασία «Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Υδρογεωλογική Λεκάνη
του Ανεθμούντα με βάση την ευρωπαϊκή θεματική στρατηγική για το έδαφος (LIFE – So.S. Soil
Sustainability)» αφορά στην αναγνώριση των διαφόρων κινδύνων που απειλούν το έδαφος, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμορφολογικά, υδρολογικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της
περιοχής καθώς και την Ευρωπαϊκή στρατηγική
για το έδαφος.
Στο πλαίσιο του έργου θα χαρακτηριστούν οι περιοχές της λεκάνης, στις οποίες υφίσταται κίνδυνος
διάβρωσης, υποβάθμισης της οργανικής ύλης,
αλάτωσης, στεγανοποίησης και ρύπανσης. Θα
καθορισθούν στόχοι για τη μείωση και προστασία
του εδάφους από τους κινδύνους αυτούς και θα
καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την επίτευξή τους.
Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας, η
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (επικεφαλής εταίρος), το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων του ΕΘΙΑΓΕ και οι
εταιρίες INTERGEO ΕΠΕ και ΥΕΤΟΣ Ο.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το πρόγραμμα
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην
ιστοσελίδα http://www.lifesos.eu. n

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΣΜΕΔΕ

με τα χέρια ψηλά», τόνισε ο υποψήφιος δήμαρχος.
Τέλος, τον υποψήφιο περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας Μάρκο Μπόλαρη συνόδευαν ο Γιάννης Λεμπετλής και οι κυρίες Φανή Βαβύλη
και Αικατερίνη Τζαμαδάνη-Μπατζαλέξη. Από
το ΤΕΕ/ΤΚΜ παραβρέθηκαν ο πρόεδρος Τάσος
Κονακλίδης, η αντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ και
υποψήφια του συνδυασμού Άννα Μίχου και τα
μέλη της ΔΕ Δημήτρης Μήτρου, Πάρις Μπίλιας,
Γιάννης Τσιάφης, Κυριάκος Μουρατίδης, Γιώργος Ουρσουζίδης και Χρυσόστομος Μακράκης
– Καραχάλιος. Ο κ. Μπόλαρης χαρακτήρισε τη
συνάντηση «δημιουργική κι όχι εθιμοτυπική»
και υποστήριξε ότι «ο Καλλικράτης επιχειρεί για
πρώτη φορά μία ουσιαστική αποκέντρωση εξουσιών και όχι απλά αρμοδιοτήτων. Η μεταρρύθμιση
δεν αφορά τη διοίκηση αλλά την ανάπτυξη». Αναφερόμενος στο Θερμαϊκό κόλπο εκτίμησε ότι στη
νέα αιρετή περιφέρεια θα πρέπει να συσταθεί «Διεύθυνση Θάλασσας», τάχθηκε υπέρ της τοποθέτησης στρατηγικού εταίρου στη ΔΕΘ, είπε πως ο ΟΛΘ
θα πρέπει να καταστεί λιμάνι της ΝΑ Ευρώπης και
κάλεσε σε συμπαράταξη το ΤΕΕ/ΤΚΜ.n
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CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ:
ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
της Άσπας Γοσποδίνη*
Τα clusters καινοτομίας αποτελούν τον πιο πρόσφατο τύπο χωρικού μορφώματος μέσα στο σύνολο των
χωρικών εκφάνσεων των νησίδων και των συστημάτων καινοτομίας (τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλεις,
καινοτόμες πόλεις, καινοτόμες περιφέρειες). Ως
προς τη χωροθέτησή τους, τα clusters καινοτομίας
διαφοροποιούνται από τις προγενέστερες νησίδες
καινοτομίας: Βρίσκονται πάντα μέσα στον ιστό των
πόλεων, σε πρώην υποβαθμισμένες κεντρικές αστικές περιοχές (inner city areas) που ανακτώνται μετά
από ανάπλαση αλλά και σε περιφερειακές αστικές
περιοχές (outer city areas) οι οποίες σχεδιάζονται ή
ανασχεδιάζονται και ανοικοδομούνται, και σε κάθε
περίπτωση, αποτελούν τα νέα επιχειρηματικά επίκεντρα της μεταβιομηχανικής πόλης (βλ. Hutton 2004,
Gospodini 2006, Γοσποδίνη 2006, Hutton 2009).
Η διεθνής εμπειρία από μητροπόλεις, μεγάλες
πόλεις και μεσαίες πόλεις στην Ευρώπη και την
αναπτυσσόμενη νοτιοανατολική Ασία δείχνει ότι σε
καθένα τέτοιο ‘cluster καινοτομίας – επιχειρηματικό επίκεντρο’, η έννοια της καινοτομίας μπορεί
κατά περίπτωση να σχετίζεται και να συνδυάζεται με

2

3

4

διαφορετικά επιχειρηματικά αντικείμενα, (π.χ. βιοϊατρική, πληροφορική και πολυμέσα ενημέρωσης,
σχεδιασμός μόδας, κ.α.). Ωστόσο η συσπείρωση επιχειρήσεων έντασης γνώσης και υψηλής τεχνολογίας
είναι σε όλες τις περιπτώσεις το κυρίαρχο και το κοινό
χαρακτηριστικό των clusters καινοτομίας.
n Η περιοχή One North στη Σιγκαπούρη
Στη νοτιοανατολική Ασία, η Σιγκαπούρη, η οποία θεωρείται ότι λειτουργεί ως παγκοσμιούπολη, έχει να
επιδείξει ένα επιτυχημένο cluster καινοτομίας, το
οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Δεδομένου ότι
το νησί δεν έχει καθόλου ενδοχώρα και φυσικούς
πόρους, η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης στην προσπάθειά της να διατηρήσει την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της πόλης, υιοθέτησε
το 1995 την εισήγηση της Επιτροπής Επιστημών και
Έρευνας να συνδέσει το αναπτυξιακό μέλλον της Σιγκαπούρης με τη δημιουργία ενός cluster καινοτομίας-επιχειρηματικού επικέντρου που θα συσπειρώσει οικονομικές δραστηριότητες α) βιοϊατρικών
επιστημών, β) νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και
επικοινωνιών (infocomm technology ICT). Το νέο
επιχειρηματικό επίκεντρο αποφασίσθηκε να αναπτυχθεί στην περιοχή ‘One North’, μια περιοχή 200
εκταρίων περίπου, η οποία παλαιότερα φιλοξενούσε Βρετανική στρατιωτική βάση και κατοικίες στρατιωτικών. Η ανάπλαση της περιοχής ως cluster καινοτομίας ξεκίνησε με τη σύνταξη ενός στρατηγικού
σχεδίου ανάπλασης, το οποίο ήταν προϊόν διεθνούς
διαγωνισμού αστικού σχεδιασμού που κέρδισαν οι
Zaha Hadid Architects το 2001.
Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο, η περιοχή One
North θα χαρακτηρίζεται από μίξη των χρήσεων
γης, και μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης, θα
αποτελέσει τόπο εργασίας 70.000 ατόμων και τόπο
κατοικίας 50.000 νέων κατοίκων. Από το 2001 και
μέχρι σήμερα, το cluster καινοτομίας One North
βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη. Στην Α’ φάση ανάπτυξης, οι χρήσεις γης και οι λειτουργίες συγκεντρώνονται γεωγραφικά κατά ομάδες και δημιουργούν 3 υπο-ενότητες: α) Life Xchange ή Biopolis, β)
Central Xchange και γ) Vista Xchange.
- Η υποπεριοχή Life Xchange ή Biopolis αποτελεί
ένα cluster καινοτομίας με κεντρικό αντικείμενο
τη βιο-ιατρική έρευνα. Μέχρι σήμερα, στη Biopolis
έχουν ολοκληρωθεί η 2η φάση ανάπτυξης και
έχουν συγκεντρωθεί εκεί 7 κρατικά ερευνητικά
ινστιτούτα και 20 ιδιωτικές εταιρείες με συνολικό
δυναμικό 1000 περίπου επιστημόνων. H προοπτική
της περιοχής είναι να φθάσει τα 4,5 εκατομύρια sq.f
κτισμένου χώρου και τους 5.000 επιστήμονες. Οι
κτηριακές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται από καινοτομίες και υψηλής ποιότητας αστικό σχεδιασμό
και αρχιτεκτονική.
- Η υποπεριοχή Central Xchange είναι ένα cluster
καινοτομίας με κεντρικά αντικείμενα έρευνας την
Πληροφορική, τα πολυμέσα και τις εφαρμογές των
νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα του ατόμου.
Στην συγκεκριμένη περιοχή, έχει κατασκευασθεί το
εμβληματικό πράσινο κτήριο Fusionopolis (Εικ.3),
το οποίο έχει ενεργειακή επάρκεια και εμβαδόν 2
εκατομμύρια sq.f, όπου στεγάζονται γραφεία, εργαστήρια, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και
χώροι αναψυχής.
- Η περιοχή Vista Xchange αποτελεί το συνδετικό
ιστό ανάμεσα στις χωρικές ενότητες των Biopolis

