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

EDITORIAL

Οι εκλογές τελείωσαν, οι προβολείς έσβησαν και στα πρωτοσέλιδα 
επανήλθαν τα γνωστά θέματα: οικονομία, μέτρα, spreads.
Οι εκλογείς έστειλαν μηνύματα τα οποία –θεωρητικά – παρέλαβαν όσοι 
εκλέχτηκαν, όσοι απέτυχαν και όσοι τους υποστήριξαν, είτε τους μεν είτε  
τους δε. 
Σε κάθε περίπτωση, σε ένα μήνα αρχίζει να εφαρμόζεται μία από τις 
σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της μεταπολιτευτικής ιστορίας της χώρας. 
Η περιφέρεια αποκτά αιρετούς άρχοντες, οι δήμοι διευρύνονται, τόσο σε 
ότι αφορά την περιοχή όσο και το πλαίσιο αρμοδιότητάς τους, η νομαρχία 
καταργείται. 
Η μεταρρύθμιση έχει το όνομα ενός αρχιτέκτονα, του «Καλλικράτη». 
Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να αποκτήσει και ….τη χάρη του και σε 
αυτή την προσπάθεια  το ΤΕΕ δηλώνει «παρών». 
Είχαμε επισημάνει τα προβλήματα του σχεδίου. Παρουσιάσαμε τις απόψεις 
μας τεκμηριωμένα, μαζί με προτάσεις για την άρση τους. 
Δεν τις αποσύρουμε. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι το σύστημα 
χρειάζεται περαιτέρω οργάνωση και βελτιώσεις. Συνεχίζουμε να 
πιστεύουμε ότι το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης χρειάζεται 
Μητροπολιτική Διοίκηση, για να λύσει τα χρονίζοντα προβλήματά του και 
να σχεδιάσει αειφόρα το μέλλον του.  
Ταυτόχρονα όμως υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις νέες 
αυτοδιοικητικές δομές και δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε δίπλα 
στους νέους άρχοντες, όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ, όπως 
υπαγορεύει η ιστορία του.
Οι νέοι Οργανισμοί, λόγω και μεγέθους και αρμοδιοτήτων, όπως είπαμε, 
είναι εξαιρετικά απαιτητικοί. Έχουν να διαχειριστούν τα προβλήματα, να 
αναδείξουν τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και να σχεδιάσουν ανάπτυξη 
για τους Δήμους και τους πολίτες τους. Χρειάζεται να βγουν από το 
επαρχιώτικης κοπής καβούκι τους, να συνδιαλλαγούν και να ανταγωνιστούν 
με τους αντίστοιχους οργανισμούς της Ευρώπης και του Κόσμου.  Πρέπει 
να αφήσουν την ψηφοθηρική πολιτική των ημέτερων και να ασχοληθούν 
με το καλό της «Πόλης» με την Αριστοτελική έννοια. Να αποκτήσουν 
σύγχρονες υποδομές αλλά να ενισχύσουν και την ελκυστικότητα του 
αστικού τοπίου. Και αυτό δεν γίνεται με τα τρέχουσας λογικής εξωραϊστικά 
έργα, τις πλακοστρώσεις και την εμπορευματοποίηση του δημόσιου χώρου. 
Όσο για την αιρετή Περιφέρεια, το μέγεθος του εγχειρήματος 
είναι προφανές: Η Ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική ασκείται και 
επικεντρώνεται στη χωρική και διοικητική μονάδα της Περιφέρειας. 
Το ΕΣΠΑ, παρά την κεντρομόλο του οργάνωση, αφήνει σημαντικό 
διαχειριστικό ρόλο, σε ότι αφορά τα ΠΕΠ, στους νέους αιρετούς άρχοντες. 
Το σημαντικότερο όμως είναι το ανεκτίμητης αξίας εθνικό κεφάλαιο που 
έχουν να αναδείξουν και να διαχειριστούν οι Περιφέρεις: το ανθρώπινο 
δυναμικό, οι φυσικοί πόροι, οι υπάρχουσες υποδομές, ο μνημειακός 
πλούτος, ο πολιτισμός.
Αναγκαία συνθήκη για να ανταποκριθούν οι νέοι θεσμοί στις απαιτήσεις 
του ρόλου τους είναι η οργάνωση σύγχρονων Τεχνικών Υπηρεσιών, ικανά 
στελεχωμένων και πλήρως ενημερωμένων.  Οι εκλεγμένοι των Δήμων 
και της Περιφέρειας, από την πλευρά τους, πρέπει να εμπιστεύονται 
τους μηχανικούς των υπηρεσιών τους και τους, να προστρέχουν στην 
επιστημονική τους γνώση και να αξιοποιούν την εμπειρία τους.
Ένα ζήτημα που θα προκύψει άμεσα είναι το πλεονάζον κτιριακό κεφάλαιο, 
λόγω της συνένωσης των Δήμων αλλά και της κατάργησης των Νομαρχιών. 
Δεν αναφερόμαστε παρεμπιπτόντως στο θέμα και  θα επανέλθουμε επί της 
ουσίας γιατί πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη του.
Άλλωστε, όσο λιγότερα θέματα αφήσουμε στην τύχη τους τόσο πιο 
επιτυχημένη θα είναι η διαδρομή ενός εγχειρήματος, που έχει εγγενώς 
κάποια στοιχεία της λογικής «ξεκινάμε και βλέπουμε».
Όχι καλή τύχη λοιπόν, αλλά ….

Καλή επιτυχία

Καλή επιτυχία, όχι τύχη

Πηγή: www.de.wikipedia.org
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ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
1ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών

Τις προτάσεις και τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε ότι 
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ανάπτυξη παρουσίασε η αντιπρόεδρος της Δ.Ε. 
Άννα Μίχου συμμετέχοντας στις εργασίες του 1ου 
Διεθνούς Συνεδρίου Πράσινων Υποδομών, που 
πραγματοποιήθηκε στο Grand Hotel Palace στη 
Θεσσαλονίκη. Το Συνέδριο, το οποίο τελούσε υπό 
την αιγίδα του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων, διοργανώθηκε από τη Δομή Απασχό-
λησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και την Επιτρο-
πή Περιβάλλοντος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογι-
κού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
Η εισήγηση της κ. Μίχου είχε τίτλο «Έργα δια-
χείρισης Περιβάλλοντος: Προϋπόθεση βιώσιμης 
ανάπτυξης». Η αντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ανα-
φέρθηκε στην παγκόσμια οικονομική κρίση και 
την Ελληνική πραγματικότητα. Όπως είπε, στον 
πλανήτη εμφανίζονται  αλλεπάλληλες κρίσεις 
διαφορετικού εύρους και έντασης: επισιτιστι-
κή, διατροφική, ενεργειακή, χρηματοπιστωτική, 
ενώ παράλληλα σοβεί η περιβαλλοντική κρίση η 
οποία και  τις επηρεάζει και επηρεάζεται. Στην 
Ελλάδα, εξωγενείς οικονομικοπολιτικοί παράγο-
ντες αλλά και ντόπιες εσφαλμένες επιλογές πε-
ριόρισαν δραματικά  τον, ούτως ή άλλως μικρής 
ποικιλότητας και δυναμικής, παραγωγικό ιστό. 
«Η παγκόσμια οικονομική κρίση έπληξε, όπως 
ήταν αναμενόμενο, τον υπερφυσικά διογκωμένο, 
για τα ελληνικά οικονομικά δεδομένα, τριτογενή 
τομέα και η εγχώρια κρίση εκμηδένισε την κατα-
σκευή.  Η εσωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας 
δεν επέτρεψε στην γρήγορη ανάκαμψη, αντίθετα 
επιτείνει τις δυσκολίες στη δημοσιονομική εξυγί-
ανση. Σ’ αυτή την ιστορική συγκυρία, η πράσινη 
ανάπτυξη ή η περιβαλλοντική στρατηγική ή όπως 
αλλιώς ονομάσουμε την ένταξη της ορθολογικής 
διαχείρισης του περιβάλλοντος στην αναπτυξιακή 
διαδικασία, είναι μέρος της λύσης για την έξοδο 
της χώρας από την κρίση», τόνισε. Δηλαδή:
• Για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης 
της χώρας, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, 
τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων από τον αγροτι-
κό μέχρι τον τουριστικό τομέα, το άνοιγμα νέων 
προοπτικών στον κλάδο της μεταποίησης, στον 
κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της ενέργειας,  
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
• Διπλή σχέση: διαχείριση περιβάλλοντος προ-
καλεί επιχειρηματικές δράσεις και αντίστροφα 
επιχειρηματικές δράσεις προκαλούν περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις που πρέπει να διαχειριστούμε.

