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

EDITORIAL

Ζούμε σε μια πόλη, που η γεωγραφία και η ιστορία προίκισαν γενναιόδωρα. 
Δίπλα στη θάλασσα, απέναντι από το Βουνό των Θεών, με χίλιους 
αρχαιολογικούς θησαυρούς στα σπλάχνα της, με βυζαντινούς ναούς που 
θέλγουν το μάτι. Σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε αν όλα πήγαιναν βάσει 
σχεδίου, θα ήταν διαμπερής από την Άνω Πόλη μέχρι τη θάλασσα (αλλά ως 
συνήθως, στην Ελλάδα είμαστε του «plan B, στο παρά πέντε»). 
Θα έπρεπε να τη σεβόμαστε. Όταν σχεδιάζουμε το καινούργιο δίπλα στο 
παλιό, δίπλα στο αρχαίο, η ευθύνη είναι μεγάλη. Κριτική για όσα γίνανε στη 
Θεσσαλονίκη το ‘50 ή το ’60 θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δε θα την 
κάνουμε. Άλλοι καιροί, άλλα ήθη, άλλες αντιλήψεις και ένας πεινασμένος για 
καλύτερες μέρες λαός, με νωπές μνήμες ενός μεγάλου πολέμου, να ζητάει 
στέγη «στη μεγάλη πόλη». 
Σήμερα όμως; Σήμερα που έχει κυλήσει τόσο νερό στο αυλάκι, που είδαμε τα 
κακώς κείμενα, που υπάρχει τόση ενημέρωση πανταχόθεν, που έχουμε πιο 
άμεση πρόσβαση στη διεθνή καλή εμπειρία, που έχουμε παρακολουθήσει 
τόσα συνέδρια περί Μπιλμπάο, Βαρκελώνης, Τουλούζ, επιτρέπεται να 
σχεδιάζουμε ακόμη και εκτελούμε «όπως να ‘ναι»; 
«Sσπερ λdθοι τε καd πλdνθοι καd ξfλα καd κbραμος ˆτaκτως μbν ‰ρριμμbνα, 
ο�δbν χρcσιμa ‰στιν», έγραφε ο Ξενοφώντας (από …αρχαιοτάτων). Εμείς 
όμως, προσκολλημένοι στη νεοελληνική λογική και επιμονή μας: τόσους 
αιώνες μετά, σκορπάμε λίθους και πλίνθους εκεί όπου θα έπρεπε να χτίζουμε 
με βάση καλομελετημένα σχέδια. Θέλετε παραδείγματα; Ας μη μιλήσουμε 
για όσα έγιναν με σχεδόν τυχαία λογική σε αρκετές περιοχές στα δυτικά της 
πόλης. 
Ας μιλήσουμε για τις νέες συνοικίες, στις ακριβές περιοχές στα ανατολικά, 
συνοικίες που όλοι γνωρίζουμε, όπου οι μεζονέτες ξεφυτρώνουν με τον 
ίδιο …αυθορμητισμό που φυτρώνουν τα μανιτάρια και εξίσου ακανόνιστα. 
Χωρίς σχέδιο, χωρίς βασικές υποδομές, με τη χωροταξία, την πολεοδομία, 
τη  ρυμοτομία και άλλες εις –ία έννοιες, να μένουν στα αζήτητα, όχι μόνο για 
πολίτες και δήμους, αλλά και για εμάς τους ίδιους, τους μηχανικούς.
Οι νέοι τοπικοί άρχοντες είναι εδώ (καλή θητεία, παρεμπιπτόντως). Επειδή 
η μελέτη και η μορφή της πόλης είναι σε μεγάλο μέρος ευθύνη δική τους (κι 
αν κρίνουμε από τα προεκλογικά τους φυλλάδια, το έχουν ψυχανεμιστεί), ας 
αναλάβουν επιτέλους αυτή την ευθύνη.  
Κι ας καταλάβουν ότι όταν διαχειρίζονται ελεύθερους χώρους –όσους έχουν 
απομείνει τελοσπάντων- δεν πρέπει να το κάνουν για να εξυπηρετήσουν μόνο 
αγορές, αλλά πολίτες.
Ρίξτε μια ματιά στις πόλεις μας (όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη). Παραλιακά 
μέτωπα, πλατείες, πεζόδρομοι έχουν εξελιχθεί σε εμπόρευμα και πλατό 
τραπεζοκαθισμάτων. Οι πόλεις μας σχεδιάζονται με την ταμπέλα «πωλείται» 
σε περίοπτη θέση.
Τι είναι ο δημόσιος χώρος; Χώρος που ανήκει σε όλους, όπου μπορεί κάποιος 
να καθίσει, να συζητήσει, να συναντηθεί, να δει μια υπαίθρια έκθεση,  χωρίς 
να χρειάζεται να πληρώσει. 
Πόσους τέτοιους γνωρίζετε; Ο ελεύθερος δημόσιος χώρος στην Ελλάδα θα 
έπρεπε μάλλον να αποκαλείται «ελεύθερος δημόσιος χώρος- ελεύθερος 
δημόσιος χώρος», κατά το «καρέτα-καρέτα» ή το «μονάχους-μονάχους»…
Ο εν Ελλάδι δημόσιος χώρος είναι ο χώρος του καφενείου και του μπαρ, 
της πλαστικής χριστουγεννιάτικης γιρλάντας, του πολυκινηματογράφου, της 
διαφημιστικής αφίσας, της ταμπέλας «νέον». 
Εννέα στους δέκα πιτσιρικάδες, ηλικίας 9-10 ετών, αν ερωτούνταν τι είναι ο 
ελεύθερος δημόσιος χώρος θα απαντούσαν πιθανότατα το Mediterranean 
Cosmos ή το εμπορικό κέντρο «Μακεδονία» ή το «Πλατεία» ή το «Λιμάνι». 
Δε θα απαντούσαν η πλατεία, η αλάνα, ο πεζόδρομος (δεν κάναμε και έρευνα, 
αλλά στοιχηματίζουμε).
Οι νέοι τοπικοί άρχοντες λοιπόν, ας προσδιορίσουν πρώτα από όλα 
εντός τους τι είναι ο δημόσιος χώρος. Ότι δεν είναι όλα αγορά. Ότι δεν 
εμπορευματοποιούνται τα πάντα. Γιατί, στο τέλος-τέλος, από τις πόλεις-
αγορές, δεν κερδίζουμε. Χάνουμε…

Πεζόδρομοι - εμπόρευμα και …αυθόρμητες μεζονέτες



04/ 407
15 NOEMBPIOY 2010

ΤΕΥΧΟΣ

 

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ Δ. ΡΕΠΠΑ ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ  
 Για το Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών (ΣΣΥΜ)

Η πρόοδος της δημόσιας διαβούλευσης πάνω 
στο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών 
(ΣΣΥΜ) της Θεσσαλονίκης εξετάστηκε σε ευρεία 
σύσκεψη εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η οποία έγινε το 
πρωί της Δευτέρας 1 Νοεμβρίου, ο υπουργός Δη-
μήτρης Ρέππας εξέφρασε την αποφασιστικότητα 
της κυβέρνησης να μην αναλωθεί στο σχεδιασμό, 
αλλά να προχωρήσει σε πράξεις. 

n  Δ. ΡΕΠΠΑΣ: Πράξεις, όχι απλά σχεδιασμός
«Δεν πρέπει να δοθεί η εντύπωση ότι σχεδιάζουμε 
για να μην πράξουμε», είπε στους συμμετέχοντες 
στη σύσκεψη ο κ. Ρέππας ξεκαθαρίζοντας πως «η 
κυβέρνηση θα βάλει την υπογραφή της σε έργα για 
τα οποία υπάρχει κοινή πεποίθηση ότι πρέπει να 
γίνουν. Δεν υπάρχουν ‘διαφορετικές πλευρές’ στο 
συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει μόνο η Θεσσαλονίκη». 
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε η πρό-
οδος της δημόσιας διαβούλευσης πάνω στο Στρα-
τηγικό Σχέδιο, έγινε ο απολογισμός πεπραγμένων 
και κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις.  
Στη σύσκεψη εργασίας συμμετείχαν οι υφυπουρ-
γοί Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Σπύρος 
Βούγιας και Γιάννης Μαγκριώτης, καθώς και οι 
γενικοί γραμματείς του υπουργείου Γιάννης Οικο-
νομίδης και Σέργιος Λαμπρόπουλος. 
Όπως έχει γίνει γνωστό τη διαβούλευση, η οποία 
θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2010, έχει αναλά-
βει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Στο χαιρετισμό του ο κ. Ρέππας δεν έκρυψε την 
ικανοποίησή του για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 
της δημόσιας διαβούλευσης πάνω στο Στρατηγικό 
Σχέδιο και ζήτησε την ουσιαστικότερη συμμετοχή 
των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ει-
δικά μετά τις επερχόμενες εκλογές.  
n Τ. ΚΟΝΑΚΛΙΔΗΣ: Η δημόσια διαβούλευση θα 
ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Τάσος Κονακλίδης υπογράμμισε πως το Επιμελη-
τήριο θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει τη δημό-
σια διαβούλευση εντός των χρονικών ορίων που 
έχουν τεθεί και έκανε γνωστό πως το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
έχει ενημερώσει διεξοδικά για το ΣΣΥΜ αρκετούς 
υποψήφιους δημάρχους και περιμένει τις προτά-
σεις τους μετά από τη διενέργεια των εκλογών. 
Ο υφυπουργός, Γιάννης Μαγκριώτης, τόνισε ότι 
δεν υπήρξαν καταγγελίες σε ότι αφορά τα προ-
τεινόμενα έργα του ΣΣΥΜ, γεγονός το οποίο απέ-
δωσε στο ότι πρόκειται για χρήσιμα έργα, ενώ ο 
υφυπουργός Σπύρος Βούγιας υπογράμμισε πως 

το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
είναι πλέον ενοποιημένο και μπορεί να σχεδιάζει 
υποδομές αλλά και δράσεις για τις μεταφορές. 
Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εργων, Γιάννης 
Οικονομίδης, τόνισε πως πρέπει μέσα στο α’ εξά-
μηνο του 2011 να έχουν ωριμάσει τα έργα για τα 
οποία υπάρχουν εξασφαλισμένα κονδύλια. 
Ο πρόεδρος του ΟΡΘΕ, Πάνος Σταθακόπουλος, 
ξεκαθάρισε ότι αμέσως μετά τις επερχόμενες 
εκλογές θα τεθεί σε διαβούλευση το ρυθμιστι-
κό σχέδιο της Θεσσαλονίκης, ενώ μέχρι τα τέλη 
Φεβρουαρίου 2011 θα έχουν ολοκληρωθεί και οι 
απαραίτητες νομοθετικές διεργασίες.  

n ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Έξι έργα-κλειδιά, ύψους 2,7 
δισ. ευρώ
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο πρόεδρος της 
«Εγνατία Οδός» Αναστάσιος Μουρατίδης κι ο 
αναπληρωτής διευθυντής Μελετών της εταιρίας 
Μιχάλης Τσιτώτας παρουσίασαν τη δουλειά που 
έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της τεχνικής 
υποστήριξης του εγχειρήματος δημιουργώντας 
ένα πρόγραμμα μελετητικών δράσεων που βασί-
ζεται σε τέσσερις άξονες:
Α) προτάσεις για εκπόνηση οριστικών μελετών για 
κοινά αποδεκτά έργα
Β) αναγνωριστικές μελέτες έργων (κατασκευασι-
μότητα – ακριβή ένδειξη κόστους)
Γ) μελέτες σκοπιμότητας – αναγκαιότητας για συ-
γκεκριμένα έργα
Δ) μελέτες γενικού χαρακτήρα (περιβαλλοντικές, 
κυκλοφοριακές κτλ)
Η «Εγνατία Οδός» παρουσίασε τον εκτιμώμενο 
προϋπολογισμό για έξι συγκεκριμένα έργα, συνο-
λικού κόστους 2,7 δις. ευρώ. Αυτά είναι:
1. τα έργα βελτίωσης της δυτικής εσωτερικής πε-
ριφερειακής από το ύψος της ΠΑΘΕ έως και τη 
αερογέφυρα Σταυρούπολης με εκτιμώμενο κό-
στος κατασκευής τα 200 εκατομμύρια ευρώ
2. Tα έργα βελτίωσης του ανατολικού κλάδου της 
εσωτερικής περιφερειακής με εκτιμώμενο κό-
στος κατασκευής 200 εκατομμύρια ευρώ
3. τα έργα αναβάθμισης από τον κόμβο Κ11 έως 
το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με εκτιμώμενο κό-
στος κατασκευής 110 εκατομμύρια ευρώ
4. την παράκαμψη του κέντρου του πολεοδομικού 
συγκροτήματος  μέσω θαλάσσης και τις ακτινικές 
συνδέσεις με εκτιμώμενο κόστος κατασκευής τα 
800 εκατομμύρια ευρώ
5. τα έργα στην εξωτερική περιφερειακή από το 
ύψος των Πεύκων με εκτιμώμενο κόστος κατα-
σκευής τα 600 εκατομμύρια ευρώ
6. τη ζεύξη του Θερμαϊκού Κόλπου με εκτιμώμε-
νο κόστος κατασκευής τα 800 εκατομμύρια ευρώ.
Από την «Αττικό Μετρό» παρουσιάστηκε η πρό-
οδος που έχει συντελεστεί στην κατασκευή του 
μετρό Θεσσαλονίκης. Ο διευθυντής του Μετρό 
Θεσσαλονίκης Γιώργος Κωνσταντινίδης τόνισε ότι 
πρώτο μέλημα είναι η επιτάχυνση της κατασκευής 
του έργου, αναφέρθηκε στις επεκτάσεις του μετρό 
προς Καλαμαριά, Ευκαρπία, Εύοσμο και Τούμπα 
και τόνισε ότι εξετάζεται η σύνδεση με το δίκτυο 
του μετρό τόσο του αεροδρομίου «Μακεδονία» 
όσο και του επιβατικού σταθμού των ΚΤΕΛ.   

n Παρουσίες
Στη σύσκεψη, εκτός από την ηγεσία του υπουρ-
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων συμ-
μετείχαν ο πρόεδρος της «Εγνατία Οδός ΑΕ» 

Αναστάσιος Μουρατίδης, ο αντιπρόεδρος της 
«Εγνατία Οδός ΑΕ» Γιάννης Τσακλίδης, ο αναπλη-
ρωτής διευθυντής μελετών της «Εγνατία Οδός 
ΑΕ» Μιχάλης Τσιτώτας, ο εντεταλμένος σύμβου-
λος της «Εγνατία Οδός» Γιώργος Τσιτουρίδης, το 
μέλος του δ.σ. της «Εγνατία Οδός» Κωνσταντίνος 
Καραδήμος ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλο-
νίκης Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του 
Οργανισμού Ρυθμιστικού Πάνος Σταθακόπουλος, 
ο πρόεδρος του ΣΑΣΘ Παναγιώτης Παπαϊωάν-
νου, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Μεταφορών 
Γιώργος Γιαννόπουλος, τα μέλη της Ομάδας που 
έχει συστήσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ για το ΣΣΥΜ Γιάννης 
Χατζόπουλος, Βασίλης Κωνσταντινίδης, Αθηνά Γι-
αννακού, Πάρις Μπίλλιας (μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ) 
και Πέτυ Πέρκα (μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ), το μέλος 
της επιτροπής που επεξεργάστηκε το ΣΣΥΜ Νί-
κος Καλογήρου, η προϊσταμένη της Διαχειριστι-
κής Αρχής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Λίλα 
Ωραιοπούλου κι ο διευθυντής δημοσίων έργων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βασίλης 
Ιατρίδης. n

 
 

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
 9-10 Δεκεμβρίου

Στις 9-10 Δεκεμβρίου πρόκειται να πραγματο-
ποιηθεί στην Πάτρα το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ρομποτικής, που διοργανώνεται από το τμήμα 
Διεθνών Σχέσεων, της διεύθυνσης Θεμάτων Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του Τε-
χνικού Επιμελητήριου Ελλάδας. Το συνέδριο θα 
φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του συνεδριακού 
και πολιτιστικού κέντρου του Πανεπιστημίου Πα-
τρών στο Ρίο της Πάτρας.
Σκοποί του συνεδρίου είναι: 1)η ανάδειξη του 
έργου των Ελλήνων ερευνητών στη Ρομποτική, 
2)η δημιουργία βήματος για την παρουσίαση των 
νέων ερευνητών και υποψήφιων διδακτόρων, 3) 
η ανάδειξη των δυνατοτήτων συνεργασίας μετα-
ξύ ερευνητικών ομάδων, 4) η παρουσίαση των 
τελευταίων εξελίξεων στη ρομποτική τεχνολογία 
και τις εφαρμογές για την ενημέρωση των μηχανι-
κών και 5) η ενημέρωση και διάχυση της ρομποτι-
κής τεχνολογίας.
Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου αναμένεται 
να ανακοινωθεί στις 22 Νοεμβρίου. Η θεματολο-
γία του αφορά μεταξύ άλλων τα εξής: τον έλεγχο 
(προσαρμοστικό, σθεναρό, μη-γραμμικό, ευφυή), 
το σχεδιασμό ανατομίας, τα αναδιαμορφώσιμα και 
κινούμενα ρομπότ, πλοήγηση και σχεδιασμό κίνη-
σης, χειρισμούς με επιδεξιότητα, αλληλεπίδραση 
και συνεργασία Ρομπότ-Ανθρώπου, βιομιμητική 
ρομποτική, μικρορομπότ και μικροχειρισμούς, δι-
αδικτυομένα και συνεργαζόμενα ρομπότ, υπολο-
γιστική νοημοσύνη στη ρομποτική, υπολογιστική 
και ρομποτική όραση, αισθητήρες και κοινωνικές 
επιπτώσεις ρομποτικής τεχνολογίας.
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν 
στην ιστοσελίδα www.heroc.tuc.gr  n
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ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: 
Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ  
 Ημερίδα 25 Νοεμβρίου

Στη Γερμανία τοποθετούνται κάθε χρόνο σχεδόν 1 
εκατ. τετραγωνικά μέτρα πράσινων οροφών. Στη 
Σουηδία, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να ξαναδημι-
ουργήσουν το φυσικό χώρο που χρειάστηκαν για 
να χτιστούν, αυτή τη φορά …στην οροφή τους. Γε-
νικά, τα φυτεμένα δώματα εκτιμάται ότι μπορούν 
να επαναφέρουν στις πόλεις μέρος της «χαμένης» 
φύσης, βελτιώνοντας το μικροκλίμα, μειώνοντας 
την ηχορύπανση και περιορίζοντας την απορροή 
ομβρίων υδάτων μέχρι και κατά 90%. 
Παράλληλα, τα πράσινα δώματα παρουσιάζουν 
αξιοσημείωτα οικονομικά και αισθητικά οφέλη, 
ενώ –σε αντίθεση με ότι πιστεύει η πλειοψηφία 
των πολιτών- το κόστος της δημιουργίας τους 
δεν είναι απαγορευτικό. Δυστυχώς,  στην Ελλά-
δα, η ανάπτυξη φυτεμένων δωμάτων βρίσκεται 
ακόμη σε νηπιακό στάδιο, γεγονός που επιτάσσει  
-μεταξύ άλλων- τη θέσπιση κινήτρων για όσους 
αποφασίζουν να «πρασινίσουν» τις οροφές τους, 
αλλά ενδεχομένως και σχετικών υποχρεώσεων 
για τους κατασκευαστές.
Ξεκινώντας από αυτόν τον προβληματισμό, το 

ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπον-
δία Φυτεμένων Δωμάτων «IGRA-International 
Green Roof Association», διοργανώνει εκδήλω-
ση με θέμα: «Φυτεμένα Δώματα: η ανάκτηση 
του χαμένου εδάφους», στις 25 Νοεμβρίου, στο 
αμφιθέατρό του.
Ο  διευθυντής της IGRA, W. Ansel, εκπρόσωποι 
του ΥΠΕΚΑ, και  διακεκριμένοι αρχιτέκτονες και 
ειδικοί στην τεχνολογία πράσινων στεγών, θα 
αναλύσουν τα πολλαπλά οφέλη των φυτεμένων 
δωμάτων και τη συμβολή τους στη βελτίωση της 
ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και θα πα-
ρουσιάσουν έργα και προγράμματα από την Ελλά-
δα και τον κόσμο.
Η ημερίδα πραγματοποιείται  με την υποστήρι-
ξη της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ και του Κέ-
ντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και χορηγούς τις εταιρείες 
EGREEN, ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και ALTO. 

Το πλήρες πρόγραμμα ακολουθεί:

17.30:18:00 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ κο Τάσο Κονακλίδη
Χαιρετισμός από την Γενική Γραμματέα Χωροτα-
ξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ  κα 
Μαρία Καλτσά
Χαιρετισμός από τον Αντιπρύτανη του ΑΠΘ κο 
Ιωάννη Παντή  
Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της Γεωπονικής 
Σχολής του ΑΠΘ κα Δήμητρα Προφήτου - Αθα-
νασιάδου
18:00-18:20 «H στρατηγική ανάπτυξης των πρά-
σινων στεγών ως μέσο  ενεργειακής και περιβαλ-
λοντικής αναβάθμισης. Εφαρμογές φυτεμένων 
δωμάτων σε ευρωπαϊκά αστικά κέντρα»
Wolfgang Ansel,  Διευθυντής της IGRA
18:20-18:40  «Πράσινες οροφές-Τάσεις και 
Προπτικές-Η θέση της Πολιτείας» 
 Λένα Λαμπροπούλου, Aρχιτέκτων, Προισταμένη 
Tμήματος Kτιρίων, Διεύθυνσης Eνεργειακής 
Aποδοτικότητας KAΠE
18:40-19:00 «Η πέμπτη όψη της Τράπεζας της 
Ελλάδος και …»
Πρόδρομος  Νικηφορίδης, Μπερνάρ Κουόμο, 
Αρχιτέκτονες   
19:00-19:20 «Φυτεμένο δώμα σε κτίριο γραφεί-
ων επί της οδού Πειραιώς» 
Μαρία Κοκκίνου & Ανδρέας Κούρκουλας, Αρχι-
τέκτονες
19:20-19:40  «Εντός κι εκτός πόλης. Φύτευση 
δωμάτων σε κατοικίες»
Ελεάννα Χωρίτη, Αρχιτέκτων
19:40-20:00 «Η συμβολή των φυτεμένων δωμά-
των στον αειφόρο σχεδιασμό του αστικού τοπίου»
Ιωάννης Τσαλικίδης, Kαθηγητής Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου,  Γεωπονικής Σχολή ΑΠΘ 
20:00-20:20  «Η ολοκληρωμένη τεχνολογία 
πράσινων στεγών στις μεσογειακές κλιματικές 
συνθήκες. Εφαρμογές στην Ελλάδα.»
Γρηγόρης Κοτοπούλης, Γεωπόνος
20:20-21:00 Συζήτηση, Συμπεράσματα, Ερωτή-
σεις.  
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.
tkm.gr και στο τηλ. 2310 883121, κ. Πετρίδου). n

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
 Στο site του ΤΕΕ

Παράδειγμα μελέτης ενεργειακής απόδοσης, για 
ένα κτήριο έξι ορόφων κατοικίας, με καταστήμα-
τα, υπόγειους χώρους στάθμευσης και αποθήκες, 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/
SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak.
Υπενθυμίζεται ότι στόχος της ενεργειακής μελέ-
της είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της 
ενεργειακής κατανάλωσης για τη σωστή λειτουρ-
γία του κτηρίου, μέσω:
-του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτηριακού 
κελύφους, αξιοποιώντας τη θέση του κτηρίου ως 
προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσι-
μη ακτινοβολία κτλ
-της θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου, με 
κατάλληλη θερμομόνωση στα αδιαφανή στοιχεία, 
αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία 
θερμογεφυρών, καθώς και με την επιλογή των 
κατάλληλων κουφωμάτων
-της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών 
συστημάτων για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φω-
τισμό και ζεστό νερό χρήσης, με την κατά το δυνα-
τόν ελάχιστη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
-της χρήσης τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως ηλιοθερμι-
κά και φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές 
αντλίες θερμότητας κτλ
-της εφαρμογής διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της 
λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά-
σεων για περιορισμό άσκοπης χρήσης τους. n
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012»
Νίκος Σουλάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., δρ. E.T.S.A. Barcelona 

Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010, έγινε στον 
κινηματογράφο Ολύμπιον η παρουσίαση του 
προγράμματος ‘’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012’’. Ήταν 
μία επιτυχημένη εκδήλωση που εγκαινίασε τη 
διαβούλευση για το νέο master plan της Θεσσα-
λονίκης. Το πρόγραμμα ‘’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012’’ 
περιλαμβάνει νεωτεριστικές ιδέες για τη βιώσι-
μη κινητικότητα, όπως αποφάσεις που στοχεύουν 
προς τον περιορισμό ή και αποκλεισμό της κυκλο-
φορίας των οχημάτων από περιοχές του κέντρου, 
τη δημιουργία υποδομής μη μηχανοκίνητης με-
τακίνησης, ενώ ενσωματώνει και προηγούμενες 
μετέωρες και αμφιλεγόμενες αποφάσεις όπως η 
υποθαλάσσια αρτηρία και η θαλάσσια συγκοινω-
νία. Παράλληλα έγιναν αναφορές για στροφή προς 
την πράσινη ανάπτυξη και επεμβάσεις αναπτυξια-
κού και ανταποδοτικού χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά 
είναι μία επιλογή υφιστάμενων μελετών και πα-
λαιότερων προτάσεων που συγκροτούν, προς το 
παρόν αθροιστικά, το πρόγραμμα ‘’Θεσσαλονίκη 
2012’’. Το δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΤΕΕ στις 
23/9  με τίτλο ‘’Να μελετηθούν εκ νέου συγκεκρι-
μένες παρεμβάσεις του προγράμματος «Θεσσα-
λονίκη 2012»’’ εκφράζει πλήρως τον αθροιστικό 
χαρακτήρα των προτάσεων.
Το σχέδιο αναμένεται να αποκτήσει την οριστική 
του μορφή στο τέλος του έτους και να αποτελέσει 
μαζί με το Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών - 
Μεταφορών Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης 
τις κατευθύνσεις και τους στόχους του νέου ρυθ-
μιστικού σχεδίου Θεσσαλονίκης. Ο χρονικός ορί-
ζοντας επισημοποίησης με τη μορφή νόμου είναι 
το τέλος του 2010.
Εστιάζοντας ωστόσο στα τεχνικά θέματα, το πρό-
γραμμα γεννάει ορισμένα ερωτηματικά:
(α) Η παρουσίαση, παρά το γεγονός του μελλοντι-
κού συσχετισμού με το Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο 
Υποδομών - Μεταφορών Ευρύτερης Περιοχής 
Θεσσαλονίκης, δεν έκανε την πρέπουσα αναφο-
ρά στη δομική σχέση αστικών αναπλάσεων και 
υποδομών, δηλαδή πως υποστηρίζεται αλλά και 
πως υποστηρίζει το Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο 
Υποδομών. Δεν μπορούμε να μιλάμε για παρεμ-
βάσεις ανάπλασης στην πόλη, ανεξάρτητα από τις 
συγκοινωνιακές τουλάχιστον υποδομές, ιδιαίτερα 
σε αυτή την πόλη που τα οχήματα κατακλύζουν το 
δημόσιο χώρο. Μάλιστα δεν μπορούμε ούτε καν να 
εξετάζουμε το θέμα παράλληλα αλλά συγχρόνως 
ως κοινές συνισταμένες του ίδιου προβλήματος. 
Με άλλα λόγια, στο θέμα των αστικών αναπλάσε-
ων υπάρχει ανάγκη για αδιάρρηκτη πλέον σύγκλι-
ση συγκοινωνιολόγων (Υπουργείο Μεταφορών και 
Υποδομών) και ειδικών του χωρικού σχεδιασμού 
(ΥΠ.Ε.Κ.Α.)
Το ‘’ενιαίο’’ των αναπλάσεων-υποδομών αποτε-
λεί μία από τις βασικότερες αρχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Το αντίθετο το βιώνουμε ήδη στην 
πόλη μας σε πολλές περιπτώσεις, είτε στοχευ-
μένων αναπλάσεων (βλέπε Μέγαρο Μουσικής, 
Θέατρο Γης κλπ), είτε στην αυτογενή μεταμόρφω-
ση της πόλης που συντελείται καθημερινά (επε-
κτάσεις σχεδίων, τοπικές αναβαθμίσεις χώρων, 
αλλαγή λειτουργιών μέσα από την αγορά ακινήτων 
και κάθε είδους μικροαναπλάσεις που ακολου-