και Fusionopolis, και συμπεριλαμβάνει α) τους
σταθμούς του μετρό (με 2 γραμμές) και των λεωφορείων και β) τρεις μεγάλους δημόσιους υπαίθριους
χώρους και χώρους πρασίνου, συγκροτήματα κατοικίας, εμπορικά καταστήματα, προσωπικές υπηρεσίες και αναψυχή.
Η συμμετοχή της κυβέρνησης, των δημόσιων και των
αυτοδιοικητικών φορέων στην ανάπτυξη του cluster
καινοτομίας είναι μέχρι σήμερα καθοριστική:
- Το cluster καινοτομίας σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε σε δημόσια γη (200 εκταρίων).
- Ο διεθνής διαγωνισμός για το στρατηγικό σχέδιο
ανάπλασης της περιοχής διεξήχθη με δημόσια χρηματοδότηση.
- Η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπλασης
του One North ανατέθηκε από την κυβέρνηση στην
κατασκευαστική εταιρεία Jurong Town Corporation
(JTC), με πλειοψηφία του δημοσίου. Οι μελέτες και
η κατασκευή των έργων είτε επιτελέσθηκαν από τη
JTC, είτε ανατέθηκαν από τη JTC σε άλλες εταιρείες
κάτω από δική της επίβλεψή και συντονισμό.
- Η εύκολη προσβασιμότητα της περιοχής από το
κέντρο της Σιγκαπούρης διασφαλίσθηκε με δημόσιες επενδύσεις, μέσω της σύνδεσής της με 2
γραμμές του μετρό (East-West line, Circle Line) και
3 γραμμές λεωφορείων.
- Επίσης με δημόσια χρηματοδότηση, στην περιοχή
κατασκευάσθηκαν σύγχρονες υποδομές τηλεπικοινωνίας, οδικού δικτύου, και δημόσιων υπαίθριων
χώρων (πάρκων, πλατειών) υψηλής ποιότητας.
- Στη διοίκηση και το συντονισμό του προγράμματος
ανάπλασης της περιοχής One North και ανάπτυξης
του cluster καινοτομίας συμμετέχουν πολλοί κρατικοί φορείς.
n Η περιοχή @22 στη Βαρκελώνη
Στη Βαρκελώνη -την πόλη που εδώ και δύο δεκαετίες αποτελεί σύμβολο επιτυχημένων παραδειγμάτων
αστικής ανάπλασης- το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το 2001 την ανάπλαση της παλαιάς -σχεδόν
εγκατελημμένης- βιομηχανικής περιοχής Poblenou
(έκτασης 198,26 Ha, 115 blocks, 1.159.626 m²),
στην νοτιοανατολική περιφέρεια της πόλης, και τη
δημιουργία εκεί ενός cluster καινοτόμων δραστηριοτήτων που βασίζονται στην ένταση γνώσης και
τεχνολογίας. Οι νέες δραστηριότητες ορίσθηκαν ως
‘δραστηριότητες @’ και το πρόγραμμα ανάπλασης
ως 22@Barcelona. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα αστικής ανάπλασης και καινοτομίας της Βαρκελώνης την τελευταία δεκαετία.
Το στρατηγικό σχέδιο ανάπλασης της περιοχής
προβλέπει ότι σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια
και τα ερευνητικά κέντρα της περιοχής θα αναπτυχθούν 5 clusters καινοτόμων δραστηριοτήτων.
α)πολυμέσα, β)ενέργεια, γ)ιατρικές τεχνολογίες,
δ)πληροφορικής, και ε)design, τα οποία θα στεγασθούν σε 3,2 εκ. m² νέων χώρων. Επίσης, προβλέπεται η μίξη των χρήσεων γης με συμπληρωματικές
λειτουργίες την κατοικία, το εμπόριο, τις υπηρεσίες
και την αναψυχή. Από το υφιστάμενο παλιό κτηριακό δυναμικό, διατηρούνται και επαναχρησιμοποιούνται ως αρχιτεκτονική κληρονομιά, 114 βιομηχανικά
κτήρια και 4.600 παλιές εργατικές κατοικίες, ενώ
προγραμματίζεται η κατασκευή και νέων κτηρίων
κατοικίας, εμπορίου και υπηρεσιών (800.000 m²).
Στην αναβάθμιση της περιοχής και την ανάπτυξη του
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cluster καινοτομίας, η κρατική παρέμβαση μέσω
του χωρικού προγραμματισμού και σχεδιασμού και
των δημοσίων επενδύσεων, είναι καθοριστική:
Πρώτον, μέσω δημόσιας χρηματοδότησης, υλοποιείται μια σημαντική αύξηση των δημόσιων υπαίθριων χώρων και των χώρων πρασίνου (κατά 114.000
m²) στην περιοχή, με υψηλής ποιότητας σχεδιασμό
και κατασκευή καθώς και με εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων (29 χλμ).
Δεύτερον, ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί μια δημόσια επένδυση 180 € εκατομμυρίων για την κατασκευή σύγχρονων νέων υποδομών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τα εξής:
- Νέες μεταφορικές υποδομές, όπως ο παραθαλάσσιος αυτοκινητόδρομος La Ronda del Litoral, ο
σταθμός του μετρό (2 γραμμές), και το δίκτυο του
τραμ και των λεωφορείων, τα οποία συνδέουν την
περιοχή με τη μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης, και τέλος, ο σταθμός των υψηλής ταχύτητας
τρένων που συνδέει την περιοχή με ολόκληρο το
εθνικό δίκτυο σιδηροδρόμων.
- δίκτυα οπτικών ινών,
- σύστημα ανακύκλωσης νερού,
- κεντρικό σύστημα κλιματισμού (θέρμανσης-ψύξης) όλων των κτηρίων της περιοχής μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
- δίκτυο αγωγών συγκομιδής στερεών απορριμμάτων και σταθμών καύσης.
Τρίτον, οι μετασχηματισμός της περιοχής σε cluster
καινοτομίας ξεκίνησε με έργα σε δημόσια γη και με
επενδύσεις του δημοσίου. Ειδικότερα, η εταιρεία
22@Barcelona, με πλειοψηφία του δημοσίου και
σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστικού Προγραμματισμού του Δήμου της Βαρκελώνης, ξεκίνησε την ανάπλαση σε 6 υποπεριοχές, που αντιπροσωπεύουν το 47% της συνολικής έκτασης της περιοχής
(Trullen 2009). Στόχος, οι επενδύσεις του δημοσίου
να λειτουργήσουν ως καταλύτης και μοχλός νέας
δυναμικής για το μετασχηματισμό και την ανάπτυξη
της περιοχής καινοτομίας.
n Η καινοτομία στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες,
η ενθάρρυνση της καινοτομίας συμπεριλαμβάνει
δράσεις και προγράμματα που μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες:
α. Προγράμματα και Δράσεις υποστήριξης της
έρευνας και των υποδομών καινοτομίας
β. Προγράμματα και Δράσεις υποστήριξης της
μεταφοράς και διάχυσης της τεχνολογίας και της
τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και της χρηματοδότησης της καινοτομίας.
Στο παραπάνω πλαίσιο, θεσπίσθηκαν και λειτούργησαν οι εξής φορείς:
- τα Κρατικά Ερευνητικά Κέντρα τα οποία ιδρύθηκαν κυρίως στη δεκαετία του ’90 και προσέφεραν στους πανεπιστημιακούς ερευνητές ευελιξία
και χρηματοδότηση για εφαρμοσμένη έρευνα (π.χ
CERTH στη Θεσσαλονίκη, FORTH στην Κρήτη).
- τα Κρατικά Τεχνολογικά Πάρκα τα οποία επίσης
ιδρύθηκαν στη δεκαετία του ’90 σε μεγάλες ελληνικές πόλεις (Κρήτη, Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη) και
είχαν πρόσβαση σε πανεπιστήμια και σε στελεχιακό
δυναμικό κατάλληλο για έρευνα. Η επιτυχία τους
ήταν περιορισμένη κυρίως λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης και ενός μοντέλου διοίκησης που δεν
ακολουθούσε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
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- τα Ιδιωτικά Τεχνολογικά Πάρκα τα οποία ιδρύθηκαν μετά το 2002 και την προκήρυξη σχετικών προγραμμάτων από τη ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η επιτυχία τους ήταν επίσης περιορισμένη κυρίως
λόγω της μικρής διασύνδεσής τους με τον ακαδημαϊκό χώρο και της μεγάλης έμφασης στην επιχειρηματική πλευρά της επένδυσης (Zaharis 2008).
- τα Clusters Καινοτομίας, τα οποία ξεκίνησαν μετά
από δύο προκηρύξεις της ΓΓΕΤ στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τις αρχές του 21ου αιώνα, και είχαν ως στόχο τη δημιουργία αντιστοίχως δύο τύπων
clusters α) των κλαδικών clusters και β) των περιφερειακών clusters – πάντα με αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε πανελλαδικό επίπεδο,
χρηματοδοτήθηκαν περίπου 50 clusters καινοτομίας, κυρίως του κλαδικού τύπου. Τα αποτελέσματα
ήταν χαμηλότερα των προσδοκιών, κυρίως λόγω της
γραφειοκρατίας στη διαχείριση του προγράμματος,
της κεντρικά σχεδιασμένης διοίκησης των clusters
και της έλλειψης νέων ιδεών σχετικά με το πώς η
χωρική γειτνίαση και συνύπαρξη ερευνητών και
επιχειρήσεων θα μπορούσε να αποφέρει προστιθέμενη αξία στον κύκλο των εργασιών.
n Η περίπτωση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη
Κατά την τελευταία δεκαετία, η νοτιοανατολική περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης μετατράπηκε σταδιακά σε ένα αυτογενές cluster καινοτομίας. Εγκαταστάθηκαν εκεί σταδιακά πολλοί φορείς έντασης
γνώσης και τεχνολογίας όπως,
- το ‘Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης’ (ΕΚΕΤΑ), με 4 ερευνητικά ινστιτούτα,
- το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CeDefop),
- το ‘Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης’,
- δύο ιδιωτικές θερμοκοιτίδες έντασης γνώσης και
τεχνολογίας (4IG, Thermi),
- το επιχειρηματικό πάρκο ‘Τεχνόπολις’ με δυνατότητες εγκατάστασης 70-100 εταιρειών υπολογιστών
και πληροφορικής,
- το ‘ Μουσείο Επιστημών και Διάδοσης Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης’,
- ερευνητικά εργαστήρια του ΑΠΘ - της Γεωπονικής
Σχολής και της Πολυτεχνικής Σχολής.
- ένας αυξανόμενος αριθμός ιδιωτικών εταιρειών
πληροφορικής καθώς και εταιρειών συμβούλων
(π.χ η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε).
Το 2006, η ίδρυση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης’ [Ν.3489/2006] αποσκοπούσε στην κεφαλαιοποίηση της de facto κατάστασης στο νοτιοανατολικό περιαστικό χώρο και στην ισχυροποίηση του
αυτογενούς cluster καινοτομίας. Κεντρικός στόχος
είναι η καθιέρωση της Θεσσαλονίκης ως του βασικού κέντρου παραγωγής και διάχυσης της καινοτομίας στην Ν.Α. Ευρώπη.
Η ζώνη καινοτομίας θεσπίσθηκε να έχει καταρχήν
κρατική χρηματοδότηση για όσο χρόνο θα είχε καθαρώς δημόσιο χαρακτήρα. Μετά την ίδρυση του
φορέα Διαχείρισής της το 2007, το ΔΣ προχώρησε
στις εξής ενέργειες:
α) τη σύνταξη Καταστατικού της Εταιρείας ‘Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας’ Α.Ε,
β) την επίβλεψη της μελέτης του ‘Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού’ της Α.Ζ.ΚΑΙ
γ) την εκπόνηση μελέτης των Κριτηρίων Εισόδου
των εταιρειών στην Α.Ζ.ΚΑΙ.

δ) την έρευνα για τον εντοπισμό θυλάκων δημόσιας
γης για την υποδοχή και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Α.Ζ.ΚΑΙ,
ε) την προκήρυξη της μελέτης του ‘Χωροταξικού
Σχεδιασμού’ της Α.Ζ.ΚΑΙ.
Η έρευνα για τον εντοπισμό θυλάκων δημόσιας γης
προσδιόρισε ως πιθανές θέσεις της Α.Ζ.ΚΑΙ. τις εξής:
- έκταση 200 στρεμμάτων κυριότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΘΙΑΓΕ),
- έκταση 300 στρεμμάτων στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ.
- έκταση πλησίον του αεροδρομίου, κυριότητας της ΚΕΔ.
Ωστόσο σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση
του cluster καινοτομίας, ο χωρικός σχεδιασμός του
σε επίπεδο χωροταξικό και πολεοδομικό, καθώς
και σε επίπεδο αστικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού εκκρεμεί και καθυστερεί. Ακόμη και εάν
σύντομα αποφασισθεί να παραχωρηθούν οι παραπάνω δημόσιες εκτάσεις στη Α.Ζ.ΚΑΙ., η διαδικασία
προβλέπει στη συνέχεια να υπογραφούν τα έγγραφα
παραχώρησης της γης αντιστοίχως από το ΕΘΙΑΓΕ,
το ΑΠΘ και την ΚΕΔ, να υπάρξει θετική γνωμοδότηση
από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (ΟρΘε), και να εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές
αποφάσεις που θα ορίζουν τα όρια της Ζώνης. Στη
συνέχεια, θα πρέπει να εκπονηθούν οι πολεοδομικές
μελέτες, οι μελέτες αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των θυλάκων της Ζώνης, ενώ
θα πρέπει επίσης να προχωρήσει και η υλοποίηση
των απαραίτητων έργων υποδομών (μεταφορικών,
ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών, περιβαλλοντικών)
που ουσιαστικά καθορίζουν την ανάπτυξη της Ζώνης
Καινοτομίας. Η ευρύτερη περιοχή της Ζώνης πρόκειται να εξυπηρετηθεί από τα μεγάλα, υπό κατασκευή
έργα μεταφορικών υποδομών, όπως το μετρό (γραμμή προς αεροδρόμιο) και η εξωτερική περιφερειακή. Ωστόσο, και τα δύο αυτά έργα δεν προβλέπεται να
ολοκληρωθούν σύντομα, πριν το 2014.
Η ευρύτερη περιοχή της Α.Ζ.ΚΑΙ. συνεχίζει να αναπτύσσεται και να ανοικοδομείται με όρους εκτός
σχεδίου, προσελκύοντας πολυκέντρα εμπορίου και
αναψυχής και συγκροτήματα κατοικιών. Έτσι, καθώς η ανάπτυξη του cluster καινοτομίας καθυστερεί, η ευρύτερη περιοχή επιβαρύνεται περιβαλλοντικά και υποβαθμίζεται ποιοτικά.
* Δρ. Αρχιτέκτων–Πολεοδόμος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντιπρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (ΟρΘε)
** Ολόκληρη η παρουσίαση της κ. Γοσποδίνη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr
ΛEZANTEΣ
Εικόνα 1. Σιγκαπούρη, το cluster καινοτομίας One
North. Το στρατηγικό σχέδιο ανάπλασης της περιοχής.
Εικόνα. 2: ‘Fusionopolis’, του Kisho Kurokawa [πηγή
φωτο: http://www.worldarchitecturenews.com/index.
php?fuseaction=wanappln.projectview&upload_
id=1874 ]
Εικόνα 3: Το αυτογενές cluster καινοτομίας στη νοτιοανατολική περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης.
Εικόνα 4: Βαρκελώνη, η περιοχή του cluster καινοτομίας @22 φαίνεται στο χάρτη με ανοικτό γκρι χρώμα.
Εικόνα 5: Το Μουσείο Επιστημών και Διάδοσης Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης’
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δημαρχιακού μεγάρου της Θεσσαλονίκης. Η σύγχρονη γλυπτική σύνθεση, η οποία αποτελεί έργο
του βορειοελλαδίτη εικαστικού Δημήτρη Φόρτσα, θα αναπτύσσεται σε ύψος έντεκα μέτρων και
περίπου θα καθρεφτίζεται επάνω στο μεταλλικό
σκελετό του νέου δημαρχείου. Το συγκεκριμένο
έργο, για τη δημιουργία του οποίου ο κ. Φόρτσας
συνεργάστηκε με τους αρχιτέκτονες Νίκο Γεωργιάδη, Παναγιώτα Μαμαλάκη, Κώστα Κακογιάννη
ΑΥΞΗΣΗ 25% ΣΕ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
και Βάιο Ζητωνούλη, κέρδισε το πρώτο βραβείο
Η ανεργία σκοτώνει... Με αύξηση της θνησιμό- στο πλαίσιο πανελλήνιου καλλιτεχνικού διαγωτητας κατά 20% έως 25% εκτιμούν οι ειδικοί ότι νισμού, που προκηρύχθηκε από πλευράς δήμου
συνδέεται η ανεργία, καθώς συνοδεύεται από Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός αυτός, συνολικού
ψυχικές διαταραχές, προβλήματα εθισμού αλλά προϋπολογισμού 190.000 ευρώ, αφορούσε στη
και υιοθέτηση μη υγιεινών συνηθειών (διατροφή φιλοτέχνηση ενός καλλιτεχνικού έργου, το οποίο
χαμηλής ποιότητας, κατανάλωση καπνού και αλ- θα τοποθετηθεί στο νέο δημαρχιακό μέγαρο προς
κοόλ) που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τιμήν της πόλης της Θεσσαλονίκης.
και αποτελούν κατ’ εξοχήν παράγοντες κινδύνου (Μακεδονία 14/10/2010)
για μια σειρά από νοσήματα, όπως τα καρδιαγγειακά. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως η αύξηση ...ΜΙΑΜΙΣΗ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΟ
της ανεργίας, η απώλεια εισοδήματος και άλλες ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ!
παράμετροι της ύφεσης επιδρούν σημαντικά στην Ξεπερνούν κατά 50% την παραγωγική ικανότητα
υγεία. Ειδικότερα, διεθνείς μελέτες έχουν δείξει του πλανήτη οι απαιτήσεις της ανθρωπότητας για
ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης κατα- φυσικούς πόρους. Αυτά υποστηρίζει η διετής έκνέμονται διαφορετικά στα κοινωνικά στρώματα, θεση “Ζωντανός Πλανήτης 2010: βιοποικιλότητα,
με τα άτομα και τις οικογένειες που βρίσκονται βιοχωρητικότητα και ανάπτυξη”, που συντάσσεται
σε χαμηλότερη θέση να διατρέχουν δύο φορές από τη διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση WWF,
μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου και αυ- σε συνεργασία με τη Ζωολογική Εταιρεία του
ξημένης νοσηρότητας, εξαιτίας των οικονομικών Λονδίνου και το Παγκόσμιο Δίκτυο Αποτυπώμαπροβλημάτων. Πρόσφατη έρευνα σε 26 χώρες τος και η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε ότι η αύξηση της Το οικολογικό αποτύπωμα, ένας από τους δείκτες
ανεργίας κατά 1% συνδέεται με παράλληλη αύξη- που χρησιμοποιούνται στην έκθεση, δείχνει ότι η
ση των αυτοκτονιών κατά 0,79%. Για αύξηση της ζήτηση της ανθρωπότητας για φυσικούς πόρους
ανεργίας μεγαλύτερη του 3% και για μεγάλο χρο- διπλασιάστηκε το διάστημα 1966-2007 και ισοδυνικό διάστημα, η επίπτωση στη θνησιμότητα από ναμεί πλέον με ενάμιση πλανήτη. Αυτό σημαίνει
αυτοκτονίες φτάνει έως 4,5%.
ότι η Γη χρειάζεται ενάμιση χρόνο για να παραγά(Ελευθεροτυπία 14/10/2010)
γει τους πόρους που η ανθρωπότητα καταναλώνει
σε ένα χρόνο και δείχνει ότι τουλάχιστον το ένα
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ ΑΡΧΑΙΑ ΟΔΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟ- τρίτο της κατανάλωσης αφορά μη ανανεώσιμους
ΓΕΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
φυσικούς πόρους και μεταφράζεται σε μόνιμη
περιβαλλοντική υποβάθμιση.
(Αυγή 15/10/2010)