Μεταφέροντας τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ η κ. Μί-
χου παρουσίασε τις προοπτικές ανά τομέα:

n ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑ-
ΠΛΑΣΕΙΣ
Σε ότι αφορά τις αστικές αναπλάσεις αναφέρθη-
κε στην Ευρωπαϊκή προτεραιότητα για ελκυστικό 
αστικό περιβάλλον δεδομένου ότι οι πόλεις απο-
τελούν πόλο έλξης επιχειρηματικότητας. Έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στο ΕΣΠΑ και τα ειδικά χρη-
ματοδοτικά εργαλεία (JESSICA) που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για αστικές αναπλάσεις, εξα-
σφάλιση ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, 
ανανέωση πεπαλαιωμένου αστικού ιστού.
Αναφέρθηκε στη βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση 
στην προστασία και βελτίωση του αστικού χώρου 
σε όλες τις συνιστώσες του (φυσικό περιβάλλον, 
δομημένο περιβάλλον, αστικές λειτουργίες). Έκα-
νε λόγο για ενδυνάμωση της οικονομικής ευημε-
ρίας και κοινωνικής συνοχής, με έμφαση στην 
ολοκληρωμένη προσέγγιση προβλημάτων που 
επηρεάζουν την τοπική απασχόληση, την ισότητα 
και την κοινωνική ένταξη μέσα από: 
• τη σύμπραξη με τοπικές επιχειρήσεις 
• την ανάπτυξη μορφών κοινωνικής οικονομίας 
• την ενίσχυση του Επιχειρηματικού πνεύματος 
•  τη βελτίωση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού 
• τη διασφάλιση της ισότητας για όλα τα μέλη των 
τοπικών κοινωνιών 

n ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σε ότι αφορά τις ΑΠΕ αναφέρθηκε στην Ευρω-
παϊκή επιταγή 20 – 20 - 20 και το εθνικό σχέδιο 
δράσης:
• Κίνητρα για επενδύσεις με διάρκεια και εισα-
γωγή των ΑΠΕ στον ενεργειακό χάρτη με μέλλον.. 
Ορθολογικό Χωροταξικό Σχέδιο. Επαρκείς και ορ-
γανωμένοι μηχανισμοί αδειοδότησης και ελέγχου.
• Εξοικονόμηση και ορθή διαχείριση, η φθηνότε-
ρη και πλέον άμεση πηγή ενέργειας.
• Έμφαση στον κτιριακό τομέα με πολλαπλό ανα-
πτυξιακό αποτέλεσμα.
• Ενεργειακή διασύνδεση σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο (δίκτυα ηλεκτροδότησης  νησιά, Ιταλία, 
Βαλκάνια, υπερεθνικοί αγωγοί υδρογοναθράκων).

n ΣΤΕΡΕΑ & ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Σε ότι αφορά τα στερεά απόβλητα εξέφρασε την 
ελπίδα να φτάσουμε γρήγορα στο επιθυμητό απο-
τέλεσμα. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά μείωση της παραγω-
γής τους, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 
υλικών, ενεργειακή αξιοποίηση και ασφαλή διά-
θεση. Αναφορικά με τα υγρά απόβλητα προτείνει 
μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, ολοκληρωμένη 
διαχείριση ιλύος και επαναχρησιμοποίηση επε-
ξεργασμένων.

n ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ
Η κυρία Μίχου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση (Μεταφορές – Βιομηχα-
νία- Αστικό πράσινο), τους υδατικούς πόρους και 
θαλάσσιο περιβάλλον (διαχείριση διασυνοριακών 
υδάτων, τεχνικός εμπλουτισμός υπόγειων υδρο-
φορέων, διευθέτηση ρεμάτων  - αντιπλημμυρική 
προστασία, δίκτυα και μέθοδοι άρδευσης, δί-
κτυα παρακολούθησης ποιότητας – ποσότητας), 

τη φύση και τη βιοποικιλότητα (προστασία και 
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, δασικός 
πλούτος, δάση – ενδιαιτήματα – ευαίσθητα  οικο-
συστήματα – λιβαδικές εκτάσεις και βοσκότοποι 
– διατήρηση αγροτικής γης), τις μεταφορές, τη 
βιομηχανία, την αγροτική παραγωγή (ενέργεια, 
απόβλητα, νερό, έδαφος) και τον τουρισμό (δι-
αφοροποίηση προϊόντων – ανταγωνισμός από 
αναδυόμενες «φθηνές» αγορές, εργαστηριακές 
υποδομές ελέγχου και πιστοποίησης).

n ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Από τις τεχνολογίες αντιρρύπανσης έως τα «έξυ-
πνα συστήματα» με στόχο τη μείωση της κατανά-
λωσης ενέργειας και άλλων πόρων και από εκεί 
στις ΤΠΕ και στη χρήση τους για  την ηλεκτρονι-
κή διοίκηση, την εξειδικευμένη τηλεργασία, την 
τηλεκπαίδευση, η τεχνολογία παρέχει εξαιρετικά 
σύγχρονα εργαλεία. Γενικώς, το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκτιμά 
ότι η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να εγγυη-
θούν την ποιότητα του περιβάλλοντος, γεγονός που 
μεταθέτει πλήρως την ευθύνη  στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Παράλληλα, η προστασία του περι-
βάλλοντος ανοίγει το πεδίο για την έρευνα και την 
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής επιστη-
μονικής, χρηστικής και προστιθέμενης αξίας. Ένα 
πεδίο στο οποίο η Ελλάδα, με τους 600.000 νέους 
επιστήμονες αλλά και την απαραίτητη θεσμική και 
οικονομική υποστήριξη,  μπορεί να διακριθεί.

n Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ
Η αντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφέρθηκε στη 
συμβολή των μηχανικών και όλων των επιστη-
μόνων και τεχνικών των οποίων η επαγγελματική 
τους δραστηριότητα έχει άμεση σχέση με την αει-
φόρο ανάπτυξη και έκανε μία σύντομη παρουσία-
ση των πρόσφατων δράσεων του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου στα θέματα περιβάλλοντος.
«Ο λόγος του αναπτυξιακού οφέλους μείον το κό-
στος των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
προς το κόστος υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
είναι αποδεδειγμένα μεγαλύτερος της μονάδας 
και με θετικό πρόσημο. Χωρίς να προστεθεί η 
ανθρώπινη ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής 
που απολαμβάνει. Χρειάζεται ωστόσο δρόμος 
και κόπος έως ότου πεισθούν οι κυβερνήσεις 
και οι αγορές, όπως φαίνεται από τα ισχνά απο-
τελέσματα της δεκαετίας που μεσολάβησε από 
το Κιότο στην Κοπεγχάγη και από την παραπομπή 
των γενναίων αποφάσεων στη νέα συνάντηση στο 
Κανκούν ή στις Ελληνικές καλένδες», κατέληξε 
ολοκληρώνοντας την εισήγησή της.
Να σημειωθεί ότι στόχος του διήμερου συνεδρίου 
(11 -12 Νοεμβρίου) ήταν να καταστεί πλατφόρμα 
διάχυσης στρατηγικών επιλογών – χρηματοδο-
τικών ευκαιριών και τεχνογνωσίας, εισάγοντας 
ολοκληρωμένα τον τεχνικό κόσμο στην πράσι-
νη επιχειρηματικότητα. Στο Συνέδριο, το οποίο 
παρακολούθησαν 600 περίπου σύνεδροι εκ των 
οποίων 420 φοιτητές του Αλεξάνδρειου Τεχνο-
λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης 
παρουσιάσθηκαν 38 ομιλίες σε τρεις θεματικές 
ενότητες: Σχεδιασμός Πράσινων Έργων Υποδο-
μής, Πράσινη Επιχειρηματικότητα και  Χρηματο-
δοτικές Ευκαιρίες, Προστασία Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξη. Οι περιλήψεις του Συνεδρίου διατίθε-
νται στο διαδίκτυο δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας 
www.cie.teithe.gr n
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Τις παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου για την 
τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίων 
Έργων απέστειλε η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ στον υπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δ. Ρέππα.
Στη επιστολή το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του 
ΤΕΕ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη διαρκή και απο-
δεδειγμένη συμμετοχή του στο διάλογο για τα θεσμι-
κά ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγή του 
Δημόσιου Έργου, με συγκροτημένες απόψεις και 
τεκμηριωμένες απόψεις.
Με βάση αυτή την πολυετή εμπειρία αλλά και τις 
προτάσεις Ομάδας Εργασίας ειδικών συναδέλφων, 
που συγκροτήθηκε για τη μελέτη του σχεδίου νόμου 
και με γνώμονα τις πάγιες αρχές του ΤΕΕ για δια-
σφάλιση του  Δημόσιου συμφέροντος,  της αντικει-
μενικότητας και της  διαφάνειας των διαδικασιών, η 
ΔΕ κατέληξε σε σειρά κατ  ́άρθρον  παρατηρήσεων. 
Οι τροποποιήσεις και οι αλλαγές που προτείνονται, 
εμφανίζονται επί του κειμένου που κυκλοφόρησε 
προς διαβούλευση, με στόχο την άμεση εποπτεία 
και την ευχερή κατανόηση και χρήση. 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στο Υπόμνημα του ΤΕΕ/