θούν την  άνοδο του ιδιωτικού βιοτικού επιπέδου) 
που δε σχετίζονται ποτέ με τις επακόλουθες ανά-
γκες των υποδομών.
(β) σε άμεση σχέση με το προηγούμενο είναι τα 
αυτοκίνητα, η γάγγραινα του δημόσιου χώρου της 
Θεσσαλονίκης, για τα οποία δεν υπήρξε κάποια 
αναφορά. Η μορφή και η τοπογραφία της πόλης 
που είναι και η αιτία μεγάλου μέρους του προ-
βλήματος δεν πρόκειται να αλλάξουν. Τα δε έργα 
για την παράκαμψη του κέντρου, όταν θα υλο-
ποιηθούν, θα μετριάσουν αλλά δε θα λύσουν το 
πρόβλημα. Τούτο διότι η παράκαμψη του κέντρου 
αφορά στις μετακινήσεις ενώ ο δημόσιος χώρος 
της πόλης που θέλουμε να αναδειχθεί, πνίγεται 
από τα αυτοκίνητα εν στάσει. Το κέντρο συνεχίζει 
να είναι υψηλός προορισμός γι’ αυτή την πόλη 
που δεν έχει ανατρέψει ακόμα το μονοκεντρικό 
μοντέλο (λόγω των ελλειμμάτων των περιοχών 
κατοικίας που αναφέραμε). Η αντιμετώπιση της 
παρόδιας στάσης και γενικότερα της υπέρμετρης 
χρήσης του αυτοκινήτου είναι, στην περίπτωση 
της Θεσσαλονίκης χωρίς παρεκκλίσεις, η βάση 
για οποιαδήποτε πρόταση βιώσιμης κινητικότη-
τας (ποδηλατοδρόμοι ή πεζόδρομοι). Χωρίς μέτρα 
για την αντιμετώπιση του θέματος, κάθε κίνηση 
προς τη βιώσιμη κινητικότητα θα έχει την τύχη 
των ποδηλατοδρόμων της πόλης. Είναι δηλαδή 
καταδικασμένη.
(γ) Στο πρόγραμμα δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο 
δημόσιο χώρο του κέντρου της πόλης, όπως γίνε-
ται κατά παράδοση. Ωστόσο, δεν πάσχει το κέντρο 
από δημόσιους χώρους, ή για να το πούμε αλλιώς 
οι παθογένειες του δημόσιου χώρου δεν έχουν τις 
αιτίες τους στο κέντρο. Είναι μεν κατανοητή η λο-
γική του εξωραϊσμού του προσώπου της πόλης, 
όμως στην Θεσσαλονίκη αυτό που πάσχει είναι 
όλο το υπόλοιπο Πολεοδομικό Συγκρότημα (με 
άμεση επίπτωση στο κέντρο) και από εκεί πρέπει 
να αρχίσει η διαδικασία συστηματικής ανάπλα-
σης. Επίσης κατά την άποψη του γράφοντα, αν 
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στις περιοχές 
κατοικίας (υποδομές, εξοπλισμός, συγκοινωνία), 
αυτόματα θα αμβλυνθούν τα προβλήματα του κέ-
ντρου και τότε οι εκεί επεμβάσεις ανάπλασης θα 
είναι λιγότερο πολύπλοκες, οικονομικότερες και 
πολλαπλά αποδοτικές διότι το κέντρο θα είναι 
τμήμα ενός οργανισμού που θα λειτουργεί επαρ-
κώς στο σύνολό του.
Ως προς τις προτεινόμενες επεμβάσεις εκτός 
κέντρου, πιστεύω ότι δεν αρκούν οι ποσοτικές 
βελτιώσεις στα ποσοστά αναλογίας τετραγωνικών 
μέτρων/κάτοικο που θα επέλθουν από την ένταξη 
μεγάλων πακέτων γης (στρατόπεδα). Λείπει από 
το πρόγραμμα ο προβληματισμός για τις εκτός κέ-
ντρου περιοχές σε ποιοτικά δομικά θέματα όπως 
οι ‘‘γειτονιές’’ ή οι μηχανισμοί ενδυνάμωσης 
των τοπικών περιφερειακών κέντρων που είναι 
επίσης θέματα αρχής για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
(πολυκεντρικότητα).
(δ) η κα υπουργός αναφέρθηκε στην ομιλία της 
εύστοχα σε ‘’…πλήθος ωραίων μελετών που δεν 
έχουν εφαρμοσθεί…’’. Προκύπτει το διπλό ερώ-
τημα ‘’γιατί δεν εφαρμόστηκαν όλες αυτές οι 
μελέτες στο παρελθόν;’’ (όπως εξαγγέλθηκαν 
και αυτές στον καιρό τους)  και δεύτερον ‘’σε τι 
διαφέρει το Θεσσαλονίκη 2012 από τις προηγού-
μενες εξαγγελίες στο κρίσιμο θέμα της εφικτότη-

τας και της πραγματοποίησης;’’ (ή με άλλα λόγια 
‘’πως θα διασφαλισθεί η επιτυχία του;’’)
Αυτό δεν είναι ερώτημα κακοπροαίρετης εύκολης 
κριτικής, αλλά προσπάθεια συνεισφοράς στην δι-
αβούλευση που μόλις αρχίζει.
Ως πολίτης της Θεσσαλονίκης είμαι καχύποπτος, 
ως πατέρας είμαι ανήσυχος, ως ευρωπαίος Έλ-
ληνας είμαι δύσπιστος. Όμως ως επιστήμονας 
και γνώστης της θεωρίας και της πράξης είμαι 
σίγουρος ότι ένα πρόγραμμα για να έχει ακέραια 
προγραμματική διάσταση πρέπει να στηρίζεται σε 
ένα σχέδιο για το ‘’πώς’’ και για το ‘’πότε’’, που 
να κατοχυρώνει την εφικτότητά του. Ή τουλάχι-
στον μπορεί να το κατευθύνει σε ασφαλέστερους 
δρόμους.
Πρέπει να διδαχθούμε πλέον από τα σφάλματα 
του παρελθόντος.
Υπό αυτή την οπτική γωνία αναδύεται και το 
θέμα του φορέα υλοποίησης του προγράμματος. 
Γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες και οι φορείς είναι 
διασπασμένοι, σύμφωνα με μία δομή πολεοδο-
μικών πρακτικών που δεν ανταποκρίνεται στον 
σύνθετο χαρακτήρα των αστικών αναπλάσεων, 
δεν έχουν εκτελεστική αρμοδιότητα και κατ’ επέ-
κταση -όπως υπογραμμίζεται και στο δελτίο τύ-
που του ΤΕΕ- δεν είναι δεόντως στελεχωμένες. 
Τα εγχειρήματα των αστικών αναπλάσεων απαι-
τούν ενιαίο πλαίσιο σχεδιασμού, σύνθετες στρα-
τηγικές και ευελιξία αποφάσεων. Ο φορέας των 
πολεοδομικών επεμβάσεων στην πόλη (ο ΟΡ.ΘΕ. 
ή όποιος άλλος φορέας) οφείλει να δομηθεί και 
να στελεχωθεί κατάλληλα και να κατοχυρωθεί ο 
πρωταγωνιστικός του ρόλος για όλη την πορεία 
υλοποίησης του εγχειρήματος, όχι μόνο ως συμ-
βουλευτικό αλλά και ως εκτελεστικό όργανο. Σε 
άλλη περίπτωση, ελάχιστα από τα εξαγγελθέντα 
θα υλοποιηθούν στο χρονικό ορίζοντα του 2012, η 
δε μοίρα των υπολοίπων μελετών πιθανά θα είναι 
να προστεθούν στο πλήθος των ωραίων μελετών 
που δεν έχουν εφαρμοσθεί. Εξ άλλου, δεδομένης 
της οικονομικής δυσπραγίας, τα έργα πρακτικά 
θα αργήσουν. Ως εκ τούτου αξίζει να δοθεί μι-
κροπρόθεσμα χρόνος προς την κατεύθυνση της 
ορθής προετοιμασίας, ώστε να εξασφαλισθεί μα-
κροπρόθεσμα πολλαπλάσιο αποτέλεσμα.
Κατ’ αυτό τον τρόπο ίσως να ήταν εποικοδομητι-
κή η διατύπωση όχι μόνο του περιεχομένου του 
προγράμματος αλλά και της στρατηγικής μεθό-
δευσής του, καθώς και μία πλήρης πρόταση για 
τους φορείς υλοποίησης και τις αρμοδιότητές 
τους. Δηλαδή ποιος κάνει τι σε ποιο στάδιο, πως 
συνεργάζονται οι υπηρεσίες, τι εκτελεστικές και 
ελεγκτικές αρμοδιότητες έχουν; Ας μην ξεχνάμε 
ότι η βιώσιμη ανάπτυξη στηρίζεται κατ΄ εξοχήν 
στην τοπικότητα των αποφάσεων και τις αυτοδι-
οικητικές διεργασίες για τη διαχείριση των προ-
γραμμάτων προς υλοποίηση.
Τέλος είναι σημαντικό να υπάρχει ένα συγκεκρι-
μένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Όλα αυτά θα έκαναν το πρόγραμμα “Θεσσαλονίκη 
2012” να διαφέρει από τα προηγούμενα και είμαι 
σίγουρος πως μία τέτοια πρόταση θα αποσπού-
σε πολλαπλάσια χειροκροτήματα από το κοινό 
του Ολύμπιον και -κυρίως- θα προκαλούσε την 
ευγνωμοσύνη των πολιτών της Θεσσαλονίκης, 
εμπειρογνωμόνων και μη. 
Ωστόσο δεν είναι αργά. Η διαβούλευση μόλις αρ-
χίζει.

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010



07/ 407
15 NOEMBPIOY 2010

ΤΕΥΧΟΣ

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισκέφτηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης με την ιδιότητα του 
υποψηφίου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, λίγες μέρες πριν στη-
θούν οι κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η επίσκεψη πραγματοποιή-
θηκε την Τρίτη 2 Νοεμβρίου και ο κ. Ψωμιάδης συναντήθηκε με τον πρόεδρο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσο Κονακλίδη και τα μέλη της Δ.Ε. Πάρι Μπίλια και Δη-
μήτρη Μήτρου, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τις θέσεις και προτάσεις του 
Επιμελητηρίου πάνω στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων του. 
Ο κ. Κονακλίδης αναφέρθηκε –μεταξύ άλλων- στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο 
της Θεσσαλονίκης, την ανάγκη σύστασης μητροπολιτικής διοίκησης Θεσ-
σαλονίκης όπως προβλέπει το Εθνικό Χωροταξικό, τη σύσταση φορέα δι-
αχείρισης 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 απορριμ-
μάτων, 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 ανάδειξή της Θεσσαλονίκης σε 
προορισμό αντί για διαμετακομιστικό  κέντρο του παράκτιου μαζικού του-
ρισμού, την ανάπλαση της κεντρικής περιοχής της Θεσσαλονίκης και την 
προσέλκυση νέας επιχειρηματικότητας. Φυσικά, έγινε διάλογος πάνω στο 
μάστερ πλαν της Θεσσαλονίκης. 
Ο κ. Ψωμιάδης εκτίμησε πως από την 1η Ιανουαρίου 2011 και για κάποια 
χρόνια θα διαλυθεί η τοπική και η δημόσια διοίκηση καθώς ο Καλλικράτης 
δε θα μπορεί να λειτουργήσει σε περιφερειακό επίπεδο. «Για τη λειτουργία 
του απαιτούνται 87 υπουργικές αποφάσεις και 30 Προεδρικά Διατάγματα. 
Αυτά δε γίνονται από μία μέρα στην άλλη. Πως θα λειτουργήσουμε;», ανα-
ρωτήθηκε. 
Κάνοντας αυτοκριτική, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης παραδέχθηκε ότι κατά τη 
διάρκεια της θητείας του στη νομαρχία δε συνεργάστηκε τόσο στενά με το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ όσο πραγματικά θα ήθελε. «Είχαμε μία αδυναμία που δεν συνερ-
γαστήκαμε όσο θα έπρεπε με το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Δεν έχει σημασία ποιος ευθύ-
νεται γι’ αυτό. Έπρεπε να είμαστε πιο κοντά και αύριο πρέπει να είμαστε 
πιο κοντά. Δεν μπορώ να λέω ότι ‘η Πολιτεία δε σας ακούει’ και να μην σας 
ακούω ο ίδιος» είπε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι η αιρετή περιφέ-
ρεια θα πρέπει να είναι σε στενή συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Τόνισε ότι η 
ΠΚΜ έχει αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό που πρέπει να αξιοποιηθεί. 
Όπως είπε στήριξε με όποιον τρόπο μπορούσε τους μηχανικούς που απα-
σχολούνταν στις υπηρεσίες τις νομαρχίας, προσθέτοντας ότι σήμερα η ΝΑΘ 
απασχολεί 700 άτομα, όταν το οργανόγραμμα προβλέπει 2.500 θέσεις. Υπο-
στήριξε πως έγινε έργο στο τομέα της διάσωσης της πολύπαθης λίμνης Κο-
ρώνειας τονίζοντας ότι σήμερα έχει 2,3 μέτρα νερό. Κατήγγειλε την κυβέρ-
νηση για το γεγονός ότι του έδωσε φέτος μόλις δύο εκατομμύρια ευρώ για 
τη σχολική στέγη και ξεκαθάρισε πως από τη θέση του Περιφερειάρχη θα 
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
Την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισκέφτηκε ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης Μάκης Στεργίου, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο 
Τάσο Κονακλίδη και το μέλος της Δ.Ε. Δημήτρη Μήτρου. n
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, συνεχίζοντας την προσπάθεια για ενημέρωση των μηχανικών 
στις νέες εξελίξεις που καθορίζουν την άσκηση του επαγγέλματος, αποφά-
σισε να οργανώσει ειδικά ενημερωτικά σεμινάρια με θέμα:
“Σύνταξη ενεργειακής μελέτης κτιρίου σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενερ-
γειακής Απόδοσης”
Η πραγματοποίηση των πενθήμερων αυτών σεμιναρίων που γίνεται λόγω της 
επικαιρότητας του θέματος με την οργανωτική ευθύνη του Τμήματος Επαγ-
γελματικών Θεμάτων, θα ξεκινήσει από την Περιφέρεια και θα ολοκληρω-
θεί στην Θεσσαλονίκη.
Το πρόγραμμα του κάθε σεμιναρίου θα αναπτυχθεί σε ενότητες κατά ημέρα 
ως ακολούθως:
1η ημέρα (5 ώρες): 
Εισαγωγή. Θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία.
Εισηγητής: Δημήτρης Μπίκας, ΑΜ καθηγητής τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Βιοκλιματικός σχεδιασμός. Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές αρχιτε-
κτονικής μελέτης
Εισηγητής: Κλειώ Αξαρλή, ΑΜ αναπλ. καθηγήτρια τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
2η ημέρα (5 ώρες): 
Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου.
Εισηγητής: Δημήτρης Αραβαντινός, ΠΜ αναπλ. καθηγητής τμ.Πολιτικών 
Μηχανικών Α.Π.Θ.
3η ημέρα (5 ώρες): 
Λειτουργικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές κτιριακού κελύφους νέων 
και υφισταμένων κτιρίων.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδοσίου, ΠΜ λέκτορας τμ.Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Εισηγητής: Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, ΠΜ λέκτορας τμ.Πολιτικών Μηχανι-
κών Α.Π.Θ.
4η ημέρα (5 ώρες): 
Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη σύνταξη ενερ-
γειακής μελέτης. Υπολογισμοί.
Εισηγητής: Αθηνά Γαγλία,Msc ΜΜ ειδικός τεχν. Επιστήμονας Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών
5η ημέρα (5 ώρες): 
Λογισμικό Τ.Ε.Ε.-Κ.Εν.Α.Κ. Παράδειγμα μελέτης ενεργειακής απόδοσης 
κτιρίου.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λάσκος, ΠΜ υποψήφιος διδάκτωρ τμ.Πολιτικών 
Μηχανικών Α.Π.Θ.
Το ημερολόγιο πρόγραμμα των ενημερωτικών σεμιναρίων, που θα ξεκινήσει 
από τους 4 μεγαλύτερους -σε αριθμό δραστηριοποίησης διπλωματούχων 
μηχανικών- νομούς, έχει ως ακολούθως:

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν σε χώρους που θα καθορίσει και θα ανακοι-
νώσει η αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ. Οι 
συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να καταθέσουν 
την σχετική αίτηση και το ποσό συμμετοχής στα γραφεία της οικείας Νο-
μαρχιακής Επιτροπής. 
Μετά την ολοκλήρωση όλου του κύκλου των σεμιναρίων θα χορηγηθεί σε 
όσους έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς το σεμινάριο και το επιθυμούν, 
σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. 
Πληροφορίες στις κατά τόπους Νομαρχιακές επιτροπές. n

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΡΡΕΣ ΒΕΡΟΙΑ

Πε 2/10/10 1η ημέρα    

Πα 3/10/10 2η ημέρα 1η ημέρα   

Σα 4/10/10     

Κυ 5/10/10     

Δε 6/10/10 3η ημέρα 2η ημέρα 1η ημέρα  

Τρ 7/10/10 4η ημέρα 3η ημέρα 2η ημέρα 1η ημέρα

Τε 8/10/10 5η ημέρα 4η ημέρα 3η ημέρα 2η ημέρα

Πε 9/10/10  5η ημέρα 4η ημέρα 3η ημέρα

Πα 10/10/10   5η ημέρα 4η ημέρα

Σα 11/10/10     

Κυ 12/10/10     

Δε 13/10/10    5η ημέρα



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

του Α.Π.Θ, ενταγμένη 
στα 20ά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 
Ολυμπιακό Μουσείο, 
Θεσσαλονίκη. 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
της Χαρίκλειας Τσουλέα, 
με τίτλο «Παράθυρα και 
άλλα», 5 – 30 Νοεμ-
βρίου 2010, Δημοτική 
Πινακοθήκη, Παλαιό 
Αρχαιολογικό Μουσείο 
(Αρχ. Μουσείου 30), 
Θεσσαλονίκη
 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑ-
ΦΙΑΣ του Έκτορα 
Δημησιάνου με τίτλο 
«Πάρνηθα» 24 Οκτω-
βρίου – 31 Δεκεμβρίου 
2010, στο πλαίσιο της 
Photobiennale, αίθουσα 
τέχνης Μύλου (Ανδρ. 
Γεωργίου 56), Θεσσα-
λονίκη.  

ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ 
του Ντράγκισα Τσόσιτς, 
με τίτλο «Εγχαράξεις 
ονείρων», 4 - 23 Νο-
εμβρίου 2010, γκαλερί 
βιβλιοπωλείου Ιανός 
(Αριστοτέλους 7), Θεσ-
σαλονίκη. 
 

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

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
του Αλέξανδρου Ψυχού-
λη, με τίτλο «Στον ίσκιο 
του Ailanthus Altissima», 
10  Νοεμβρίου – 9 Δε-
κεμβρίου 2020, γκαλερί 
«Ζήνα Αθανασιάδου» 
(Π.Π. Γερμανού 5), Θεσ-
σαλονίκη.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με 
τίτλο «Γυάλινος κόσμος», 
το γυαλί στην αρχαία 
Μακεδονία και τη Θρά-
κη, 20 Σεπτεμβρίου 2009 
– 31 Δεκεμβρίου 2010, 
Αρχαιολογικό Μουσείο, 
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, Μου-
σείο Βυζαντινού Πολιτι-
σμού (Λεωφ. Στρατού 2), 
Θεσσαλονίκη. 
 

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Κι-
στέρνες», φωτογραφί-
ες και σχέδια από το 
αρχείο της 9ης ΕΒΑ, 8 
Οκτωβρίου – 17 Δεκεμ-
βρίου 2010, Υπουργείο 
Πολιτισμού και Τουρι-
σμού, πρώην γυναικείες 
φυλακές Επταπυργίου, 
Θεσσαλονίκη. 
 

ΕΚΘΕΣΗ προπλασμά-
των και σχεδίων από τη 
Μακεδονία (φοιτητικές 
εργασίες από το αρχείο 
Ν. Μουτσόπουλου), με 
τίτλο «Το μάθημα της 
παράδοσης», 27 Οκτω-
βρίου 2010 – 27 Ιουνίου 
2011, Λαογραφικό και 
Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας-Θράκης, 
Θεσσαλονίκη. 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕ-
ΧΝΗΜΑΤΩΝ με τίτλο 
«Κεντώντας τη Μνήμη», 
μέχρι 31 Δεκεμβρί-
ου 2010, Αντιδημαρχία 
Πολιτισμού – Δημοτική 
Πινακοθήκη – Μέριμνα 
Ποντίων Κυριών, Μου-
σείο Μέριμνας Ποντίων 
Κυριών (Β. Όλγας 107), 
Θεσσαλονίκη. 
 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με 
τίτλο «Δύναμη, σώμα, κί-
νηση», 29 Σεπτεμβρίου 
- 31 Δεκεμβρίου 2010, 
Ολυμπιακό Μουσείο 
σε συνεργασία με την 
Αντιδημαρχία Πολιτι-
σμού του Δ.Θ. και το 
Σύλλογο Αποφοίτων της 
Σχολής Καλών Τεχνών 

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

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙ-
ΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
“Christmas Magic 
City – Thessaloniki 
– HELEXPO 2010”, 
27 Νοεμβρίου 2010 
– 2 Ιανουαρίου 2011, 
ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Μίνας Παπαθεοδώ-
ρου-Βαλυράκη, με τίτλο «Αντανακλάσεις της πό-
λης», 22 Οκτωβρίου – 20 Νοεμβρίου 2020, Artion 
galleries (Μητροπόλεως 96), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Απόφοι-
τοι 2009-2010», 
του Τμήματος 
Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων 
Τεχνών της Σχολής 
Καλών Τεχνών 
ΑΠΘ, 11 Οκτωβρί-
ου – 28 Νοεμβρίου 
2010, Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης, Θεσσα-
λονίκη.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕ-
ΣΗ του Henri de 
Toulouse-Lautrec, 
15 Οκτωβρίου 2010 
- 30 Ιανουαρίου 
2011, Τελλόγλειο 
Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. 
Δημητρίου 159Α), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Σύγχρονη ελληνική ζωγραφική – από τη συλλογή Σωτήρη Φέλιου» 
(από τον Γιάννη Μόραλη και το Χρόνη Μπότσογλου στους Στέφανο  Δασκα-
λάκη, Τάσο Μαντζαβίνο,  Χρήστο  Μποκόρο, Κώστα  Παπανικολάου,  Γιώργο  
Ρόρρη, Εδουάρδο Σακαγιάν), 2 Νοεμβρίου  - 12  Δεκεμβρίου 2010, Σισμανό-
γλειο Μέγαρο (Istiklal Caddesi No: 60, Beyoglu), Κωνσταντινούπολη.

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

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ, 13 
Νοεμβρίου - 19 
Δεκεμβρίου 2010, 
μια παραγωγή του 
contACT art club 
(Δάφνης 12), Θεσ-
σαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ των Ingo Dunnebier, Άρη Γεωργίου, Μα-
νόλη Γιανναδάκη, Ruud Matthes, Bernard Quande Αλεξάνδρας Μαράτη και 
Γιώργου Τσακίρη, με τίτλο «Κλιματικές αλλαγές - ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας», 14 Οκτωβρίου – 27 Νοεμβρίου 2020, Artis Causa gallery (Μητροπό-
λεως 97), Θεσσαλονίκη.

ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «To Lose 
Lautrec», 14 – 21 Νοεμβρίου 2010, ΚΘΒΕ, Βασι-
λικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη.

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



ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «Κα-
τασκευές από φέρουσα 
τοιχοποιία κατά τους EC 
6, EC8 και Κ.ΕΝ.Α.Κ.», 
Δευτέρα 22 Νοεμβρί-
ου 2010 (ώρα 17οο-
21οο), Κεραμουργία 
Β.Ε.(ΚΕΒΕ), αμφιθέατρο 
ΤΕΕΤΚΜ (Μ. Αλεξάν-
δρου 49), Θεσσαλονίκη. 
 

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

ΔΙΑΛΕΞΗ με θέμα: 
«Δίκαιο, πολιτικές και 
ιδεολογία των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου 
στη διεθνή χωροταξία 
σήμερα – Η δοκιμασία 
των ορίων μιας αμφίση-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

μης πραγματικότητας» 
με ομιλητή τον κ. Στέλιο 
Περράκη, Καθηγητή Δι-
εθνών και Ευρωπαϊκών 
Θεσμών στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο και Διευ-
θυντή του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Έρευνας και 
Κατάρτισης Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου και 
Ανθρωπιστικής Δράσης, 
18 Νοεμβρίου 2010, 
στο πλαίσιο της ετήσιας 
εκδήλωσης “Τιμή Δημη-
τρίου Ευρυγένη”, Αμφι-
θέατρο ‘’Δ. Ευρυγένης” 
του ΚΔΕΟΔ, Θεσσαλο-
νίκη. 
 