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Φωτογραφία από την ιστοσελίδα των «Νέων»
Τα υπόγεια τριών πολυκατοικιών στη Βέροια θα
λειτουργούν σύντομα ως... μουσείο. Καθώς εκεί
που έχουμε συνηθίσει να συναντάμε χώρους
στάθμευσης και αποθήκες, κρύβουν ρωμαϊκούς
δρόμους οι οποίοι αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής και απαλλοτριώθηκαν από το υπουργείο Πολιτισµού. Για πρώτη
φορά, το υπόγειο της οικοδομής «Βελτσίδη», στην
οδό Μητροπόλεως της Βέροιας, θα είναι επισκέψιμο από σήμερα το απόγευμα από το κοινό, στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο από την
απελευθέρωση της πρωτεύουσας της Ηµαθίας.
Στο φυλασσόµενο υπόγειο θα μπορούν να δουν
και να περπατήσουν πάνω σε ένα από τα καλύτερα
σωζόµενα τµήµατα της λεωφόρου των ρωµαϊκών
δρόµων που κατέληγε στην Ευιαστική πύλη της
αρχαίας πόλης και από εκεί, µέσω Βερµίου, στην
αρχαία Ελίµεια. Για µία εβδοµάδα κάτοικοι και
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να µπαίνουν
στη στοά, µήκους 50 µέτρων, από φυλασσόµενη
είσοδο, ανεξάρτητη από εκείνη της πολυκατοικίας. Ο... υπόγειος (πλέον) ρωµαϊκός δρόµος είναι
κατασκευασµένος από συναρµοσµένες µεγάλες
λίθινες πλάκες, διαθέτει κράσπεδα, ενώ από τις
δύο πλευρές του εκτιµάται πως υπήρχαν στοές µε
καταστήµατα.
(Τα Νέα 15/10/2010)

ΕΝΑ «Θ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Ένα ελλειπτικό “Θ”, το οποίο συμβολίζει την κυκλική πορεία της ιστορίας και συγχρόνως παραπέμπει διακριτικά στο μονόγραμμα της πόλης
θα κοσμεί σε λίγους μήνες την είσοδο του νέου

πλαίσιο του INTAMAP αναπτύχθηκε λογισμικό
ανοικτών προδιαγραφών για το σχεδιασμό χαρτών ισοπληθών, που απεικονίζουν όχι μόνο την
ακριβή θέση ρυπασμένων περιοχών, αλλά και την
προέλευση και την κατεύθυνση της ρύπανσης.
Έχοντας τις πληροφορίες αυτές, οι μεν αρμόδιες
αρχές μπορούν να αποφασίζουν ταχύτερα σχετικά
με τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της
πηγής της ρύπανσης, οι δε πολίτες μπορούν να
την αποφεύγουν. Στο εν λόγω έργο, που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ με περίπου 1,8 εκατ. ευρώ,
απασχολήθηκαν ερευνητές από την Αυστρία, το
Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες
και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς
όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της
Ευρώπης αποτελεί βασικό στοιχείο του ψηφιακού
θεματολογίου για την Ευρώπη που εγκρίθηκε από
την Επιτροπή το Μάιο του 2010 (βλ. IP/10/581,
MEMO/10/199 και MEMO/10/200).
(Ναυτεμπορική 15/10/2010)

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΓΟΚ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Tην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει
η διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του νέου
θεσμικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις (fast track) που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο
υπουργός Επικρατείας Χ. Παμπούκης. Το σχέδιο
νόμου προβλέπει τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), στην
οποία θα μετέχουν οι υπουργοί Επικρατείας (πρόεδρος), Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Υποδομών και Πολιτισμού, καθώς
και ο αρμόδιος κατά περίπτωση υπουργός που εισηγείται το θέμα.
Η ΔΕΣΕ είναι αρμόδια για την ένταξη των προτεινόμενων έργων στις διαδικασίες στρατηγικών
επενδύσεων με βάση τα οριζόμενα κριτήρια. Επιπλέον, μπορεί με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της να εντάξει στις διαδικασίες οποιαδήποτε
επενδυτική πρόταση που τυχόν κρίνει ότι είναι
ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΤΗΚΕ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣ- μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία. Η
ανώνυμη εταιρία «Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων
ΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σε πλήρη εγκατάλειψη έχει οδηγηθεί το σύστημα Α.Ε.» (ΕΛΚΕ) μετονομάζεται σε «Επενδύστε στην
ανακύκλωσης απορριμμάτων στο πολεοδομικό Ελλάδα Α.Ε.» και «Invest in Greece SA» για την
συγκρότημα Θεσσαλονίκης, συμπαρασύροντας επικοινωνία της με την αλλοδαπή.
στην κατρακύλα και τον υπόλοιπο νομό. Η ευθύνη (Εξπρές 15/10/2010)
ανήκει κατά κύριο λόγο στο Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, ο οποίος διαχειρίζεται τα ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ EΡΓΑΛΕΙΟ ΡΙΧΝΕΙ ΦΩΣ ΣΤΑ ΦΩαπορρίμματα περίπου του 61% του πληθυσμού, ΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
αλλά και στη διοίκηση του κεντρικού δήμου, ο Εισάγοντας τα στοιχεία της κατοικίας του, μποοποίος παράγει περίπου το 40% των συνολικών ρεί κάποιος να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος
απορριμμάτων της Θεσσαλονίκης και συνεργάζε- της επένδυσης και το χρόνο αποπληρωμής της,
ται στενότατα με το Σύνδεσμο. Απόδειξη της κα- την ποσότητα της ενέργειας που θα παραχθεί,
τάρρευσης του συστήματος αποτελούν τα τραγικά το οικονομικό όφελος, αλλά και το κέρδος για το
ποσοστά ανακύκλωσης στο νομό Θεσσαλονίκης, ο περιβάλλον […] Πρόκειται για μια πρωτοποριακή
οποίος καταγράφει ίσως το χαμηλότερο ποσοστό διαδικτυακή εφαρμογή. Εισάγοντας τα “προσωπιπανελλαδικά, που μετά βίας αγγίζει το 5%, όταν κά” στοιχεία της κατοικίας του στην ηλεκτρονική
στο λεκανοπέδιο το αντίστοιχο μέσο ποσοστό διεύθυνση www.wwf.gr/ilios όποιος το επιθυφτάνει στο 35%. Τραγικότερο είναι το ποσοστό μεί μπορεί να μάθει εύκολα, γρήγορα, με λίγες
ανακύκλωσης στο δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο κινήσεις και εξαιρετική ακρίβεια το είδος της
έπεσε πλέον κάτω και από το 1%(!), όταν στους εγκατάστασης που θα χρειαστεί, το κόστος της
δήμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης κυμαίνεται επένδυσης και τον χρόνο αποπληρωμής της, την
μεταξύ 20% και 30%, ενώ υπάρχουν και δήμοι, ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα παραόπως αυτός του Αμαρουσίου, όπου φτάνει μέχρι γάγει η στέγη του, το οικονομικό όφελος που θα
και στο 47%. Την ίδια ώρα στις περισσότερες χώ- έχει εντός ενός έτους αλλά και το όφελος που θα
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας αποκομίσει το περιβάλλον από την παραγωγή κακαι της Πορτογαλίας τα αντίστοιχα ποσοστά υπερ- θαρής ενέργειας. Το εργαλείο χρησιμοποιεί μια
βαίνουν το 20%, φτάνοντας σε ορισμένες (Βέλγιο, ειδική εφαρμογή του Google maps, με την οποία
εντοπίζει το κάθε κτίριο και μετρά την επιφάνεια
Γερμανία) ως και στο δυσθεώρητο 60%.
της στέγης του, ενώ τα αποτελέσματα του υπολο(Μακεδονία 18/10/2010)
γισμού είναι τόσο αναλυτικά, ώστε οι επισκέπτες
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑ- ενημερώνονται ακόμη και για το αν τους συμφέρει
να επενδύσουν τα χρήματά τους σε φωτοβολταϊκά
ΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
Τη δυνατότητα προς όλους να έχουν στη διάθεσή σε σχέση με το να τα αποταμιεύσουν στην τράπεζα
τους χάρτες της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του με ένα συμβατικό επιτόκιο.
εδάφους και των υδάτων σε πραγματικό χρόνο, (Έθνος 13/10/2010)
προσφέρει το ερευνητικό έργο INTAMAP, που
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στο
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MHXANIKOI
XΩPIΣ ΣYNOPA

NAPΘHKEΣ TOY ΣXEΔIAΣMOY
Γιώργος Κουτούπης, αρχιτέκτων

Οι περισσότεροι γνωρίζουν τους Γιατρούς Χωρίς
Σύνορα, που παραμερίζοντας την προσωπική
τους ζωή και καριέρα, βρίσκονται στο πλάι δοκιμαζόμενων ανθρώπων, απαλύνοντας τον σωματικό πόνο και σώζοντας ζωές. Δίπλα τους, όμως,
δουλεύουν κάποιοι άλλοι επιστήμονες, με εξίσου
μεγάλη αυταπάρνηση και σημαντικό έργο, που
πολλοί δε γνωρίζουν καν την ύπαρξη και τον καθημερινό τους αγώνα.
Ο λόγος για τους Μηχανικούς Χωρίς Σύνορα, οι
οποίοι επεμβαίνουν σε περιοχές που έχουν πληγεί
από μεγάλης έκτασης φυσικές και ανθρωπολογικές καταστροφές, για να βοηθήσουν τους πληγέντες να επιστρέψουν, το συντομότερο δυνατό,
σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Πρόκειται για
μη Κυβερνητική Οργάνωση, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που στόχο έχει την παροχή τεχνικής
βοήθειας σε περιοχές που έχουν «χτυπηθεί» από
κάποια φυσική ή άλλη καταστροφή, καθώς και σε
μη ανεπτυγμένες γεωγραφικές ζώνες.
Οι Έλληνες Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα, πιστοί “υπηρέτες” του ανθρώπου και της φύσης, επεμβαίνουν
σε κοινωνίες, όπου το κράτος αδυνατεί να κατασκευάσει τα απαραίτητα έργα υποδομής και δίκτυα
κοινής ωφελείας (στέγαση, ύδρευση, αποχέτευση,
οδοποιία, άρδευση, φράγματα κ.ά.), σε περιοχές,
όπου έχουν σημειωθεί σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, περιβαλλοντικές καταστροφές, ηφαιστειακές εκρήξεις, τυφώνες, τεχνολογικά ατυχήματα,
εμπόλεμες συρράξεις, αλλά και όπου ο ανθρώπινος παράγοντας, με τη ρύπανση του περιβάλλοντος,
απειλεί την ίδια τη ζωή και την επιβίωση του πλανήτη (φαινόμενο θερμοκηπίου, καταστροφές όξινης βροχής, μείωση στοιβάδας όζοντας κ.ά.).
Οι Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα λειτουργούν στην
Ελλάδα εδώ και μία δεκαετία, όπως δήλωσε στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της οργάνωσης, Ιωάννης
Κουγιανός, σημειώνοντας ότι η πρώτη δράση συνέπεσε με τους φονικούς σεισμούς του ‘99 στην
Αθήνα. “Κάναμε αυτοψίες στα κτίρια, υποστηρικτικά προς τους φορείς του λεκανοπεδίου”, εξήγησε.
Πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της οργάνωσης; Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν
όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες από την ιστοσελίδα http://www.ewb.gr. H διαδικασία είναι
σχετικά απλή. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει
αίτηση εγγραφής στο email stamatakis@ewb.gr.
Η αίτηση πρέπει να αναφέρει πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας. Κριτήριο εγγραφής αποτελεί:
- η συμμετοχή για 1 έτος στις Ομάδες Εργασίας
(πληροφορίες για το αντικείμενό τους στο site,
στην κατηγορία «Συμμετοχή»),
- ή/και η ετήσια συνδρομή 20 ευρώ. Η συνδρομή
κατατίθεται στο λογαριασμό Alpha Bank 123-002002-006018, IBAN GR57 0140 1230 1230 0200
2006 018 με αναγραφή του ονόματος του καταθέτη.
Η απόδειξη είσπραξης παραλαμβάνεται από το
συντονιστικό γραφείο των ΜΧΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την οργάνωση στο τηλέφωνο 210 884 70 35, στο φαξ 210
8847035 και στο e-mail ewbgr@ewb.gr. n