ΤΚΜ προς τον Πρωθυπουργό, στις 8 Σεπτεμβρίου 
2010,  θετική ήταν η υποδοχή των αξόνων που έθε-
σε κατ’ αρχήν το υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., όπως:
• η διασφάλιση ποιότητας των παραγόμενων έργων, 
• η σύντμηση του χρόνου και του κόστους παρα-
γωγής των έργων, 
• η διαφάνεια και αξιοκρατία στις αναθέσεις, 
• η προστασία του περιβάλλοντος και
• ο βέλτιστος συνδυασμός δαπανών και ποιότητας 
έργου. 
Στο υπό συζήτηση κείμενο, ως θετικά κρίνονται τα 
σημεία που αφορούν:
- Την  έκδοση βεβαίωσης από την Αρχή Ελέγχου 
της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.), περί υπάρξεως 
της σχετικής ωριμότητας του έργου από απόψεως 
μελετών, χρηματοδότησης, απαλλοτριώσεων, με-
τακινήσεως δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλει-
ας, περιβαλλοντικών όρων, εμποδίων λόγω αρχαι-
ολογικών ευρημάτων, καθώς και αδειοδοτήσεων 
χρήσης δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων.
- Το σύστημα της προσφοράς για έργα προϋπολο-
γισμού άνω των 5.000.000 ευρώ, που περιλαμβά-
νει συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων και όχι μόνο 
το κριτήριο της οικονομικής προσφοράς 
- Τη διαβούλευση για το έργο, το  τεύχος παρατη-
ρήσεων και το τεύχος τροποποιήσεων 
Αντιθέτως, ως αρνητικά  καταγράφονται τα εξής: 
- Οι περισσότερες προσθήκες και τροποποιήσεις 
είναι ετεροβαρείς εις βάρος του αναδόχου. Προ-
σπαθούν να καλύψουν “αδυναμίες” της δημόσιας 

διοίκησης και αντί να επιβάλλουν ρυθμίσεις προς 
το μέρος που ευθύνεται στραγγαλίζουν τον ανάδο-
χο και δυσχεραίνουν υπερβολικά τη θέση του. 
- Δεν προβλέπεται η εφαρμογή του νόμου σε 
όλους τους φορείς του δημοσίου καθώς και των 
ΝΠΙΔ (άρθρο 1 του νομοσχεδίου). 
- Δεν περιορίζεται το σύστημα μελέτη – κατασκευή.
- Δεν προβλέπονται δικλείδες ασφαλείας στον 
κατ΄ αποκοπή τίμημα
Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ υπάρχει μία σειρά θε-
μάτων που χρειάζεται  να εξεταστούν και να ρυθ-
μιστούν στο νέο νόμο, ως εξής:
1. Να προσδιορίζεται τυχόν μέρος ευθύνης του 
αναδόχου, σε όλες τις περιπτώσεις που χορηγεί-
ται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. 
Για το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν ευθύνε-
ται ο ανάδοχος θα δικαιούται αποζημίωσης ίσης 
με το αντίστοιχο αναλογικό ποσό των ποινικών 
ρητρών που προβλέπεται στη σύμβαση σε περί-
πτωση καθυστέρησης. Η ρύθμιση αυτή αφορά 
όλες τις προθεσμίες περιλαμβανομένων και των 
τμηματικών προθεσμιών.

2. Να καθοριστεί επακριβώς η αρμοδιότητα των 
Δικαστηρίων στην επίλυση των διαφορών. Να γίνει 
ανάλογη ρύθμιση και στη λοιπή νομοθεσία ώστε να 
μην υπάρχουν θέματα ερμηνείας αρμοδιότητας και 
να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο αναρμοδιότη-
τας δικαστηρίου κατά την εκδίκαση (βλ. ΝΠΔΔ & 
ΝΠΙΔ του Δημοσίου).
3. Να προβλεφθεί η δυνατότητα του αναδόχου προ-
σφυγής σε διαιτησία του ΤΕΕ ή οποιουδήποτε άλλου 
οργάνου (και διεθνούς) για κάθε θέμα διαφωνίας, 
ανεξάρτητα εάν αυτό προβλέπεται στη σύμβαση.
4. Να διαχωριστεί το ποσοστό Γ.Ε & Ο.Ε. σε ποσοστό 
Γ.Ε. και σε ποσοστό Ο.Ε. (π.χ. 7% και 11% αντίστοιχα)
5. Κάθε άρθρο τιμολογίου να ανταποκρίνεται στο 
“άμεσο κόστος” και να μην περιλαμβάνει “ανηγ-
μένα” καμία άλλη δαπάνη.
6. Να εκλείψει η έκφραση “μεταφορά από ή σε 
οποιαδήποτε απόσταση” και να προβλέπονται άρ-
θρα τιμολογίου κατά το δυνατόν για όλες τις επί 
μέρους διακριτές εργασίες και κόστη.
«Δηλώνουμε για ακόμα μία φορά την προθυμία μας 
για συνεργασία σε όλα τα ζητήματα που αφορούν 
την ανάπτυξη της χώρας, ενώ και στην προκειμένη 
περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή 
διευκρινίσεων και επεξηγήσεων σε στελέχη του 
υπουργείου σας», καταλήγει η επιστολή.  n

 

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙEΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  

Στο επίκεντρο της προσοχής του ΤΕΕ/ΤΚΜ βρίσκε-
ται η κατάσταση που επικρατεί στη Πολεοδομία 
Θεσσαλονίκης. Η Δ.Ε. απέστειλε έγγραφο προς τον 
διευθυντή της Πολεοδομίας καταγγέλλοντας τις 
απαράδεκτες δυσλειτουργίας που παρατηρούνται 
ενώ ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης 
πραγματοποίησε αυτοψία στη Πολεοδομία συνο-
δευόμενος από το μέλος της ΔΕ Πάρι Μπίλλια. 
Το έγγραφο προς το διευθυντή Πολεοδομίας Θεσ-
σαλονίκης Γιώργο Παπαϊωάννου αναφέρει πως 
έπειτα από διαμαρτυρίες συναδέλφων μηχανικών 
έγινε γνωστό ότι με το σύστημα και τη διαδικασία 
που εφαρμόζεται στην Πολεοδομία Θεσσαλονί-
κης τόσο στη χορήγηση αντιγράφων αδειών και 
σχεδίων από φακέλους του αρχείου, όσο και στην 
υποβολή φακέλων για τη ρύθμιση αλλαγής χρή-
σης του Ν. 3843/10 δεν εξυπηρετούνται οι συνά-
δελφοι, αλλά ούτε και οι πολίτες, οι οποίοι θέλουν 
να υπαχθούν στη ρύθμιση του παραπάνω Νόμου.
Συγκεκριμένα το ΤΕΕ/ΤΚΜ πληροφορήθηκε ότι: 
α) αιτήσεις που υποβλήθηκαν στις 12-11-2010 
για χορήγηση αντιγράφων αδειών θα εξυπηρε-
τηθούν στις 29-12-2010, μετά την ημερομηνία 
λήξης υποβολής φακέλων με το Ν. 3843/10 (28-
12-2010),
β) στις 15-11-2010 κλείνονται ραντεβού για έλεγ-
χο και υποβολή φακέλων στις 27-12-2010 γε-
γονός που πιθανόν να οφείλεται στη διαδικασία 
προελέγχου και ελέγχου που ακολουθεί η Διεύ-
θυνση Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και μόνο, καθ’ 
υπέρβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 
3843/10.
«Από τα παραπάνω παραδείγματα φαίνεται ότι 
το σύστημα που εφαρμόζει ειδικά η Πολεοδομία 
Θεσσαλονίκης έχει ήδη εξαντλήσει τις δυνατότη-
τές του, ταλαιπωρώντας μηχανικούς και πολίτες. 
Σας καλούμε να λάβετε όλα εκείνα τα απαραίτητα 
μέτρα που θα οδηγήσουν στην εύρυθμη λειτουρ-
γία της υπηρεσίας της οποίας προΐστασθε», κατα-
λήγει το έγγραφο.
Στις 18 Νοεμβρίου τα γραφεία της Πολεοδομίας 
Θεσσαλονίκης επισκέφτηκαν οι κύριοι Κονακλί-
δης και Μπίλιας. Πραγματοποίησαν αυτοψία στον 
χώρο και διαπίστωσαν τα προβλήματα που έχουν 
δημιουργηθεί. Αμέσως μετά συναντήθηκαν με 
τον αρμόδιο αντινομάρχη Γιάννη Αγγούρα και με 
τον κ. Παπαϊωάννου από τους οποίους ζήτησαν 
να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. Από τη 
πλευρά τους, οι κύριοι Αγγούρας και Παπαϊωάν-
νου έκαναν λόγο για μεγάλη έλλειψη προσωπικού 
και υποσχέθηκαν να κάνουν ότι είναι δυνατόν για 
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη κατάστα-
ση. Επιπλέον, ξεκαθάρισαν πως θα παραληφθούν 
όλες οι αιτήσεις για ημιυπαίθριους που θα κατα-
τεθούν μέχρι το τέλος του έτους, για να μη χάσουν 
οι πολίτες το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικα-
σία τακτοποίησης των ημιυπαιθρίων. n