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ για «την 
Τυποποίηση, τα Πρό-
τυπα & την Ποιότη-
τα», 19-20 Νοεμβρίου 
2010, «Ένωση Ελλήνων 
Επιστημόνων για την 
Προτυποποίηση και την 

Τυποποίηση» (ΕΝΕ-
ΠΡΟΤ) Αμφιθέατρο Αλ. 
Τσιούμης (Τοπογρά-
φων-Μηχανικών ΑΠΘ) 
& αίθουσα Συνελεύσεων 
κτιρίου Δ’ Πολυτεχνική 
Σχολή, Θεσσαλονίκη. 
 

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥ-
ΝΕΔΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ, 
9-10 Δεκεμβρίου 2020, 
ΤΕΕ, συνεδριακό και 
πολιτιστικό κέντρο του 
Πανεπιστημίου Πατρών, 
Ρίο, Πάτρα. 
 

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡ-
ΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΟ «Επάγγελμα Αρχι-
τέκτων. Ρόλος – Ευθύνη 
– Προσφορά – Ανάπτυ-
ξη», 17 - 20 Μαρτίου 
2011, ΣΑΔΑΣ-ΠΑΕ και 
ΤΕΕ, Ζάππειο Μέγαρο, 
Αθήνα. 
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑ-
ΡΑΣΤΑΣΗ «Ο χιο-
νάνθρωπος και το 
κορίτσι», του Ευγέ-
νιου Τριβιζά, από 
31 Οκτωβρίου 2010, 
ΚΘΒΕ, Βασιλικό Θέ-
ατρο, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ηλέκτρα –Σκηνι-
κή Σύνθεση από το μύθο των Ατρειδών», 27 
Οκτωβρίου  - 21 Νοεμβρίου 2010, ΚΘΒΕ, ΕΜΣ, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Το μάθημα της παράδοσης», 
με προπλάσματα και σχέδια από τη Μακεδονία 
(φοιτητικές εργασίες από το αρχείο Ν. Μουτσό-
πουλου), 27 Οκτωβρίου 2010 – 27 Ιουνίου 2011, 
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονί-
ας – Θράκης (Βασ. Όλγας 68), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑ-
ΦΙΚΗΣ του Γιάννη 
Βούρου, με τίτλο «Το 
θανάσιμο αμάρτη-
μα της λαγνείας και 
άλλες περιπέτειες», 
18 Νοεμβρίου – 10 
Δεκεμβρίου 2010, 
αίθουσα τέχνης ΕΨΙ-
ΛΟΝ (Αλεξ. Σβώλου 
7), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ «Το τάβλι» 
του Δ. Κεχαΐδη, σε 
σκηνοθεσία Άρη 
Ρέτσου, από 17 Σε-
πτεμβρίου 2010, για 
15 μόνο παραστάσεις 
– (κάθε Παρασκευή, 
Σάββατο, Κυριακή), 
«Θέατρο Έξω Από Τα 
Τείχη» (Πανεπιστημί-
ου 2, Eυαγγελίστρια), 
Θεσσαλονίκη.

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

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ των Βα-
σίλη Βασιλακάκη, Χρήστου Βενέτη, Βαγγέλη 
Γκόκα, Σωτήρη Πανουσάκη, Νίνας Παπακων-
σταντίνου και Κώστα Χριστόπουλου, με τίτλο 
“Conversation piece”, 21 Οκτωβρίου – 27 Νο-
εμβρίου 2020, gallery Tin-T (Χρ. Σμύρνης 13), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 
ΒΙΝΥΛΙΟΥ του 
Θοδωρή Κουτσο-
γιαννόπουλου, με 
τίτλο «Θοδωρή, 
φέρε και τους δί-
σκους σου…», από 
2 Οκτωβρίου 2010, 
Μουσείο Κινημα-
τογράφου (απο-
θήκη Α’, λιμάνι),  
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Anni Magga, με 
τίτλο «Between Space», 11 – 20 Νοεμβρίου 
2010 , Γκαλερί «Λόλα Νικολάου» και Σύλλογος 
Αποφοίτων Κολλεγίου Ανατόλια, Κολλέγιο Ανα-
τόλια (Morley House), Πυλαία, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑ-
ΦΙΚΗΣ του Philip 
Laferriere, με τίτλο 
«Πολύμορφες πό-
λεις», 8 – 28 Νοεμ-
βρίου 2020, «Γαλλικό 
Ινστιτούτο (Λεωφ. 
Στρατού 2α), Θεσσα-
λονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ  με τίτλο 
«IMPRINT» (διεθνή 
χαρακτικά, τυπώματα 
& καλλιτεχνικά βι-
βλία από τη συλλογή 
Κητή), 22 Οκτωβρί-
ου – 28 Νοεμβρίου 
2010, Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, HELEXPO, 
ΔΕΘ. Θεσσαλονίκη. 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ της Francesca 
Gaddi-Αθανασιάδου, 
με τίτλο «Καθημερι-
νοί μύθοι», 10 – 25 
Νοεμβρίου 2020, 
«Λουτρά Παράδει-
σος», Θεσσαλονίκη. 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
…ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!
  

Υπάρχει ένας «τόπος» στο Διαδίκτυο, στον οποίο 
χωράνε χιλιάδες …κτήρια, από διάφορες πόλεις 
ανά τον κόσμο. Ένας «τόπος», όπου μια ομάδα 
νεαρών ανθρώπων (κάτω των 30 όλοι) εργάζεται 
συστηματικά, προκειμένου να καταγράψει και να 
παρουσιάσει περιοχές και σημεία, που θα κέρδι-
ζαν το βλέμμα του αρχιτέκτονα! Ο λόγος για την 
ομάδα «ArchiΤeam» και το site «ΑrchiΤravel», 
που ιδρύθηκαν πριν δύο χρόνια, από τους Αλέξιο 
Βανδώρο (27 ετών σήμερα), Σάντρα Καλλιάγρα 
(26) και Πάττυ Ψαρρού (27). 
Στον ιστοτόπο αρχιτεκτονικού τουρισμού που 
δημιούργησαν (http://www.architravel.com), 
υπάρχει σήμερα μια βάση δεδομένων για 1.100 
αξιόλογα κτήρια, στην οποία προστίθενται καθη-
μερινά τέσσερα νέα, είτε από τους ίδιους είτε από 
επισκέπτες της ιστοσελίδας τους. 
Ξεκίνησαν με ένα μικρό κεφάλαιο -εξολοκλήρου 
από την τσέπη τους- και με πολλή προσωπική 
δουλειά. Εκμεταλλευόμενοι και τις δυνατότητες 
δωρεάν προβολής, που δίνουν οι ιστοτόποι κοι-
νωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το 
Twitter, «έτρεξαν» ένα project μοναδικό στην 
Ελλάδα, αλλά και από τα ελάχιστα αντίστοιχα δι-
εθνώς: έναν ιστοτόπο αρχιτεκτονικού τουρισμού 
(http://www.architravel.com), με μια βάση δε-
δομένων για 1.100 αξιόλογα κτήρια, στην οποία 
προστίθενται καθημερινά τέσσερα νέα. 
Και δεν έμειναν εκεί. 
Εκτός από τους τρεις ιδρυτές, η ομάδα αριθμεί 
άλλα επτά μέλη, αρχιτέκτονες και φοιτητές, και 

 

«ΤΟ ΘΑΝΑΣΙΜΟ 
ΑΜΑΡΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΛΑΓΝΕΙΑΣ …»  
 Έκθεση ζωγραφικής του Γ. Βούρου

Από 18 Νοεμβρίου 2010 η αίθουσα τέχνης «ΕΨΙ-
ΛΟΝ» της Ρόζυς Οικονομίδου (Αλεξ. Σβώλου  7), 
παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής του 
Γιάννη Βούρου με τίτλο ‘’Το θανάσιμο αμάρτημα 
της λαγνείας και άλλες περιπέτειες ‘’
 Όπως γράφει ο Άρις Γεωργίου: 

«Ο  Γιάννης Βούρος, του οποίου οι «εικόνες» κα-
τάγονται ευθυγράμμως σχεδόν από κεφαλαιώδη 
υφολογικά χαρακτηριστικά της βυζαντινής εικο-
νογραφίας, διαθέτει μίαν ανεξήγητη –ίσως- δύνα-
μη να με σταματάει επιτακτικά μπρος σε καθένα 
από τα έργα του. 
Εδώ και χρόνια. Από την αρχή. 
Το «ιδίωμα» δια του οποίου ο Γιάννης επέλεξε 
για να συνομιλεί με τους αποδέκτες του έργου του 
είναι φαινομενικά η ισχυρότερη παράμετρος ανά-
μεσα σ ‘εκείνες που το συναποτελούν.
Μόνο του όμως δε θα είχε αρκέσει  ώστε το αρχι-
κό μου ενδιαφέρον να συντηρείται και μάλιστα να 
εξάπτεται σε διάρκεια χρόνου, αν δε συνοδευόταν 
από άλλες. Η  θεματολογία των έργων του είναι το 
δεύτερο ισχυρό στοιχείο. Φαινομενικά και πάλι.
Και μάλιστα καθόσον, περισσότερο,  από τη σπου-
δαιότητα ή μη του περιεχομένου και των πιθανών 
παραπομπών της προβληματικής της, εγκαθιστά 
μιαν απαρέγκλιτη πρόκληση ανάγνωσης λόγω 
ακριβώς της απρόβλεπτης σύγκρουσής της με το 
μορφολογικό ιδίωμα.
Και μόνος αυτός ο παράδοξος συνδυασμός βυ-
ζαντινοπρεπούς γραφής και πεδίου σύγχρονης 
θεματικής θα αρκούσε για να με καθηλώσει με 
γνήσια περιέργεια μπρος στη ζωγραφική του Γι-
άννη.»
Διάρκεια έκθεσης: από 18 Νοεμβρίου έως 10 Δε-
κεμβρίου 2010. n

συγκεκριμένα τους: Μαρία Αναγνώστου, Βιργινία 
Γκιάγκου, Χριστιάννα Τσίγκου, Κυριακή Γκαβογι-
άννη, Χριστίνα Πέτσιου, Μαριάννα Χαρπανά και 
Γιώργο Βλαχοδήμο.
Αναλυτικότερα, με συνεργάτες σε Ισπανία, Κίνα 
και Γαλλία, η σελίδα http://www.architravel.com 
λειτουργεί ως διαδικτυακός οδηγός αρχιτεκτο-
νικού τουρισμού. Πέραν της μεγάλης βάσης δε-
δομένων που διαθέτει, το architravel συντονίζει 
εκδρομές αρχιτεκτονικού τουρισμού, σε συνεργα-
σία με ταξιδιωτικό πρακτορείο (η τελευταία ήταν 
στην Κίνα, ενώ ακολούθησε η Βενετία, στις 27-30 
Οκτωβρίου).
Η επόμενη εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την 
πόλη του Μεξικού, την Πουέμπλα και την Οα-
χάκα, στις 15-27 Απριλίου 2011 (περισσότερες 
πληροφορίες για την εκδρομή υπάρχουν στη 
διεύθυνση www.architravel.com/architravel/
travel/15). 
Σε κάθε ταξίδι, κανονίζονται συναντήσεις με στε-
λέχη 2-3 ξένων αρχιτεκτονικών γραφείων, για 
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Οι εμπειρίες 
από τα ταξίδια αυτά είναι ανοικτές προς τους χρή-
στες του διαδικτύου στη νέα ιστοσελίδα 
‘DestiNations’ http://www.architravel.com/
destinations.
Ο ιστοτόπος ρίχνει μια πιο φρέσκια ματιά στην 
αρχιτεκτονική, με έμφαση στη μοντέρνα. Και 
φροντίζει να συνδυάζει τις εκδρομές που διοργα-
νώνονται με αρχιτεκτονικά γεγονότα, όπως οι κατά 
καιρούς “Biennale” και “Expo”. Στην ιστοσελίδα 
της ομάδας καθεαυτής (http://www.architeam.
org), παρουσιάζονται τα έργα της, αλλά και -στην 
υποσελίδα “Point of View”- συνεντεύξεις διά-
σημων αρχιτεκτόνων, όπως του Βρετανού Πολ 
Φιντς (Paul Finch) ή του Αλέξανδρου Τομπάζη, 
που προτείνουν το δικό τους “top-10” κορυφαίων 
προορισμών αρχιτεκτονικού τουρισμού. 
Στην τρίτη ιστοσελίδα (http://www.archicalendar.
com), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες 
τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις αρχιτεκτονι-
κού ενδιαφέροντος παγκοσμίως. 
Καλό (αρχιτεκτονικό) ταξίδι! n
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ
 του Μίμη Τσιαπραλή

Τη διαμαρτυρία του για τη στάση που τήρησε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, 
σε σχέση με τους μηχανικούς, που στελεχώνουν την «Εγνατία Οδό ΑΕ», 
εκφράζει –με κείμενο προς το «Τεχνογράφημα»- ο πρόεδρος του Συλλό-
γου των Εργαζομένων στην εταιρία (ΣΕΤΕΟ), Μίμης Τσιαπραλής, πρώην 
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το κείμενο του συναδέλφου ακολουθεί:

n Για τη ταμπακέρα (δηλαδή την ανεργία) κουβέντα το «προοδευτικό» 
ΤΕΕ
Στο πλευρό των μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων μηχανικών τάχτηκε η Αντι-
προσωπεία του ΤΕΕ με πρόσφατο ψήφισμά της (23-10-2010), επικρίνοντας 
την κυβέρνηση για την ανάθεση των διαβόητων πλέον έργων στην ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ ΑΕ, που έτσι και αλλιώς πάντα τα εκτελούσε.  
Τα μέλη της Αντιπροσωπείας, κυρίως αυτά που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, 
επιδόθηκαν - ανεξαρτήτως παράταξης - σε μια πρωτοφανή επίθεση κατά 
μιας κρατικής εταιρίας του δημοσίου (ΕΟΑΕ) και έμμεσα κατά των συνα-
δέλφων τους μηχανικών που την στελεχώνουν σήμερα. 
Πρωταγωνίστησαν επίσης και οι «αριστερόστροφες» παρατάξεις της μειοψηφί-
ας, σε συνεργασία με διάφορους βολεμένους «αριστερούληδες» που ανήκουν 
στην ΕΜΔΥΔΑΣ και μονίμως κόπτονται αντικαπιταλιστικά για τη σωτηρία του δη-
μοσίου, που θα επέλθει με την κατάργηση των κρατικών εταιριών! 
Σήμερα το ΤΕΕ κυριαρχείται κατά 50% από δημόσιους υπαλλήλους, αφού 
αυτοί εκλέγονται από τον πλέον συγκροτημένο και πολυάνθρωπο εργασιακό 
χώρο, το δημόσιο. Έτσι - αν και ψιλοδιαφοροποιούνται στα πλαίσια κάθε πα-
ράταξης - τελικά μπορούν και επηρεάζουν τις αποφάσεις όταν νομίζουν ότι 
θίγονται τα όποια κοινά συμφέροντα τους.   
Ο δεύτερος λόγος της εναντίον μας επίθεσης είναι βέβαια το αθηναϊκό κε-
ντρικό κατεστημένο σε συνεργασία με τους ελάχιστους επαγγελματίες των 
νησιών. Οι μικρομεσαίοι κατασκευαστές και κυρίως μελετητές της Αθήνας 
ποτέ δεν είδαν με καλό μάτι την αποκεντρωμένη και εκτός απόλυτου κε-
ντρικού ελέγχου ΕΟΑΕ. 
Ο τρίτος λόγος είναι η αφασία και ο αποπροσανατολισμός των σημερινών 
αριστερών παρατάξεων. Δεν είναι αριστερή η θέση ότι ο Καλλικράτης θα 
αποτύχει, επειδή τα έργα της περιφέρειας θα εκτελεστούν (για λόγους απο-
τελεσματικότητας) από μια κρατική εταιρεία, ενώ αν τα αναλάμβαναν, οι επί-
σης κρατικές, περιφερειακές (αλλά αναποτελεσματικές) δομές θα είχαμε το 
θρίαμβο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Δεν είναι αριστερή πολιτική, αλλά βαθειά οπορτουνιστική, γιατί αναδει-
κνύει ένα οργανωτικό θέμα σε πολιτικό παραμερίζοντας τα πραγματικά 
προβλήματα του νέου θεσμού (χρηματοδότηση, στελέχωση, κοκ). Δεν πρό-
κειται για αντιπαράθεση κρατικής δομής με ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά για 
επιλογή ανάμεσα σε δημόσιους φορείς με διαφορές στην οργάνωσή τους.  
Τέλος το κυρίαρχο ζήτημα των εργασιακών θέσεων και της ανεργίας δεν 
απασχόλησε καθόλου τους εθνοπατέρες της «Βουλής των μηχανικών».
Η ΕΟΑΕ είναι μια πληγωμένη εταιρία, αφού μέχρι τέλους του έτους θα έχει 
απολύσει όλους τους συμβασιούχους που απασχολούσε πέντε και περισ-
σότερα χρόνια. Δηλαδή 200 περίπου συνάδελφοι μηχανικοί είναι ήδη ή θα 
βρεθούν στην ανεργία μεσούσης μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. 
Γι αυτό το μείζον - για κάθε αριστερό αλλά και ανθρωπιστή ή απλά αλλη-
λέγγυο συνάδελφο - ζήτημα, δεν έγινε καμιά κουβέντα στη «Βουλή των 
εθνοπατέρων μας»! Παραπέρα δεν έγινε κουβέντα για εμάς, δηλαδή για 
το εργασιακό μέλλον των 130 μηχανικών -  επίσης μελών του ΤΕΕ - συνα-
δέλφων τους, που στελεχώνουν 13-14 χρόνια τώρα την ΕΟΑΕ, (πλέον των 
120 άλλων ειδικοτήτων εργαζομένων). 
Το ΤΕΕ είναι κοινωνικός θεσμός. Είναι τεχνικός σύμβουλος του κράτους, της 
πολιτείας και κυρίως αρωγός των νομίμων συμφερόντων ΟΛΩΝ των μελών 
του. Δεν είναι μια περιστασιακή συντεχνιακή σύναξη, ανάλογη με τα εκάστο-
τε συμφέροντα της επαγγελματικής ομάδας που έχει το πάνω χέρι.
Εκφράζω με την παρούσα τη λύπη μου γιατί υπηρέτησα ενσυνείδητα το 
θεσμό του ΤΕΕ 12 χρόνια ως ΓΓ και Πρόεδρος και παράλληλα εκφράζω την 
απογοήτευσή μου ως (αυτό προσδιοριζόμενος) αριστερός για τα χάλια της 
προοδευτικής ιδεολογίας στις μέρες μας. 
Τελικά το πέτυχαν: Στρέφουν τον έναν εργαζόμενο ενάντια στον άλλο.
Μην ρωτήσετε τι να κάνουμε. Γνωρίζετε την άποψη μου: ενότητα, υπευθυ-
νότητα και ετοιμότητα (για αγώνες). n

 

Τ’ ΑΡΧΟΝΤΟΣΠΙΤΑ 
ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
του Φαίδωνα Βάρνα, Α

Όποιος σήμερα βαδίζει στις οδούς Β. Γεωργίου και Β. Όλγας δύσκολα μπορεί 
να φανταστεί ότι στη θέση των σημερινών χωρίς αισθητική πολυκατοικιών δέ-
σποζαν επαύλεις με κήπους, διώροφα και τριώροφα κτίσματα, οι λεγόμενοι 
«πύργοι», ή όπως τα ονόμαζε ο λαός με θαυμασμό «αρχοντόσπιτα», κτισμένα 
από πλούσιος Φραγκολεβαντίνους και Έλληνες εμπόρους. Δεν είναι άλλωστε 
τυχαίο ότι εκείνη η περιοχή της πόλης ονομάστηκε περιοχή των «Εξοχών», 
εφόσον συνδέθηκε με την επέκταση στα Ανατολικά όπου μπορούσε να αναπτυ-
χθεί ελεύθερα χωρίς περιορισμούς.
Πράγματι πιστεύεται ότι οι πρώτες κατοικίες κτίστηκαν αμέσως μετά την κατε-
δάφιση των τειχών και έχει σχέση με τον εξωραϊσμό της πόλης, τη συνδυασμένη 
δηλαδή προσπάθεια των Αρχών της Οθωμανικής και έπειτα Ελληνικής κυβέρ-
νησης για νεωτεριστικές αλλαγές. Βεβαίως ο εξωραϊσμός της πόλης δεν είναι 
απλό θέμα. Οι νέες πολεοδομικές αντιλήψεις δύσκολα μπορούσαν να εφαρμο-
στούν χωρίς κοινωνικό και οικονομικό κόστος μέσα σε έναν ιστό που διατηρήθη-
κε με διάφορους μετασχηματισμούς πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια. Έτσι λοιπόν 
η επέκταση της πόλης, εκτός τειχών ειδικότερα, στα Ανατολικά, μια περιοχή που 
φημιζόταν για τη θαλάσσια αύρα και υγιεινό κλίμα κλήθηκε ως αναγκαία. Αποτέ-
λεσμα τούτου ήταν η δημιουργία δορυφορικών πυρήνων με πλούσιες και άνετες 
επαύλεις, οι οποίες τελικά ενοποιήθηκαν με την παλιά Θεσσαλονίκη.
Όπως φαίνεται αφορμή του εξωραϊσμού της παλιάς Θεσσαλονίκης υπήρξε η 
επίσκεψη του Τούρκου σουλτάνου Αβδούλ Μετζήτ στην πόλη το 1858. Με δι-
αταγή που εκδόθηκε αμέσως μετά από τον ίδιο Σουλτάνο κατεδαφίστηκαν τα 
παραθαλάσσια τείχη, χτίζονται τα κτίρια της δημόσιας διοίκησης στη λεωφόρο 
«Χαμιδιέ» (Εθνικής Αμύνης) κτίζεται το Διοικητήριο, οι Στρατώνες και η Σχο-
λή «Δαδιέ», το σημερινό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής. Συγχρόνως χαράσσονται 
νέοι δρόμοι και τοποθετούνται οι γραμμές του τραμ, ιππήλατα στην αρχή, ατμο-
κίνητα έπειτα και ηλεκτροκίνητα αργότερα, φτάνοντας και μέχρι το σημερινό 
«Ντεπώ» την περιοχή των «Εξοχών». Κατά την περίοδο των ατμοκίνητων, στις 
αρχές του αιώνα, προξενούσαν το φόβο των Τούρκων συνεπεία των υπόκωφων 
κρότων των μηχανών και έτσι έμεινε η χαρακτηριστική φράση «Σεϊτάν αραμπά 
γκελιόρ» (Έρχεται η διαβολοάμαξα).
Στην περιοχή αυτή λοιπόν των «Εξοχών» έρχονται να κατοικήσουν οι πιο πλούσι-
οι κάτοικοι της πόλης, Έλληνες, Τούρκοι, Φράγκοι και Εβραίοι εξισλαμισθέντες 
(Ντονμέδες), κτίζοντας μεγαλοπρεπή κτίσματα που οι Θεσσαλονικείς ονόμαζαν 
«Πύργους». Τα κτίσματα αυτά περιβάλλονται με κήπους από δένδρα και άνθη 
προσδίδοντας μια ευχάριστη αίσθηση δροσιάς και θαλπωρής. Δεν ήταν άλλωστε 
τυχαίο και η ονομασία της οδού πριν μετονομαστεί σε Β. Γεωργίου, δηλ. Ανθέων. 
Από αρχιτεκτονικής πλευράς επρόκειτο για κατασκευές τριώροφες και διώρο-
φες με όχι κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό και μορφολογία, χωρίς αυτό όμως να 
σημαίνει πως δεν υπήρχαν ενδιαφέροντα στοιχεία διακοσμητικής των όψεων με 
«δωρικούς» κίονες της κλασικής αρχαιότητας, μπαλούστρες, φουρούσια μαρμά-
ρινα και σιδερένια, στέγες και μαρμάρινες σκάλες που οδηγούσαν στην είσοδο.
Το αποτέλεσμα, ασχέτως συγκεκριμένου ρυθμού (νεοκλασικισμού, ρομαντι-
σμού, art nouveau) ήταν θελκτικό. Οι όψεις των «πύργων» ήταν ανάλαφρες 
και τα κτίρια «υπάκουαν» στους κανόνες της ανθρώπινης κλίμακας, με μία 
επιθυμία θα ’λεγε κανείς κατάκτησης του παράξενου, σύμφωνα με το πνεύμα 
του ρομαντισμού που κυριάρχησε στην Ευρώπη τον 19ο αιώνα και των αρχών 
του 20ου αιώνα.
Στις γνωστές επαύλεις «αρχοντόσπιτα» διακρίνονται αυτές του σημερινού 
Λαογραφικού Μουσείου, του Χατζηλαζάρου, του Άμποτ, του Ρογκότη, του Ε’ 
γυμνασίου, η Casa Bianca, η βίλα Αλατίνι, η έπαυλη Οσμάν Αλή Μπέη (Ορφα-
νοτροφείο Μέλισσα) κ.α.
Το 1929 με τον Νόμο 3744 «περί οριζόντιου ιδιοκτησίας» εγκαινιάζεται και 
κατοχυρώνεται νομικά ένας νέος τρόπος ιδιοκτησίας που είναι αποτέλεσμα 
της εμπορευματοποίησης της κατοικίας. Αναγνωρίστηκε δηλαδή η ιδιοκτησία 
ορόφου, γεγονός που έδωσε μεγαλύτερη ώθηση στην οικοδόμηση των πολυ-
κατοικιών. Ο Νόμος αυτός πιστεύω ότι συνετέλεσε στην κατεδάφιση πολλών 
αξιόλογων κτιρίων της πόλης μεταξύ των οποίων και των «αρχοντόσπιτων», 
εφόσον αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο υπεραξίας της γης και ως εκ τούτου εύκο-
λου πλουτισμού.
Έτσι, γύρω στο 1930 και 1950 σε μία Θεσσαλονίκη με ελλιπή οικοδομική νομο-
θεσία, σε μία πόλη που λειτουργούσες ανώμαλα, με μία κλονισμένη οικονομία 
λόγω της Μικρασιατικής καταστροφής και της εγκατάστασης χιλιάδων προ-
σφύγων από τις χαμένες πατρίδες του Πόντου, Μικράς Ασίας και Θράκης, οι 
πολυκατοικίες ήταν ελεύθερες να «φυτρώνουν» εδώ κι εκεί χωρίς οργάνωση 
και προγραμματισμό.
Την ίδια τύχη με τα κτίρια στο κέντρο της πόλης είχαν και οι «Πύργοι» των 
Εξοχών. Ο ένας μετά τον άλλον στα μεταπολεμικά χρόνια κατεδαφίστηκαν για 
να ανεγερθούν πολυώροφες πολυκατοικίες. Όσα κτίσματα έχουν σωθεί μέχρι 
σήμερα, κι αυτό οφείλεται στο Νόμο «περί διατηρητέων κτισμάτων» δείχνουν 
καθαρά το πνεύμα και το χαρακτήρα της εποχής τους κι αποδεικνύουν με την 
τεχνική, την πείρα και το μεράκι αυτών που τα κατασκεύασαν. n
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Το 1955, ο φωτογράφος Garry Winogrand ταξίδε-
ψε φωτογραφίζοντας από τη μία ακτή των Ηνω-
μένων Πολιτειών ως την άλλη. Για το ταξίδι αυτό, 
το πιο ενδιαφέρον πράγμα που μπορεί να ειπωθεί 
αναδρομικά, είναι ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να 
γίνει...(1)  
Φωτογράφος και αρχιτέκτων, έχοντας ολοκληρώσει 
πολυετείς σπουδές και προσπαθώντας να ανταπε-
ξέλθω στην καθημερινότητα, πιάνω τον εαυτό μου 
να βρίσκεται, όπως και τόσοι άλλοι, στη μέση μιας 
πορείας, έχοντας, σιγά-σιγά, απομακρυνθεί από την 
αφετηρία. Καταβάλω προσπάθεια για ένταξη στην 
επαγγελματική ζωή και ωρίμανση στην προσω-
πική. Ποια, λοιπόν, η κινητήρια δύναμη να διακό-
ψει κανείς μια πορεία, να μπει σε ένα αεροπλάνο, 
να ταξιδέψει στην άλλη άκρη του ημισφαιρίου, να 
επιβιβαστεί σε ένα αυτοκίνητο και να διανύσει την 
Αμερικάνικη ήπειρο από την ανατολική ακτή ως τη 
δυτική και πίσω, έχοντας ως μόνη παρέα δύο φωτο-
γραφικές μηχανές και ένα σημειωματάριο; Μήπως, 
και σ’ αυτή την περίπτωση, δεν υπήρχε κανένας λό-
γος να γίνει; 

n Οι… «ήρωες»
Έχοντας, πλέον, επιστρέψει, γνωρίζω πια ότι οι 
λόγοι είναι σύνθετοι και διαφορετικοί, η αφετηρία 
τους, όμως, μπορεί να αναζητηθεί πολύ νωρίτερα, 
στη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων. Εκείνη την 
εποχή, έμαθα να αγαπώ τόσο τη φωτογραφία όσο 
και την αρχιτεκτονική μέσα από το έργο σημαντι-
κών δημιουργών που αποτέλεσαν τους “ήρωές” 
μου. Αρχιτέκτονες που έμελε, αργότερα, να δια-
μορφώσουν την όψη αυτού του κόσμου, όπως οι 
Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Walter Gropius 
και άλλοι ταξίδεψαν ανά την υφήλιο για να δουν, να 
αγγίξουν, να αντιληφθούν με τις δικές τους αισθή-
σεις το εύρος και την πολυπλοκότητα της φύσης, 
του ανθρωπίνου περιβάλλοντος και του τόπου. Αντί-
στοιχα, και οι φωτογράφοι όπως οι Robert Frank, 
Joel Sternfeld και Richard Misrach ταξίδεψαν από 
τη μία άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών ως την άλλη 
φωτογραφίζοντας το τοπίο, τις πόλεις και τον εαυτό 
τους τον ίδιο μέσα σ’ αυτή τη χωρική αλλά και τόσο 
προσωπική αναζήτηση. 
Η περιήγηση στην Αμερικάνικη ήπειρο με αυτοκί-
νητο, δεν είναι κάτι καινούργιο για τον κόσμο ή για 
τη φωτογραφική τέχνη. Θα ήταν, όμως, κάτι νέο για 
μένα, σε έναν κόσμο που βρισκόταν κυριολεκτικά 
και μεταφορικά, τόσο μακριά από μένα. Μετά από 
μεγάλο διάστημα να παρατηρώ άλλους να το τολ-
μούν, είχε έρθει η ώρα να απαντήσω αν θα συνέχιζα 
να κοιτάζω από απόσταση ή θα έκανα εγώ αυτή την 
απόσταση. 