«η τελειότης του αυτή το έργον θα κρημνίση»
Καβάφης (“Κτίσται”)

ακραίο φαινόμενο. Ότι με τις τεχνολογίες της, τις
πανανθρώπινες αξίες της, τα όπλα και τον πολιτισμό (civilization) της είναι η ίδια που εξαφανίζει
Η σχωρεμένη “καλή” αρχιτεκτονική ανασυστήνε- την (ταλαίπωρη) “βιο-ποικιλότητα” και την πολιτιται, σήμερα, ως “σχεδιασμός”. Απ’ ό,τι έχει φανεί σμική (cultural) ποικιλότητα στον πλανήτη.
μέχρι τις μέρες μας, δύο είναι οι νάρθηκες αυτής Όσον αφορά την καθ’ ημάς Δύση, σ’ αυτό το νοτιτης αναμόρφωσης: α. η “κοινωνική ασφάλεια”, οανατολικό άκρο της “ΝΑ Ευρώπης”, οι “ορθές”,
και β. η “περιβαλλοντική ευαισθησία”. Νομίζω, “καλές (και “πατριωτικές”) πρακτικές” θα πάρουν,
ότι και οι δύο έχουν “επικοινωνηθεί” ήδη αρκετά, όπως τους αρμόζει, γι’ ακόμα μια φορά τη δέουσα
ώστε να συνεννοούμαστε για τι πράγμα μιλάμε.
ιστορική και βαλκανική τους προοπτική. n
Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, ο “σχεδιασμός”
εν γένει αποκτά δύο χαρακτηριστικά, γίνεται: α.
προληπτικός, και β. ενάρετος. Δηλαδή, δεν αρκεί
πια να ‘ναι μόνο προνοητικός, αλλά θα πρέπει να
προ-εξοφλεί, να προ-οικονομεί και να έχει προλαμβάνειν, αποτελέσματα. (Από “preventive”
γίνεται “pre-emptive”.) Δεν αρκεί, επίσης, να
‘ναι πια μόνο “καλός”, αλλά θα πρέπει να ‘ναι
και ενάρετος. Με την έννοια, ότι έχει αποκλείσει
από τις προθέσεις, τις μέριμνες και τις στοχεύσεις του, κάθε ενδεχόμενο (αυτο)διάψευσής του.
Αυτό το απίθανο ενδεχόμενο, αν κι όταν συμβεί
-- που αποκλείεται --, δεν θα ‘ναι παρά μόνο μια
“αστοχία”, έστω ένα “ατύχημα” -- που διορθώνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να τεθεί ζήτημα αδιεξόδου για τις αξίες που προωθεί, αφού το δίκιο
είναι οριστικά κι αμετάκλητα πια με το μέρος του.
Είναι, με δυο λόγια, “υπεύθυνος” και “δεσμεύεται” για την επί γης αρετή. “Υπερασπίζεται”, ούτε
λίγο ούτε πολύ, την “ηθική” στο εξής, χωρίς καμιά αναστολή για το αξιακό σύστημα απ’ το οποίο
προκύπτει αυτή.
Ο Προληπτικός κι Ενάρετος Σχεδιασμός, λοιπόν,
επικαλείται, ωστόσο, όλους τους λόγους για να
βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Επειδή,
καθίσταται εκτελεστικός βραχίονας μιας επιχείρησης σωτηρίας σε παγκόσμια κλίμακα, το πρόσχημα της οποίας είναι η “διάσωση του πλανήτη”
από την κλιματική και την (υπόρρητη) κοινωνική
αλλαγή. Αυτό που ‘χει ονομαστεί “περιβαλλοντισμός” (environ-mentalism), δεν είναι παρά η
φαντασίωση ενός ενιαίου και καθολικού “περιβάλλοντος” πολύ συγκεκριμένων, άκαμπτων κι
αδιαμφισβήτητων “αξιών”. Υπάρχει, βέβαια, ένα
γενικότερο πλαίσιο, που προηγήθηκε όλων αυΑνακοίνωση – Πρόσκληση
τών: η υπερατλαντική “Patriot Act”, που ξεκίνησε
μετά το συμβάν του 2001 -- και φτιάχνει σήμερα
“συνέργιες” με την περιβαλλοντική εγρήγορση.
Εκείνη η “πατριωτική δράση” φτάνει, πολύ πρό- Μετά την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΠΕΣ
σφατα, και στα μέρη μας ως «νέος πατριωτισμός», προς διεύρυνση του αριθμού των μελών της, ενηαλλά «σε συνθήκες οικονομικής (προς το παρόν) μερώνουμε με την παρούσα τους συναδέλφους ότι
κρίσης». Όπου η επίκληση του ενός όρου μπορεί μπορούν να γίνουν μέλη της, εφ’ όσον το επιθυμούν
να τροφοδοτεί το άλλον, σ’ ένα γαϊτανάκι χωρίς και πληρούν τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται
τέλος κι έλεος. Όπου, επίσης, εκείνο το «σκέψου στην αίτηση η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική
πλανητικά, δράσε τοπικά» απαλλοτριώνεται κι διεύθυνση http://www.4shared.com/document/
αυτό, καθώς παίρνει τη μακάβρια τροπή του ως KT8FTmTf/___-.html. Επίσης το καταστατικό της
“πατριωτικό καθήκον” στο εξής. Θα φτάσουμε ν’ εταιρείας με βάση το οποίο μπορούν να πληροφοακούσουμε ώς και για ...”πατριωτικό σχεδιασμό”; ρηθούν για την ΕΠΕΣ βρίσκεται στην ηλεκτρονική
Δημιουργούνται, έτσι, όπως έχουμε δει κι αλλού, διεύθυνση http://www.4shared.com/document/
όπως έχει συμβεί και παλιότερα, όλοι οι λόγοι LPY8NEeK/__online.html. Οδηγίες για την υποβοπολιτικής και κοινωνικής εξαίρεσης για τ’ άτομα λή της αίτησης βρίσκονται πάνω σε αυτή. Για πρόή τα τμήματα του “πληθυσμού”, που μπορεί να σθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο
διανοηθούν να εκφράσουν και την ελάχιστη επι- Γενικό Γραμματέα της ΕΠΕΣ, Δρ Θ. Σαλονικιό στο
φύλαξη απέναντι στο σωτηριολογικό μήνυμα του τηλέφωνο 2310476081 - 4 ή στην ηλεκτρονική διεύ(προληπτικού κι ενάρετου) εν γένει σχεδιασμού.
θυνση salonikios@itsak.gr. n
Ένα φάντασμα πλανάται πάνω από την απανταχού
Δύση -- αρκεί να περιοριστεί στα σύνορά της. Μέχρι να γίνει κατανοητό, ότι αυτή η ίδια είναι πια το

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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• ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΙΚΑΝΗ & ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥΣ.
Οι Ηλεκτρολόγοι – Μηχανολόγοι να κάνουν αποκλειστικά τις επιθεωρήσεις για θέρμανση και
κλιματισμό.
• Καλούμε και τους άλλους συλλόγους Διπλ. Μηχανικών σε ανάλογες δράσεις.
• Αξιώνουμε δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για
όλους τους Μηχανικούς αποκλειστικά και μόνο
στις Πολυτεχνικές Σχολές.
• Ζητούμε να σταματήσει τώρα η προσπάθεια διανομής ψευδοπιστοποιητικών επάρκειας γνώσης
σε αντικείμενα που η γνώση αποκτάται μόνο από
την πενταετή φοίτηση στις πολυτεχνικές σχολές
n ΣΜΗΒΕ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ της χώρας.
• Θα μείνουμε σταθεροί στην προσπάθειά μας να
2010-12
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βο- αποτραπεί με κάθε τρόπο ο ευτελισμός των σπουρείου Ελλάδος στο πλαίσιο του τακτικού του δών των Μηχανικών.
προγραμματισμού και με στόχο την ανάδειξη
συγχρόνων επιστημονικών, επαγγελματικών και n ΣΜΗΒΕ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙκοινωνικών ζητημάτων σε όλους τους τομείς εν- ΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ
διαφέροντος των μελών του προκηρύσσει τη συ- Τα νέα μέτρα που δρομολογεί η κυβέρνηση στον
τομέα της ενέργειας δεν είναι αποσπασματικά και
γκρότηση επιτροπών.
Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η στελέχωση των τυχαία. Αποτελούν κατευθύνσεις της τρόικας και
επιτροπών από συναδέλφους - μέλη του Συλλόγου στοχεύουν στην επιτάχυνση της “απελευθέρωκαθώς έτσι θα υπάρξει η στενότερη δυνατή επι- σης”, στη διευκόλυνση των ιδιωτικών ομίλων να
κοινωνία με τα μέλη και η δυνατότητα προώθησης αποσπάσουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, χωρίς
να θιγεί η κερδοφορία της ΔΕΗ. Δηλαδή η κυσημαντικών προτάσεων επί των προβλημάτων.
Καλούνται τα μέλη να εκδηλώσουν ενδιαφέρον βέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει τόσο τα κέργια τη συμμετοχή στις παρακάτω επιτροπές στα δη των εισερχόμενων στην αγορά εταιρειών όσο
γραφεία του Συλλόγου Εθνικής Αμύνης 25, Τ.Κ. και την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ μέσα από μία
54621, Τηλ.& Φαξ: 2310269887, e-mail:smhbe@ σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση των τιμολογίων, της
smhbe.gr. Το Δελτίο Εκδήλωσης ενδιαφέροντος οποίας μόνο την αρχή βλέπουμε σήμερα.
θα μπορούν οι συνάδελφοι να το βρουν και στο Χωρίς γραμμή ρήξης με την πολιτική της “στημένης απελευθέρωσης” κανένας αποσπασματικός
site του Συλλόγου (www.smhbe.gr).
αγώνας δεν μπορεί να διασφαλίσει συνέχεια και
προοπτική.
Επιτροπές (έως δύο επιλογές)
Στη σημερινή κατάσταση η ΔΕΗ ΑΕ αυξάνει το
1. Επαγγελματικών Θεμάτων
βαθμό εκμετάλλευσης των εργαζομένων της, κα2. Βιομηχανίας, Ενέργειας& Περιβάλλοντος
3. Επιμόρφωσης & Επαγγελματικών Δικαιωμάτων ταργεί τις θέσεις πλήρους - σταθερής εργασίας
και επιβαρύνει τη λαϊκή κατανάλωση για να δια4. Επιστημονική Επιτροπή
τηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στους μεγάn ΣΜΗΒΕ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Π.Δ. 100/6-10-10 λους καταναλωτές.
Περίπου 2 εκατομμύρια οικιακοί καταναλωτές,
Ψήφισμα της Γ.Σ της 18/10/2010
Θεωρούμε τουλάχιστον ατυχή τη χρονική που δεν εμπίπτουν στο χαμηλό τιμολόγιο (ΚΟΤ)
συγκυρία της έναρξης ισχύος των Ενεργειακών επιβαρύνονται με τη μεγαλύτερη αύξηση, της τάΕπιθεωρήσεων, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι ξης του 13,7% με το νέο τιμολόγιο της ΔΕΗ και οι
βρίσκονται σε τόσο δεινή οικονομική κατάσταση. αγρότες με αύξηση 7%.
Ζητάμε, τουλάχιστον, να μην εξελιχθεί σε στείρα Παράλληλα προβλέπονται μεγάλες μειώσεις όχι
γραφειοκρατική διαδικασία αλλά να υλοποιηθούν μόνο για μεγάλες κατηγορίες εμπορικών και βιοοι παρεμβάσεις με κοινωνικά κριτήρια, με στήρι- μηχανικών πελατών, αλλά και για μεγάλες οικιαξη των οικονομικά ασθενέστερων και ταυτόχρονα κές καταναλώσεις, χωρίς καμία μάλιστα πρόβλεμε αναπτυξιακά μέτρα ως προς την παραγωγή τε- ψη ελέγχου της ενεργειακής τους κλάσης.
Το σύνολο των εξελίξεων αποδεικνύει ότι ανάπτυχνικών έργων.
Αν και δηλώσαμε την πλήρη αντίθεσή μας στο θε- ξη με κίνητρο το κέρδος και λαϊκή ευημερία δε
σμό των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών συμβαδίζουν. Το ενεργειακό προϊόν ως κοινωνικό
και τον τρόπο επιλογής αυτών, λόγω του προσωρι- αγαθό θα θυσιαστεί στο βωμό της ανταγωνιστικόνού του μέτρου θα αναφερθούμε στους μόνιμους τητας της ΔΕΗ Α.Ε. και των εξασφαλισμένων κερδών των νέων επενδυτών στην ενέργεια.
Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Η ενέργεια, όπως και όλοι οι στρατηγικοί τομείς
Αποδοκιμάζουμε το Π.Δ. 100/6-10-2010 διότι:
• Αποσυνδέει το πτυχίο των Πολυτεχνικών Σχο- της οικονομίας, πρέπει να υπηρετούν ένα σύνολο
λών από τα επαγγελματικά δικαιώματα των μη- στόχων και κριτηρίων :
• Την ασφάλεια των εργαζομένων, σε ότι αφορά
χανικών.
• Προετοιμάζει το έδαφος για παρόμοιες ενέργει- στη διατήρηση των θέσεων εργασίας
• Την προστασία του περιβάλλοντος.
ες και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα.
• Εισάγει αποκλεισμό για τους κάτω της 4ετίας • Τη διασφάλιση υποδομής για την κάλυψη των
Μηχανικούς με βάση την απασχόληση και όχι το αναγκών & τη στήριξη της αγροτικής, βιοτεχνικής
γνωστικό αντικείμενο – σε όλους δηλαδή τους νέ- και βιομηχανικής παραγωγής.
• Την εξασφάλιση επαρκούς και φτηνής κατανάους Συναδέλφους.
• Εξαναγκάζει τους Μηχανικούς σε “Επιμορφω- λωσης για τους εργαζόμενους, που θα ανεβάζει
τικά Σεμινάρια” σε Κ.Ε.Κ. (δημόσια ή ιδιωτικά) συνολικά το επίπεδο ζωής και θα κατοχυρώνει
υποβαθμίζοντας έτσι τις σπουδές και κατ’ επέ- στην πράξη το ενεργειακό προϊόν ως κοινωνικό
αγαθό.
κταση τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας.
• Προωθεί το ΤΕΕ να δημιουργήσει Κ.Ε.Κ., απο- • Την επιδότηση των δράσεων που τόσο σε οικιαμακρύνοντάς το από το ρόλο του, μη αναγνωρί- κό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο οδηγούν σε
ζοντας την αποτελεσματικότητα της ανώτατης εξοικονόμηση ενέργειας.
εκπαίδευσης και βάζοντας πλάτες στην ιδιωτικο- • Τη μείωση του βαθμού ενεργειακής εξάρτησης
της χώρας.
ποίησή της.
Μακριά από αυτούς τους στόχους μοιάζουν να
H θέση μας είναι ξεκάθαρη:
είναι τα σχέδια του υπουργείου για την αναδιάρ-