Πηγή: www.enet.gr
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ομάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το Νοέμβριο του 2009, το υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 
ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών για την 
αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και 
εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων και ζήτησε από 
τους φορείς των μηχανικών και μελετητών απόψεις 
και προτάσεις. Τον Αύγουστο του 2010, δόθηκε στη 
δημοσιότητα σχέδιο νόμου, το οποίο τροποποιεί σε 
πολλά σημεία το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του 
ν. 3316/2005, μεταβάλλοντας σε βασικά σημεία το 
πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή 
έργων Δημοσίου, αλλά και τις διαδικασίες ανάθεσης 
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών. Το 
Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. συγκρότησε ομάδα εργασίας, η οποία, 
αφενός συνέταξε έκθεση με τις απόψεις και θέσεις 
του Τμήματος επί των προτάσεων του σχεδίου νόμου.

n Θετικά στοιχεία του σχεδίου νόμου του υπουρ-
γείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
α) Σύσταση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ελέγ-
χου της Παραγωγής Έργου
Η δημιουργία ενός κέντρου εποπτείας του συστήμα-
τος τήρησης των μητρώων μελετητών και γραφείων 
μελετών, και ελέγχου των αναθετουσών Αρχών σε 
όλα τα στάδια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέ-
λεσης των συμβάσεων, εκτιμάται ότι θα διασφαλίσει, 
αφενός την εξυγίανση και την καλή λειτουργία των 
μητρώων και, αφετέρου, την ορθή εφαρμογή του 
θεσμικού πλαισίου στο στάδιο της προετοιμασίας 
του διαγωνισμού (έλεγχος του φακέλου του έργου), 
αλλά και κατά τη διάρκεια αυτού (εξέταση ενστάσε-
ων). Η δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής αποτελεί 
θετική εξέλιξη, με την προϋπόθεση ότι θα στηριχθεί 
ουσιαστικά από την πολιτεία και θα στελεχωθεί 
με το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να πετύχει τους 
φιλόδοξους στόχους της και να μην εκφυλιστεί ως 
θεσμός, λόγω έλλειψης υποδομής και στελέχωσης. 
Η ομάδα εργασίας προτείνει: α) να επεκταθούν οι 
αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής, εξαρχής, στο 
σύνολο των μελετών, β) συμμετοχή εκπροσώπου του 
Τ.Ε.Ε. στην Ανεξάρτητη Αρχή, και εκπροσώπων των 
συλλόγων μελετητών στο όργανο της Αρχής, που είναι 
υπεύθυνο για το μητρώο μελετητών, και γ) να μπορεί 
η Ανεξάρτητη Αρχή να αναθέτει υπηρεσίες των αρμο-
διοτήτων της με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε 
εξωτερικούς συνεργάτες.
β) Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων
Η προτεινόμενη από το σχέδιο νόμου θέσπιση των 
ορίων ανεκτέλεστων συμβάσεων κριτηρίου για τη 
δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτελεί 
θετική εξέλιξη, με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται 
κεντρικά αρχείο συμβάσεων, από την Ανεξάρτητη 
Αρχή, η οποία θα εκδίδει τις βεβαιώσεις του ανεκτέ-
λεστου υπολοίπου.
γ) Καθηγητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόβλεψη του νομοσχε-
δίου ότι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο 
μελετητών τα «μέλη του Διδακτικού και Επιστημο-
νικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ελληνικών Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης».

n Προβλήματα του σχεδίου νόμου – Προτάσεις
Οι προτάσεις της ομάδας εργασίας βασίζονται στα 
πραγματικά δεδομένα της σημερινής οργάνωσης και 
λειτουργίας των μητρώων μελετητών και γραφείων με-
λετών και λαμβάνουν υπόψη τις σημερινές συνθήκες 
της λειτουργίας των γραφείων, που δημιουργήθηκαν 
εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της 

χώρας και της παγκόσμιας οικονομίας.
α) Διάσπαση κατηγοριών μελετών
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη διάσπαση 9 από τις 28 
υφιστάμενες κατηγορίες μελετών και τη δυνατότητα 
εγγραφής κάθε μελετητή σε τέσσερις κατηγορίες με-
λετών, αντί των δύο, που ισχύει σήμερα. Η πρόβλεψη 
της δυνατότητας εγγραφής σε 4 κατηγορίες, θα δημι-
ουργήσει μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των μελετη-
τών, αφού, όσοι ήταν εγγεγραμμένοι σε διασπώμενες 
κατηγορίες θα διατηρήσουν το ίδιο αντικείμενο, ενώ 
όσοι ήταν εγγεγραμμένοι σε μη διασπώμενες κατη-
γορίες, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εγγραφούν 
και σε άλλες δύο, επεκτείνοντας σημαντικά το αντι-
κείμενο δραστηριότητάς τους. Επιπλέον, η δυνατότητα 
εγγραφής σε τέσσερις κατηγορίες, θα πολλαπλασιάσει 
τα προβλήματα των κλαδικών διεκδικήσεων και των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων. Προτείνεται η διατή-
ρηση των κατηγοριών μελετών του άρθρου 2 του ν. 
3316/2005 και η δημιουργία «υποκατηγοριών» μελε-
τών. Οι μελετητές θα εγγράφονται σε δύο κατηγορίες 
μελετών. Όποιος μελετητής εγγράφεται σε μία από τις 
κατηγορίες που περιλαμβάνουν δύο υποκατηγορίες, 
θα μπορεί να έχει διαφορετικό δυναμικό (τάξη πτυχί-
ου) σε κάθε μία από τις δύο υποκατηγορίες. Η πρό-
ταση αυτή πρέπει να εξειδικευτεί με υπουργική από-
φαση ή προεδρικό διάταγμα, ως προς το περιεχόμενο 
των υποκατηγοριών, σε συνεργασία με τους επιστημο-
νικούς και επαγγελματικούς φορείς των μελετητών.
β) Γενικές κατηγορίες μελετών
Η προτεινόμενη θέσπιση γενικών κατηγοριών μελε-
τών αφήνει αναπάντητα σημαντικά ερωτήματα, όπως 
ποιες ειδικές κατηγορίες πρέπει να καλύπτει ένα γρα-
φείο, για να ενταχθεί στις γενικές κατηγορίες, ποιάς 
τάξης πτυχία πρέπει να διαθέτει στις επιμέρους κατη-
γορίες, με ποιόν τρόπο θα λειτουργήσουν παράλληλα 
οι επιμέρους κατηγορίες και οι γενικές κατηγορίες 
μελετών, ποια πλεονεκτήματα θα έχει το γραφείο 
μελετών με πτυχίο στη γενική κατηγορία, έναντι των 
συμπράξεων γραφείων μελετών. Προτείνεται να αφαι-
ρεθεί από το σχέδιο νόμου η διάταξη αυτή.
γ) Παροχή υπηρεσιών διοίκησης, επίβλεψης και 
ελέγχου έργων
Δεν είναι σαφές το προτεινόμενο πλαίσιο, ούτε η 
σκοπιμότητα δημιουργίας αυτής της κατηγορίας. 
Προτείνεται να αφαιρεθεί η διάταξη από το Σ/Ν.
δ) Κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών των μηχανικών
Η προτεινόμενη από το νομοσχέδιο κατάργηση του 
κάτω ορίου της έκπτωσης είναι βέβαιο ότι θα έχει 
επιπτώσεις στην ποιότητα των μελετών, με δεδομέ-
νη τη μη ύπαρξη αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου. 
Η κατάργηση θα έπρεπε να εξεταστεί μετά από ένα 
χρονικό διάστημα και αφού θα έχει εξασφαλιστεί 
υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού και θα έχουν απο-
τελέσματα οι διατάξεις του υπουργείου για την εξυ-
γίανση μητρώου μελετητών και γραφείων μελετών. 
Θα πρέπει να δημιουργηθούν αξιόπιστοι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί των μελετών, να γίνει αυστηρότερη η 
πιστοποίηση των γραφείων, να ληφθεί ως βάση για 
την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η μέση 
έκπτωση κάθε διαγωνισμού, να θεσμοθετηθεί η 
υποχρέωση κατάθεσης πρόσθετης εγγυητικής επι-
στολής καλής εκτέλεσης, ανάλογης με το μέγεθος 
της προσφερόμενης έκπτωσης, και να υπάρξει σα-
φής κατεύθυνση από το νόμο, ώστε η αξιολόγηση 
των τεχνικών προσφορών να γίνεται με μεγάλο εύρος 
βαθμολογίας.
ε) Ανάθεση με βάση τη χαμηλότερη τιμή
Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες 
Αρχές να αναθέτουν τις μελέτες είτε αποκλειστικά 