n Το ξεκίνημα
Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Fulbright, ξεκι-
νώ το ταξίδι από τη χειμωνιάτικη Νέα Υόρκη την 1η 
Φεβρουαρίου του 2008. Η πόλη αρνείται πεισματικά 

να μαλακώσει. Παραμένει παγωμένη, απόμακρη και 
πολύ δύσκολα προσεγγίσιμη. Τι πρωτότυπο μπορεί 
κανείς να φωτογραφίσει στην πιο πολυφωτογρα-
φημένη πόλη του κόσμου; Παρόλα αυτά επιμένω, 
μάταια ή όχι, ελπίζοντας ότι θα φανεί αργότερα. Ο 
τρόπος που έχω επιλέξει για να κάμψω την αντίστα-
σή της είναι να την περπατώ. Κινούμαι παντού με τα 
πόδια, όσο και αν είναι το βάρος της μηχανής, της 
τσάντας ή των βιβλίων που έχω μαζί μου. Περπα-
τάω ημέρα, απόγευμα, νύχτα, υπό βροχή ή με ήλιο, 
στους δρόμους ή μέσα στα πάρκα. Νομίζω ότι αυτό 
αρέσει πολύ στις πόλεις. Πιστεύω ότι αυτή εδώ θα 
συγκινηθεί στο τέλος από την προσπάθειά μου και 
θα μου ανοιχθεί. Περιμένω...
Κατά διαστήματα στέκομαι σε σημεία της. Κάθομαι 
σε καφέ στο Μανχάταν και γράφω. Ο γραφικός μου 
χαρακτήρας μου φέρνει στο μυαλό, αναπόφευκτα, 
την τελευταία φορά που τον πρόσεξα. Συνηθισμέ-
νος κι εγώ, πλέον, να γράφω στον υπολογιστή, έχω 
χρόνια να γράψω με το χέρι. Η τελευταία φορά που 
κατέγραψα σκέψεις, συναισθήματα, ελπίδες και 
αγωνίες σε χαρτί ήταν πριν από δέκα χρόνια, στις 
Αγγλικές ακτές το 1998. Και τότε, όπως και τώρα, 
πραγματοποιούσα ένα μακρύ ταξίδι. Ένα εσωτερικό 
ταξίδι, παράλληλα με το εξωτερικό. Η ουσία και ο 
λόγος αυτού του ταξιδιού αρχίζουν, σιγά-σιγά, και 
ξεκαθαρίζουν.  

n Το focus
Μετά από δέκα μέρες στην Νέα Υόρκη, επιβιβάζο-
μαι σε ένα Ford Focus και ξεκινώ για την πρωτεύ-
ουσα των ΗΠΑ, την Ουάσιγκτον. Το αυτοκίνητο εί-
ναι μικρό και το φθηνότερο που κατάφερα να βρω. 
Παρόλα αυτά το όνομά του (Focus, δηλαδή Εστίαση) 
είναι πολύ σημαντικό για ένα φωτογράφο και προ-
σπαθώ να το έχω στο μυαλό μου. Ταξιδεύω νότια 
στη Βιρτζίνια μέσα στη νύχτα υπό βροχή. Ξέρω ότι 
ο καιρός θα αλλάξει όσο πιο νότια κατέβω, οπότε 
βάζω στόχο να φτάσω ως τη Φλώριντα πριν κατευ-
θυνθώ δυτικά. 
Υπάρχουν εντάσεις, πάνω και κάτω. Στιγμές μεγά-
λης χαράς και άλλες ιδιαίτερης αγωνίας. Νιώθω 
πολύ μακριά από το σπίτι μου και νομίζω ότι ξέρω 
γιατί. Πέρα και πάνω από οτιδήποτε άλλο, ο άνθρω-
πος, αρχίζω να καταλαβαίνω, αντιλαμβάνεται την 
απόσταση μέσω του χρόνου και του χώρου. Όταν 
είσαι μόνος σου ο χρόνος διαστέλλεται, μιλάς με 
τον εαυτό σου, γράφεις τις σκέψεις σου, επιλέγεις 
προς τα που θα κινηθείς χωρίς αντίλογο ή συζήτη-
ση. Ταυτόχρονα, βρίσκεσαι σε ένα τόπο τον οποίο 
αντιλαμβάνεσαι στο πλήρες μήκος και πλάτος του 
καθώς έφτασες εκεί με επίγεια μέσα. Δε νομίζω ότι 
υπάρχει εντονότερη αίσθηση του ταξιδιού από το να 
οδηγάς μόνος. Ξέρεις που είσαι, ξέρεις πόσο απέ-
χεις, ξέρεις πότε θα φτάσεις στον επόμενο προορι-
σμό. Οι αισθήσεις αυτές αφήνονται στα χέρια σου, 
βρίσκεσαι εκεί επειδή εσύ σε οδήγησες εκεί, θα 
φτάσεις στον επόμενο προορισμό όσο εσύ αντέχεις 
να οδηγείς, απέχεις από το σπίτι σου, όσο εσύ σε 
απομακρύνεις. 
Δική μου ελπίδα από αυτό το ταξίδι, είναι να ξανα-
βρώ τη δική μου γλώσσα, το δικό μου λόγο με όποια 
μορφή και αν αυτός εκφράζεται.  Πάει πολύς καιρός 
που, φοβάμαι, ότι αφέθηκα στη ροή του επαγγέλμα-
τος. Στην αρχή από εργασιακή αγωνία, πολύ λογική 



για το αντικείμενό μου στην Ελλάδα, στη συνέχεια 
από κάποιου είδους επανάπαυση. Αντιλαμβάνομαι 
ότι “φόρεσα” την επαγγελματική μου δραστηριότητα 
σαν ένα είδος κουβέρτας πάνω μου. Σ’ εκείνον τον 
τομέα, γνωρίζω τι πρέπει να κάνω, τι απαιτείται από 
μένα, τι αναμένει ένας πελάτης, και αυτό ακριβώς 
κάνω με προσήλωση και ακρίβεια. Μέσα σ’ αυτό 
το περιβάλλον, προσπαθώ να κάνω, κατά καιρούς, 
διάφορα “ακροβατικά”, ανεβαίνοντας σε σκαλωσιές 
ή κάνοντας παράτολμες ενέργειες, στην πραγματι-
κότητα για να νιώσω ζωντανός. Στην επαγγελματική 
μου δραστηριότητα έπαψα, στην ουσία, να παίρνω 
ρίσκα. Το ταξίδι μου στην Αμερική, από τη μία άκρη 
ως την άλλη, οδηγώντας μόνος μέσα σε όσες πολι-
τείες βρεθούν στο δρόμο μου, φωτογραφίζοντας ότι 
πιάσει το βλέμμα μου χωρίς λίστα ή απαίτηση από 
κανέναν, είναι η δική μου επιλογή να ξαναπάρω το 
ρίσκο. Είναι ωραίο να νιώθεις ξανά ζωντανός, παρ’ 
όλη την απογοήτευση ή το ενδεχόμενο κακό αποτέ-
λεσμα στη δουλειά. Ταξιδεύω μέσα σ’ ένα απέραντο 
τοπίο. 

n Η κούραση
Μετά τη Βόρεια Καρολίνα ακολουθεί η Νότια, μετά η 
Τζώρτζια, η Αλαμπάμα, το Μισσισσίπι και η Λουιζιά-
να. Κάνω πέντε μέρες για να διασχίσω το Τέξας από 
άκρη σε άκρη κι από κει, από τα σύνορα με το Με-
ξικό ανεβαίνω βόρεια στο Νέο Μεξικό, την Αριζόνα 
και μέσω της Νεβάδα φτάνω στην Καλιφόρνια. Επι-
σκέπτομαι Εθνικά Πάρκα, ανεβαίνω σε βουνά, δια-
σχίζω ερήμους, κοιμάμαι όπου με πιάσει η νύχτα. Η 
κούραση συσσωρεύεται μαζί με τα χιλιόμετρα. Κάθε 
μέρα ξυπνάω πιο κουρασμένος, κάθε μέρα οδηγάω 
πιο δύσκολα, το μεσημέρι πιάνω τον εαυτό μου να 
μη συγκεντρώνεται στο δρόμο και να ετοιμάζεται να 
κοιμηθεί. Κάθε μέρα βυθίζομαι περισσότερο στην 
απόσταση, αισθανόμενος ότι σηκώνω τα χιλιόμετρα 
μαζί μου κάθε πρωί. Ο πρώτος μήνας στο δρόμο με 
βρίσκει στη μέση της διαδρομής. 
Στην επιστροφή, σταματώ στο σημείο που ονομάζε-
ται Four Corners όπου συνορεύουν οι τέσσερις πο-
λιτείες Γιούτα, Κολοράντο, Νέο Μεξικό και Αριζόνα. 
Ο τόπος δεν παρουσιάζει κάποια ξεχωριστή ομορ-
φιά και όμως για κάποιο λόγο που δε γνωρίζω ή κα-
ταλαβαίνω, σου δίνει δύναμη το γεγονός ότι μπορείς 
να κινείσαι ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτείες, ή 
διαφορετικές χώρες, ή διαφορετικούς κόσμους. 
Καταλαβαίνεις ότι δεν ανήκεις πουθενά στην πραγ-
ματικότητα, ούτε εκεί που γεννήθηκες, ούτε εκεί 
που ζεις. Ανήκεις εκεί που εσύ σε πηγαίνεις, εκεί 
που εσύ αποφασίζεις ότι θα αποκαλείς τόπο σου. Το 
ταξίδι της επιστροφής συνεχίζει. Από το Koλοράντο 
κατευθύνομαι ανατολικά προς το Κάνσας. Επί τρεις 
μέρες οδηγώ σε ευθεία μέσα σε ατελείωτες εκτά-
σεις με καλαμπόκια. Τα πάντα είναι επίπεδα σ’ αυ-
τόν το τόπο, το ψηλότερο σημείο όπου κι αν κοιτάξω 
είναι το αυτοκίνητό μου.
Περνάω στο Μιζούρι κι από κει στο Ιλλινόϊ, στην 
Ιντιάνα και το Οχάϊο. Δεν κοιτάζω, πλέον, τόσο έντο-
να, δε βλέπω αλλά ούτε κυνηγάω άλλες εικόνες. 
Η κούραση με έχει, σχεδόν, τελειώσει. Οδήγηση, 
ώρες, μίλια, ήλιος, αέρας, κρύο, επίπεδη γη, νού-
μερα σε πινακίδες, ονόματα μακρινών προορισμών, 
νύχτες που έρχονται γρήγορα, μοτέλ δίπλα σε αυ-
τοκινητοδρόμους, δωμάτια με την ίδια τηλεόραση, 
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ίδιο μεγάλο κρεββάτι, ίδιο μικρό μπάνιο.
Σε κάθε μοτέλ, οι ίδιες επαναλαμβανόμενες διαδι-
κασίες για το όνομα και την εθνικότητά μου, κάθε 
φορά μια ακόμα ιστορία για την Ελλάδα, είτε από 
ανάμνηση είτε από επιθυμία επίσκεψης. 
Επαναλαμβανόμενα προγράμματα στο ραδιόφωνο, 
ιστορίες από την άλλη άκρη του κόσμου, συζητή-
σεις για τον πόλεμο στο Ιράκ, άνθρωποι που φοβού-
νται κι άλλοι άνθρωποι που ζητούν χρήματα για να 
κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.  

n Το όριο
Βρήκα το όριό μου, το ξεπέρασα και έσπασε. Δεν 
έγινε με κρότο, ούτε με κάποιο σημαντικό γεγονός. 
Πέρασα ένα σημείο, σταμάτησα, έβαλα τη μηχανή 
στο πορτμπαγκάζ, και κάθισα κάτω. Κοίταξα γύρω 
μου, δεν υπήρχε τίποτα να προσέξω. Προσπάθησα 
να βρω κάτι να εστιάσω, ώστε να ξαναβρώ το λόγο 
να βγάλω τη μηχανή, αλλά δε βρήκα τίποτα εκεί. 
Από ένα σημείο και πέρα, οδηγώ, πλέον, σαν υπνω-
τισμένος, δεν ακούω μουσική, δεν προσέχω τις φω-
νές στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω καν τι συζητούν. Κατά 
διαστήματα, αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για το 
ίδιο ρεπορτάζ που άκουσα την προηγούμενη ημέρα, 
ή ίσως την παραπροηγούμενη. Μόνο νούμερα συ-
γκρατώ, αριθμό μιλίων μπροστά μου, Πολιτείες που 
έχουν εκλογικές αναμετρήσεις τις επόμενες εβδο-
μάδες ή ο αριθμός των νεκρών στρατιωτών στο Ιράκ 
που πλησιάζουν τους τέσσερις χιλιάδες. 
Έχω, πλέον φτάσει στην Πενσυλβάνια και το ταξί-
δι πλησιάζει προς το τέλος. Κοιμάμαι το βράδυ και 
δε θυμάμαι ακριβώς που είμαι. Δεν έχει σημασία. 
Ούτως ή άλλως, το δωμάτιο είναι πανομοιότυπο με 
αυτό που κοιμήθηκα την προηγουμένη, αλλά και το 
πάρκινκ έξω είναι το ίδιο. 
Παρά την κούραση, νιώθω απερίγραπτα τυχερός να 
έχω ζήσει ένα τέτοιο ταξίδι, ακόμα και η απώλεια 
προσανατολισμού αναμεμειγμένη με την κόπωση 
είναι πολύτιμη. Είμαι καλά με αυτό, αποδέχομαι με 
ευγνωμοσύνη τα δείγματα ότι τελειώνει. Κοιτάζω το 
χάρτη μου. Τον είχα αγοράσει πίσω στην Ελλάδα, τον 
θυμάμαι άδειο στο σπίτι μου, αναρτημένο στον τοί-
χο, όταν προσπαθούσα να οργανώσω το ταξίδι μου. 
Είναι γεμάτος πλέον με εικόνες και αναμνήσεις, 
λίγο ακόμα και θα τελειώσει. Ακόμα τετρακόσια μί-
λια και ο κύκλος θα κλείσει...
Και τα λόγια τα μεγάλα, δεν τα τολμάς, θρύβουν, χά-
νονται, ποτέ δε θα ονομαστούν πράξεις.(2) 
Κάποια λόγια, μεγάλα, με φοβίζουν τώρα λιγότερο.
16.994 χιλιόμετρα, 61 ημέρες, διασχίζοντας 27 Πο-
λιτείες, 35 μεγάλες πόλεις, τέσσερις ερήμους, τρεις 
οροσειρές, εννέα εθνικά πάρκα και τρεις θάλασσες. 
Ταξίδεψα πιο πολύ και πιο μακριά απ’ όσο είχα ελ-
πίσει ποτέ. Τα μάτια μου βλέπουν πλέον, λίγο πιο 
έντονα, λίγο πιο μακριά. Με το ταξίδι αυτό, είχα τη 
μοναδική ευκαιρία να με συναντήσω ξανά μετά από 
πολύ καιρό…n



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΛΟΓΩ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟ-
ΛΕΟΔΟΜΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ως «μονόδρομο» θεωρούν οι υπεύθυνοι της πο-
λεοδομίας Θεσσαλονίκης την παράταση στην προ-
θεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την τακτο-
ποίηση των ημιυπαίθριων και των άλλων χώρων 
που άλλαξαν παράνομα χρήση, αφού θεωρείται 
αδύνατο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου να εξυπηρε-
τηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ηδη στο κεντρι-
κό κατάστημα της πολεοδομίας Θεσσαλονίκης 
οι πολίτες εξυπηρετούνται με ραντεβού, το οποίο 
κλείνεται περίπου 15 μέρες μετά την πρώτη επί-
σκεψή τους στην υπηρεσία και την απόδειξη της 
καταβολής του παραβόλου στην εφορία. Σύμφωνα 
με τον προϊστάμενο της διεύθυνσης πολεοδομίας 
της νομαρχίας Θεσσαλονίκης, Γιώργο Παπαϊωάν-
νου, σήμερα η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να 
εξυπηρετήσει μόνον 80 πολίτες την ημέρα, αφού 
το διαθέσιμο προσωπικό για το θέμα των ημιυπαί-
θριων δεν ξεπερνάει τα 20 άτομα. Μέχρι σήμερα 
συνολικά και τα έξι καταστήματα της πολεοδομίας 
(κεντρικό, ανατολικό, δυτικό, Καλαμαριά, Κορδε-
λιό και Λαγκαδά) έχουν εξυπηρετήσει περίπου 
10.000 πολίτες, ενώ οι παράνομα κλεισμένοι 
ημιυπαίθριοι χώροι σε ολόκληρο το νομό υπο-
λογίζεται ότι ξεπερνούν τις 200.000. […] Πρέπει 
οπωσδήποτε να δοθεί παράταση τουλάχιστον δύο 
μηνών», είπε στον «Α» ο κ. Παπαϊωάννου. Ωστό-
σο, ακόμη και παράταση να δοθεί με βάση τα ση-
μερινά δεδομένα φαίνεται ότι δε θα αποφευχθεί 
το «έμφραγμα» στην υπηρεσία και τη νέα χρονιά. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2011, η πολεοδομία θα 
μεταφερθεί στο δήμο Θεσσαλονίκης και θα εξυ-
πηρετεί πολίτες και από άλλους δήμους, οι οποίοι 
δε θα έχουν προλάβει να δημιουργήσουν πολεο-
δομικό γραφείο. Μέχρι σήμερα έχει αποφασιστεί 
να μεταταχθούν στο δήμο Θεσσαλονίκης από την 
πολεοδομία μόλις 31 άτομα. «Σήμερα είμαστε 70 
άτομα προσωπικό από 120 που ήμασταν στις αρ-
χές του χρόνου και έχουμε πάθει... έμφραγμα. Εί-
ναι αδύνατον η δουλειά να βγει με 31 άτομα. Αν δε 
λάβουν μέτρα οι αρμόδιοι, θα έχουμε σημαντικό 
πρόβλημα», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου.
(Αγγελιοφόρος 2/11/2010) 

ΣΤΑ 47 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΙ-
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ
Στα 47 εκατομμύρια ευρώ έχουν φθάσει τα έσοδα 
από τους ημιυπαίθριους. Μέχρι την Παρασκευή 
είχαν κατατεθεί συνολικά 160.136 αιτήσεις, πολ-
λές από τις οποίες αφορούν περισσότερους από 
ένα χώρους. Το υπουργείο Περιβάλλοντος, προ-
κειμένου να άρει τις επιφυλάξεις του κόσμου 
σχετικά με τη μελλοντική χρήση των προστίμων 
που θα εισπραχθούν, προχωρεί στην επιλογή των 
πρώτων χώρων που θα απαλλοτριωθούν από το 
Πράσινο Ταμείο, ανακοινώνοντας την απόκτηση 
ενός οικοπέδου στο Καματερό και δύο οικοπέδων 
στους Αγίους Αναργύρους. Σύμφωνα με στοιχεία 
του υπουργείου Περιβάλλοντος, από τις 12 Ιου-
λίου (οπότε ξεκίνησε η καταβολή του προστίμου) 
έως την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου στο Πράσινο 
Ταμείο μπήκαν από τη ρύθμιση για τους ημιυπαί-
θριους 47.002.058 ευρώ. Τα χρήματα κατατέθηκαν 
σε 25.395 καταθέσεις. Από αυτές, το 85% (21.614 
καταθέσεις) αφορούσαν ποσά έως 3.000 ευρώ, 
δηλαδή την υπαγωγή στη ρύθμιση μικρών χώ-
ρων (ημιυπαίθριων λίγων τετραγωνικών). Ανω των 
10.000 ευρώ ήταν μόλις το 3% των καταθέσεων 
(615). Οπως φαίνεται από τα στοιχεία του υπουρ-
γείου, οι περισσότεροι πολίτες που συμμετείχαν 
στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους προτίμησαν 
να εξοφλήσουν απευθείας ολόκληρο το πρόστιμο. 
Μόλις 400 από τις 25.395 καταθέσεις ήταν η 2η 
δόση του προστίμου. Συνολικά, σύμφωνα με στοι-

χεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου έχουν κατατεθεί 
160.136 αιτήσεις.
Παράλληλα με τη διαδικασία είσπραξης των προ-
στίμων, το υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρεί 
στην επιλογή των πρώτων χώρων που θα απαλλο-
τριωθούν με τα έσοδα της ρύθμισης. Προχθές, η 
υπουργός κ. Τίνα Μπιρμπίλη από το βήμα εκδή-
λωσης για το μέλλον της Δυτικής Αττικής προα-
νήγγειλε την απόκτηση ενός οικοπέδου 1,6 στρ. 
στο Καματερό και δύο οικοπέδων, 860 τ. μ. και 
1.400 τ. μ. στους Αγίους Αναργύρους για τη δημι-
ουργία χώρων πρασίνου.
(Η Καθημερινή 2/11/2010) 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΕ 4.458 ΠΕΡΙ-
ΟΧΕΣ
Σε όλη την Ελλάδα, σε 4.458 περιοχές 26 νομών 
που είχαν μεγάλη οικιστική ανάπτυξη τα τελευ-
ταία χρόνια, θα επεκταθεί το σύστημα αντικειμε-
νικών αξιών των ακινήτων για να «συλληφθούν» 
εκατοντάδες εκατομμύρια φόροι που ως σήμερα 
αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης των 
εφόρων με τους μεσίτες, τους κατασκευαστές 
και τους αγοραστές. Με το μέτρο αυτό μπαίνει τέ-
λος από 1ης Ιανουαρίου στο όποιο «αλισβερίσι» 
υπάρχει μεταξύ φορολογουμένων και φορολογι-
κών αρχών για τον προσδιορισμό της αξίας των 
ακινήτων κατά τη μεταβίβαση με αγορά, γονική 
παροχή ή κληρονομιά. Πλέον οι αξίες των ακι-
νήτων δε θα προκύπτουν με βάση τα συγκριτικά 
στοιχεία των εφοριών αλλά με το αντικειμενικό 
σύστημα. Στους νομούς Ιωαννίνων, Χανίων, Λα-
κωνίας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας θα ενταχθούν 
στο νέο σύστημα αντικειμενικών αξιών (κατά 
μέσο όρο) 400 περιοχές. Στην Αττική τιμές ζώ-
νης θα καθοριστούν σε τρεις περιοχές (επέκταση 
Κηφισιάς, Πετρούπολης και Μάνδρα Αττικής). Οι 
νέες περιοχές που θα ενταχθούν στο αντικειμενι-
κό σύστημα βρίσκονται σε 26 νομούς. Στον Νομό 
Ιωαννίνων θα ενταχθούν οι περισσότερες περιο-
χές (449) και ακολουθούν ο Νομός Χανίων με 424 
περιοχές, ο Νομός Λακωνίας με 397 περιοχές, ο 
Νομός Αρκαδίας με 376 περιοχές, ο Νομός Μεσ-
σηνίας με 341 περιοχές κτλ.
(Το Βήμα 31/10/2010) 