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

θρωση των τιμολογίων της ΔΕΗ.
Αυτό μας εκπλήσσει καθώς οι διακηρύξεις του
υπουργείου ήταν ολότελα διαφορετικές και μας
προετοιμάζει για συμμετοχή σε αγώνες όσο το
σχέδιο τους θα προχωρά ως την απελευθέρωση
της αγοράς της ενέργειας.
n ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
Προς Υπουργούς και υφυπουργούς ΥΠΟΜΕΔΙ και
ΥΠΑΑ,
κ.κ. Υπουργοί,
Στο ΦΕΚ 1505Β΄/6-9-2010 με πέντε Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις που συνυπέγραψαν ο
Υπουργός ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Δημήτριος Ρέππας με τον
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας Σταύρο Αρναουτάκη, απαξιώνοντας
συνειδητά το εν ενεργεία στελεχιακό προσωπικό
των Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειών και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετέφεραν ακαριαία
την αρμοδιότητα για εκατό περίπου έργα στην
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τα δε έργα αυτά, δεν είναι μόνο έργα οδοποιίας ή
μεγάλα έργα στα οποία έχει εμπειρία η ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ ΑΕ, καθώς ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε είναι η κατασκευή της Εγνατίας οδού,
αλλά και ένα πλήθος μικρών έργων, που μέχρι
σήμερα διεκπεραιώνονται άριστα από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης .
Το Δ.Σ. και τα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας
στην ενέργεια αυτή, γιατί:
• Η άκριτη, χωρίς απολύτως κανένα σχεδιασμό ή
κοινωνική νομιμοποίηση μεταφορά αρμοδιοτήτων
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού
σε Ανώνυμες Εταιρίες έχει μόνο ένα σκοπό : την
πλήρη απαξίωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών. Είναι ένα έργο που το βλέπουμε να παίζεται
χρόνια τώρα, δημιουργώντας φαύλο κύκλο: Αφαίρεση αρμοδιοτήτων, απραξία του προσωπικού,
υποβάθμιση των Υπηρεσιών , ανάθεση σε Α.Ε.
• Οι συγκεκριμένες αποφάσεις πλήττουν και
αναιρούν την ουσία της διοικητικής μεταρρύθμισης, που υποτίθεται ότι προωθεί ο «Καλλικράτης». Αντί για την αποκέντρωση που επαγγελλόταν η Κυβέρνηση, έχουμε υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων, οι οποίες «φεύγουν» από την αιρετή
αυτοδιοίκηση και μεταφέρονται σε μια Α.Ε., που
ελέγχεται αποκλειστικά από το κέντρο.
Ποιος είναι ο αναπτυξιακός ρόλος της νεοσύστατης αιρετής Περιφέρειας , όταν της αποστερούνται οι αρμοδιότητες για τα έργα και η αντίστοιχη
πρόσβαση στους πόρους για να τα εκτελέσει;
Άλλωστε ήδη από τα σχέδια ΠΔ για τα οργανογράμματα των αιρετών Περιφερειών είχαμε διαπιστώσει την υποβάθμιση του ρόλου των Τεχνικών Υπηρεσιών στο νέο αυτό θεσμό. Κι όλα αυτά
γίνονται χωρίς καμία διαδικασία διαβούλευσης
με τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η
μόνη σύμφωνη γνώμη στην εκάστοτε ΚΥΑ, φαίνεται να είναι των σημερινών Περιφερειών. Στην δε
ΚΥΑ που αναφέρεται στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, δεν υπάρχει ούτε αυτή.
• Η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., με χρέος 1,1 δις ευρώ και
υπέρογκα λειτουργικά έξοδα, λειτουργώντας με
αμφισβητούμενη διαφάνεια, έξω από το Δημόσιο Λογιστικό έλεγχο, παράγει έργα με ιδιαίτερα
αυξημένο κόστος. Το θέμα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία, εξ’ όσων γνωρίζουμε,
αποτίμηση και αξιολόγηση των έργων που εκτελέστηκαν και συνεχίζουν να εκτελούνται από τις
Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειών
και της Τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να δούμε
ποιοι τελικά, τηρουμένων των αναλογιών, είναι
πραγματικά ανταγωνιστικοί!
• Η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. αναλαμβάνει αναφανδόν πάσης φύσεως τεχνικά έργα, μικρά και μεγάλα, με
επίκληση την εμπειρία της, ενώ αποδεδειγμένα
δεν έχει εμπειρία σε λιμενικά και κτιριακά έργα
ή φράγματα και είναι εξειδικευμένη ΜΟΝΟ σε
μεγάλα έργα οδοποιίας. Κι όλα αυτά όταν στις
Περιφερειακές Τεχνικές Υπηρεσίες υπηρετεί
αξιόλογο δυναμικό διπλωματούχων Μηχανικών
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με εμπειρία και γνώσεις, που έχει αποδείξει ότι
είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των
έργων αυτών.
• Επιχορηγείται η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. με το υπερβολικό 5% του προϋπολογισμού κάθε έργου, για
δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης , ενώ ταυτόχρονα οι δαπάνες για κίνηση εκτός έδρας των δημοσίων λειτουργών περικόπτονται σε βαθμό που
να αναγκάζουν το μηχανικό δημόσιο υπάλληλο
να πληρώσει ο ίδιος τις μετακινήσεις του για την
άρτια επίβλεψη των έργων που του ανατίθενται,
καθώς οι πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες για
το κάθε έργο, τον βαραίνουν εφ’ όρου ζωής. Επιπλέον, αν ο ΦΠΑ 23% δεν είναι επιλέξιμος από
το ΕΣΠΑ, θα βαρύνει και αυτός εθνικούς πόρους.
Όλα αυτά τα χρήματα με τα οποία προικοδοτείται
η Α.Ε., έχουν ήδη περικοπεί από τους μισθούς, τα
δώρα και τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων
και θυσιάστηκαν στο βωμό του χρέους.
Κύριοι,
Πιστεύουμε ότι η κρίση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για μια διαφορετική προσέγγιση της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα για
τις Τεχνικές Υπηρεσίες, που εμείς στελεχώνουμε,
θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια να αναδιαρθρωθούν και να αναβαθμιστούν ώστε να είναι αποτελεσματικές και σύγχρονες. Αντ’ αυτού επιλέγεται
η «πεπατημένη»: εξαφάνιση του ρόλου των κατασυκοφαντημένων δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών
και ανάθεση των έργων σε Α.Ε. και ιδιώτες.
Οι ευθύνες των συνυπογραφόντων Υπουργών είναι
μεγάλες στο βαθμό που τέτοιες αποφάσεις είναι
επιζήμιες για τον τεχνικό κόσμο της χώρας αλλά
και για τον απλό πολίτη. Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ δεν είναι
δυνατόν να αποδεχθεί τέτοιου είδους αποφάσεις
και θα εργαστεί να τις ανατρέψει, προς την κατεύθυνση ενός αποτελεσματικότερου και κοινωνικού χαρακτήρα δημόσιου τομέα, με σύγχρονες
και ποιοτικές τεχνικές υπηρεσίες, κατεύθυνση
την οποία υποτίθεται ότι θα υλοποιούσε ο “Καλλικράτης”, πριν ανατραπεί τόσο νωρίς.

n ΣΤΥΕ: ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Στο πλαίσιο του διαλόγου για την έκδοση ΠΔ για τον
ΟΜΕΔ, ο ΣΤΥΕ συμφωνεί με την κατεύθυνση που
δίνεται από το πρώτο πλαίσιο θέσεων της ΓΣΕΕ.
Συγκεκριμένα, με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Διαδικασία Μεσολάβησης και Διαιτησίας
για τη συλλογική ρύθμιση των όρων αμοιβής και
εργασίας των εργαζομένων» και ειδικότερα με
τη βασική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 3 για τη
δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία μονομερώς
από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον αποδέχθηκε την
πρόταση του μεσολαβητή, την οποία δεν απεδέχθη το άλλο μέρος, εξαλείφεται πλήρως η δήθεν
ασυμμετρία στη Διαιτησία, η άρση της οποίας
ήταν πάγιο αίτημα του ΣΕΒ επί δύο δεκαετίες και
συμπεριλήφθηκε πρόσφατα στις δεσμεύσεις, που
ανελήφθησαν από το Μνημόνιο.
Υπενθυμίζουμε ότι η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την 25/2004 ομόφωνη απόφασή της
έκρινε ότι η δυνατότητα μόνο της εργατικής πλευράς για μονομερή προσφυγή στη Διαιτησία «όχι
μόνο δεν αντίκειται στο άρθρο 6 της 154 Διεθνούς
Σύμβασης Εργασίας, αλλά εναρμονίζεται πλήρως
προς αυτό, αφού επιδιώκεται η ειρηνική επίλυση
των συλλογικών διαφορών σε κλίμα συμφιλίωσης
χωρίς οξύτητα και πιέσεις».
Με την αναγνώριση και στην εργοδοτική πλευρά
της ίδιας δυνατότητας, όλοι όσοι γνωρίζουν την
ελληνική πραγματικότητα για τη ρύθμιση των
όρων αμοιβής και εργασίας είναι υποχρεωμένοι
να δεχθούν ότι έχουν πλέον εκμηδενισθεί τα ελάχιστα στοιχεία δήθεν υποχρεωτικού χαρακτήρα
του καθεστώτος διαιτησίας του Ν. 1876/1990 και
ότι εφαρμόζεται η αρχή της ελεύθερης και εκούσιας διαπραγμάτευσης (ΔΣΕ 98 και 154).
Η ιδέα της εντελώς προαιρετικής, μόνο με κοινή
συμφωνία των μερών δυνατότητας προσφυγής
στη Διαιτησία θα ισοδυναμούσε με πλήρη παράλυση του συστήματος συλλογικής ρύθμισης των
όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων

και θα οδηγούσε νομοτελειακά στη ρύθμιση μόνο
μέσα από ατομικές συμβάσεις, δεδομένου ότι θ’
αρκούσε γι’ αυτήν την εξέλιξη η άρνηση της εργοδοτικής πλευράς να προσφύγει (από κοινού με
τους εργαζόμενους) στη Διαιτησία.
Πρέπει άλλωστε να ληφθεί υπόψη ότι υπό την πίεση της προσφυγής στον ΟΜΕΔ το 85% των συλλογικών διαφορών λύνεται με συλλογικές συμβάσεις και όχι με απόφαση διαιτησίας του ΟΜΕΔ.
Επίσης ότι το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής
στη Διαιτησία στην πραγματικότητα δεν είναι καν
μονομερής προσφυγή, δεδομένου ότι απαιτείται
συμφωνία με την πρόταση τρίτου ανεξάρτητου
προσώπου, δηλαδή του μεσολαβητή.
Αναφερόμενοι στις επιμέρους διατάξεις του Π.Δ.
περιοριζόμαστε επί του παρόντος στην αντίθεση
της Γ.Σ.Ε.Ε. να επιλέγονται οι Μεσολαβητές και
οι Διαιτητές «με ομόφωνη γνώμη των Προέδρων
της Γ.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και της
Ε.Σ.Ε.Ε.,» διότι μια τέτοια διαδικασία προσβάλλει
ευθέως την αναγκαία ανεξαρτησία και αμεροληψία του ΟΜΕΔ και πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του.
Επίσης θα πρέπει να διευκρινισθεί σαφώς ότι
τα τακτικά πολιτικά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για τον έλεγχο της εξωτερικής μόνο νομιμότητας της Διαιτητικής Απόφασης και όχι για την
κατ’ ουσίαν κρίση του Διαιτητή, όπως ίσχυε μέχρι
σήμερα με το Ν. 1876/1990 και τη σχετική πάγια
νομολογία.
Όσον αφορά στα λοιπά θέματα που περιέχονται
στις διατάξεις του σχεδίου Π.Δ. για την οργάνωση,
σύνθεση και λειτουργία του ΟΜΕΔ, όπως η Διοίκηση του Οργανισμού, τα Σώματα Μεσολαβητών
και Διαιτητών, τα θέματα πρόσληψης και ανανέωσης της θητείας τους και η ανάγκη μεταβατικών
διατάξεων κλπ, η Γ.Σ.Ε.Ε. προτίθεται να εκθέσει
τις θέσεις της και να επιχειρηματολογήσει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα κατά τη διαδικασία της
διαβούλευσης με γνώμονα την ανεξαρτησία του
ΟΜΕΔ και την εύρυθμη λειτουργία του. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μέλη της Δ.Ε. μιλούν για την οικονομική κρίση και την ανάπτυξη
στη Θεσσαλονίκη και την Κ. Μακεδονία
Οικονομική κρίση. Εκλογές σε περιφερειακό, νομαρχιακό και δημοτικό επίπεδο. «Καλλικράτης».
Οικοδομή σε κρίση, σχέδια επί χάρτου, εξαγγελίες για πράσινη ανάπτυξη, master plan 10ετίας,
ζεύξεις Θερμαϊκού, υποθαλάσσιες και ζώνες
καινοτομίας. Αλλαγές στα πανεπιστήμια και περικοπή του τακτικού προϋπολογισμού τους κατά
30%. Νέα μείωση του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.
Πού βρίσκεται η ανάπτυξη σε αυτό το σκηνικό; Τι
μπορεί να την υποκινήσει, ώστε να προκληθεί η
αλυσιδωτή αντίδραση που θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, θα προσελκύσει ξένα
κεφάλαια και θα αποδώσει περισσότερες θέσεις
εργασίας; Σε ποια πεδία πρέπει να τοποθετηθεί το
«κέντρο βάρους» της ανάπτυξης για την περιοχή
της Θεσσαλονίκης και της Κ. Μακεδονίας;
Ρωτήσαμε τους «10» της διοικούσας επιτροπής
( πλην του προέδρου που απάντησε σε σχετικά
ερωτήματα κατά την πρόσφατη συνέντευξή του
στο «Τ»). Απάντησαν οι 9 .
Το ερώτημα κοινό για όλους: Εν μέσω της οικονομικής κρίσης, σε ποια κατεύθυνση πιστεύετε ότι
πρέπει να κινηθεί η ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη
και την Κ. Μακεδονία; Οι απαντήσεις ακολουθούν:

Άννα Μίχου
Αντιπρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
Στροφή στην εξωστρέφεια,
τα επώνυμα προϊόντα και τη
σύνδεση γνώσης-παραγωγής
Η Κ. Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα
μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην έξοδο από
την κρίση. Είναι ανάγκη να αξιοποιηθούν οι σημερινοί περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για να
φέρουν πλεόνασμα. Αυτό σημαίνει εξωστρέφεια,
δηλαδή να παράγουμε και προσφέρουμε προϊόντα/υπηρεσίες, που θα φέρνουν στην περιοχή
εισόδημα από το εξωτερικό της περιβάλλον,
ενδοπεριφερειακή ισορροπία και κοινωνική δικαιοσύνη για τη συμμετοχή όλων στην παραγωγή
και την απολαβή του πλούτου. Η ανάπτυξη πρέπει
να κινηθεί ισότιμα και στους τρεις βασικούς άξονες: οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον. Άμεσες
προτεραιότητες στις υποδομές αποτελούν: 1) οι
αστικές αναπλάσεις και αξιοποίηση ελεύθερων
χώρων 2) η ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης
στερεών/υγρών αποβλήτων και η αντιμετώπιση
επικίνδυνων, 3) η διαχείριση υδάτινων πόρων, 4)
η ανάπτυξη ΑΠΕ (ιδιαίτερα γεωθερμίας), η αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς ενέργειας και η
εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας
στα κτίρια, 5) η ολοκλήρωση των έργων στο αεροδρόμιο και η ανάπτυξη του λιμανιού, 6) η ολοκλή-

ρωση του μετρό και ο σχεδιασμός προαστιακού
σιδηροδρόμου, 7) η κατασκευή εμπορευματικού
σταθμού, 8) η κάλυψη όλης της περιφέρειας με
οπτικές ίνες ή/και ασύρματα δίκτυα, 9) οι μονάδες
υγείας που θα εξυπηρετούν τον ντόπιο πληθυσμό
και ασθενείς από το εξωτερικό, 10) τα σχολεία μονής βάρδιας, 11) η σύνδεση των φορέων έρευνας,
η δημιουργία clusters και η έναρξη λειτουργίας
της ζώνης καινοτομίας, 12) η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων. Η κατεύθυνση για τον αγροτικό
τομέα πρέπει να είναι η στροφή στα επώνυμα
προϊόντα ποιότητας και για την αλιεία, η βιώσιμη
διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου. Στον τουρισμό, να αναδειχθεί η ταυτότητα της Θεσσαλονίκης
με τα ιστορικά χαρακτηριστικά της και να συνδεθεί με την Περιφέρεια, σε ολοκληρωμένο δίκτυο
εναλλακτικών προορισμών. Υψηλής προτεραιότητας είναι η σύνδεση της γνώσης/καινοτομίας με
την παραγωγή και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με στροφή των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων στους τομείς νέων τεχνολογιών
και υλικών, περιβάλλοντος και ενέργειας. Πρέπει
άμεσα να δοθεί τέλος στο σημερινό αδιέξοδο μονόδρομο του μεταπρατισμού, που συνθλίβει τους
νέους, απαξιώνει τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά τους και δε δημιουργεί πλούτο. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, με τις αρμοδιότητες που
αναλαμβάνει από την κεντρική διοίκηση, γίνεται
ο βασικός πυλώνας σχεδιασμού της ανάπτυξης.
Οι μηχανικοί αποτελούμε το βασικό μοχλό για την
υλοποίηση του νέου μοντέλου ανάπτυξης και ο
φορέας μας, το ΤΕΕ, θα συμμετέχει αποφασιστικά στη συνδιαμόρφωση του.

Παναγιώτης Αντιβαλίδης, Π.Μ
Γενικός Γραμματέας Διοικούσας
Επιτροπής
Να ενισχύσουμε την οικοδομή
και το λιμάνι
Όταν μιλάμε για ανάπτυξη, είτε αυτή αφορά τη
Θεσσαλονίκη και την Κ.Μακεδονία είτε συνολικά
την Ελλάδα, πολύ απλά δεν μπορούμε να βάζουμε
«όλα τα αβγά στο ίδιο καλάθι». Είπαμε για πράσινη ανάπτυξη και καινοτομία και γυρίσαμε πλάτη
σε δραστηριότητες, που παραδοσιακά στηρίζουν
την περιοχή, όπως η οικοδομή και οι θαλάσσιες
εμπορευματικές μεταφορές. Έτσι, φτάσαμε στο
σημείο να βλέπουμε την ιδιωτική οικοδομική
δραστηριότητα να ρημάζει, σημειώνοντας πτώση
30% στο εξάμηνο του 2010 πανελλαδικά, σε σχέση
με το αντίστοιχο του 2009 και να παραβλέπουμε το
γεγονός ότι δεκάδες περιφερειακά επαγγέλματα
της οικοδομής και χιλιάδες εργαζόμενοι καταδικάζονται να μείνουν εκτός αγοράς, με ό,τι αυτό
σημαίνει για την εθνική και τοπική οικονομία.
Παράλληλα, έχουμε ένα λιμάνι που πολλές χώ-

ρες της περιοχής θα ζήλευαν και πολλοί global
operators καλοβλέπουν, το οποίο αφήνεται στην
τύχη του. Τα έργα στην 6η προβλήτα, που υποτίθεται ότι το 2011 θα επέτρεπαν τη διακίνηση
700.000-800.000 TEUs, έναντι περίπου 365.000
TEUs σήμερα, έχουν εξαγγελθεί τόσες φορές,
που ακούγονται σαν ανέκδοτο. Το λιμάνι αντί να
αναπτύσσεται, κινδυνεύει με περιθωριοποίηση.
Και την ίδια στιγμή, έχουμε ένα δεκαετές master
plan, που περιλαμβάνει έργα τόσο φιλόδοξα, που
είναι αμφίβολο αν θα υλοποιηθούν ποτέ, με τη
γνωστή σε όλους ένδεια χρημάτων εν μέσω κρίσης. Αντί λοιπόν, να οραματιζόμαστε μίνι υποθαλάσσιες και ζεύξεις Θερμαϊκού, θα έπρεπε να
προτάξουμε υλοποιήσιμες δράσεις.
Να δώσουμε περισσότερα κίνητρα στην οικοδομή, με ορθή πολιτική για αγορές ακινήτων από
κατοίκους Τρίτων χωρών, με «λογικές» επεκτάσεις σχεδίου πόλης, με ευνοϊκότερη φορολογία
και βοηθώντας την πράσινη ανάπτυξη, μέσω π.χ.,
της ενθάρρυνσης βιοκλιματικών κατασκευών.
Να προωθήσουμε άμεσα τα απαιτούμενα έργα
στο λιμάνι, ώστε η Θεσσαλονίκη να μπει ξανά στο
χάρτη των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών.
Όλα αυτά πρέπει να τα παλέψουμε με καινοτόμες
δράσεις και με γνώμονα το καλό της πόλης κι όχι
τις εξαρτήσεις από κομματικούς μηχανισμούς.
Οι μηχανικοί γενικότερα, μπορούμε να κάνουμε
πολλά για την τοπική ανάπτυξη, καθώς το 80%90% των θεμάτων που αφορούν τους δήμους,
τους νομούς και τις περιφέρειες, από αντιπλημμυρικά και ανακύκλωση, μέχρι πολεοδομία και
αναπλάσεις, σχετίζονται με το αντικείμενο των
μηχανικών. Στόχος είναι να κάνουμε τις πόλεις
μας φιλικές προς τους κατοίκους τους και ελκυστικές στους επισκέπτες τους.

Άνθιμος Αμανατίδης, Μ.Μ
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής
Μεγέθυνση ΑΕΠ μέσω οικολογικών κατασκευών, τουρισμού,
ΤΠΕ και γεωργίας
Στην παρούσα χρονική συγκυρία, ο Έλληνας
Μηχανικός και ευρύτερα η χώρα μας βιώνει μία
ιδιαίτερα δύσκολη εποχή με θεμελιώδεις ανατροπές σε εργασιακά ζητήματα. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει
προτείνει επανειλλημένα μέτρα για να βελτιωθεί
η ανταγωνιστικότητα της χώρας και προτάσεις για
το οργανωτικό - τεχνολογικό πλαίσιο με βάση το
οποίο αξιοποιείται η εργασία στη χώρα μας. Η
σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αναδεικνύει ότι τα μέτρα που ανακοινώνονται από τις
περισσότερες κυβερνήσεις των αναπτυγμένων
χωρών, είναι μέτρα ουσιαστικής στήριξης της βιομηχανίας, των υποδομών, των δημοσίων έργων,
της οικοδομικής δραστηριότητας, της πράσινης
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τεχνολογίας, της ανάδειξης της περιβαλλοντικής διάστασης ως μιας σημαντικής οικονομικής
παραμέτρου, της απασχόλησης. Ωστόσο πώς θα
αναπτυχθεί η εγχώρια προστιθέμενη αξία και η
διεύρυνση της απασχόλησης σε μια ανάπτυξη με
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, όταν δεν υπάρχει
πολιτική πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα;
Για να κινηθεί η «Πράσινη Ανάπτυξη» θα πρέπει
καταρχήν να υπάρξει ανάπτυξη και να βελτιωθεί
η ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι τόσο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και για τη
μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, βασικοί πυλώνες παραγωγής ΑΕΠ απαιτείται να αποτελέσουν, ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η
πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες τεχνολογιών αιχμής, αλλά και κατασκευές με
οικολογικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, έως τώρα
δυστυχώς η πολιτεία δε βάζει τα εχέγγυα για να
εφαρμοστεί η στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής αλλά και της χώρας μας. Τα αντανακλαστικά
της «οργανωμένης» πολιτείας μας, ιδιαίτερα σε
αυτή την κρίσιμη περίοδο είναι πολύ χαμηλά.
Επιτέλους, πριν από λίγες μέρες υπήρξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Eλπίζω ότι η
εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ θα αλλάξει τη νοοτροπία
αναβάθμισης της ποιότητας του κτιριακού αποθέματος προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. Συγχρόνως εκτιμώ, ότι μπορεί να
προσφέρει μία διέξοδο στους συναδέλφους από
τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης.