με βάση τη χαμηλότερη τιμή, είτε με βάση την πλέ-
ον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
Με τον τρόπο αυτό, είναι βέβαιο ότι, είτε για λόγους 
ταχύτητας στην ανάθεση, είτε για την αποφυγή των 
διαδικασιών αξιολόγησης, μεγάλο πλήθος μελετών 
θα ανατίθεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Η προ-
τεινόμενη διαδικασία της χαμηλότερης προσφοράς, 
η οποία αποτέλεσε αποτυχημένη συνταγή στις διαδι-
κασίες ανάθεσης κατασκευής έργων, επιστρατεύεται 
τώρα στις μελέτες εκφράζοντας μια στρεβλή αντίλη-
ψη της Κυβέρνησης για την εξοικονόμηση πόρων. 
Προτείνεται να αποσυρθεί από το σχέδιο νόμου η 
σχετική διάταξη και η ανάθεση να βασίζεται σε αξιο-
λόγηση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
στ) Κατ’ αποκοπήν αμοιβή
Η πρόβλεψη του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία 
η προσφορά του αναδόχου-μελετητή, που βασίζεται 
στην εκτίμηση των ποσοτήτων του φακέλου του έρ-
γου, θα είναι και η τελική αμοιβή του, θεωρούμενη 
ως «κατ’ αποκοπήν αμοιβή», είναι εκτός πάσης λογι-
κής και δεοντολογίας. Ένας σοβαρός μελετητής δεν 
είναι δυνατόν να αποδεχθεί να αμειφθεί με βάση την 
εκτίμηση, που έκανε κάποιος άλλος, με ανεπαρκή 
στοιχεία και –ενδεχομένως– με μεγάλη προχειρότη-
τα. Από την άλλη πλευρά, μία ευνομούμενη πολιτεία 
δεν είναι δυνατόν να θεσπίζει διατάξεις, με τις οποίες 
να υποχρεώνεται μία δημόσια Υπηρεσία να καταβάλει 
αμοιβή για έργο μεγαλύτερο από εκείνο που μελετήθη-
κε στην πράξη, ή για τμήμα του έργου, που αποδείχθηκε 
ότι δε χρειάζονταν και κακώς περιλήφθηκε στον αρχικό 
προγραμματισμό και στην αρχική προεκτίμηση αμοιβής. 
Προτείνεται η τελική αμοιβή του αναδόχου να προκύπτει 
από τις μονάδες φυσικού αντικειμένου που μελετήθηκε 
στο πλαίσιο της αρχικής σύμβασης, είτε και των τυχόν 
συμπληρωματικών συμβάσεων και από τις αμοιβές του 
Κανονισμού αμοιβών, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης 
που έχει προσφέρει ο ανάδοχος.
ζ) Συμμετοχή Μ.Ε.Κ. για τον έλεγχο της κατασκευα-
σιμότητας της μελέτης
Η κατασκευασιμότητα της μελέτης είναι ο κατεξοχήν 
σκοπός της εκπόνησης της μελέτης και είναι η ουσια-
στική ευθύνη του μελετητή μηχανικού. Ο έλεγχος της 
μελέτης είναι ευθύνη της δημόσιας διοίκησης και η 
εμπλοκή τρίτου στη διαδικασία απαξιώνει το ρόλο του 
μελετητή και, παράλληλα, δημιουργεί ένα ακόμη γρα-
φειοκρατικό γρανάζι στον τομέα παραγωγής δημοσίων 
έργων. Προτείνεται να αποσυρθεί η σχετική διάταξη 
από το νομοσχέδιο.
η) Δάνεια ειδική τεχνική & επαγγελματική ικανότητα
Προτείνεται να τεθεί περιορισμός στη δυνατότητα δα-
νεισμού ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανό-
τητας και συγκεκριμένα, η δυνατότητα αυτή να αφορά 
μόνο ειδικό τεχνικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο για 
τη χρήση του εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικά προ-
γράμματα Η/Υ και το απαραίτητο για τη χρήση τους 
προσωπικό, εργαστήρια για τη διενέργεια ελέγχων, 
δοκιμών και μετρήσεων, καθώς και τεχνογνωσία σε 
ειδικά θέματα, που μπορεί να παρασχεθεί μόνο από 
εξειδικευμένα φυσικά πρόσωπα.
θ) Άλλες προτάσεις
Τέλος, στην έκθεση της ομάδας εργασίας υπάρχουν 
συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με προσυμβατικά 
και συμβατικά θέματα, όπως: α) διαδικασία ανάθε-
σης με το άρθρο 6, β) διαδικασία ανάθεσης με δι-
απραγμάτευση, γ) υποκατάσταση ή αλλαγή μέλους 
εταιρείας, σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τη δια-
δικασία ανάθεσης, δ) συμπληρωματικές μελέτες και 
υπηρεσίες, ε) καταβολή της αμοιβής του αναδόχου, 
στ) έγκριση της μελέτης και παραλαβή του αντικει-
μένου της σύμβασης. n
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ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΑΚ
 Οργάνωση ΣΠΜ Θ και τμ. Π.Μ. του Α.Π.Θ.

Τη συνεργασία και ουσιαστική στήριξη του προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη 
για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑ, με στόχο την ενεργειακή 
αναβάθμιση του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ζήτησε με έγγραφό της η Δ.Ε. 
Όπως είναι ήδη γνωστό, το κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρουσιάζει ορισμένες ελλεί-
ψεις, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ενεργειακή του συμπεριφορά. Για την 
ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου μπορεί να χρησιμεύσει ως χρηματοδοτικό 
εργαλείο η δράση «Πρότυπα Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημόσια κτίρια» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η 
δράση αυτή χρηματοδοτεί  έργα παραγωγής θερμικής ή/και ψυκτικής ενέργει-
ας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε δημόσια κτίρια που στεγάζουν 
Υπηρεσίες Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και 
έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) προκειμένου να περιοριστούν οι ενεργει-
ακές απαιτήσεις (για θέρμανση, ψύξη φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης -ΖΝΧ) 
των κτιρίων.
Η σκοπιμότητα για την υποβολή της πρότασης υποστηρίζεται από το αναμενό-
μενο οικονομικό όφελος, τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης των υπαλλήλων 
και τις επαγωγικές δράσεις εξωστρέφειας και ενημέρωσης. Μπορούν δε να 
συμπεριληφθούν οι  παρακάτω πράξεις: 
1. Κεντρικά  ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού (ηλιακά πάνελ 
ή άλλου τύπου ηλιακοί συλλέκτες, ικριώματα, σωληνώσεις, εναλλάκτες, κυ-
κλοφορητές, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών, υποστηρικτικά συστήματα 
κλπ)
2. Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ για παραγωγή θερμικής και ψυκτικής 
ενέργειας, καθώς και αντλίες θερμότητας των οποίων ο εποχιακός βαθμός 
απόδοσης (SPF) είναι μεγαλύτερος από 1,15 Χ 1/η, όπου η είναι ο λόγος της 
συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλω-
ση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα 
με την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρι να καθορισθεί νομοθετικά η τιμή 
του η, ο SPF πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3,3
3. Συστήματα φυσικού φωτισμού και αερισμού, εξωτερικά συστήματα ηλιοπρο-
στασίας των ανοιγμάτων του κτιρίου (μόνιμα στοιχεία εκτός τεντών και κουρτι-
νών). 
4. Φύτευση δώματος εκτατικού τύπου (χλόη, άνθη, βότανα, ποώδη φυτά, υγρο-
μονώσεις, αντιμετώπιση της υπερχείλισης των ομβρίων υδάτων κλπ). 
5. Λοιπές παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα 
/ λέβητα σε συνδυασμό με μόνωση σωληνώσεων κλπ. 
6. Εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επε-
ξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοι-
χείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως ολο-
κληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS).
Στην επιστολή γίνεται ξεκάθαρο ότι η  δράση απαιτεί  πιστοποιητικό διαχειριστι-
κής επάρκειας τελικού δικαιούχου, το οποίο δε διαθέτει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Αμέσως 
μετά υπενθυμίζεται ότι παρά τις επανειλημμένες παραινέσεις του Τμήματος για 
την πιστοποίηση του ΤΕΕ και των ΠΤ που ενδιαφέρθηκαν ως παραρτημάτων, 
στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» δεν υπήρξε 
καμιά σχετική πρωτοβουλία.
«Ζητούμε, λοιπόν, τη συνεργασία του ΤΕΕ για την κάλυψη των απαιτήσεων της 
δράσης τόσο κατά την υποβολή της πρότασης όσο και κατά την υλοποίησή της 
εφόσον εγκριθεί.  Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 11 Μαρτίου 
2011», καταλήγει η επιστολή. n