«ΨΑΛΙΔΙ» ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΕΚ
Άγριο «κουτσούρεμα» στα προγράμματα του Ορ-
γανισμού Εργατικής Κατοικίας για αγορά ή ενοικί-
αση κύριας κατοικίας προετοιμάζει η κυβέρνηση 
για το 2011. Ο προϋπολογισμός του ΟΕΚ, ο οποίος 
έχει αναστείλει τη χορήγηση δανείων και επιδο-
μάτων από τον περασμένο Ιούλιο, αναμένεται να 
περικοπεί κατά περίπου 150-200 εκατ. ευρώ, κάτι 
που σημαίνει ότι θα μειωθεί και ο αριθμός των ερ-
γαζομένων που θα μπορούν να πάρουν επιδοτού-
μενο δάνειο, για να αγοράσουν πρώτη κατοικία, 
όπως επίσης και αυτοί που θα μπορούν να τύχουν 
επιδότησης, για να πληρώνουν το ενοίκιό τους. 
[…]Στον προϋπολογισμό του 2010 είχε εγγραφεί 
για τη λειτουργία του ΟΕΚ το ποσό των 680 εκατ. 
ευρώ. Με απόφαση του πρώην υπουργού Εργα-
σίας Ανδρέα Λοβέρδου, πάγωσε κάθε διαδικασία 
χορήγησης δανείων ή επιδότησης ενοικίου μέχρι 
να επανεξεταστούν οι οικονομικές αντοχές του 
ΟΕΚ. Αιτία για το «πάγωμα», που προγραμματίζε-
ται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους, ήταν η 
έλλειψη κονδυλίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο το υπουργείο Εργα-
σίας, μέσα στην πενταετία 2005-2010, τα αποθε-
ματικά του ΟΕΚ είχαν μειωθεί τουλάχιστον κατά 
400 εκατ. ευρώ. Ο καινούριος προϋπολογισμός 
του ΟΕΚ εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένος -λόγω 
των περικοπών στις παροχές- τουλάχιστον κατά 
150-200 εκατ. ευρώ
(Ελευθεροτυπία 31/10/2010) 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ
Υπό εξέταση βρίσκεται από τη ΔΕΗ η μελέτη για 
τις δυνατότητες περιβαλλοντικής αναβάθμισης 
των μονάδων του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου 
Δημητρίου και Αμυνταίου στην Κοζάνη. Επιπλέον, 
η επιχείρηση έχει δρομολογήσει την ολοκλήρω-
ση των δοκιμών και μελετών για τις δυνατότητες 
εφαρμογής μεθόδων ξηρής αποθείωσης στις πα-
ραπάνω μονάδες, ενώ αξιολογεί και εναλλακτικές 
επιλογές για την παραγωγή ενέργειας στην περιο-

χή της Δυτικής Μακεδονίας.
Τα παραπάνω ανέφερε ο διευθυντής Σχεδιασμού 
και Απόδοσης Παραγωγής της ΔΕΗ, Δημήτρης 
Μετικάνης, σε διημερίδα που διοργάνωσε στην 
Κοζάνη το σωματείο εργαζομένων της ΔΕΗ «Η 
Ένωση». Ο πρόεδρος της «Ένωσης», Κώστας Θε-
οχάρης, υπογράμμισε πως υπάρχουν στην περιοχή 
λιγνιτικά κοιτάσματα αρκετά για την τροφοδοσία 
της χώρας με ρεύμα τα επόμενα πενήντα χρόνια. 
Το ζητούμενο, πρόσθεσε, είναι η κατασκευή νέων 
σύγχρονων μονάδων σε αντικατάσταση των παλαι-
ών ρυπογόνων σταθμών. 
(Ημερησία 1/11/2010) 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ;
Η μαζική απόλυση, τις προηγούμενες ημέρες, των 
συμβασιούχων που απασχολούνταν στο σύνδεσμο 
ΟΤΑ αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά προ-
βλήματα στη λειτουργία του χώρου υγειονομικής 
ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Μαυροράχης, με 
αποτέλεσμα να απειλείται να τιναχθεί στον αέρα το 
σύστημα αποκομιδής που εφαρμόζουν οι σαρά-
ντα πέντε δήμοι του νομού. “Από σήμερα κιόλας ο 
ΧΥΤΑ της Μαυροράχης θα λειτουργεί με ελάχιστο 
προσωπικό. Εκεί θα βρίσκονται ημερησίως από 
είκοσι έως το πολύ τριάντα εργαζόμενοι, ενώ για 
την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών που αφο-
ρούν τη διάθεση των απορριμμάτων απαιτείται το 
διπλάσιο προσωπικό”, επισημαίνει ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Εργαζομένων στο σύνδεσμο ΟΤΑ 
νομού Θεσσαλονίκης Κώστας Ζέρβας. Την πόρτα 
της εξόδου από τις υπηρεσίες του συνδέσμου ΟΤΑ 
πέρασαν [στις 2 Νοεμβρίου] 150 συμβασιούχοι.
(Μακεδονία 3/11/2010) 

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΤΟ ΦΩΣ ΧΑΡΗ ΣΕ 
HI-TECH ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
Ένα νέο ναυάγιο της βυζαντινής εποχής έφε-

ραν στο φως οι δύτες-αρχαιολόγοι στην περιοχή 
του Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου και Βορείων 
Σποράδων με τη βοήθεια της τελευταίας λέξης 
της τεχνολογίας. Μάρτυρας του ναυαγίου των 
μεσοβυζαντινών χρόνων αποδείχθηκε πλήθος 
θραυσμένων κυρίως αμφορέων, που εντοπίστηκαν 
σε επικλινή βραχώδη πυθμένα και σε βάθος που 
κυμαίνεται από 17 μέχρι 42 μ. Δειγματοληπτικά 
ανελκύστηκε ένας αμφορέας, από τα τοιχώματα 
του οποίου ελήφθησαν δείγματα για την ανίχνευση 
DΝΑ του περιεχομένου του, στο Βιολογικό Εργα-
στήριο του Πανεπιστημίου Lund στη Σουηδία, με 
το οποίο συνεργάζεται η επιστημονική ομάδα που 
αποτελείται από κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων μαζί με αρχαιολόγους και τεχνικούς 
του Αμερικανικού Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου 
του Woods Ηole.  Για πρώτη φορά παγκοσμίως, 
πέρα από τις συμβατικές καταδύσεις στο βυθό, 
χρησιμοποιήθηκε ένα αυτόνομο υποβρύχιο 
όχημα εφοδιασμένο με πλευρικό ηχοβολιστή 
και βιντεοκάμερα υψηλής ανάλυσης. Το όχημα 
αυτό αποτύπωσε τη βυθομετρία και κατέγρα-
ψε οπτικά και ηχοβολιστικά μια εκτενή περιοχή 
έκτασης 8 τ.μ., σε βάθη που κυμαίνονται μεταξύ 
40 και 85 μ. και είναι απρόσιτα με τις συμβατικές 
μεθόδους κατάδυσης. Χρησιμοποιήθηκε επίσης 
και ένας νέος τύπος υποβρυχίων προωθητήρων, 
οι οποίοι προσαρμοζόμενοι στις φιάλες κατάδυ-
σης παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης υπερδι-
πλάσιων αποστάσεων, αυξάνοντας δραστικά τον 
επισκοπούμενο χώρο.
(Τα Νέα 3/11/2010) 

14/ 407
ΤΕΥΧΟΣ

15 NOEMBPIOY 2010

Φωτογραφία από την ιστοσελίδα των «Νέων»



Συνέχεια στη σελίδα 17

15/ 407
ΤΕΥΧΟΣ

15 NOEMBPIOY 2010

 
 

Ο ΚΕΝΑΚ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ
 του Αθηνόδωρου Μωραλίδη, Μηχανολόγου Μηχανικού

Ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, για 
την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Από-
δοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), έστειλε ο συνάδελφος 
Αθηνόδωρος Μωραλίδης, κάνοντας συγκεκριμέ-
νες επισημάνσεις για «παραλείψεις και λάθη» 
-όπως υποστηρίζει- των τεχνικών οδηγιών του 
ΤΕΕ. Περίληψη της επιστολής, σύμφωνα με το 
συνάδελφο, θα σταλεί και στο αρμόδιο υπουρ-
γείο. H επιστολή ακολουθεί: 
Ήρθε πλέον το πέρας του χρόνου να εφαρμοστεί ο 
ΚΕΝΑΚ στον τόπο μας. Άντε και σε καλή μεριά.
Βγήκαν έγκαιρα οι υπουργικές αποφάσεις, άλλα-
ξε ο ΓΟΚ για να εναρμονιστεί και αυτός, βγήκαν 
καινούργιες φρέσκες ΤΟΤΕΕ για το θέμα, ώστε 
να βοηθηθούμε στις ενεργειακές μελέτες, εκπο-
νήθηκε και το λογισμικό πιστοποίησης των νέων 
και υφιστάμενων κατοικιών από το ΤΕΕ, άρχισα να 
αισθάνομαι ότι επιτέλους κάτι άρχισε να λειτουρ-
γεί σωστά. Όπως στις προηγμένες χώρες, σαν να 
είμαι κάτοικος μιας άλλης χώρας. Ευχάριστο συ-
ναίσθημα.
Μετά πέρασε ένα μηχανάκι με βγαλμένη την εξά-
τμιση από το δρόμο και ξύπνησα. Γύρισα από δω 
γύρισα από κει δε με έπιανε ύπνος ξανά, ίσως η 
ένταση από το καινούργιο, μπορεί οι μικρο-πα-
ραλείψεις που αντιλήφθηκα… . Το πήρα απόφα-
ση λοιπόν και σηκώθηκα. Άνοιξα τον υπολογιστή 
ανέσυρα τις ΤΟΤΕΕ 20701 -1,2,3 κλπ  για να ρίξω 
ακόμα μια ματιά.
Το μπλοκ με τις σημειώσεις παράπλευρα να περι-
μένει καρτερικά να συμπληρώσω τα παροράματα 
που ξεκίνησα να γράφω την προηγούμενη μέρα. 
Όπως σε κάθε τι καινούργιο θέλει μελέτη, για να το 
κατανοήσεις, να μπορέσεις να το δουλέψεις. Έτσι 
και εγώ μόλις πήρα τις ΤΟΤΕΕ τους έριξα μια γρή-
γορη ματιά, να πάρω μια ιδέα για το τι πρόκειται. 
Βρήκα μια σύνοψη μερικών μαθημάτων 2ου και 
3ου έτους στο πολυτεχνείο ως Μηχανολόγος 
Μηχανικός. Δεν πειράζει η επανάληψη «μήτηρ 
της μαθήσεως» και συνέχισα, καθώς καλό είναι 
να μαθαίνουν και οι υπόλοιποι μηχανικοί μερικά 
στοιχεία για την ενέργεια. Βρήκα και μερικές πα-
ραλείψεις στην πρώτη ματιά που έριξα έ! Τι να κά-
νουμε μερικά πράγματα μπορεί να τους ξέφυγαν, 
δεν πειράζει θα τα σημειώσω, να τα στείλω. Όταν 
άρχισα να βρίσκω λάθη….. 
Όταν η τεχνική οδηγία σταμάτησε να αποτελεί Τε-
χνική οδηγία, αλλά να μου λέει το αυτονόητο, και 
να παρουσιάζει σοβαρά λάθη που μόνο ανίδεοι με 
το θέμα μπορούν να γράψουν, άρχισα να αναρω-
τιέμαι εγώ ονειρεύτηκα στον ύπνο μου ότι είμαι 
κάτοικος μιας άλλης χώρας, ή όλοι οι υπόλοιποι 
νομίζουν ότι είναι κάτοικοι μιας άλλης χώρας?
Σαν Μηχανικός έχω μάθει να μιλώ με στοιχεία, 
και με αυτά θα μιλήσω και εδώ.
Με μια απλή ματιά στις ΤΟΤΕΕ, καθώς τις παρέ-
λαβα μόλις μία μέρα πριν, η δουλειά του γραφείου 
τρέχει, και το πλήθος των σελίδων μεγάλο, δεν 
μπορώ να πω ότι έκανα εξονυχιστικό έλεγχο. 

n ΤΟΤΕΕ 20701-2
Για τις θερμογέφυρες. 
Στην περίπτωση ΕΣΓ-11  δεν έχει την αντίστοιχη 
για εξωτερική γωνία. (παράλειψη? Ίσως)
Δεν ασχολείται καθόλου με συρόμενα κουφώμα-
τα, για την ακρίβεια δεν ξεκαθαρίζει αν πρόκειται 
για συρόμενα ή ανοιγόμενα, κουφώματα. Από τα 
σχήματα συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν έχουμε 
συρόμενα κουφώματα. (και αυτό παράλειψη?)

Δεν έχουμε στόρια (πατζούρια) στα κουφώματα. 
Είτε συρόμενα, (επάλληλα ή εντοιχισμένα) είτε σε 
στόρια, είτε ανοιγόμενα.
Δεν έχουμε τη χρήση διπλού κουφώματος. (όχι 
της διπλής υάλωσης στο ίδιο κούφωμα) 
Με την οποία μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλά 
αποτελέσματα τόσο θερμομόνωσης, όσο και ηλι-
ασμού, καθώς δεν απαιτείται να μπει ανακλαστικό 
φιλμ. 
Σε ποια χώρα ζούμε και δε χρησιμοποιούμε στό-
ρια (πατζούρια) στα κουφώματα?
Δώσαμε όλη την προσοχή μας να «θωρακίσουμε» 
το κέλυφος του κτιρίου, και αφήσαμε τα στόρια 
απέξω. Δηλαδή πάνω από το θερμομονωμένο 
τριπλό κούφωμα με θερμοδιακοπή και δε συμμα-
ζεύεται τι άλλο, έχουμε ένα μεταλλικό κουτί με το 
πάχος της λαμαρίνας να φιλοξενεί τα στόρια και 
να κρατά το κρύο έξω!  
Αυτό το σκέφτηκαν οι Μηχανικοί?
Ή απλά μετέφρασαν κάποια οδηγία κάποιας άλ-
λης χώρας, χωρίς να λάβουν υπόψη την πραγματι-
κότητα της Ελλάδας? 

n ΤΟΤΕΕ 20701-1
Πίνακας 3.5 (σελ 48)
Μαθαίνουμε ότι οι εξωτερικοί τοίχοι με επαφή με 
τον εξωτερικό αέρα, καθώς και η οροφή πυλω-
τής είχε μέχρι πριν την εφαρμογή ΚΕΝΑΚ τον ίδιο 
συντελεστή θερμοπερατότητας για όλες τις ζώνες 
στην Ελλάδα!!! (παράλειψη? Ίσως)
Παράγραφος 5.3.1.1
Μαθαίνουμε ότι η κλίση του ηλιακού συλλέκτη 
είναι ανεξάρτητη από το Γεωγραφικό πλάτος του 
Τόπου, για ετήσια ή Χειμερινή χρήση!!!!!! 
Μαθαίνουμε επίσης ότι για Θερινή χρήση θέλου-
με οριζόντιους συλλέκτες (σε ποια χώρα?, στην 
Βόρεια Αφρική είμαστε και δεν το κατάλαβα?)
(παράλειψη? Ίσως αν δεν επαναλαμβανόταν το 
ίδιο λάθος στην παράγραφο 5.3.1.3 )
Ο συντάκτης των παραπάνω δεν έκανε τον κόπο 
να δει τους πίνακες κλίσης των Φωτοβολταϊκών 
που αναφέρονται παρακάτω? Φοβερή ομάδα. Δεν 
ξέρει ο ένας τι γράφει ο άλλος. Ούτε ο συντονι-
στής έκανε τον κόπο να δει τα ηλιακά συστήματα 
συνολικά. Όμορφο το κείμενο? Είναι εντάξει!
Λοιπόν Λαμπροί γνώστες Ηλιακών συστημάτων 
της ομάδας η βέλτιστη λύση για ηλιακούς συλλέ-
κτες είναι
Με πρακτικό μπούσουλα περίπου:
Γεωγραφικό πλάτος περίπου, για συνολικό έτους 
και + / - 15 μοίρες για βέλτιστη απόδοση συστή-
ματος προς το Χειμώνα / καλοκαίρι.
Το ίδιο περίπου αναφέρετε στην κλίση των Φω-
τοβολταϊκών συστημάτων. Δεν αναρωτηθήκατε 
πως είναι δυνατό δύο ηλιακά συστήματα στην ίδια 
χώρα να έχουν διαφορετική κλίση για βέλτιστη 
απόδοση?
Συνεχίζω με τα Ηλιακά συστήματα. Θα περίμενε 
κάποιος ενδιαφερόμενος Μηχανικός να τον βοη-
θήσετε με την έκδοση της ΤΟΤΕΕ για τη δημιουρ-
γία πεδίων Ηλιακών συλλεκτών. Βέλτιστος αριθ-
μός συλλεκτών συνδεδεμένων σε σειρά, ή παράλ-
ληλα, πότε συνδέουμε σε σειρά, παράγοντες που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη, και με ποιον τρόπο. 
Θέση του δοχείου εναποθήκευσης, λειτουργία με 
διαφορικό θερμοστάτη μεταξύ πεδίου Ηλιακών 
συλλεκτών και δοχείου εναποθήκευσης, κλπ. Τε-
χνική Οδηγία λέτε ότι εκδώσατε όχι Σημειώσεις 
Θεωρίας Ηλιακών συλλεκτών.

Με χαρά είδα ότι λαμβάνετε υπόψη τα φυτεμένα 
δώματα σε υπάρχουσες κατοικίες, (συντελεστή 
θερμοπερατότητας), αλλά δε δίνετε στην ΤΟΤΕΕ 
καμία πληροφορία σε όσους θελήσουν να τα χρη-
σιμοποιήσουν στο μέλλον, όπως τον συντελεστή 
απορρόφησης και συντελεστή εκπομπής, που τα 
θέλει και το πρόγραμμα του ΤΕΕ για τα δεδομένα 
που καταχωρούνται σε αυτό. Όσοι έκαναν, έκαναν, 
οι υπόλοιποι να περιμένουν. 
Στην παράγραφο 4.1 πολύ σωστά γίνεται αναφορά 
στη χρήση πολυβάθμιων λεβήτων, ή περισσότεροι 
του ενός Λέβητες για την κάλυψη συνολικού φορ-
τίου. Καμιά αναφορά όμως για τους παράγοντες 
επιλογής μεγέθους και αριθμού των λεβήτων. 
Καμία αναφορά σε χρήση Θερμοδοχείου εναπο-
θήκευσης, καμία μέριμνα για αυτόν τον απλό τρό-
πο εξοικονόμησης. Το οποίο δίνει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις. 
Με λίγα λόγια σε μερικό φορτίο του Λέβητα, αυξά-
νουμε τον κύκλο λειτουργίας του, μειώνοντας τον 
χρόνο που λειτουργεί ο λέβητας «κρύος» μέχρι να 
φτάσει τον ονομαστικό βαθμό απόδοσής του. 
Στην ανακυκλοφορία του ΖΝΧ δίνετε σωστή πληρο-
φόρηση για τις απώλειες ενέργειας από το δίκτυο 
του ΖΝΧ,  αλλά παραλείπετε την απλή πληροφόρηση 
του κόστους νερού. Πόσο νερό πετάμε στην αποχέ-
τευση μέχρι να «έρθει» το Ζεστό νερό που επιθυ-
μούμε, κάθε φορά που ανοίγουμε τη βρύση?
Ναι σίγουρα η ενέργεια είναι ζητούμενο, αλλά για 
σωστές αποφάσεις απαιτείται πλήρης πληροφό-
ρηση. Για τυπική Μεζονέτα που εκτείνεται σε τρία 
κατοικημένα επίπεδα, με κεντρικό Μπόιλερ στο 
υπόγειο, παραπλεύρως του λέβητα, για να πλύ-
νουμε τα χέρια μας στο τελευταίο επίπεδο πόσο 
θα περιμένουμε χωρίς ανακυκλοφορία? Ή μήπως 
το νερό δε θέλει οικονομία? Ή μήπως αυτό δεν το 
είχε το αρχικό κείμενο που μεταφράσατε?
Παραλείπεται παντελώς η χρήση γεωθερμίας 
(πρωτογενής) από τις ΑΠΕ. Τρόποι υπολογισμού, 
τρόποι προσέγγισης, μεθοδολογία, κλπ. Να υπεν-
θυμίσω ότι γεωθερμία δεν έχουμε μόνο με χρήση 
Αντλιών Θερμότητας.
Η θερμοκρασία του εδάφους μπορεί κάλλιστα να 
χρησιμοποιηθεί για να δροσίσουμε το κτίριο, γνω-
στό από παλαιά σπίτια ακόμα, όπου το «κελάρι» 
ήταν στο υπόγειο, για να διατηρεί ικανοποιητικές 
συνθήκες και το Καλοκαίρι. Εμείς το ξεχάσαμε? 
Με ένα δίκτυο θαμμένων σωλήνων μπορούμε να 
διοχετεύουμε στο κτίριο δροσερό αέρα το καλο-
καίρι, (αέρας αερισμού) και επιπρόσθετα το Χει-
μώνα να έχουμε αέρα σε καλλίτερες θερμοκρα-
σίες από τον απευθείας αέρα από το περιβάλλον, 
ανάλογα με τον τόπο όπου γίνεται το κτίριο.
Συνεχίζω με το πρόγραμμα πιστοποίησης του 
ΤΕΕ, το οποίο εκπονήθηκε και δόθηκε για χρήση 
και παρατηρήσεις, σε έκδοση beta, χωρίς δηλα-
δή αξιόπιστους υπολογισμούς. Το κατέβασα, το 
δούλεψα και έστειλα τις παρατηρήσεις μου, στο 
αντίστοιχο τμήμα. Πλην όμως δε λειτουργεί τίπο-
τα. Δεν ξέρω αν φταίει κάποιο κλείδωμα του προ-
γράμματος σε αυτή την έκδοση, αλλά ο μοναδικός 
τρόπος να «ανέβει» κατηγορία το κτίριο που έβα-
λα, ή ακόμα και στο παράδειγμα του ίδιου του ΤΕΕ 
δεν ήταν άλλος από το να βάλω Φωτοβολταϊκά!!! 
Έβαλα θέρμανση με Ηλιακά πάνελ, μείωσα τους 
συντελεστές θερμοπερατότητας, και το Θερμικό 
φορτίο, σε σημείο ιδανικού (U=0,1 W/m2K) έβαλα 
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n ΣΠΜΘ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕ-
ΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Κ.Εν.Α.Κ.» 
Ο Σ.Π.Μ.Θ. σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στο 
σεμινάριο μικρής διάρκειας (30 ωρών) με θέμα 
τις ενεργειακές μελέτες με βάση τον Κ.Εν.Α.Κ. 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την τελευταία 
εβδομάδα του Νοεμβρίου (22-27/11). Τα τμήματα 
θα είναι 30 ατόμων και σε περίπτωση περισσότε-
ρων αιτήσεων η επιλογή θα γίνει με κλήρωση. Στο 
σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν μόνο μέλη του 
Σ.Π.Μ.Θ. που έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές 
τους. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται 
στο γραφείο του Σ.Π.Μ.Θ. Ώρες λειτουργίας: Δευ-
τέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή 17:00-20:00 
και Πέμπτη 15:00-18:00. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-
θυνθείτε στο τηλέφωνο 2310 274.856.  

n ΣΠΜΘ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Βελτίωση των συνθηκών στην Πολεοδομία Θεσ-
σαλονίκης. Λειτουργία του αρχείου 9:00-10:00 
μόνο για μηχανικούς.
Το Δ.Σ. του Σ.Π.Μ.Θ. μετά από συζήτηση και 
εξέταση των παραπόνων πολλών συναδέλφων, 
που αφορούν στη λειτουργία της Πολεοδομίας 
Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε συνάντηση με 
τον Αντινομάρχη Πολεοδομίας κ. Αγγούρα και το 
Διευθυντή Πολεοδομίας κ. Παπαϊωάννου στις 12 
Οκτωβρίου. Στη συνάντηση ο Σ.Π.Μ.Θ. κατέθεσε 
γραπτώς τις προτάσεις του, οι οποίες συνοψίζο-
νται στα παρακάτω: 
1. Μετακίνηση υπαλλήλων από άλλες Υπηρεσίες 
προς την Πολεοδομία.
2. Κατάργηση των αυθαίρετων ωραρίων. 
3. Αντιμετώπιση των πολύωρων καθυστερήσεων 
στους ελέγχους της ΕΠΑΕ. (Να προηγούνται πά-
ντα οι υποθέσεις των ελεύθερων επαγγελματιών 
από αυτές του δημοσίου). 
4. Αντιμετώπιση του διαχωρισμού των ειδικοτή-
των μέσα στην ΕΠΑΕ. 
5. Λειτουργία του αρχείου και την Πέμπτη μόνο για 
μηχανικούς.
6. Λειτουργία του αρχείου μεταξύ 9:00-11:00 μόνο 
για μηχανικούς.
7. Αλλαγές στη διαδικασία για την τακτοποίηση 
των ημιυπαιθρίων.
8. Λειτουργία γραφείου για πολεοδομικές ερωτή-
σεις με ωράριο 8:00-14:00.
Από την πλευρά της Υπηρεσίας υπήρξε η διαβε-
βαίωση ότι γίνεται ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό 
για την εύρυθμη λειτουργία της Πολεοδομίας, 
αλλά υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, η 
οποία όμως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί προ-
εκλογικά. Δέχτηκε τη λειτουργία του αρχείου τα 
πρωινά μόνο για μηχανικούς και δεσμεύτηκε να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ΕΠΑΕ, με τη 
βοήθεια όμως και των εκπροσώπων του ΤΕΕ και 
του ΣΑΘ. 
Ο Σ.Π.Μ.Θ. υπόσχεται μετά τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές και την παγίωση της νέας κατάστασης 
στα Πολεοδομικά Γραφεία να επανέλθει με νέες 
προτάσεις, που θα αφορούν στην εργασία των 
υπαλλήλων συναδέλφων σε ένα ανθρώπινο περι-
βάλλον και στην όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των ελεύθερων επαγγελματιών. 

n ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΑ ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι καταγ-
γελίες ότι μελέτες, που πρέπει να ανατίθενται με 
τον Ν.3316/05 σε μελετητές μέλη μας, αποτελούν 
αντικείμενο ερευνητικών προγραμμάτων. Έτσι 
παρακάμπτονται οι νόμιμες προκηρύξεις για την 
εκπόνηση μελετών Δημοσίου ενδιαφέροντος. 
Η δημόσια ανακοίνωση και παρουσίαση των 
ερευνητικών προγραμμάτων, δημιουργεί πρόσθε-
το κλίμα δυσφορίας και αγανάκτησης, ειδικά σε 
εποχές έντονης οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα 
τώρα που η Κυβέρνηση διακηρύσσει ως πρωταρ-
χικό μέλημα τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική 
πειθαρχία. 
Το καθεστώς των ερευνητικών προγραμμάτων, 
όταν πρόκειται περί μελετών και όχι για ‘’έρευνα’’, 
πέραν του ότι πάσχει – στερείται νομιμότητας, δεν 
είναι ηθικά ορθό. Οι αμοιβές δεν υπολογίζονται 
με κανένα γνωστό κανόνα και τρόπο και κινούνται 
οριακά εκτός φορολογικής νομιμότητας με τον 
τρόπο που κατανέμονται μεταξύ των μελών της 
κάθε ερευνητικής ομάδας. Επιπλέον τα αποτελέ-
σματα διαφεύγουν της δημόσιας διαβούλευσης, 
στοιχείο απαραίτητο του σχεδιασμού (π.χ. Πολε-
οδομικές μελέτες). 
Ζητούμε την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας 
πολιτικής ηγεσίας για τον τερματισμό κάθε παρά-
τυπης διαδικασίας αθέμιτου ανταγωνισμού, που 
εκτός των άλλων δεν παράγει αξιόπιστο και ολο-
κληρωμένο μελετητικό έργο και δεν εξυπηρετεί 
το αυτονόητο, το αναγκαίο, το νόμιμο και τη δια-
φάνεια στις σχέσεις πολίτη – πολιτείας.  

n ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠ 
Προς: Το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Ελευσίνας  
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε και κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Λάβαμε γνώση της από 14/09/10 απόφασης 
– πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά 
με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου Ελευσίνας και του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: 
«Ανάπλαση λατομείων ΤΙΤΑΝ – Ελευσίνας – Σύν-
δεση με αρχαιολογικό χώρο και παράκτιο Αστικό 
μέτωπο», ή όπως μετονομάστηκε σε «Διατύπωση 
ερευνητικών κατευθύνσεων για την τοπιακή ανά-
πλαση Λατομείων ΤΙΤΑΝ Ελευσίνας – Σύνδεση με 
αρχαιολογικό χώρο και παράκτιο αστικό μέτω-
πο». 
Καθίσταται σαφές ότι το αντικείμενο του έρ-
γου δεν σχετίζεται με την έννοια της ‘’έρευνας‘’ 
όπως αυτή στοιχειοθετείται στο άρθρο 2 εδ. α΄ του 
ν.1514/1985. Αντίθετα, απόλυτα στοιχειοθετείται 
η έννοια της μελέτης η οποία έπρεπε να ανατεθεί 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3316/2005. 
Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η απευθείας ανάθεσή 
του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Με γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον και την εφαρ-
μογή της κείμενης νομοθεσίας, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
διερεύνησε από νομικής απόψεως την υπόθεση 
και σας αναφέρει τα ακόλουθα ως σημείωμα: Ο 
ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 13) ορίζει στο 
άρθρο 1 ότι: «(…) Ο σχεδιασμός, τα προγράμματα 
για την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία 
και η εκτέλεσή τους διέπονται από τις διατάξεις 
του νόμου αυτού» και στο άρθρο 2 ότι: «Για την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου: 
α) “Έρευνα” είναι η εργασία που έχει σκοπό να 
προαγάγει την επιστημονική γνώση σύμφωνα με 
διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές θεωρίες ή 
η επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν 
αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότη-

τα. Αναγκαία προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί 
μία εργασία ως ερευνητική είναι η πρωτοτυπία 
(…) β) “Μελέτη” είναι η συλλογή και ταξινόμηση 
στοιχείων που προορίζονται για χρήση από κρα-
τικούς, επιστημονικούς ή κοινωνικούς φορείς (…) 
ε) “Πρόγραμμα” είναι το σύνολο των ερευνητικών 
και τεχνολογικών έργων που αποβλέπουν στην 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ερευνητικών ανα-
γκών σε καθορισμένη χρονική περίοδο (…)». 
Περαιτέρω, ο ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέ-
λεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 42) ορίζει, στο άρθρο 1 ότι: «Για 
την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι παρακάτω όροι 
έχουν τις αντίστοιχες έννοιες: “Μελέτη” είναι το 
αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επι-
στημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας 
σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντι-
κείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή 
τεχνικού έργου ή στην επέμβαση σε τεχνικό έργο 
ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση τεχνι-
κού έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε με-
θόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου 
χώρου (…)», Σύμφωνα με το άρθρο 2: ‘’Ο νόμος 
αυτός ρυθμίζει τη σύναψη και εκτέλεση όλων των 
δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας, για 
την εκπόνηση μελετών της παραγράφου 2’’. 
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προ-
κύπτουν τα εξής: Βασικό στοιχείο της επιστημο-
νικής έρευνας στο πλαίσιο του ν.1514/1985 είναι 
η πρωτοτυπία, δηλαδή η εισαγωγή και αξιοποί-
ηση του νέου με τη μορφή της προαγωγής της 
επιστημονικής γνώσης ή της επεξεργασίας νέων 
θεωριών και όχι ο απλός και με γνωστές ήδη με-
θόδους, συνδυασμός κεκτημένων γνώσεων για 
την αντιμετώπιση ενός μεμονωμένου ζητήματος, 
με συγκεκριμένο αντικείμενο, ακόμη και εάν το 
αντικείμενο αυτό είναι σημαντικό στον ειδικό κύ-
κλο που εντάσσεται. 
Επίσης η έννοια της μελέτης, όπως αυτή στοιχειο-
θετείται στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 3316/2005 
καλύπτει το μέγιστο μέρος της εφαρμοσμένης 
επιστήμης και τεχνικής, ως μέσων εξυπηρέτη-
σης και προαγωγής της οικονομικής, κοινωνικής 
και ατομικής ζωής, χωρίς να απαιτεί αναγκαία τη 
συνδρομή της πρωτοτυπίας. Σκοπός του δε δεν 
είναι η αναζήτηση του νέου, αλλά η ευθεία εφαρ-
μογή ή εφαρμοσιμότητα της μελέτης για τη λύση 
δεδομένων πρακτικών προβλημάτων, ανεξάρτητα 
από τη σημασία τους, στην οποία εφαρμογή και 
ουσιαστικά εξαντλείται (βλ. Πράξεις 54/1994, 
15/1995, 41, 73/1996 IV Τμ.). 
Συνεπώς, έρευνα ή ερευνητικό πρόγραμμα στε-
ρούμενα του στοιχείου της πρωτοτυπίας εμπί-
πτουν στην έννοια της μελέτης, η ανάθεση εκπό-
νησης της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 3316/2005 και διενεργείται κατά κανόνα κατό-
πιν δημόσιου, ανοικτού ή κλειστού, μειοδοτικού 
διαγωνισμού, ενώ κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η 
προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθε-
σης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, που καθορί-
ζονται ρητά και περιοριστικά στο νόμο αυτό. 
Από τα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, η απευθείας 
ανάθεση της εκπόνησης της ως άνω μελέτης στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν είναι νόμιμη. 
Προφανώς ακόμη και αν προχωρήσετε στη δια-
δικασία εκπόνησης θα είναι βέβαιη η απόρριψη 
έγκρισης των χρηματικών ενταλμάτων πληρω-
μής (βλ. Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου 54/1994, 
15/1995, 41, 73/1996, 0001/1/2008 VII Τμ. Επισυ-
νάπτεται.). 
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επιδιώκει ένα πλαίσιο υγιούς 
ανταγωνισμού στο επίπεδο των μελετών και θε-
ωρεί καταστατικό χρέος του να προστατεύει το 
επιστημονικό πεδίο του Αρχιτέκτονα. 
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Υπό αυτό το πρίσμα θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη 
απόφαση – πρωτοβουλία θα πρέπει να ανακληθεί 
στο σύνολό της σε πλαίσια χρηστής διοίκησης.  

n ΕΜΔΥΔΑΣ:ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ
Ύστερα από την παραίτηση της συν. Ζηκοπούλου 
Όλιας η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
που προέκυψε από τις εκλογές στις 11.03.2010 
είναι η εξής:  
Πρόεδρος: Φουντουλίδου Ελένη, ΑΤΜ
Αντιπρόεδρος: Μαργαριτόπουλος Μαργαρίτης, 
ΜΗΜ
Γεν. Γραμματέας: Αραβίδου Κική, ΑΤΜ
Ταμίας: Ζηκοπούλου Ηλέκτρα, ΑΜ
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Λαβασά Σοφία, ΠΜ
Μέλος: Ανδρεάδου Παρθένα, ΑΤΜ
Μέλος: Μακνέα Κριστίνα, ΧΜ
Μέλος: Μακρής Χρήστος, ΑΤΜ
Μέλος: Τσιωνάς Γιάννης, ΑΤΜ 

n ΣΤΥΕ: ΨΗΦΙΣΜΑ 
Ψήφισμα του γενικού συμβουλίου και της γενικής 
συνέλευσης της   16/10/2010
Οι εργαζόμενοι στον τεχνικό κλάδο  διεκδικούμε 
& απαιτούμε:
• Ριζική αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής 
πολιτικής. Επαναδιαπραγμάτευση των τοκογλυφι-
κών όρων του δανεισμού της «Τρόικας».
• Ανατροπή των πολιτικών λιτότητας – Ενίσχυση 
Χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων
• Προστασία των ελεύθερων συλλογικών δια-
πραγματεύσεων. Σεβασμό στο θεσμό των ΣΣΕ και 
τον ΟΜΕΔ.
•  Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και μι-
σθών σε όλους τους συνταξιούχους και εργαζόμε-
νους που λαμβάνουν μια (1) κύρια σύνταξη.
• Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. Πάγωμα Τιμών και όχι 
μισθών και συντάξεων.
• Νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα δημιουργεί 
νέες και σταθερές θέσεις εργασίας. Θα εξασφα-
λίζει την κοινωνική συνοχή και το μέλλον των 
ΝΕΩΝ και της χώρας.
• Κατάργηση της ψευτοαπασχόλησης, της μαύρης 
και ανασφάλιστης εργασίας, των ελαστικών 
μορφών απασχόλησης. 
• Αναστροφή αλλά και ακύρωση των συνταγών 
εκποίησης των ΔΕΚΟ, των στρατηγικής σημασί-
ας επιχειρήσεων του δημοσίου και επιχειρήσεων 
κοινής ωφέλειας.
• Υπεράσπιση του ΙΚΑ και του Δημόσιου Ασφαλι-
στικού Συστήματος. Επιστροφή των ληστευθέντων 
χρημάτων των δομημένων ομολόγων, διεύρυνση 
της λίστας των Βαρέων και Ανθυγιεινών.
• Δημιουργία δημόσιου πόλου στο πιστωτικό 
σύστημα. Αυστηρό έλεγχο, εποπτεία και φορολό-
γηση των κεφαλαίων, του τραπεζικού συστήμα-
τος, των κερδών, της ασύδοτης αγοράς  και  του 
χρηματοοικονομικού τζόγου.
• Πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, 
των εξωχώριων εταιριών (off-shore) των «τριγω-
νικών» συναλλαγών της εισφοροδιαφυγής και της 
εισφοροκλοπής.
• Αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου, των 
μεγάλων εισοδημάτων, της εκκλησιαστικής περι-
ουσίας. Ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση 
υπέρ μισθωτών και συνταξιούχων.
• Υπεράσπιση του δημόσιου τομέα και των κοι-
νωνικών αγαθών. Αναβάθμιση και ενίσχυση της 
Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας - Υγείας - Πρόνοιας.
• Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος 
και της ποιότητας ζωής, στο πλαίσιο της βιώσιμης 
ανάπτυξης.
• Άμεση απόσυρση των αντεργατικών νόμων για 
το ασφαλιστικό και των εργασιακών σχέσεων που 

οδηγούν τους εργαζόμενους στη φτώχεια, την 
ανεργία και την εξαθλίωση.
• Καθιέρωση  του θεσμού “Συνήγορος του εργα-
ζόμενου”. Προώθηση εργατικού και κοινωνικού 
ελέγχου. Ίδρυση φορέα επαγγελματικού κινδύ-
νου.
• Απαγόρευση των απολύσεων σε επιχειρήσεις 
που έλαβαν κρατική χρηματοδότηση ή επιδοτή-
σεις.
• Ποινικοποίηση της αισχροκέρδειας, των εναρμο-
νισμένων πρακτικών, των πλαστών και εικονικών 
τιμολογίων, του ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ καυσίμων, της μη 
καταβολής ΦΠΑ, η έκδοσης αποδείξεων. 
• Μείωση και όχι αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στα 
είδη λαϊκής κατανάλωσης. 
• Ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων για το 2011
• Καλούμε το σύνολο των εργοδοτικών ενώσεων 
του κλάδου μας να συμμετάσχουν ουσιαστικά 
στο διάλογο για συνομολόγηση της νέας Εθνικής 
Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και να 
μη θεωρήσουν τη συγκυρία ως μία ευκαιρία  άκα-
μπτης και αδιάλλακτης στάσης, η οποία μπορεί να 
λειτουργήσει ως ντόμινο στον τεχνικό κλάδο.
Όλοι μαζί μπορούμε Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ   

n ΣΤΥΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΣΕΕ
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομο-
σπονδίας Ελληνικού Εμπορίου κ. Κορκίδη Βασί-
λη, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας Ανδρέας Στοϊμε-
νίδης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα 
θερμό κλίμα αμοιβαίας κατανόησης.
Θέματα της συνάντησης ήταν η απασχόληση των 
τεχνικών υπαλλήλων στις εμπορικές επιχειρήσεις 
και η συνομολόγηση νέων ομοιοεπαγγελματικών 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας μεταξύ των δύο 
φορέων, υπό τη σημερινή οικονομική συγκυρία.
Συμφωνήθηκε ότι η υπογραφή της Εθνικής Συλ-
λογικής Σύμβασης Εργασίας  2010-2012 ήταν 
μία πολύ θετική εξέλιξη για τη συγκράτηση των 
μισθών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 
στην παρούσα συγκυρία και για την κίνηση της 
αγοράς, με την ενσωμάτωση του 13ου και του 14ου 
μισθού αλλά και για τη διατήρηση της ισχύος και 
του ρόλου των συνδικαλιστικών φορέων και των 
κοινωνικών εταίρων. 
Ο ΣΤΥΕ μαζί με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργα-
ζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις (ΟΣΕΤΕΕ) 
συνομολογούν  με το ΣΕΒ, την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕ-
ΒΕ, δύο ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ. Μία για τους  
Διπλωματούχους Μηχανικούς ΑΕΙ και τους Πτυχι-
ούχους Μηχανικούς ΤΕΙ και μία για τους Εργοδη-
γούς και τους Εμπειροτέχνες.
Ο Πρόεδρος του ΣΤΥΕ, ανέφερε ότι οι τεχνικοί 
υπάλληλοι αποτελούν συντελεστές ανάπτυξης 
και κερδοφορίας για τις εμπορικές επιχειρήσεις 
όπου εργάζονται, καθώς αναλαμβάνουν πολλές 
φορές μελετητικό έργο, ή έργο συντήρησης, πα-
ράλληλα με την εξεύρεση νέων πελατών. 
Ζητήθηκε η απόδοση ικανοποιητικών αυξήσεων 
για την τριετία 2010-2012, η προστασία του μισθού 
των νεοεισερχομένων στην εργασία, η προστασία 
των εργαζομένων άνω των 50 ετών από απόλυση 
και η  ίση μεταχείριση των εργαζομένων που, αν 
και δε συνδέονται φαινομενικά με σχέση εξαρτη-
μένης εργασίας (Δ.Π.Υ), εν τούτοις παρέχουν ερ-
γασία υπό συνθήκες εξάρτησης και εμφανίζουν 
ανάγκη προστασίας αντίστοιχης με τους εργαζό-
μενους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
Συμφωνήθηκε αφού ολοκληρωθεί ένας κύκλος 
διαπραγματεύσεων να υπάρξει και νέα συνάντηση 
ώστε να αποτυπωθεί ο κοινός τόπος των απόψεων 
και των προτάσεων των δύο πλευρών. n
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θερμοκήπιο, τίποτα. Μόλις βάλεις Φωτοβολταϊκά 
ανεβαίνει κατηγορία. Ανάλογα τα τετραγωνικά που 
θα βάλεις ανεβαίνει και τις αντίστοιχες κατηγορίες. 
Τα τετραγωνικά, όχι την παραγόμενη ισχύ από αυτά. 
Αυτή τη μείωσα σε 0,5 kW και απλά πρόσθετα τε-
τραγωνικά. Α++ το κτίριο στο άψε σβήσε. Πήρε και 
έγκριση από το Υπουργείο το πρόγραμμα. Βέβαια 
Φωτοβολταϊκά ενδιαφερόμαστε να πουλήσουμε!!!!! 
Τις ανεμογεννήτριες που ενδέχεται να παραχθούν 
στην Ελλαδίτσα μας, στο φτύσιμο, ΔΕΝ υπολο-
γίζονται στην ενεργειακή μελέτη. Τους τοίχους 
μάζας, που μπορούν οι Μηχανικοί της χώρας μας 
να τους αναπτύξουν, με εγχώρια υλικά στις προ-
σόψεις των νέων κτιρίων δεν τους δίνουμε καμία 
απολύτως σημασία, και εμμέσως τους πετάμε 
στην αχρηστία. Τα ηλιακά πάνελ τα οποία επίσης 
παράγονται στη Χώρα μας τα αφήνουμε στην τύχη 
τους, αν όχι τα υποβαθμίζουμε με λάθος δεδομέ-
να (οριζόντιο πάνελ για καλοκαίρι!), αλλά για τα 
Φωτοβολταϊκά και στις ΤΟΤΕΕ καλά και αναλυτι-
κά τα δεδομένα, και το πρόγραμμα του ΤΕΕ, με τη 
σφραγίδα του Υπουργείου έτοιμο να λύσει όλα τα 
προβλήματα των κτιρίων, αφού θα προσθέτουμε 
λίγα τ.μ. Φωτοβολταϊκά και θα «πιάνουμε» κατη-
γορία «Β», άσχετα με τα υπόλοιπα.   
Συνοψίζοντας, και ανακεφαλαιώνοντας αν ένας 
απλός Μηχανολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ ούτε 
Δρ, ούτε ΜSc, με μια γρήγορη ματιά, 2~3 ωρών 
μπόρεσε να βγάλει τόσα λάθη και παραλήψεις, 
κάτι δεν έγινε καλά.
Κάτι δεν έγινε σωστά. Μάλλον πολλά δεν έγιναν 
σωστά.
Για πρώτη ίσως φορά το αρμόδιο Υπουργείο έδω-
σε στο ΤΕΕ τη δυνατότητα να «περάσει» τον Νόμο 
για τα ενεργειακά κτίρια, και το ΤΕΕ φαίνεται κα-
τώτερο των περιστάσεων.
Οι ομάδες εργασίας να παραδίδουν έργο γεμάτο 
λάθη και παραλείψεις (εκτός αν αναφέρονται σε 
μια άλλη χώρα). Κανείς να μην έχει δει το έργο 
τους από τον Ιούλιο που φαίνεται στην πρώτη σε-
λίδα πως εκδόθηκαν οι ΤΟΤΕΕ μέχρι σήμερα.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ να τις υπογράφει
Η υπουργός να τα εγκρίνει
Τίποτα να μη δουλεύει και
Εμείς οι Μηχανικοί να περιμένουμε ένα μήνα 
μετά από την ισχύ του Νόμου να δούμε πως θα τον 
εφαρμόσουμε!
Τελικά ποιοι δουλεύουν σε αυτή τη χώρα? ποιοι 
κάνουν απλώς την δουλειά τους? ή απλώς δου-
λευόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε έναν ακόμα 
τρόπο να πουλήσουμε Φωτοβολταϊκά? 
Να «φυτέψουμε» Φωτοβολταϊκά και στα κτίρια με 
δικαιολογία τον ΚΕΝΑΚ?
Ζητώ άμεση διόρθωση των ΤΟΤΕΕ 20701 κλπ, 
για να γίνουν ΤΟΤΕΕ άξιες του ονόματός τους. Να 
γίνουν εργαλείο των μηχανικών για σωστότερες 
ενεργειακά οικοδομές, συνεχίζοντας την παράδο-
ση των προηγούμενων ΤΟΤΕΕ. 
Κύριοι το συνολικό αποτέλεσμα προσβάλει όλο 
τον Τεχνικό κόσμο. 
Το ΤΕΕ να σταθεί επιτέλους στο ύψος των περι-
στάσεων.  
Με εκτίμηση
Σε αναμονή για όλες τις διορθώσεις
Από όλους τους αρμόδιους.
Αν έχει μείνει κανένας σ’ αυτή τη Χώρα. n
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
του Πέτρου Μακρίδη «Π.Μακρίδης + Συνεργάτες»

Το 2009, η Διοίκηση της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής, μετά από μια γενναιόδωρη προσφορά της 
κ. Αλίκης Περρωτή, αποφάσισε να προχωρήσει 
στη δημιουργία μιας νέας, σύγχρονης Σπουδαστι-
κής Εστίας, για τις ανάγκες στέγασης 100 περί-
που σπουδαστών, που θα πρεσβεύει τις αξίες και 
τη φιλοσοφία της Σχολής για την προώθηση και 
στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης.
Η μελετητική ομάδα «Πέτρος Mακρίδης + Συ-
νεργάτες Α.Ε.» που ανέλαβε το έργο, έθεσε ως 
βασικό της στόχο τη δημιουργία ενός ποιοτικού, 
πρότυπου κτιριακού συγκροτήματος υψηλών 
προδιαγραφών που θα χαρακτηρίζεται από δια-
χρονικότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. Το 
συγκρότημα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, ακο-
λουθώντας την κλίση του εδάφους. Ο κυρίαρχος, 
γραμμικός κτιριακός όγκος, στεγάζει τα 50 δωμά-
τια της Σπουδαστικής Εστίας ενώ οι Κοινόχρηστοι 
Χώροι χωροθετούνται στο όμορο, διώροφο κτίριο 

που στεγάζει και την είσοδο του συγκροτήματος. 
Ο μονώροφος Χώρος Εστίασης συνδέεται άμεσα 
με τη Σπουδαστική Εστία, φιλοξενώντας έως 180 
άτομα.
Τα βασικά βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του κτηρίου 
και τα καινοτόμα συστήματα εξοικονόμησης ενέρ-
γειας που υιοθετήθηκαν συνοψίζονται στα εξής:

• Νότιος προσανατολισμός
• Συστήματα ηλιοπροστασίας
• Διπλό αεριζόμενο κέλυφος
• Ενισχυμένη θερμομόνωση
• Κουφώματα Θερμοδιακοπής/ Θερμομονωτικοί 
υαλοπίνακες
• Φυτεμένο δώμα
• Καμινάδες αερισμού/ ηλιασμού
• Χρήση οικολογικών υλικών
• Ηλιακοί συλλέκτες
• Δεξαμενές αποθήκευσης θερμότητας
• Συστήματα εξοικονόμησης νερού (περιοριστές 
νερού, ανακυκλοφορία θερμού νερού σε προρυθ-
μισμένη θερμοκρασία)
• Κεντρικό σύστημα ελέγχου και διαχείρισης 
ενέργειας (BΕMS)
• Ανεμιστήρες οροφής 
• Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης 
• Φυτεύσεις με γηγενή μεσογειακά φυτά 

n Χρήση Στοιχείων Βιοκλιματικής Αρχιτεκτο-
νικής 
Το διώροφο κτήριο που στεγάζει το Οικοτροφείο 
χωροθετείται στον άξονα ανατολή - δύση προκει-
μένου να μεγιστοποιηθεί ο νότιος προσανατολι-
σμός, ενώ τα δωμάτια που έχουν βόρειο προσα-
νατολισμό, είναι περιορισμένα. 
Ο σχεδιασμός του κτηρίου, μεγιστοποιεί το φυ-
σικό φωτισμό και ηλιασμό των χώρων. Γραμμικά 
τμήματα των στεγών είναι επικλινή, προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή της ηλιακής 
ακτινοβολίας, μέσω συλλεκτών που συνδέονται με 
δεξαμενές αποθήκευσης θερμότητας. Οι επικλι-
νείς αυτές στέγες λειτουργούν και ως καμινάδες 
ηλιασμού / αερισμού κατευθύνοντας το φυσικό 
φως προς τους διαδρόμους, ενώ παράλληλα εξα-
σφαλίζουν το φυσικό αερισμό όλων των χώρων. Το 
σύνολο των χώρων του κτηρίου φωτίζεται φυσικά 
με κατάλληλα ανοίγματα. Οι χρωματικές επιλογές 
των εσωτερικών χώρων αυξάνουν το φυσικό φω-
τισμό μέσω διάχυσης.
Στο κτήριο υιοθετήθηκε η αρχή του διπλού κε-
λύφους. Το εξωτερικό τμήμα του κελύφους είναι 
επένδυση με χειροποίητα τούβλα ή φύλλα οξει-
δωμένου χάλυβα (corten). Το εσωτερικό τμήμα 
είναι οπτοπλινθοδομή ή οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Ανάμεσα στα δύο τμήματα υπάρχει μεγάλο διά-
κενο που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 
αεριζόμενο. Ισχυρό στρώμα θερμομόνωσης από 
εξηλασμένη πολυστερίνη είναι τοποθετημένο 
στην εξωτερική επιφάνεια του εσωτερικού τμή-
ματος του κελύφους, σε επαφή με το διάκενο 
αέρα, ώστε να αφήνει την θερμική μάζα του κτη-
ρίου από την εσωτερική πλευρά, διαθέσιμη για 
την εξομάλυνση των θερμοκρασιακών μεταβολών 
στους χώρους. Η ύπαρξη του διπλού κελύφους 
προστατεύει το κτίριο από την υγρασία, τους ψυ-
χρούς ανέμους και την ηλιακή ακτινοβολία. Ο 
μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτιρί-
ου είναι 0,424 W/m2K όταν η επιτρεπόμενη τιμή 

είναι 0,782 W/m2 K. To συνολικό θερμικό φορτίο 
του κτιρίου (θέρμανση χώρου) είναι 260 kW και 
αυτό για την ψύξη των χώρων του είναι 320 kW. 
Οι ανηγμένες τιμές αυτών των φορτίων στην επι-
φάνεια των κύριων χώρων του είναι 65 W/m2 για 
τη θέρμανση και 80 W/m2 για την ψύξη, σημα-
ντικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές των 
κτιρίων με συμβατικές μονώσεις, παρόλο που οι 
ρυθμοί αερισμού και εξαερισμού στο κτίριο, που 
επιβάλλονται από τους διεθνείς κανονισμούς, εί-
ναι σημαντικοί.
Τα κουφώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 
αλουμινίου, θερμοδιακοπής, ενώ οι υαλοπίνακες 
είναι διπλοί ενεργειακοί, χαμηλής εκπεμψιμότη-
τας (low-E) με συνολικό συντελεστή θερμοπερα-
τότητας 1,5 W/m2K και συντελεστή σκίασης 0,48, 
προσφέροντας χαμηλότερες θερμικές απώλειες 
κατά τη χειμερινή περίοδο και περιορισμό των 
ηλιακών κερδών το καλοκαίρι.
Οι εξώστες του κτηρίου αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της οργάνωσης των όψεων, εξασφαλίζο-
ντας ηλιοπροστασία για τα δωμάτια και άνετους 
εξωτερικούς χώρους. Ελαφριές κατασκευές, 
όπως ξύλινες πέργκολες και περσίδες ηλιοπρο-
στασίας, εξασφαλίζουν την προστασία κατά τους 
θερινούς μήνες, ενώ επιτρέπουν την είσοδο των 
ευεργετικών ακτίνων του ηλίου κατά τους χειμε-
ρινούς μήνες.
Το κτήριο, έρχεται σε ένα ενδιαφέροντα διάλογο 
με τον υπαίθριο χώρο, καθώς η κτιριακή μάζα δι-
ακόπτεται ώστε να εισχωρήσει ο περιβάλλων χώ-
ρος, με τη δημιουργία εκτεταμένων εσοχών που 
φυτεύονται. Επιλέχθηκαν φυλλοβόλα δένδρα για 
ηλιακά οφέλη κατά τη διάρκεια του χειμώνα και 
σκίαση το καλοκαίρι. Εκτεταμένη φύτευση γίνεται 
και σε μεγάλο τμήμα του δώματος όπου διαμορ-
φώνονται κτιστά καθιστικά που στεγάζονται με 
μεταλλικές πέργκολες και σκιάζονται από αναρ-
ριχώμενα φυτά. 