Δημήτρης Μήτρου, Α-Τ.Μ
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής
Εκπαιδευτικό Βορειοελλαδικό
Τόξο με προσέλκυση και ξένων
φοιτητών
Καταρχήν θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για την
επιλογή των απαραίτητων αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής μας και την υλοποίηση
οποιουδήποτε σχεδιασμού, αποφασιστικό ρόλο
θα παίξουν η ολοκλήρωση της μελέτης για το
νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης, του
προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου -ενός
κατ’ εξοχήν αναπτυξιακού εργαλείου-καθώς
επίσης και των απαραίτητων υποδομών που θα
διευκολύνουν την ανάπτυξη όλων των τομέων της
οικονομίας και την ανάδειξη της περιοχής μας σε
οικονομικό κέντρο υπερτοπικού χαρακτήρα.
Τώρα σε ότι αφορά το αναπτυξιακό μοντέλο για
την Κεντρική Μακεδονία, μέσα στο σημερινό
δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα κράμα παλαιών και δοκιμασμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που
χρήζουν βελτιώσεων, καθώς και νέων οι οποίες

μπορούν να αξιοποιήσουν το έμψυχο επιστημονικό δυναμικό που αυτή τη στιγμή μαραζώνει
αναξιοποίητο στο περιθώριο της παραγωγικής
διαδικασίας.
Καταρχήν θα πρέπει να γίνουν από την πολιτεία
όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού με υγιείς βάσεις
και με σεβασμό στο περιβάλλον. Η πλούσια ιστορία της περιοχής και η φυσική ομορφιά της, είναι
παράγοντες που σε συνδυασμό με τις σωστές πολιτικές ανάδειξής τους, μπορούν να βελτιώσουν
ποιοτικά και ποσοτικά το τουριστικό προϊόν. Σε
αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει αποφασιστικά
και η αξιοποίηση του μεγάλου πολιτισμικού πλεονάσματος του τόπου μας.
Ακόμη θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές που θα καταστήσουν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το κέντρο ενός
ευρύτερου εκπαιδευτικού Βορειοελαδικού
τόξου, όπου θα αποτελείται από εκπαιδευτικά
ιδρύματα κάθε βαθμίδας κρατικά και ιδιωτικά.
Αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα μπορέσουν υπό
τις κατάλληλες προϋποθέσεις (π.χ. γλώσσα διδασκαλίας τα Αγγλικά), να γίνουν πόλος έλξης για την
ανερχόμενη μέση τάξη των βαλκάνιων γειτόνων
μας και να περιορίσουν την οικονομική αιμορραγία
από την εξαγωγή Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό. Επίσης θα βοηθήσουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας, η οποία
από μόνη της μπορεί να δημιουργήσει πλούτο.
Σεβόμενος την παράκλησή σας, να είμαι σύντομος,
κλείνοντας επισημαίνω επιγραμματικά την ανάγκη
για την ανάπτυξη του Λιμανιού σε συνεργασία με
κάποιο στρατηγικό εταίρο από το εξωτερικό και τη
δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου, την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής τεχνολογίας και των
ΑΠΕ και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την
ανάπτυξη της ζώνης καινοτομίας.

μας αυτοί που τα δημιούργησαν. Δε γνωρίζουν ή
δε γνώριζαν για το ύψος της διαφθοράς; Δε γνωρίζουν ότι για να λειτουργήσει μια επιχείρηση καταγράφονται χίλιοι δυο μεσάζοντες προκειμένου
να χορηγηθεί άδεια. Ας μην μιλήσουμε για τον
χρόνο που απαιτείται! Δε γνωρίζουν ότι αυτό το
έρημο το κράτος δεν μπορεί να σηκώσει τόσους
πολλούς υπαλλήλους; Γιατί τόσα χρόνια τους κοροϊδεύουν; Τους διορίζουν οι μεν για να τους απολύσουν οι δε; Δε γνωρίζουν ότι όσο οι εργολάβοι
και οι τραπεζίτες κάνουν «κουμάντο» τα αποτελέσματα θα είναι αυτά τα αναμενόμενα; Η ανάπτυξη!
Έτσι απλά, ξεκινά από την ύπαιθρο για να καταλήξει στη βιοτεχνία και τη βιομηχανία; Ανάπτυξη
δίχως ουσιαστική αποκέντρωση διοικητική δε
νοείται! Ανάπτυξη δίχως οικονομική στήριξη στη
βάση δε νοείται! Όλα όσα αναφέρω παραπάνω
είναι τα αυτονόητα! Αυτά τα αυτονόητα είναι αυτά
που μας έχουν καταστρέψει! Νέα αντίληψη για το
σχεδιασμό των πόλεων μας; Μα, είναι τόσο παλιά!
Μια επέκταση σχεδίου πόλης απαιτεί δέκα χρόνια! Αυτό και αν δεν είναι υπανάπτυξη! Συμφωνία
για ένα χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο
δεν υπάρχει! Τελικά, οι «μη» κυβερνητικές οργανώσεις πήραν την τύχη του τόπου στα χέρια τους,
είναι και αυτός ένας τρόπος επιβίωσης των «ειδικών» όταν το ίδιο το κράτος απουσιάζει, αυτό τις
δημιούργησε και αυτό τις διευκολύνει. Ανάπτυξη
με φτωχούς πολίτες, πλούσιους «εργολάβους»
και τράπεζες δε γίνεται.

Πάρις Μπίλλιας, Π.Μ
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής
Ανάπτυξη με βάση το τρίπτυχο
Παιδεία-Περιβάλλον-Πολιτισμός

Η δημοσιονομική κρίση που βιώνουμε είναι η μεγαλύτερη της νεότερης ιστορίας μας. Η οικονομική
ύφεση είναι ιδιαίτερα εμφανής στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Η αύξηση της ανεργίας,
η οικονομική συρρίκνωση των επιχειρήσεων, το
Ανάπτυξη δίχως ουσιαστική
κλείσιμο των καταστημάτων, η δραματική μείωση
διοικητική αποκέντρωση δεν
του κατασκευαστικού τομέα, δημόσιου και ιδιωνοείται!
τικού είναι εμφανής σε όλους.
Όσοι πιστεύουν ότι ξαφνικά ένα πρωί ξυπνήσαμε Για να ανακάμψει η οικονομία της Περιφέρειάς
και βρεθήκαμε με το βαρύ πέπλο της κρίσης να μας χρειάζεται η αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιμας περιβάλει, τότε συνεχίζουμε όλοι μαζί και οίκηση να συγκροτήσει ένα μακροχρόνιο σχέδιο
βρισκόμαστε σε ένα βαθύ ύπνο και δεν πρόκει- ανάπτυξης. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να βασίται να συνέλθουμε. Αυτό μας αξίζει! Aν πιστεύει ζεται στο τρίπτυχο Παιδεία, Περιβάλλον , Πολιτικανείς ότι όλα συνέβησαν τόσο ξαφνικά, από τη σμός. Η στρατηγική αυτή εκμεταλλεύεται τα συμια μέρα στην άλλη, τότε τι νόημα έχει η ύπαρξη γκριτικά πλεονεκτήματα της φυσικής μας θέσης,
της κυβέρνησης και της εκάστοτε αξιωματικής της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας
αντιπολίτευσης; Κανείς δεν παρακολουθεί τα και της αξίας των σημερινών Ελλήνων. Για να υλογεγονότα; Ειλικρινά, δε γνωρίζουν που οφείλεται ποιηθεί, χρειάζεται σειρά άμεσων παρεμβάσεων
η ύφεση; Αν ναι, τότε θα έπρεπε να πάψουν να και μεγάλων επενδύσεων.
ασχολούνται για την επίλυση των προβλημάτων
Κυριάκος Μουρατίδης
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής
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ΣYNENTEYΞH
Τα Πανεπιστήμια, και Ερευνητικά Κέντρα της
Περιφέρειας μας θα πρέπει να ενισχυθούν και
χρηματοδοτηθούν στη βάση προγραμματικών
συμφωνιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μετρήσιμους στόχους. Η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει
να καλύπτει τις προϋποθέσεις για ουσιαστική παραγωγή ερευνητικού έργου, ανάπτυξη ερευνητικής
στρατηγικής και επίτευξη των στόχων.
Το ελληνικό – μεσογειακό τοπίο χαρακτηρίζει την
εικόνα της Περιφέρειας και μπορεί να δημιουργήσει υπεραξίες και αναπτυξιακές ευκαιρίες.
Για την προστασία και την ανάδειξη του ελληνικού
– μεσογειακού τοπίου είναι απαραίτητο να αναληφθούν δράσεις όπως:
• Καθορισμός Προστατευμένων Περιοχών Φυσικού Κάλλους.
• Απαγόρευση της διάχυτης δόμησης στις περιοχές φυσικού κάλλους.
• Καθιέρωση προνομιακών όρων για την ανάπτυξη
πολιτιστικών – τουριστικών δραστηριοτήτων στις
προστατευμένες περιοχές, όπως απόλυτη προτεραιότητα σε ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές.
Στόχος των παραπάνω είναι να δημιουργηθούν
διάσπαρτες νησίδες προστατευμένου φυσικού &
δομημένου τοπίου, που να λειτουργήσει ως μαγνήτης για οικονομική ανάπτυξη και πρότυπο για
την υπόλοιπη χώρα.
Τέλος η νέα Περιφερειακή διοίκηση θα πρέπει
να καταρτίσει καλά επεξεργασμένα προγράμματα,
ώστε να διεκδικήσει οικονομικούς πόρους από
την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα τους κατευθύνει
στις παραπάνω δράσεις.

Γιώργος Ν.Ουρσουζίδης, Π.Μ
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής
Ξεκινώντας από την τουριστική
αξιοποίηση των αρχαιολογικών
θησαυρών
Η ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει ποτέ, ούτε
στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην κεντρική Μακεδονία,
ούτε σε κανένα άλλο τόπο του πλανήτη, όπου επικρατεί ο λαϊκισμός, η θρησκοληψία, η αλαζονεία,
και η ημιμάθεια.
Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί, ότι η κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα ο νομός Θεσσαλονίκης απέχει πολύ απ΄αυτήν την πραγματικότητα.
Συμμετέχω στις εκλογές της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας γιατί πιστεύω, ότι οι θεσμοί
υπηρετούνται και δεν υπηρετούν, γιατί πιστεύω,
ότι πρέπει να είμαστε παρόντες στην πρόκληση
της διοικητικής μεταρρύθμισης με πνεύμα καθαρό και διάθεση για δουλειά.
Με προϋπόθεση λοιπόν, τη διάθεση για δημιουργική συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των
νομών της Κ.Μ. θεωρώ , ότι υπάρχει πεδίο για
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης,
ώστε να υπάρξει αισιοδοξία και διάθεση για επιχειρηματικότητα. Τα δεδομένα της Π.Κ.Μ. είναι
λίγο –πολύ γνωστά, στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα τα αίτια της οικονομικής συρρίκνωσης
είναι αντικείμενο ανάλυσης και επεξεργασίας,
ώστε να προκύψει ορθολογική αντιμετώπιση της
κρίσης. Άμεσα όμως , μπορεί να υπάρξει γοργός
ρυθμός ανάπτυξης στον τομέα της τουριστικής
αξιοποίησης του αρχαιολογικού θησαυρού της
περιοχής, αναδεικνύοντας την Πέλλα, τη Βεργίνα

και το Δίον ως μία ενότητα, με δορυφόρους τη
σχολή του Αριστοτέλη στη Νάουσα τους θαυμάσιους Μακεδονικούς Τάφους που είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρη την περιφέρεια, σε συνδυασμό
δε με την υπέροχη φύση που διαθέτει η Μακεδονία, το θετικό αποτέλεσμα είναι διασφαλισμένο.
Φυσικά θα ήταν ατόπημα να παραμείνει αναξιοποίητος ο μοναδικός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νεολιθικός οικισμός της Ν. Νικομήδειας ηλικίας
8.500 ετών. Ο λαϊκισμός λοιπόν και η ημιμάθεια,
πρέπει να δώσουν την θέση τους στη σοβαρότητα
και στην επιστημοσύνη.