Το «μεγάλο» αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής Σχολής αποδείχθηκε πολύ μικρό 
για να φιλοξενήσει την ημερίδα που διοργάνωσαν ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχα-
νικών Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. στις 15 Οκτωβρίου, με θέμα τον 
ΚΕνΑΚ. Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων γέμισαν το αμφιθέατρο και χρειάστηκε 
να επιστρατευτούν οι σκάλες για να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να καθίσουν 
και να παρακολουθήσουν τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Την έναρξη της 
ημερίδας χαιρέτησαν ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών καθηγη-
τής κ.Μπανιωτόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ.Σπίρτζης και ο αντιπρόεδρος του 
Σ.Π.Μ.Θ. κ.Σαρηγιάννης. 
Το επιστημονικό τμήμα της ημερίδας ξεκίνησε με τη διάλεξη του καθ. Δ.Μπίκα, 
διευθυντή του Εργαστηρίου Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων του Τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., η οποία αφορούσε στη διαχρονική εξέλιξη 
των ενεργειακών κανονισμών στην Ελλάδα και στην παρουσίαση των γενικών 
αρχών του Κ.Εν.Α.Κ. Το νομοθετικό πλαίσιο των ενεργειακών επιθεωρήσεων 
και επιθεωρητών παρουσιάστηκε από τον κ.Κ.Μπαλαρά, διευθυντή Ερευνών 
στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Ερευνών. Στη συνέχεια ακολούθησε η περιγραφή των σταδίων 
εκπόνησης μιας ενεργειακής μελέτης. Συγκεκριμένα, η κα Κ.Αξαρλή, αν. καθ. 
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., παρουσίασε τις ελάχιστες προδιαγρα-
φές της ενεργειακής μελέτης αναφορικά με τα στοιχεία βιοκλιματικού σχεδια-
σμού του κτιρίου, τα οποία προβλέπονται από τον κανονισμό. Ο κ. Δ.Αραβαντινός, 
αν. καθ. στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., αναφέρθηκε στη μελέτη της 
θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου, η οποία είναι αναπόσπαστο τμήμα της 
ενεργειακής μελέτης, τονίζοντας τις διαφορές μεταξύ του προηγούμενου και του 
νέου κανονισμού και περιγράφοντας τις νέες διατάξεις και τις νέες έννοιες που 
εισάγονται στη μελέτη (π.χ. θερμογέφυρες). Η μεθοδολογία εκτίμησης της ενερ-
γειακής απόδοση του κτιρίου παρουσιάστηκε από τον κ. Θ.Θεοδοσίου, λέκτορα 
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., ο οποίος ανέπτυξε την περιγραφή των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών του κτιριακού κελύφους, 
και την κα Α.Γαγλία, ειδικό τεχνικό επιστήμονα στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλ-
λοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Ερευνών, η οποία 
αναφέρθηκε στις προδιαγραφές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
των σχετικών υπολογισμών.
Η διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου και ο εξοπλισμός υπο-
στήριξης της διενέργειάς της αποτέλεσαν αντικείμενα του δεύτερου μέρους της 
ημερίδας, το οποίο παρουσιάστηκε κατά το ήμισυ από τον κ.Ν.Τσακίρη, λόγω 
της απουσίας της κας Τσικαλουδάκη, λέκτορα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Α.Π.Θ.,η οποία δε μπόρεσε να παραβρεθεί, λόγω ενός δυσάρεστου οικογενεια-
κού θέματος. 
 Η ημερίδα έκλεισε με την παρουσίαση ενός παραδείγματος εφαρμογής της 
ενεργειακής μελέτης από τον υπ. διδ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. 
κ. Κωνσταντίνο Λάσκο.  n



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

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

ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τους 
“Your Hand in Mine”, 
με κομμάτια από το 
νέο τους δίσκο και από 
το κινηματογραφικό 
άλμπουμ “Every night 
dreams”, 4 Δεκεμβρί-
ου 2010, ενταγμένη στις 
παράλληλες εκδηλώ-
σεις του 51ου Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης, Μακεδονι-
κό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Θεσσαλονίκη. 
 

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ μικτού κουκλοθε-
άτρου «Το Μούτρο και 
η Φάτσα» της Καρίνας 
Ιωαννίδου, από το Θέα-
τρο Φλέμιγκ (Μισραχή 

15), από 10 Οκτωβρίου 
2010, (κάθε Κυριακή 
στις 11:30 το πρωί), 
Θεσσαλονίκη.
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ «Ο χιονάνθρωπος 
και το κορίτσι», του Ευ-
γένιου Τριβιζά, από 31 
Οκτωβρίου 2010, ΚΘΒΕ, 
Βασιλικό Θέατρο, Θεσ-
σαλονίκη.
 

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Μύθοι 
του Θερμαϊκού - Χτυπο-
κάρδια στο Κρανίο», βα-
σισμένη σε κείμενα του 
Γιάννη Παλαμιώτη, 24 
Νοεμβρίου – 29 Δεκεμ-
βρίου 2010, Καφωδείο 
Ελληνικό (Ιουστινιανού 
3), Θεσσαλονίκη.
 

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.
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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.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ του Γιάννη Βούρου, 
με τίτλο «Το θανάσιμο 
αμάρτημα της λαγνείας 
και άλλες περιπέτειες», 
18 Νοεμβρίου – 10 Δε-
κεμβρίου 2010, αίθουσα 
τέχνης ΕΨΙΛΟΝ (Αλεξ. 
Σβώλου 7), Θεσσαλονίκη.
 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
«Αναζητώντας το ελά-
χιστο. Μια σύγχρονη 
σπουδή στο μινιμαλι-
σμό», μέχρι 2 Δεκεμ-
βρίου 2020, δημοτικό 
συνεδριακό κέντρο «Ε. 
Μελισσάρης» (Ν. Μονα-
στηρίου 117), Θεσσα-
λονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ του Αλέξανδρου 
Ψυχούλη, με τίτλο «Στον 
ίσκιο του Ailanthus 
Altissima», 10  Νοεμβρί-
ου – 9 Δεκεμβρίου 2020, 
γκαλερί «Ζήνα Αθανασι-
άδου» (Π.Π. Γερμανού 5), 
Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑ-
ΦΙΑΣ του Έκτορα 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «Σκηνές και 
ίχνη μιας πτώσης. Το Τείχος του Βερολίνου με το 
φακό των φωτογράφων», μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 
2010, Ινστιτούτο Γκαίτε, Θεσσαλονίκης.

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

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

51ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, από  3 Δεκεμβρίου 
2010, Θεσσαλονίκη. 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Κωνσταντίνου Ξε-
νάκη, 24 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2010, 45α 
ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 
Θεσσαλονίκη.