n Υλικά 
Τα υλικά κατασκευής επιλέχθηκαν με βάση τη 
συμπεριφορά τους στις υπάρχουσες κλιματικές 
συνθήκες, την αισθητική τους και κυρίως τις μει-
ωμένες ανάγκες συντήρησης. Στην κατασκευή 
του κελύφους χρησιμοποιήθηκαν χειροποίητα 
κεραμικά τούβλα από τοπικό παραγωγό και φύλ-
λα οξειδωμένου χάλυβα (Corten) για τα οποία η 
απαιτούμενη ενέργεια κατά την παραγωγή είναι 
μικρή. 
Στους εσωτερικούς χώρους τα βιομηχανικά δά-
πεδα επιστρώθηκαν με ανακυκλώσιμο πολυβυ-
νιλικό τάπητα υψηλής αντοχής, ενώ στους χώρους 
κυκλοφορίας (διάδρομοι, χολ, κλιμακοστάσια) επι-
λέχθηκαν έγχρωμες, ρητινούχες, τσιμεντοειδείς 
επιστρώσεις. Στους χώρους υγιεινής και τμήμα 
παρασκευής του χώρου Εστίασης χρησιμοποιή-
θηκαν πλακίδια πορσελάνης ελληνικά, από τοπικό 
παραγωγό, ανυάλωτα, εξαιρετικής αντοχής.
Τα δάπεδα των εξωτερικών χώρων επιστρώθηκαν 
με άτριφτο μωσαϊκό από τοπικά υλικά, πλαισιω-
μένο με πλάκες τοπικού μαρμάρου.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βέλτιστη θωράκιση 
του κελύφους με ενισχυμένη θερμομόνωση από 
υλικά που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, είναι ανα-
κυκλώσιμα  και φιλικά στους χρήστες. Συγκεκρι-
μένα χρησιμοποιήθηκαν πλάκες πετροβάμβακα, 
πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα πετροβάμβακα 
(TEKTALAN), πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 
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Ν’ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ 
(ΤΗΝ) ΠΟΛΗ   
του Δημήτρη Κούβελα 

Ενδιαφέρουσες απόψεις 
και προτάσεις για την 
ανάπτυξη αλλά και την 
καθημερινότητα της πό-
λης καταγράφει ο δικη-
γόρος Δημήτρης Κούβε-
λας και τις παρουσιάζει, 
ως συμβολή στο δημόσιο 
διάλογο, στο βιβλίο του 
«Ν’ αλλάξουμε (την) 
πόλη» των εκδόσεων 
“Κυριακίδη”. Ο τίτλος 

εύγλωττος του περιεχομένου καθώς ο συγγραφέ-
ας σημειώνει πως αν δεν αλλάξουμε άμεσα ορι-
σμένα βασικά θέματα στην πόλη τότε κάποιοι θα 
αναγκαστούν να… αλλάξουν πόλη.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο βιβλίο του, 
για να ανακτήσει η Θεσσαλονίκη τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο που είχε ιστορικά, πρέπει να αλλάξει! 
«Για να ξαναγίνει το ίδιο δυναμική κι ακτινοβόλα, 
είναι ανάγκη να αποκτήσει νέα μορφή, νέους ρυθ-
μούς, νέες δραστηριότητες. Για να το πετύχουμε 
αυτό, πρέπει να αλλάξουμε πρώτα εμείς, να γίνου-
με προσωπικότητες με άποψη αλλά και με συλλο-
γικό πνεύμα». 
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: 
• Η Ελλάδα του σήμερα, αύριο
• Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη
• Η πόλη μας
Στις σελίδες του βιβλίου αναπτύσσονται ζητήματα 
που έχουν να κάνουν από το θέμα των Σκοπίων 
έως το πρόγραμμα Καλλικράτης και από το χω-
ροταξικό της Θεσσαλονίκης έως τα διάφορα αι-
τήματα που καταθέτουν κάθε χρόνο οι φορείς της 
πόλης στον εκάστοτε πρωθυπουργό.  n 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑ 
ΚΑΙ ΚΕΝΑΚ
Ημερίδα 22 Νοεμβρίου

Εσπερίδα με θέμα «Κατασκευές από φέρουσα 
τοιχοποιία κατά τους EC 6, EC8 και Κ.ΕΝ.Α.Κ», 
διοργανώνει στις 22 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλο-
νίκη, η Κεραμουργεία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ). 
Οι εργασίες της ημερίδας θα ξεκινήσουν στις 5 
το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Εισηγητές στην ημερίδα θα είναι οι καθηγητές 
του ΑΠΘ Κοσμάς Στυλιανίδης, Χρίστος Ιγνατάκης, 
Θωμάς Ξένος, ο ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, Κυ-
ριάκος Παπαϊωάννου και ο πολιτικός μηχανικός 
Αθανάσιος Ξένος. n

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΧΩΡΙΟ 16.000 Τ.Μ. 
ΣΤΗ HELEXPO  
 

Ένα χριστουγεννιάτικο χωριό έκτασης 16.000 τε-
τραγωνικών μέτρων, αντίστοιχο σε μέγεθος με 
αυτά που απαντώνται σε μεγάλες ευρωπαϊκές 
πόλεις, θα στηθεί –για πρώτη φορά στη Θεσσαλο-
νίκη- στους χώρους της Helexpo για 37 ημέρες, 
από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Ιανουαρίου. 
Στο χωριό-πάρκο, που θα διαμορφωθεί στα περί-
πτερα 13-14-15 και τους υπαίθριους χώρους του 
διεθνούς εκθεσιακού κέντρου κι έχει τον τίτλο 
«Christmas Magic City Thessaloniki», αναμένο-
νται 200.000 επισκέπτες.
Σύμφωνα με επιστολή του προέδρου της Helexpo, 
Πάρι Μαυρίδη, προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στόχοι της δη-

μιουργίας του πάρκου είναι –μεταξύ άλλων- οι 
εξής: η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε χριστου-
γεννιάτικο προορισμό κι η επιμήκυνση της τουρι-
στικής περιόδου, η δημιουργία και προβολή νέου 
θεματικού τουριστικού προϊόντος και η ανάπτυξη 
και προώθηση τουρισμού πόλεως (“city breaks”). 
Το χωριό θα περιλαμβάνει τέσσερις «υποενό-
τητες» και συγκεκριμένα: το Christmas Magic 
Show (με συναυλίες), το Christmas Magic 
Market (πωλήσεις χριστουγεννιάτικων ειδών και 
τροφίμων-ποτών σε 40 σπιτάκια), το Christmas 
Magic Kinderland (εργαστήρι ζαχαροπλαστικής, 
χειροτεχνίας, θεατρικό και τεχνολογικό εργαστή-
ρι) και το Christmas Magic Funpark ,(παγοδρό-
μιο και πίστα σκέιτμποαρντ, καρουζέλ, τρενάκι 
των Χριστουγέννων, διαγωνισμός graffiti κτλ) ενώ 
για την είσοδό τους οι μεμονωμένοι επισκέπτες 
θα καταβάλλουν 3 ευρώ εισιτήριο και οι ομάδες 
2,5 ευρώ. Για κάποιες δραστηριότητες εντός του 
πάρκου, όπως το καρουζέλ, θα καταβάλλεται  επι-
πλέον εισιτήριο. n

(Fibran Eco) 100% ανακυκλώσιμες, με φιλικά 
προς το περιβάλλον διογκωτικά μέσα.
Οι βαφές του κτηρίου είναι ελληνικές, πλαστικές, 
υδατοδιαλυτές, χωρίς αμμωνία.  

n Εξοικονόμιση Νερού
Έχουν ληφθεί μέτρα για την εξοικονόμιση του 
νερού στο εσωτερικό του κτηρίου με περιοριστές 
ροής στους χώρους υγιεινής και το χώρο Εστία-
σης και ανακυκλοφορία θερμού νερού σε προ-
ρυθμισμένη θερμοκρασία. 
Για τη φύτευση του υπαίθριου χώρου (δώμα και 
περιβάλλων χώρος) επιλέχθηκαν φυτά μεσογει-
ακά, κατάλληλα για το κλίμα της περιοχής, με 
μειωμένες απαιτήσεις άρδευσης σύμφωνα με τις 
σύγχρονες οικολογικές απαιτήσεις. Η άρδευση των 
χώρων γίνεται μέσω δικτύου στάγδην άρδευσης. 

n Μείωση και Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων
Στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του συγκρο-
τήματος, προβλέφθηκε και κατασκευάστηκε ει-
δικός χώρος συλλογής απορριμάτων και ανακυ-
κλώσιμων υλικών, για την ευκολία των χρηστών. 
Για τη μείωση του όγκου των υγρών αποβλήτων 
από τη βροχή επιλέχθηκε η δημιουργία μικρών 
επιφανειών από μη διαπερατά υλικά, αφήνοντας 
σχεδόν το σύνολο του υπαίθριου χώρου με επιφά-
νειες απόλυτα διαπερατές.  

n Χρήση Καινοτόμων Συστημάτων/ Εφαρμο-
γών/ Χρήση ΑΠΕ
Η λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και ψύ-
ξης των χώρων του κτιρίου (ψύκτης, λέβητες, κλι-
ματιστικές μονάδες, αντλίες και κυκλοφορητές), 
της διάταξης παραγωγής θερμού νερού χρήσης 
(συμβατικό και ηλιακό σύστημα) και όλα τα κυ-
κλώματα του φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων 
του κτιρίου ελέγχονται από Σύστημα Κεντρικού 
Ελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (BEMS). 
Το κτήριο αποτελεί πεδίο εφαρμογής και χρήσης 
τεχνολογιών για την εξοικονόμηση ενέργειας και 
νερού. Ένα πεδίο επίπεδων ηλιακών συλλεκτών 
συνολικής έκτασης περίπου 100m2 , που συνδέ-
εται μέσω εναλλακτών θερμότητας με δεξαμενές 
νερού συνολικής χωρητικότητας 4.000L για την 
αποθήκευση θερμότητας. Στις δεξαμενές αυτές  
συνδέεται η διάταξη παραγωγής θερμού νερού 
χρήσης και διάταξη προθέρμανσης αέρα των 
κλιματιστικών μονάδων του καθιστικού και του 
εστιατορίου. Εκτιμάται ότι το 55% της απαιτού-
μενης ενέργειας για την παραγωγή θερμού νερού 
χρήσης και το 8% της ενέργειας για τη θέρμανση 
χώρου σε ετήσια βάση θα καλύπτoνται από τη λει-
τουργία του ηλιακού συστήματος. Αυτό σημαίνει 
εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 35.000 kWh, 
δηλαδή εξοικονόμηση περίπου 4.000 m3 φυσικού 
αερίου που είναι το βασικό καύσιμο στο κτίριο. Η 
ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε ετήσια μείωση κατά 
8.5tn των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Στο σύνολο των δωματίων και στους κοινόχρη-
στους χώρους τους τοποθετήθηκαν ανεμιστήρες 
οροφής για το δροσισμό των χώρων και τον πε-
ριορισμό του χρόνου χρήσης των κλιματιστικών 
συσκευών. Στο σύνολο του συγκροτήματος εγκα-
ταστάθηκαν φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργει-
ακής κατανάλωσης. n



Διαβούλευση για το ενδεχόμενο δημιουργίας θα-
λάσσιας αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη 
ξεκινά το ΣΑΣΘ με τη συμμετοχή όλων των εμπλε-
κόμενων φορέων, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρός 
του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου. Στη συνέντευξή 
του στο «Τεχνογράφημα» εκτιμά ότι ο φορέας με-
τεξέλιξης του ΣΑΣΘ, που έχει ήδη δρομολογηθεί 
από το ΥΠΟΜΕΔΙ, θα πρέπει να έχει σημαντικές 
αρμοδιότητες. Υποστηρίζει ότι ζητούμενο είναι 
να επιτευχθεί η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της 
ύπαρξης επαρκούς προσφοράς ΜΜΜ, της υψη-
λής ποιότητάς τους και του μικρότερου δυνατού 
κόστους και ξεκαθαρίζει ότι το μετρό δεν πρέπει 
να ιδωθεί ως ανταγωνιστικό των λεωφορείων. Ο κ. 
Παπαϊωάννου δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημέ-
νος από τη σημερινή κατάσταση των αστικών συ-
γκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο τονίζει ότι 
η πόλη έχει τις καλλίτερες Δημόσιες Αστικές Συ-
γκοινωνίες με λεωφορεία στη χώρα. Χαρακτηρίζει 
«πονεμένη ιστορία» τη θέσπιση Ειδικών Λωρίδων 
Λεωφορείων και προαναγγέλλει την αύξησή τους 
τόσο σε αριθμό όσο και σε μήκος. Παράλληλα, δεν 
αποκλείει το ενδεχόμενο επέκτασης των λεωφο-
ρειακών γραμμών αλλά και του συστήματος τηλε-
ματικής του ΟΑΣΘ. Τέλος, πιστεύει ότι υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης των υπηρεσιών του ΟΑΣΘ 
και τάσσεται υπέρ της δημιουργίας περισσότερων 
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. 
  
n Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών 
παρουσιάζοντας το Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών 
Μεταφορών (ΣΣΥΜ) της Θεσσαλονίκης έκανε 
λόγο για την «ανάγκη δημιουργίας φορέα σχεδια-
σμού, συντονισμού και ανάπτυξης των υποδομών 
και ελέγχου των Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνι-
ών Θεσσαλονίκης». Στην ουσία πρόκειται για μία 
μετεξέλιξη του ΣΑΣΘ. Πως θεωρείτε ότι πρέπει να 
γίνει αυτή η μετεξέλιξη; Ποια πρέπει να είναι τα 
βασικά της χαρακτηριστικά;
Η μετεξέλιξη αυτή έχει ήδη δρομολογηθεί με το 
δεδομένο ότι το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) έχει αναθέσει σε Τεχνικό 
Σύμβουλο τη θεώρηση του όλου θέματος και την 
εξέταση εναλλακτικών μορφών δομής και οργάνω-
σης του νέου φορέα ώστε να επιλεγεί η καταλλη-
λότερη μορφή του και να νομοθετηθεί το ταχύτερο 
δυνατόν. Το ΣΑΣΘ και εγώ προσωπικά βρισκόμα-
στε σε συνεχή επαφή με το συντονιστή του τεχνικού 
συμβούλου ώστε να διαμορφωθεί το καταλληλότε-
ρο οργανωτικό σχήμα που θα ικανοποιεί τις παρα-
πάνω ανάγκες και βεβαίως θα αναθέτει στο μέλλον 
το έργο της εκτέλεσης των Δημοσίων Συγκοινωνι-
ών με διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με την Κοινο-
τική νομοθεσία. Ο φορέας αυτός κατά την άποψή 
μου θα πρέπει να έχει σημαντικές αρμοδιότητες 
– σε συνδυασμό πάντα με ότι προβλέπεται από τον 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ – όπως:
• Η διαμόρφωση μακροχρόνιας πολιτικής αστικών 
μεταφορών στην περιοχή ευθύνης του

• Ο ολοκληρωμένος στρατηγικός συγκοινωνιακός 
σχεδιασμός στην περιοχή ευθύνης του
• Ο εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας των 
μέσων μεταφοράς καθώς και η βελτιστοποίηση για 
τους πολίτες και την κοινωνία της συμπληρωματι-
κότητας αυτής
• Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 
πολίτες όλων των εκτελεστικών φορέων συγκοινω-
νιακού έργου
• Ο καθορισμός της βέλτιστης τιμολογιακής πο-
λιτικής προς επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
αστικών μεταφορών που έχει επιλεγεί
• Η διαχείριση της κινητικότητας των πολιτών ώστε 
να αποθαρρύνεται η χρήση των ΙΧ οχημάτων και να 
προωθείται η χρήση των ΜΜΜ
• Η διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής στάθμευ-
σης στην περιοχή ευθύνης του φορέα
• Η πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών σχε-
τικά με τις ΔΑΣ και τις μετακινήσεις γενικότερα
• Ο προγραμματισμός και η ανάθεση του έργου 
των ΔΑΣ σε εκτελεστικούς φορείς σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία
• Ο έλεγχος και η εποπτεία όλων των εκτελεστικών 
φορέων συγκοινωνιακού έργου στη βάση δεικτών 
απόδοσης και ποιότητας παρεχόμενου έργου
• Η ανάπτυξη υποδομών (δικτύων και τερματικών 
σταθμών) για την εξυπηρέτηση των χρηστών του 
συστήματος ΔΑΣ
• Η ανάληψη κάθε πρόσφορου έργου, δράσης και 
πρωτοβουλίας για την επίτευξη των βασικών στό-
χων του φορέα και της προώθησης των ΔΑΣ 

n Στο ΣΣΥΜ που παρουσιάστηκε υπήρχε μόνο 
μία μικρή (κι όχι κατατοπιστική) αναφορά στη 
θαλάσσια αστική συγκοινωνία. Θεωρείτε ότι δεν 
έχει μέλλον; Θα πρέπει η Θεσσαλονίκη να απο-
κτήσει θαλάσσια αστική συγκοινωνία;
Το αν έχει μέλλον ή όχι η θαλάσσια συγκοινωνία, 
θα προκύψει από τις κατάλληλες θεωρήσεις και 
μελέτες που ευελπιστώ ότι θα προωθηθούν σύ-
ντομα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συγκοι-
νωνιακού σχεδιασμού και όχι αποσπασματικά 
όπως γινόταν μέχρι τώρα. Το ΣΑΣΘ θα αρχίσει σύ-
ντομα σχετική διαβούλευση με τους εμπλεκόμε-
νους φορείς για να ξεκαθαρίσουν όλα τα θέματα 
που μέχρι τώρα δημιουργούσαν «σκιές» και δεν 
επέτρεπαν την υλοποίηση της θαλάσσιας συγκοι-
νωνίας. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη θα-
λάσσια συγκοινωνία είναι όπως γνωρίζετε αρκετά 
και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης το καθένα. 
Ενδεικτικά αναφέρω την αναγκαιότητα  καταλλή-
λων υποδομών για να προσεγγίζουν τα πλοιάρια, 
την αναγκαιότητα καταλλήλων χώρων αναμονής 
και εξυπηρετήσεων στα σημεία αυτά για τους επι-
βάτες, την ύπαρξη χώρων στάθμευσης για όσους 
προέρχονται από μακρινές τοποθεσίες, κλπ. Μια 
ακόμη σημαντική παράμετρος είναι η δυνατότη-
τα συνέχισης του ταξιδίου από τη στάση της θα-
λάσσιας συγκοινωνίας στην ξηρά με κατάλληλη 
συγκοινωνία που θα έχει οργανωθεί σε συμπλη-

ρωματική και όχι ανταγωνιστική λογική. Γίνεται 
αντιληπτό λοιπόν ότι αν δε διερευνηθούν διεξοδι-
κά όλα αυτά τα ζητήματα και δε δοθούν πειστικές 
απαντήσεις σε ότι αφορά τον τρόπο χρηματοδότη-
σης και υλοποίησής τους αλλά και δεν επιλεγεί η 
προσφορότερη διαγωνιστική διαδικασία, δεν είναι 
δυνατόν να δώσουμε μια οριστική απάντηση στο 
αν θα υλοποιηθεί η συγκοινωνία αυτή, τουλάχι-
στον όπως εκτιμώ ότι τη φανταζόμαστε όλοι. Μια 
μόνιμη, αξιόπιστη, φθηνή και ελκυστική εναλλα-
κτική μετακίνησης που θα προτιμάται αντί του ΙΧ. 
Δεν είναι δυνατόν να ονειρευόμαστε μια συγκοι-
νωνία που θα κοστίζει στον επιβάτη αλλά και στην 
Πολιτεία εφόσον την επιδοτεί περισσότερο απ’ ότι 
κοστίζει η σημερινή ή η αυριανή δυνατότητα με-
τακίνησης (πχ με λεωφορείο η με λεωφορείο και 
μετρό, κλπ). Το βασικότερο είναι να καταδειχθεί 
τόσο η κοινωνικο-οικονομική σκοπιμότητα της 
θαλάσσιας συγκοινωνίας όσο και η βιωσιμότητά 
της με τους όρους που θα καθορίσει η Πολιτεία. 
Για να γίνει αυτό πρέπει να εξετασθούν όλα τα 
προηγούμενα. 

n Το 2019 με βάση την ισχύουσα κοινοτική νομο-
θεσία απελευθερώνονται οι δημόσιες συγκοινω-
νίες. Ποιος θα αναλάβει το σχετικό διαγωνισμό; 
Πως θα λειτουργεί το σύστημα; Και πως βλέπετε 
τις συγκοινωνίες του 2019;
Οι διαγωνισμοί θα αναληφθούν από το νέο φορέα 
που θα διαδεχθεί το ΣΑΣΘ. Το 2019 είναι η ημε-
ρομηνία μετά την οποία δε μπορεί οι εκτελεστικοί 
φορείς όπως ο ΟΑΣΘ να εκτελούν έργο χωρίς δι-
αγωνισμό – εφόσον είναι ιδιωτικοί – ή με συγκε-
κριμένη σύμβαση ανάθεσης έργου εφόσον είναι 
δημόσιοι ή δημοτικοί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι 
δεν μπορεί η διαδικασία να γίνει νωρίτερα. Στην 
περίπτωση της Θεσσαλονίκης η όλη διαδικασία 
θα πρέπει να αρχίσει αρκετά πριν την εκτιμώμενη 
ημερομηνία λήξης της σημερινής σύμβασης του 
ΟΑΣΘ που συσχετίζεται με το έργο του Μετρό. Εάν 
η προετοιμασία που θα κάνει το νέο ΣΑΣΘ – με 
την κατάλληλη δομή και στελέχωση – είναι σωστή 
τότε θα πρέπει σε συνδυασμό και με την ύπαρξη 
του Μετρό να δούμε καλύτερες συγκοινωνίες. 
Επισημαίνω πάντως πως υπάρχουν και πολλοί άλ-
λοι παράγοντες που επηρεάζουν την παρεχόμενη 
ποιότητα των ΔΑΣ και που σήμερα δεν μπορούν να 
ελεγχθούν από το ΣΑΣΘ. Με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και 
τα νέα δεδομένα που θα διαμορφωθούν θα είναι 
δυνατή η σημαντική βελτίωση της κατάστασης. Το 
ζητούμενο είναι επιτευχθεί η βέλτιστη ισορροπία 
μεταξύ της ύπαρξης επαρκούς προσφοράς ΜΜΜ, 
της υψηλής ποιότητάς τους και του μικρότερου 
δυνατού κόστους. 

n Το Συμβούλιο λαμβάνει από τώρα μέριμνα για 
την ομαλή συνεργασία ΟΑΣΘ και μετρό, προκει-
μένου να δύο μέσα να λειτουργήσουν συμπλη-
ρωματικά κι όχι ανταγωνιστικά;
Αυτό ισχύει όπως το περιγράφετε. Μάλιστα ο 

Tο σχήμα που θα προκύ-
ψει από τη μετεξέλιξη 

του ΣΑΣΘ θα αναθέτει το 
έργο της εκτέλεσης των 

Δημοσίων Συγκοινωνιών 
με διεθνή διαγωνισμό 

Tο ΣΑΣΘ θα αρχίσει 
σύντομα σχετική διαβού-

λευση με τους εμπλε-
κόμενους φορείς για να 

ξεκαθαρίσουν όλα τα 
θέματα που μέχρι τώρα 

δημιουργούσαν «σκιές» 
και δεν επέτρεπαν την 

υλοποίηση της θαλάσσι-
ας συγκοινωνίας 

Tο 2019 είναι η ημερο-
μηνία μετά την οποία δεν 

μπορεί οι εκτελεστικοί 
φορείς όπως ο ΟΑΣΘ να 

εκτελούν έργο χωρίς 
διαγωνισμό –εφόσον 
είναι ιδιωτικοί– ή με 

συγκεκριμένη σύμβαση 
ανάθεσης έργου εφόσον 

είναι δημόσιοι ή δημο-
τικοί 

Tο Μετρό δεν πρέπει να 
ιδωθεί ως ανταγωνι-

στικό των λεωφορείων, 
αλλά ως η δυνατότητα 

να στραφούν οι πολίτες 
στα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς 

Το ΣΑΣΘ ξεκινά διαβούλευση για τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία
n Άγγελος Αγγελίδης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Προέδρος του ΣΑΣΘ 
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Δεν θα πρέπει να παρα-
γνωρίσω ότι στη πόλη μας 
έχουμε τις καλλίτερες ΔΑΣ 
με λεωφορεία από κάθε 
άλλη πόλη στη χώρα 

Οι προκλήσεις για το ΣΑΣΘ 
και για μένα προσωπικά 
είναι πολλές και νοιώθω 
ότι πρέπει να ανταποκρι-
θούμε στις προσδοκίες 
των πολιτών 

Ο αριθμός και το μήκος 
των ΕΛΛ θα αυξηθούν, ελ-
πίζω σύντομα, με δική μας 
παρέμβαση αλλά και με 
δεδομένη την βούληση της 
ηγεσίας του Υπουργείου 

Να προωθηθούν οι ΔΑΣ 
οι επεκτάσεις των λεω-
φορειακών γραμμών είναι 
δυνατές μόνο με νομοθε-
τική ρύθμιση και φυσικά 
ύστερα από τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας με την 
εκπόνηση καταλλήλων 
μελετών 

Είμαι υπέρ της δημιουρ-
γίας περισσότερων πεζο-
δρόμων καθώς και υπέρ 
της δημιουργία δικτύου 
ποδηλατοδρόμων 

Η δημιουργία πεζοδρόμων 
και ποδηλατοδρόμων, οι 
επεμβάσεις στον αστικό 
ιστό και η προώθηση των 
ΜΜΜ αποτελούν κοινούς 
στόχους