Πέτυ Πέρκα
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής
Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται
σχέδιο και προτεραιότητες, όχι
άλλες εκθέσεις ιδεών
Τώρα, στον καιρό της κρίσης, καταλαβαίνουμε τι
διακυβεύεται σήμερα, χάρις στη σπατάλη, στην
έλλειψη σχεδιασμού, στα κίνητρα – μποναμάδες
σε ημέτερους, στα στρεβλά κίνητρα που διέλυσαν
τον παραγωγικό ιστό προς χάριν του μεταπρατισμού, στις προτεραιότητες που δεν τέθηκαν ποτέ
ή αναιρέθηκαν χάριν της απορροφητικότητας,
στις ευκαιρίες που χάθηκαν με τα προηγούμενα
κοινοτικά πλαίσια στήριξης.
Διακυβεύεται η ανάπτυξη, η ποιότητα και η
ασφάλεια της ζωής μας, τα κοινωνικά κεκτημένα,
αυτή καθαυτή η αξιοπρέπειά μας για το παρόν και
για πάρα πολλά χρόνια.
Το να επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη στις σημερινές συνθήκες τα … αναβαθμίζει από τραγικά
σε εγκληματικά, χωρίς καν το ελαφρυντικό της
άγνοιας των συνεπειών.
Ένα και στο χέρι λοιπόν, χρειάζεται να αλλάξουμε
ρότα.
Όλη η χώρα αλλά ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη και η
Περιφέρειά της, χρειάζονται άμεση τόνωση του
παραγωγικού ιστού, με κίνητρα χωρικής εξειδίκευσης, με στόχο την τόνωση της πραγματικής
οικονομίας και ελέγξιμα αποτελέσματα.
Χρειάζεται αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που έχει καταντήσει ο πρώτος
στόχος περικοπών – αμέσως μετά τις αποδοχές
των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Οι πόροι
του ΕΣΠΑ είναι περιορισμένοι δεδομένου ότι η Κ.
Μακεδονία θεωρήθηκε περιφέρεια εξόδου από
το στόχο σύγκλισης της ΕΕ - άραγε με κανονικά
ή χαλκευμένα στοιχεία; - ενώ οι ΣΔΙΤ είναι μία
σίγουρη μέθοδος αύξησης και διαιώνισης του
χρέους.
Χρειάζεται σχέδιο και προτεραιότητες γιατί η
Θεσσαλονίκη πρέπει καταρχήν να ζήσει, να αναπνεύσει και να κυκλοφορήσει. Δε χρειάζονται
άλλες εκθέσεις ιδεών, λίστες έργων ατάκτως ερριμμένων και σχέδια νεόπλουτης σύλληψης με
οικολογίζον φινίρισμα.
Δεν μπορεί μια πόλη ολόκληρη, οι πολίτες και οι
φορείς της να καλείται, κάθε τρεις, να διαβουλεύεται χωρίς αντικείμενο, για να καλυφθεί η
αδυναμία της Κυβέρνησης να σχεδιάσει έργα, να
τα χρηματοδοτήσει και να τα υλοποιήσει. Επιτέλους οικονομική κρίση έχουμε, όχι ομαδική παράκρουση.

Γιάννης Τσιάφης, Μ.Η.Μ
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής
Ανάπτυξη σε 10 άξονες,
από τουρισμό μέχρι
νανοτεχνολογία
Στις δύσκολες μέρες που περνάει ο τόπος μας και
έχοντας συναίσθηση των ευθυνών μας ο τεχνικός
κόσμος που εκφράζεται από το ΤΕΕ έρχεται να
ξαναδώσει μια απάντηση στο μεγάλο θέμα που
πλήττει τον τόπο μας. Η έξοδος από την κρίση δεν
μπορεί να γίνει μόνο με τη συρρίκνωση μισθών
και συντάξεων αλλά με την περικοπή των αλόγιστων δαπανών του Δημοσίου, με τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και Ανάπτυξη.
Η κρίση δεν είναι τοπικό γεγονός άρα δεν μπορεί
κανείς να την απομονώσει. Έτσι η αντιμετώπιση
θα πρέπει να ιδωθεί τόσο σε τοπικό όσο και σε
κεντρικό επίπεδο. Μερικά από τα μέτρα που θα
μπορούσαν να προταθούν χωρίς να είναι και τα
μοναδικά είναι τα παρακάτω:
1. Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων υποδομής που θα ολοκληρώνονται με το αρχικό προβλεπόμενο κόστος, με διαφανείς διαδικασίες και
ελέγχους από επιτροπές όπου θα συμμετέχουν
και αντίστοιχοι με το έργο φορείς.
2. Εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και χρήση γης
για όλη την επικράτεια.
3. Προβολή του κυριότερου Ελληνικού προϊόντος
που είναι ο τουρισμός. Σωστή χωροταξική κατανομή σοβαρών τουριστικών μονάδων, με καλυτέρευση συνθηκών διαμονής. Επίσης καλυτέρευση
συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις μας καθώς και
ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου της χώρας
μας.
4. Στήριξη της Γεωργικής ανάπτυξης με αναδιάρθρωση καλλιεργειών αναβάθμιση προϊόντων και
διαδικασίας μεταποίησης στηριζόμενοι σε επιστημονικά δεδομένα και παραδοσιακούς τρόπους
και όχι σε αναποτελεσματικές επιδοτήσεις.
5. Eνθάρρυνση και τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής και για νέες τεχνολογίες αιχμής όπως,
νανοτεχνολογία, δορυφορικές τεχνολογίες, έλεγχος διακίνηση και πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ενέργεια.
6. Επέκταση σχεδίου πόλεων με αποτέλεσμα
φθηνότερη αντιπαροχή βασικό μοχλό οικιστικής
ανάπτυξης.
7. Απλούστευση μελετών και διαδικασιών έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών
- βιοτεχνιών.
8. Ανάδειξη Λιμανιού Θεσσαλονίκης, με επέκταση
6ου προβλήτα, σε κύριο πυλώνα διακίνησης προϊόντων στις Βαλκανικές χώρες διατηρώντας τον
Δημόσιο χαρακτήρα του.
9. Στήριξη εταιρειών παροχής υπηρεσιών από
απόσταση με έδρα την πόλη μας (π.χ. μέσω διαδικτύου), εταιρειών εκτεταμένης γνώσης, νέων επιστημόνων καθώς και αξιοποίησης του τεχνικού
δυναμικού της πόλης μας.
10. Έργα αστικών αναπλάσεων και δημιουργίας
χώρων πρασίνου
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων από την Επενδυτική Αιγαίου
(Real-Estate) για απογευματινή ημιαπασχόληση. Τηλ 697 7172600.
Ηλεκτρολόγος από εκπαιδευτικό όμιλο.
Τηλ. 2310 227910.
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 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.
Μηχανικός από τεχνική εταιρεία μεταλλικών κατασκευών για το τμήμα σχεδιασμού
παραγωγής. Γνώση STRUCAD. Βιογραφικό email: info@kyriazakos.com.gr.
Μηχανικός από εταιρεία φωτοβολταϊκών
συστημάτων, για μηχανικός πωλήσεων.
Προϋπηρεσία για φωτοβολταϊκά συστήματα ή ψύξη θέρμανσης. Fax 2310 267391,
Τηλ. 2310 275100, email: ba_hr@yahoo.
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 Η/Υ ή Πληροφορικής (κωδ.
GUI10). Εμπειρία σε ΙΤ και σε ανάπτυξη
γραφικού περιβάλλοντος (GUI). Γνώση
αρίστη προγραμματισμού (C++, Matlab).
Βιογραφικό email: admin@exothermia.
com.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ
εταιρεία. 5ετής εμπειρία σε βιομηχανική
παραγωγή. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικό Τηλ 23430 95645.
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 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 από ανώνυμη εμπορική και
τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Γνώση άπταιστων Αγγλικών. Εμπειρία σε
πωλήσεις εξοπλισμών επεξεργασίας και
συσκευασίας τροφίμων, θα ταξιδεύει σε
όλη την Ελλάδα.. Βιογραφικό Fax 2310
948852, Τηλ. 2310 948851, email: sivvas@
otenet.gr.
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.
Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός Γνώση άριστη και εμπειρία προγραμματισμού
(Fortran, C++, Matlab). για ανάπτυξη και
υποστήριξη λογισμικού προσομοίωση
αντιρρύπανσης τεχνολογίας αυτοκινήτων.
Βιογραφικό email: admin@exothermia.
com.
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 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 στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Γνώση Γ.Ο.Κ., Η/Υ(Ms
Office), στατικών, νομοθεσίας, έκδοσης
οικοδομικών αδειών. Βιογραφικό Fax
2310 554840, Τηλ 23310 25136, email:
infoplan@infoplan.gr,
thessaloniki@
infoplan.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος
από τεχνική εταιρεία για θέση του Μηχανικού Ασφαλείας. Βιογραφικό email:
biotek@otenet.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 και Μηχανικός και Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανολόγος από
εκπαιδευτικό όμιλο. Τηλ. 2310 227910.
Τοπογράφος Μηχανικός από εταιρεία
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας Land
Experts, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για
υπόδειξη ακινήτων, κάτοχος δικύκλου.
Τηλ 694 4418834.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων για στελέχωση εταιρείας με
ΜΕΚ B’ 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 δημιουργία 3d animation
και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων για
πινακίδες έργων, διαφημιστικά έντυπα,
για συνεργασία με μελετητικές εταιρείες
– εργολάβους. Τηλ 694 0637344, email:
rendering4@gmail.com.
Αρχιτέκτων 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 μέλος ΤΕΕ 2003, 7ετή εμπειρία μελέτες εφαρμογής και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Γνώση Γ.Ο.Κ.,AutoCAD,
ArchiCAD, 3Dstudio max, Photoshop,

Corel, για συνεργασία με αρχιτεκτονικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες. Τηλ 697
9114808, email: niki.kamarianou@gmail.
com.
Αρχιτέκτων νέος. Με ευχέρεια στη σύνθεση, οικοδομική, σχέδιο και κατασκευή
μακέτας. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office,
Internet), AutoCAD, ArchiCAD, Artlandis,
Photoshop, για εργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο ή τεχνική εταιρεία στη
Θεσσαλονίκη. Τηλ 693 7110571, email:
xmandralis@hotmail.com.
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.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005, 4ετή
εμπειρία, έκδοση οικοδομικών αδειών και
μελέτες εφαρμογής, μεταπτυχιακές σπουδές στην Ισπανία. Γνώση Αγγλικών, Ισπανικών, Η/Υ(Ms Office λογισμικό PC / MAC),
AutoCAD 2D - 3D, 3D SketchUp, Studio
Max, Rhino, Photoshop, Illustrator, In
Design, Premiere, για συνεργασία με μελετητικά, τεχνικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697 7152354.
Ηλεκτρολόγος Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ, Γερμανικών, για εργασία σε
κατασκευαστική εταιρεία ή γραφείο μελετών. Τηλ 2310 842123, 697 8097903.
Ηλεκτρολόγος για στελέχωση εταιρείας
με ΜΕΚ Γ’ ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά-ενεργειακά, ΜΕΚ Α’ υδραυλικά
υπό πίεση. Τηλ 697 4400276.
Ηλεκτρολόγος με 3ετή προϋπηρεσία σε
τεχνικές εταιρείες. Γνώση σε μελέτες φυσικού αερίου, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD,
για εργασία εντός Θεσσαλονίκης. Τηλ 698
3661271.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ μέλος
ΤΕΕ 2005, 4ετή προϋπηρεσία σε τεχνικές
εταιρείες. Γνώση μελετών φυσικού αερίου, ΜΕΚ Α’, Αγγλικών, 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 με γνώση AutoCAD,
ζητάει εργασία σε τεχνική εταιρεία. Τηλ.
210 2108711.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1996, με
πτυχίο ΜΕΚ Α’ Οικοδομικά (αναβαθμίσι-

μο 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, κυρία. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 2002,
επιμετρήσεων δημοσίων και ιδιωτικών
έργων, σύνταξης λογαριασμών και ΠΠΑΕ,
για εργασία στην περιοχή της ανατολικής
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 694 8949533.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007, με
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 στη 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, 4ετής εμπειρία σε
δημοσία 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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Επισκευές

ΕΡΕΥΝΑ ΜΠΕΤΟΝ

Ενισχύσεις
Επισκευή ενίσχυση φέροντος οργανισμού
Αποκατάσταση βλαβών Οπλ. Σκυροδέματος
Διάβρωση � Πυρκαγιά � Σεισμός
� Πισίνες � Προσθήκες ορόφων � Γήρανση υλικών

�

� Επι τόπου έρευνα σκυροδέματος
� Μη καταστροφικές μετρήσεις
�
�
�
�
�
�
�
�

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

GUNITE ξηρό / υγρό
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Ανθρακονήματα
Ελάσματα
ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗ Μπετόν
CRUSHER, Διάτρηση, Διάνοιξη οπών
Ειδικές στεγανοποιήσεις, μονώσεις

Τηλ.: 2310 831 195 · Κιν. 6947 847 240

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

Επιστημονική - Τεχνική υποστήριξη
Μάρα Θεοχάρη
Πολ. Μηχ. Πολυτεχν. Πατρών
dometrontest@gmail.com
Kataxorisi.indd 1

19.10.2009 14:56:23 Uhr

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

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 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.
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

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΣ
ΓΙΑ 15 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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μηχανικούς
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06
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αντιπροσώπων»
θεσμοθετεί η
αντιπροσωπεία
του ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΤΕΥΧΟΣ
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n Ενδιαφέρουν

10

n Οι μηχανικοί του Κιλκίς
τραγουδούν
n 8ο πανελλήνιο συνέδριο
χημικής μηχανικής
n Στη ΧΑΝΘ το έμμισθο
κτηματολογικό γραφείο
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nΜ
 ε μια ματιά

15

nΜ
 ηχανικοί χωρίς σύνορα
nΝ
 άρθηκες του σχεδιασμού
Άρθρο

nΕ
 λληνική επιστημονική
εταιρεία ερευνών
σκυροδέματος
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n Αειφορία εδάφους στη
nΣ
 υλλογικά-Παραταξιακά
λεκάνη Ανθεμούντα
n Επισκέψεις υποψηφίων στο
ΤΕΕ/ΤΚΜ
nΣ
 υνάντηση ΤΕΕ/ΤΚΜ - ΔΣΘ n Α
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 έλη της Δ.Ε. μιλούν για
 νακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ
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 Σ. Κολοβός μέλος της
την οικονομική κρίση
«Α» του ΤΕΕ/ΤΚΜ
και την ανάπτυξη στη
nΠ
 ροβολή υποψηφίων
Θεσσαλονίκη και την Κ.
μηχανικών
n Clusters καινοτομίας:
Μακεδονία
	Χωρικός σχεδιασμός, διεθνή
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πρότυπα και η ελληνική
πραγματικότητα
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 ητείται

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