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

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

METAMUSICAL 
FREAK SHOW «Δον 
Ζουάν», 20 Νοεμβρίου 
- 19 Δεκεμβρίου 2010, 
Θέατρο Παράθλαση 
(Κασσάνδρου 132), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του 
Δημήτρη Κούκου, με τίτλο 
«Ανεικονικά τοπία», παρου-
σίαση των πρόσφατων έρ-
γων του, 20 Νοεμβρίου - 16 
Δεκεμβρίου 2010, γκαλερί 
ATRION (Τσιμισκή 94), Θεσ-
σαλονίκη.



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.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
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ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, 13 Νοεμ-
βρίου - 19 Δεκεμβρίου 2010, μια παραγωγή του 
contACT art club (Δάφνης 12), Θεσσαλονίκη.

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

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής γλυπτικής 
& χαρακτικής «Χρήστος Παυλίδης (1913-1998)», 
1 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2010, 45α ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΑ, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσα-
λονίκη.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Δη-
μήτρη Κούκου,  σειρά έργων του από τα τελευ-
ταία 40 χρόνια, 24 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 
2010, Δήμος Θεσσαλονίκης, CASA BIANCA (Β. 
Όλγας 180 και Θεμιστοκλή Σοφούλη), Θεσσα-
λονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η Κατσαρίδα», του Βα-
σίλη Μαυρογεωργίου, 18 Νοεμβρίου – 18 Δεκεμ-
βρίου 2010, Θέατρο Κολοσσαίον, Θεσσαλονίκη.

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

4ο ΠΑΝΕΛΛΗ-
ΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ, 
9-10 Δεκεμβρί-
ου 2020, ΤΕΕ, 
συνεδριακό 
και πολιτιστι-
κό κέντρο του 
Πανεπιστημίου 
Πατρών, Ρίο, 
Πάτρα.

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

ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «To 
Lose Lautrec», 1 
– 5 Δεκεμβρίου 
2010, ΚΘΒΕ, Βα-
σιλικό Θέατρο, 
Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΟΥ 
«Momix – Botanica», η 
νέα υπερπαραγωγή του 
Moses Pendlenton Ένα 
οπτικοακουστικό υπερθέ-
αμα απαράμιλλης ομορ-
φιάς, 1 – 4 Δεκεμβρίου 
2010, Μέγαρο Μουσικής, 
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Το μωρό της Rose...
μαρή!», από τη θεατρική 
ομάδα ‘ΠρόβαΤαΜεσά-
νυχτα’, 20 Νοεμβρίου 
- 19 Δεκεμβρίου 2010, 
θέατρο ‘Τεχνουργείο’ 
(Αγίου Δημητρίου 121), 
Θεσσαλονίκη.
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ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
 

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παίρνοντας 
υπόψη και το ενδιαφέρον των συναδέλφων, όρισε 
τους εκπροσώπους του Τμήματος στα παρακάτω 
Συμβούλια και Επιτροπές μικρής διάρκειας:

• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Πολί-
χνης για το έργο «Αντικατάσταση διδακτηρίου 
από αμίαντο του 1ου δημοτικού σχολείου Δήμου 
Πολίχνης Ν. Θεσσαλονίκης», τους Παπαστεργίου 
Μιχάλη, ΠΜ ως τακτικό μέλος και Τριανταφυλλί-
δη Μιχαήλ, ΑΤΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Πολί-
χνης για την ανάθεση της μελέτης «Κτηματογρά-
φηση –Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής Ι) 
στις περιοχές εντός ορίου Νομάρχη στις οποίες 
δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο των 
οικισμών Βαθυλάκκου, Αγχιάλου και Νέας Με-
σημβρίας και ΙΙ) στις περιοχές επέκτασης α) του 
οικισμού Βαθυλάκκου στις Π.Ε.2 & Π.Ε.3, β) του 
οικισμού Γέφυρας στις Π.Ε.4 & Π.Ε.5, γ) του οι-
κισμού Αγχιάλου στην Π.Ε.10 και δ) του οικισμού 
Νέας Μεσημβρίας στις Π.Ε.11 & Π.Ε.12, του Δή-
μου Αγίου Αθανασίου, όπως προβλέπονται από 
το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Δήμου Αγίου Αθανασίου 
Νομού Θεσσαλονίκης», τους Ιωάννου Δημήτριο, 
ΑTΜ ως τακτικό μέλος και Πόγγα Αθανάσιο, ATΜ 
ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή της Διεύθυνσης Δημοσίων Έρ-
γων για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ανάθεσης των 
μελετών «Διευθέτηση οδικών συνδέσεων στη 
δυτική είσοδο Θεσσαλονίκης», τους Μεντεσίδου 
Ελένη, ΠΜ ως τακτικό μέλος και Στάμου Ευάγγε-
λο, ΑΤΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Συκεών 
για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή οδών 
και πεζοδρομίων, επισκευή-συντήρηση και κα-
τασκευή κλιμάκων, ανακατασκευή-διαμόρφωση 
κόμβων και νησίδων, κατασκευή θέσεων κά-
δων, ηλεκτροφωτισμός σε διαφόρους οδούς του 
Δ. Συκεών», τους Παπαργυρίου Γεώργιο, ΠΜ ως 
τακτικό μέλος και Αθανασίου Αχιλλέα, ATΜ ως 
αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Διεύθυνσης 
Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων με αντικείμενο 
την «Εκπόνηση πλήρους χωροταξικής-πολεο-
δομικής μελέτης αναθεώρησης του ισχύοντος 
Γ.Π.Σ., προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί α)με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ν.2508/97, β)με τα 
νέα δεδομένα των χωροταξικών πλαισίων που δι-
έπουν τον υπερκείμενο πολεοδομικό σχεδιασμό 
και γ)με τις πληθυσμιακές, οικονομικές και κοι-
νωνικές μεταβολές των τελευταίων 20 χρόνων», 
τους Μπάκη Γιώργο, Μηχ. Χωρ. ως τακτικό μέλος 
και Δάλλα Φανή, ΑΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Θέρμης 
για την ανάθεση της μελέτης «Παροχή υπηρεσίας 
για τον έλεγχο της μελέτης διευθέτησης ρεμάτων 
περιοχής επέκτασης Δ.Δ. Θέρμης», τους Καρα-
βασίλη Ανδρέα, ΑΤΜ ως τακτικό μέλος και Αμοι-
ρίδου Βασιλική, ΠΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Θέρμης 
για την ανάθεση της μελέτης «Παροχή υπηρεσίας 
για τον έλεγχο της μελέτης διευθέτησης ρέματος 
στο Δ.Δ. Θέρμης από οικισμό Θέρμης έως γήπεδο 
Τριαδίου», τους Κολομόνδο Κωνσταντίνο, ΑΤΜ ως 