ΟΑΣΘ κατανοεί τη μελλοντική κατάσταση και 
ετοιμάζεται κατάλληλα ώστε να αντιμετωπίσει με 
επιτυχία τις προκλήσεις που έρχονται σύντομα. Το 
Μετρό δεν πρέπει να ιδωθεί ως ανταγωνιστικό των 
λεωφορείων, αλλά ως η δυνατότητα να στραφούν 
οι πολίτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και να 
αυξηθεί σημαντικά, να διπλασιασθεί θα έλεγα εάν 
είναι δυνατόν η επιβατική κίνηση, αφήνοντας το ΙΧ 
περισσότερες φορές και για μεγαλύτερο διάστη-
μα στο σπίτι. Η αύξηση αυτή θα επιτευχθεί μόνο 
με τη συμπληρωματικότητα, από την οποία έχει 
να κερδίσει πέραν από την πόλη και τους πολίτες 
και ο ΟΑΣΘ. Οι μελέτες είτε από το διεθνή χώρο 
είτε από περιπτώσεις στην Ελλάδα δείχνουν ότι 
με τη συμπληρωματικότητα των μέσων και με το 
λεγόμενο κοινό ή ενιαίο εισιτήριο η συνολική επι-
βατική κίνηση αυξάνει σημαντικά σε σχέση με το 
αν τα διάφορα μέσα λειτουργούν ανεξάρτητα και 
ανταγωνιστικά. Σε συνθήκες ανταγωνισμού βγαί-
νει δυναμωμένο το ΙΧ δηλαδή ο κόσμος στρέφεται 
στα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς με τις γνωστές συ-
νέπειες συμφόρησης, υποβάθμιση τρόπου ζωής 
και ποιότητας του περιβάλλοντος. 

n Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη σημερινή 
κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσ-
σαλονίκη;
Είναι προφανές ότι δεν είμαι ικανοποιημένος και 
για το λόγο αυτό προσπαθώ για να γίνουν πολλά 
στο χώρο των ΔΑΣ. Εν τούτοις η ικανοποίηση είναι 
μια σχετική έννοια, και επομένως δε θα πρέπει να 
παραγνωρίσω ότι στη πόλη μας έχουμε τις καλ-
λίτερες ΔΑΣ με λεωφορεία από κάθε άλλη πόλη 
στη χώρα. Η Αθήνα πέρασε σε μια άλλη εποχή 
στις ΔΑΣ μόνο μετά την κατασκευή του Μετρό και 
των άλλων μέσων που έγιναν με την ευκαιρία των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Οι προκλήσεις για το ΣΑΣΘ 
και για μένα προσωπικά είναι πολλές και νοιώθω 
ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες 
των πολιτών. Όλοι μας θέλουμε ΔΑΣ αντίστοιχες 
άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων, δεν είναι όμως πά-
ντα προφανής ο τρόπος και ο δρόμος για να το 
πετύχουμε αυτό. Πρέπει δυστυχώς να αντιμετω-
πίσουμε προβλήματα και κακοδαιμονίες πολλών 
δεκαετιών που δε μας επιτρέπουν να υλοποιήσου-
με τις παρεμβάσεις που επιχειρούμε. Η ύπαρξη 
Πολιτικής Βούλησης και η έμπρακτη στήριξη της 
Πολιτείας είναι βασικές συνιστώσες στην επιτυχία 
της όποιας προσπάθειας του ΣΑΣΘ ή αντίστοιχων 
φορέων. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι παρά την 
αρνητική οικονομική συγκυρία θα σταθεί δυνατόν 
να γίνουν οι απαραίτητες τομές και να πετύχουμε 
αρκετούς πό τους στόχους που έχουμε θέσει. 

n Υπάρχει ενδεχόμενο επέκτασης των λεωφο-
ρειολωρίδων στη Θεσσαλονίκη; Ποιος έχει την 
ευθύνη να λάβει τη σχετική απόφαση; 
Η θέσπιση Ειδικών Λωρίδων Λεωφορείων (ΕΛΛ) 
είναι μια πονεμένη ιστορία που σχετίζεται μετα-
ξύ των άλλων και με την υπάρχουσα νομοθεσία. 

Ο αριθμός και το μήκος των ΕΛΛ θα αυξηθούν, 
ελπίζω σύντομα, με δική μας παρέμβαση αλλά 
και με δεδομένη την βούληση της ηγεσίας του 
Υπουργείου να προωθηθούν οι ΔΑΣ. Προχωράμε 
επίσης σε πρόταση για αλλαγές στη σχετική νο-
μοθεσία ώστε να απλοποιηθεί η όλη διαδικασία 
ίδρυσης ΕΛΛ, καθότι σήμερα απαιτείται έκδοση 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμοδίων 
Υπουργείων καθώς και μια σειρά από ενέργειες 
που πρέπει να προηγηθούν. Μπορώ να σας πω 
με βάση το διαθέσιμο υλικό που υπάρχει στο 
ΣΑΣΘ ότι τα τελευταία 10 έτη έχει ξοδευτεί απί-
στευτος χρόνος και προσπάθεια σε επικοινωνία 
φορέων, αλληλογραφία, γνωματεύσεις, κλπ για 
να διευθετηθούν ή να προωθηθούν τα θέματα 
που σχετίζονται με τις ΕΛΛ με πενιχρά έως μη-
δαμινά αποτελέσματα. Εάν μετατρέπαμε αυτή τη 
προσπάθεια σε χρήμα θα μπορούσαμε να είχαμε 
φτιάξει δεκάδες χιλιόμετρα λεωφορειολωρίδων 
με τεράστια κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για 
τους χρήστες των ΔΑΣ, τον ίδιο τον ΟΑΣΘ αλλά και 
την Πολιτεία γενικότερα. Δυστυχώς εκεί που φαί-
νεται ότι πάσχουμε περισσότερο είναι τα απλά και 
προφανή πράγματα. 
 
n Πρόσφατα ανακοινώθηκε επέκταση των λεω-
φορειακών γραμμών προς πολλές περιοχές της 
επαρχίας Λαγκαδά. Σχεδιάζετε ή προωθείτε κι 
άλλες επεκτάσεις;
Οι επεκτάσεις είναι δυνατές μόνο με νομοθετι-
κή ρύθμιση και φυσικά ύστερα από τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας με την εκπόνηση καταλλήλων 
μελετών. Με δεδομένη την θεσμική αναβάθμιση 
το ΣΑΣΘ και τις αυξημένες δυνατότητες που θα 
έχει αλλά και την διοικητική αναδιάρθρωση του 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ θα επανεξετασθούν αρκετά θέ-
ματα που αφορούν τις ΔΑΣ στο σημερινό νομό 
Θεσσαλονίκης ώστε να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση 
των πολιτών. Εφόσον προκύψει αναγκαιότητα για 
επεκτάσεις φυσικά και το ΣΑΣΘ θα τις υποστηρί-
ξει. Το θέμα πάντως δεν είναι όσο απλό φαίνεται 
αφού υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει 
να λάβει κάποιος υπόψη του. Για παράδειγμα 
στις υπεραστικές μετακινήσεις τίθεται θέμα δι-
αφορετικού τύπου οχήματος που να προσφέρει 
υψηλότερο επίπεδο οδικής ασφάλειας απ’ ότι ένα 
αστικό λεωφορείο, λόγω των υψηλών ταχυτήτων 
που αναπτύσσονται. Το ΣΑΣΘ έχει εντάξει στο 
Πρόγραμμά του τέτοια θέματα στην προσπάθεια 
μιας ολοκληρωμένης θεώρησης των προβλημά-
των που αφορούν τις ΔΑΣ. 

n Tο σύστημα τηλεματικής έχει «κερδίσει» τους 
επιβάτες, οι οποίοι το έχουν κρίνει θετικά. Θα το 
επεκτείνετε; Κι αν ναι, σε ποιες περιοχές;
Το σύστημα Τηλεματικής το αναπτύσσει ο ΟΑΣΘ, 
και αν δεν κάνω λάθος σκοπεύει να προχωρήσει 
στην τοποθέτηση ακόμη 200 «έξυπνων» στάσεων. 
Το ΣΑΣΘ φυσικά και θα συνηγορήσει στην επέ-
κταση του συστήματος. Πάντως σε ότι αφορά τα 

συστήματα επί των οχημάτων, είναι εξοπλισμένα 
όλα τα οχήματα, και επομένως η όποια επέκτα-
ση αφορά αφενός τις στάσεις και αφετέρου νέες 
υπηρεσίες προς τους επιβάτες, όπως για παρά-
δειγμα η πληροφόρηση για το χρόνο διέλευσης 
των οχημάτων μέσω κινητού ή σταθερού τηλεφώ-
νου. Η επέκταση της Τηλεματικής στις στάσεις δε 
γίνεται στη λογική κάλυψης μια συγκεκριμένης 
περιοχής, αλλά στη λογική εξυπηρέτησης όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του επιβατικού κοι-
νού σε συνδυασμό με τη χρησιμότητα της παροχής 
πληροφόρησης. Επιλέγονται δηλαδή με πολλαπλά 
κριτήρια οι στάσεις εκείνες που μεγιστοποιούν τη 
χρησιμότητα στο επιβατικό κοινό. 

n Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 
των υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΑΣΘ;
Φυσικά και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και 
για το στόχο αυτό δουλεύουμε μαζί με τον ΟΑΣΘ σε 
αρκετά αντικείμενα. Ενδεικτικά αναφέρω τον με-
ρικό επανασχεδιασμό των λεωφορειακών γραμ-
μών, την υλοποίηση των ΕΛΛ – με χρηματοδότηση 
του ΟΑΣΘ-, την πληροφόρηση των επιβατών, την 
υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, 
κα. Κατά τα άλλα ισχύουν τα όσα προανέφερα για 
τις προκλήσεις που υπάρχουν για μένα και τους 
συνεργάτες μου. Και αναφέροντας τους συνερ-
γάτες του ΣΑΣΘ θα ήθελα να τονίσω ότι χωρίς το 
κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό δεν είναι δυνα-
τόν να επιτευχθούν οι συχνά δύσκολοι στόχοι που 
θέτουμε. Αξιοποιώ λοιπόν την ευκαιρία που μου 
δίνετε για να ευχαριστήσω δημόσια όλους τους 
συνεργάτες του ΣΑΣΘ για το έργο που παρέχουν 
για τη βελτίωση των ΔΑΣ της Θεσσαλονίκης.  

n Eίστε υπέρ της δημιουργίας περισσότερων πε-
ζοδρομήσεων; Θα βοηθήσει το έργο σας;  
Σαφώς και είμαι υπέρ της δημιουργίας περισ-
σότερων πεζοδρόμων καθώς και υπέρ της δη-
μιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων. Η πόλη μας 
έχει πολύ μικρό αριθμό πεζοδρόμων όχι μόνο σε 
σχέση με ευρωπαϊκές πόλεις αλλά σε σχέση και 
με άλλες ελληνικές πόλεις. Θα πρέπει να στα-
ματήσουμε να σκεφτόμαστε τόσο πολύ για το τι 
θα απογίνουν τα αυτοκίνητα και να τολμήσουμε 
δραστικές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία πε-
ζοδρόμων. Θα πρέπει επιτέλους να δούμε τι θα 
απογίνουν οι άνθρωποι. Όπως ίσως γνωρίζετε το 
ΣΑΣΘ και ο ΟΡΘΕ έχουν συμφωνήσει στο πλαίσιο 
ενός Μνημονίου Συνεργασίας, στο οποίο μετέχουν 
και άλλοι φορείς, να συνεργαστούν στενά για να 
προωθηθούν οι στόχοι της δημιουργίας μιας πιο 
ανθρώπινης πόλης. Στόχοι κοινοί για τους οποί-
ους ο κάθε φορέας έχει το ρόλο και φυσικά αλλη-
λοσυμπληρώνονται. Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή 
η δημιουργία πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, 
οι επεμβάσεις στον αστικό ιστό και η προώθηση 
των ΜΜΜ αποτελούν κοινούς στόχους. n
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ RELAX
ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ, ΚΥΦΩΣΗΣ, ΛΟΡΔΩΣΗΣ

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

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

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Μηχανικός για συστέγαση και συνεργασία 
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 697 7825257.  
Μηχανικός από εξαγωγική βιομηχανία 
καλλυντικών με έδρα ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, ως 
γενικός διευθυντής εργοστάσιου και πα-
ραγωγής  με ανάλογη προϋπηρεσία (βιο-
μηχανία τροφίμων - καταναλωτικών προϊ-
όντων). Βιογραφικό email: dimitrios.vos@
smilevos.gr.  
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. 
Εμπειρία και γνώση στην διδασκαλία των 
προγραμμάτων: Η/Υ(MS Office), AutoCAD 
2d - 3d, ArchiCAD, Solid edge, 3d studio 
max, Photoshop, web design. Γνώση και 
εμπειρία στη διδασκαλία ενεργειακής 
μελέτης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και φωτοβολ-
ταϊκων. Βιογραφικό email: seminaria97@
gmail.com.  
Μηχανικός από ξενοδοχειακή επιχείρηση 
στη Χαλκιδική, για τεχνικός προϊστάμενος. 
Γνώσεις ηλεκτρομηχανολογικές και ηλε-
κτρονικές, 10ετής εμπειρία σε μεγάλες 
ξενοδοχειακές μονάδες, νοσοκομεία, ή 
πλοία. Βιογραφικό στη διεύθυνση: Τουρι-
στικά συγκροτήματα Ελλάδος Α.Ε., Καρό-
λου Ντηλ 6 2ος όροφος Τ.Κ. 54623 Θεσσα-
λονίκη, email: hr@ghotels.gr.  
Test Engineer based in Austria, Code: 
GRC/3756, Qualifications: Degree in 
electronic engineering or related field 
Communication skills in English •Open 
minded for system level coherences , 
annual wage: 40000€ -50000€ . 
Numerical Evaluation Engineer based in 
Austria, Code: GRC / 3776, Qualifications: 
Experience in numerical software 
(ANSYS, MATLAB / Simulink) preferred. 
University degree in mechanical 
engineering, annual wage: 40000€  
Senior Test Engineer based in Austria, 
Code: GRC/ 3757, Qualifications: Degree 
in electronic engineering or related 
field Experience in automatic testing 
e.g. • Teradyne Automotive experience 
advantageous •Communication skills in 
English.
annual wage: 45000 €  
DSP Design Engineer based in New 
Zealand, Code: 3674, Qualifications: 
Skills in embedded C & C++ Experienced 
in the development of physical layers 
for wireless communication systems• 
Development experience with fixed point 
DSP’s Experience developing in Windows 
& Linux environments •Experienced in 
the development of real time embedded 
systems• Experience in all phases of 
the development lifecycle •Excellent 
communication skills in English, annual 
wage: 32000 € -41000 €  
Design Engineer - Embedded 
Software based in New Zealand, 
Code: GRC/3685, Qualifications: 
Real-time embedded development 
experience Strong C++ knowledge 
OOD knowledge and experience Linux 
development environments• Unit test 
frameworks •Exposure to commercial 
product development• Good analytical, 
integration, support, debugging skills 
•Familiarity with common bench test 
equipment• Familiarity with Agile 
methodology• Excellent communication 
skills in English, annual wage: 25000€ 
-41000€.  
Application Engineer (based in 
Amsterdam), Code: GRC/3634. 
Qualifications: MSc or PhD degree in 
Physics, Optics, Electronics, Micro-
electronics, Chemical Engineering or IC 
manufacturing •1-2 years experience in 
an IC manufacturing environment, with 
strong emphases on the lithography 
processing and application of imaging 

& overlay solutions in a production 
fab is preferred. •Strong technical 
background and drive towards solutions. 
•Willingness to travel international up to 
30%. Excellent knowledge of the English 
language. annual wage: 35000€-50000€  
Senior Product Engineer based in 
Austria, Code: GRC/3758
Qualifications: • Degree in Electronic 
Engineering, Semiconductor Physics or 
equivalent background 5+ Years of Work 
experience required (e.g. Product- or 
Quality / Failure Analysis Engineer) •  
Experience in the field of semiconductor 
technologies, failure analysis of integrated 
circuits • Experience with Failure Analysis 
and bench probing techniques • English 
(spoken and written) MEMS experience 
a strong plus. • Initiative, team oriented. 
• Excellent data analysis and analytical 
skills, annual wage: 45000 €  
Design Engineer (Embedded Software 
& DSP) based in New Zealand, 
GRC/3687, Qualifications: Real-time 
embedded development experience 
•Strong C++, knowledge OOD knowledge 
and experience Windows and Linux 
development environments• Experience 
with unit test frameworks •Exposure 
to commercial product development 
•Familiarity with Agile methodology 
•Familiarity with DSP theory and practice 
•Familiarity with RF test equipment 
•Wireless communication product 
experience• Excellent communication 
skills in English language, annual wage: 
25000-41000 
Senior Software Design Engineer 
– Terminals UI & Applications based in 
New Zealand, Code: 3682, Qualifications: 
Previous experience of the full software 
lifecycle is definitely required (ideally on 
a similar project) • Embedded software 
design experience. • Good C skills, and 
skills in a complementary scripting 
language (e.g. Python, Ruby) Experience 
of User Interface implementation. 
•Experience with communication 
protocols. • Comfortable working on 
a large, shared code base. Excellent 
communication skills in English, annual 
wage: 32000€ -41000€  
System Install Engineer (based 
in Amsterdam), Code: GRC/3714, 
Qualifications: Bachelor in Electrical 
Engineering or Electronics or Technical 
Physics or Mechatronics or Aviation 
Engineering (with Specialization in 
Electrical Engineering, electronics or IT) 
•.Knowledge of pneumatics, hydraulics, 
electronics, and semiconductor 
processes, relevant software and related. 
•Electrical Engineering, Electronics, 
Applied Science. •Experience: 0 - 2 
relevant working experience. • Able to 
travel 50% of the time to customers world 
wide (after 1 year). • Excellent knowledge 
of the English language, annual wage: 
30000€ - 40000€ 
Senior Design Engineer - Systems 
based in New Zealand, GRC/3686, 
Qualifications: Working knowledge 
of the systems engineering process 
•Experience with radio systems both 
at an implementation and system 
level •Embedded software experience 
•Digital hardware design experience 
IP network exposure •Confidence with 
communication protocols •Document 
management experience (requirements 
documents) •Good technical writing 

ability •Confidence with equipment setup 
and configuration as well as managing 
the configuration of the unit under test 
•Ability to diagnose problems at a high 
level and coordinate the debugging, 
improved design, testing, deployment 
and validation of suitable fixes •Excellent 
knowledge of the English language, 
annual wage: 32000-41000. 
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής από 
εταιρεία κατασκευής λογισμικού ως 
developer. Γνώση php, mysql, Abode 
Flash, Photoshop, εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις. Τηλ 2310 768685, 
Δευτέρα – Παρασκευή από 12:00 - 18:00. 
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 αναβα-
τόρια . Τηλ 697 6800825. 
Μηχανολόγος από εταιρεία ανελκυστή-
ρων. Γνώση Αγγλικών. Τηλ. 2310 464282.  
Μηχανολόγος από ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
εταιρεία. 5ετής εμπειρία σε βιομηχανική 
παραγωγή. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Βιογρα-
φικό Τηλ 23430 95645. 
Πολιτικός Μηχανικός από εκπαιδευτικό 
όμιλο. Τηλ. 2310 227910. 
Πολιτικός Μηχανικός από γραφείο μηχα-
νολόγου μηχανικού για εσωτερικός συνερ-
γάτης. Εμπειρία στο σχεδιασμό βιομηχα-
νικών μεταλλικών κτιρίων. Γνώση Γ.Ο.Κ., 
έκδοση οικοδομικών αδειών. Fax 2310 
239995, email: tze_viki@hotmail.com, 
dimivitk@yahoo.gr.  
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία ξύ-
λινων δομικών στοιχείων κατασκευών με 
έδρα στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, για την θέση του 
πωλητή. Προϋπηρεσία. Γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικό και συστατικές επιστολές, Fax 
2310 795167, Τηλ 2310 795796. 
Πολιτικός Μηχανικός  ενεργειακής κα-
τεύθυνσης από ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΚΗ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για τη 
μελέτη και κατασκευή έργων Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας και κυρίως Μικρών 
Υδροηλεκτρικών Σταθμών. Γνώση άπται-
στων Αγγλικών, Η/Υ. 5 - 10έτη εμπειρία, 
μεταφορικό μέσο και δυνατότητα για τα-
ξίδια. Μεταπτυχιακές σπουδές ή εμπειρία 
στο χώρο των Α.Π.Ε ή υδραυλικών έργων 
επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310 426878, 
email: eco-varg@otenet.gr. 
Experienced Project manager (based 
in Rotterdam), Code: GRC/3698, 
Qualifications: A university or higher 
professional qualification in civil 
engineering or similar. • A minimum 
of ten years work experience in water 
construction or dredging. • Willingness 
to work abroad for an average of eight 
months a year. • Fluency in English 
and preferably other languages, annual 
wage: 50000-60000 €  
Sales Executive / Engineer based 
in Rotterdam, (Code: GRC/3712). 
Qualifications: Bachelor or Master 
degree in Chemical Engineering or 
Mechanical Engineering • Several 
years of experience working as process 
engineer within the hydrogen technology. 
•4-10 years experience as sales engineer 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

within the hydrogen technology • Willing 
to travel, annual wage: 45000-55000 €  
Τοπογράφος Μηχανικός νέος νέα, από 
τεχνικό γραφείο για εργασίες πεδίου και 
γραφείου. Άδεια οδηγήσεως. Τηλ. 697, 
7221830, ώρες 10:00 – 19:00, email: 
texniki.ergo@gmail.com. 

 
  

Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Τάξης 
Α’ στις κατηγορίες (06) αρχιτεκτονικές 
μελέτες, (07) ειδικές αρχιτεκτονικές με-
λέτες, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 697 
3703174, email: apapadimos@gmail.
com. 
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2006, με μετα-
πτυχιακό στον ενεργειακό - βιοκλιματικό 
σχεδιασμό (Environmental Design & 
Engineering Bartlett UCL ), ευχέρεια 
στη σύνθεση και εσωτερικές ανακαινί-
σεις, έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση 
AutoCAD 2D - 3D, 3D MAX, Photoshop, 
In design, Sketch Up, Ecotect, για μόνι-
μη ή και εξωτερική συνεργασία σε αρχι-
τεκτονικά γραφεία και εταιρείες. Τηλ 697 
7000561, email: ab2.arch@gmail.com. 
Ηλεκτρολόγος για στελέχωση εταιρείας 
με ΜΕΚ Γ’ ηλεκτρομηχανολογικά, βιο-
μηχανικά-ενεργειακά, ΜΕΚ Α’ υδραυλικά 
υπό πίεση. Τηλ 697 4400276.  
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ μέλος 
ΤΕΕ 2005, με 4έτη προϋπηρεσία σε τεχνι-
κές εταιρείες. Γνώση μελετών φυσικού 
αερίου, ΜΕΚ Α’, Αγγλικών, Η/Υ(MS Office), 
AutoCAD, 4Μ, για εργασία στην περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697 7386856.  
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1990, για τεχνι-
κός ασφαλείας, επίβλεψη, βιομηχανίας. 
Τηλ. 697 9234040.  
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1985, με πτυχίο 
ΜΕΚ Δ’ ηλεκτρομηχαλογικά, υδραυλικά 
υπό πίεση, βιομηχανικά - ενεργειακά, για 
στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 693 2484474. 
Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εμπειρία 
σε στατικές μελέτες δημοσίων και ιδιωτι-
κών έργων (γέφυρες, προένταση, σύμμει-
κτα, φέρουσα τοιχοποιία) και μελετητικό 
Β’ τάξης  στην κατηγορία 8, για συνεργα-
σία. Τηλ 697 6765233.  
Πολιτικός Μηχανικός με πολυετή 
εμπειρία στη Διεύθυνση, Διοίκηση και 
Κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων 
(Οδοποιία, Υδραυλικά, Κτιριακά) αλλά και 
σημαντική εμπειρία στην επίβλεψη και δι-
αχείριση μεγάλων συμβάσεων του δημο-
σίου. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ, για 
συνεργασία με κατασκευαστική εταιρεία ή 
εταιρεία συμβούλων. Τηλ. 694 6799884. 
Πολιτικός Μηχανικός δομοστατικού 
τομέα, με 3ετή εμπειρία σε στατικές 
μελέτες μεταλλικών – σύμμεικτων κτι-
ρίων και διπλωματική σε ενεργειακό 
σχεδιασμό. Γνώση AutoCAD, Instant, 
Strad(4M) και προγράμματα ενεργειακής 
προσομοίωσης(Εnergy +, Kenak 4M), για 
συνεργασία με κατασκευαστική εταιρεία  
ή τεχνική εταιρεία. Τηλ. 694 7404753, 
email: eva.dimoudi@gmail.com.
.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n   Πεζόδρομοι - εμπόρευμα 

και ...αυθόρμητες 
μεζονέτες 

 04
n  Ευρεία σύσκεψη παρουσία 

Δ. Ρέππα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ 

n  2ο Συνέδριο Ρομποτικής

 05
n  Φυτεμένα δώματα:  

H ανάκτηση του χαμένου 
εδάφους

n  Παράδειγμα μελέτης 
ενεργειακής απόδοσης 
κτηρίου

 06
n  Για το πρόγραμμα 

«Θεσσαλονίκη 2012»

 15
n  Ο ΚΕΝΑΚ και οι κάτοικοι 

μιας άλλης χώρας

 16
n  Συλλογικά-Παραταξιακά

 18
n  Βιοκλιματική εστία 

σπουδαστών
 

 19
n  Ν’ αλλάξουμε (την) πόλη
n  Χριστουγεννιάτικο χωριό 

16.000τ.μ. στη Helexpo 
n  Κατασκευές από φέρουσα 

τοιχοποιία και ΚΕΝΑΚ

 20
n  Παναγιώτης Παπαϊωάννου
  Το ΣΑΣΘ ξεκινά διαβούλευση για τη 

θαλάσσια αστική συγκοινωνία

 23
n  Ζητείται

  07
n  Επισκέψεις υποψηφίων 

στο ΤΕΕ/ΤΚΜ
n  Σεμινάρια στους νομούς 

για ενεργειακή μελέτη
 

 08
n  Ενδιαφέρουν
 

 10
n  Αρχιτεκτονικός τουρισμός 

...στο διαδίκτυο!
n  «Το θανάσιμο αμάρτημα 

της λαγνείας...»

 11
n  Τ’ αρχοντόσπιτα της παλιάς 

Θεσσαλονίκης
n  Περί των εργαζομένων στην 

εγνατία οδό Α.Ε.

 12-13
n  Road trip: USA
   Oδηγώντας 16.994 χιλιόμετρα σε 

61 μέρες

 

 14
n  Mε μια ματιά 