τακτικό μέλος και Κούτσαρη Κωνσταντίνο, ΠΜ ως 
αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Διεύθυνσης Με-
λετών Αρχιτεκτονικών Έργων για τη «Μελέτη πυ-
ροπροστασίας για τέσσερα Δημοτικά κτήρια», τους 
Δερμεντζόγλου Λάμπρο, ΗΜ ως τακτικό μέλος και 
Πολιτίδη Λεωνίδα, ΜΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Καλα-
μαριάς για την ανάθεση της «Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων σταθμού μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων στην περιοχή ΚΙΣ Τούμπα του Δή-
μου Πυλαίας», τους Αλεξιάδη Παντελή, ΠΜ ως 
τακτικό μέλος και Πούλιο Κωνσταντίνο, Μηχ. Περ. 
ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Οργανισμού Λι-
μένος Θεσσαλονίκης για το έργο «Κατασκευή χώ-
ρου εναπόθεσης κενών εμπορευματοκιβωτίων και 
χώρου στάθμευσης στην περιοχή του 6ου προβλή-
τα», τους Καζάκο Ιωάννη, ΧΜ ως τακτικό μέλος και 
Καπετάνο Γεώργιο, ΜΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Θέρμης 
για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 
Αστικής Οδοποιίας έτους 2010», τους Γιώργο Πα-
πανικολάου, ΠΜ ως τακτικό μέλος και Νίκο Πρώ-
ιο, ΠΜ ως αναπληρωματικό.
• Στη Δημοπρασία του Δήμου Μηχανιώνας για το 
έργο «Ασφαλτοστρώσεις Νέας Μηχανιώνας (Β΄ 
Φάση)», τους Νίκο Πρώιο, ΠΜ ως τακτικό μέλος και 
Γιώργο Παπανικολάου, ΠΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Μενε-
μένης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπη-
ρεσιών ελέγχου της μελέτης «Ολοκλήρωση κατα-
σκευής θεάτρου και υπαίθριου κινηματογράφου 
Πολιτιστικού Κέντρου Μενεμένης», τους Καρνού-
τσο Γιώργο, ΑΜ ως τακτικό μέλος και Γκλεγκλά-
κου Άννα, ΑΜ ως αναπληρωματικό.
• Στη Δημοπρασία του Δήμου Εχεδώρου για το 
Έργο «Αστική Οδοποιία Δ.Δ. Εχεδώρου», τους  
Μπελεγρίνο Αλέξανδρο, ΠΜ ως τακτικό μέλος και 
Μανδρινού Καλλιόπη, ΠΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Αγίου 
Αθανασίου για την ανάθεση της μελέτης «Κτημα-
τογράφηση – Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής 
στις ζώνες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 1 
(ζώνη χονδρεμπορίου) και 2 (ζώνη κεντρικών λει-
τουργιών πόλης) του δήμου Αγίου Αθανασίου Νο-
μού Θεσσαλονίκης», τους Μισιρλόγλου Συμεών, 
ΑΤΜ ως τακτικό μέλος και Αθανασίου Αχιλλέα, 
ΑΤΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Θέρμης 
για την ανάθεση της μελέτης «Ύδρευση Περιοχής 
Επέκτασης Οικισμού Θέρμης, Δ. Θέρμης», τους 
Στάμου Ευάγγελο, ΑΤΜ ως τακτικό μέλος και Εμ-
μανουηλίδη Ιωάννη, ΠΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Απολ-
λωνίας για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη 
Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Προμελέτη 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στο Δ.Δ. 
Ν. Απολλωνίας», τους Αραβίδου Κυριακή, ΑΤΜ 
ως τακτικό μέλος και Γιοβανίδη Νικόλαο, ΑΤΜ ως 
αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Πολί-
χνης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατα-
σκευή των 16ου και 17ου Διθέσιων Νηπιαγωγείων 
στο Ο.Τ. 1657 της Π16 του Δήμου Πολίχνης», τους 
Καπετάνο Γεώργιο, ΜΜ ως τακτικό μέλος και Με-
ντέ Αλέξανδρο, ΠΜ ως αναπληρωματικό. n

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, συνεχίζοντας την προσπάθεια για 
ενημέρωση των μηχανικών στις νέες εξελίξεις 
που καθορίζουν την άσκηση του επαγγέλματος, 
αποφάσισε να οργανώσει ειδικά ενημερωτικά σε-
μινάρια με θέμα:
“Σύνταξη ενεργειακής μελέτης κτιρίου σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης”
Στη Θεσσαλονίκη τα δύο πενθήμερα σεμινάρια, 
που γίνονται λόγω της επικαιρότητας του θέ-
ματος με την οργανωτική ευθύνη του Τμήματος 
Επαγγελματικών Θεμάτων, θα πραγματοποιηθούν 
στις 8,9,10,13 και 14 Δεκεμβρίου (το πρώτο ) και 
15,16,17,20 και 21 Δεκεμβρίου (το δεύτερο ).

Το πρόγραμμα του κάθε σεμιναρίου θα αναπτυ-
χθεί 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 απαιτού-
μενες προδιαγραφές αρχιτεκτονικής 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 κτι-
ρίων.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδοσίου, ΠΜ λέκτορας 
τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Εισηγητής: Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, ΠΜ λέκτο-
ρας τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
4η ημέρα(5 ώρες): 
Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-
στάσεων για τη σύνταξη ενεργειακής μελέτης. 
Υπολογισμοί.
Εισηγητής: Αθηνά Γαγλία,Msc ΜΜ ειδικός τεχν. 
Επιστήμονας Εθνικού Αστεροσκοπείου  Αθηνών
5η ημέρα(5 ώρες): 
Λογισμικό Τ.Ε.Ε.-Κ.Εν.Α.Κ. Παράδειγμα μελέτης 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λάσκος, ΠΜ υποψήφι-
ος διδάκτωρ τμ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στο αμφιθέατρο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ καθημερινά τις απογευματινές 
ώρες (5μμ-10μμ).
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν 
καλούνται να καταθέσουν την σχετική αίτηση και 
το ποσό συμμετοχής. Η πληρωμή της συμμετοχής 
και η υποβολή της αντίστοιχης αίτησης θα γίνεται 
στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (1ος όροφος, Μεγ. Αλε-
ξάνδρου 49). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, 
όπως προκύπτει από την κατάθεση της σχετικής 
αίτησης μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής του 
ποσού των 50 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση όλου του κύκλου των σεμι-
ναρίων θα χορηγηθεί σε όσους έχουν παρακολου-
θήσει ανελλιπώς το σεμινάριο και το επιθυμούν, 
σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. 
Πληροφορίες στο γραφείο Επαγγελματικών Θεμά-
των (τηλ.2310883144-6) και στην ιστοσελίδα του 
Περιφερειακού Τμήματος (www.tkm.tee.gr).n
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Η μελέτη «Το μετόχι της μονής Αγίου Παύλου στη 
Νέα Φώκαια Χαλκιδικής. Προστασία και ανάδει-
ξη» υλοποιήθηκε από τον αρχιτέκτονα μηχανικό, 
Φώτη Καραγιώργο, ως διπλωματική εργασία στο 
πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., 
«Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μνη-
μείων Πολιτισμού», με επιβλέπουσα, την καθη-
γήτρια Κ. Παλυβού, του τμήματος αρχιτεκτόνων 
μηχανικών. 
Στο πλαίσιο της μελέτης και με στόχο, τόσο την 
προστασία του Μνημείου όσο και την ανάδειξή 
του, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της ιστορίας του 
και η αναγνώριση των συνθηκών μέσα στις οποίες 
δημιουργήθηκε, η σχέση του με το ευρύτερο πε-
ριβάλλον καθώς και προσπάθεια αναπαράστασης 
της αρχικής μορφής του μέσα από τα ελάχιστα 
στοιχεία που βρέθηκαν.
Η μελέτη οργανώνεται σε τρία μέρη: Το πρώτο 
αφορά στην ιστορική ανάλυση των κτιρίων του λό-
φου, θέτοντας το πλαίσιο της δημιουργίας τους και 
προσεγγίζοντας διαχρονικά την ιστορία τους. Στο 
δεύτερο μέρος επιχειρείται η αρχιτεκτονική ανά-
λυση και τεκμηρίωση, ξεκινώντας από τη σχέση 
τους με την ευρύτερη περιοχή και καταλήγοντας 
στα ίδια τα κτίρια, για να διερευνηθεί η τυπολογία, 
τα μορφολογικά τους γνωρίσματα, ο τρόπος οργά-
νωσής τους και η αρχική μορφή. Το τρίτο μέρος 
περιλαμβάνει την πρόταση αποκατάστασης σε 
συνδυασμό με τη διατύπωση των βασικών στόχων 
της πρότασης και των δεδομένων που την υπαγό-
ρευσαν. Τέλος, ένα παράρτημα συγκεντρώνει το 
σύνολο των σχεδίων της μελέτης.

n Το χθες..
Στον παραθαλάσσιο λόφο, όπου σήμερα υψώνε-
ται ο Πύργος της Νέας Φώκαιας, υπολογίζεται ότι 
γύρω στο 5000 π.Χ. υπήρξε αξιόλογος προϊστορι-
κός οικισμός, ο οποίος μέσα από διαδοχικές κα-
ταστροφές και αναγεννήσεις έζησε για περίπου 
3000 χρόνια. Με σημαντικότερες φάσεις τη νεο-
λιθική και την εποχή του χαλκού, δε γνωρίζουμε 
ακριβώς πότε αυτός εγκαταλείφθηκε οριστικά, 
αλλά από στοιχεία προέκυψε ότι γύρω στο 1000 
π.Χ. δεν υπήρχε πλέον. Τότε ο λόφος ήταν πολύ 
μεγαλύτερος προς την πλευρά της ακτής και η 
στάθμη της θάλασσας χαμηλότερη κατά τουλάχι-
στον 10 μ., με αποτέλεσμα η ακτογραμμή να βρί-
σκεται πολύ πιο μέσα από τη σημερινή.
Στοιχεία για τη συγκεκριμένη θέση από την αρ-
χαιότητα και τη βυζαντινή περίοδο δεν έχουν δι-
απιστωθεί, αν και το αγίασμα του Αγίου Παύλου, 
ΝΔ του λόφου, πιστοποιεί ότι η περιοχή δεν ήταν 
ακατοίκητη. Οι πρώτες γραπτές πληροφορίες 
προέρχονται από ένα πρόσταγμα του 1407 του Ιω-
άννη Ζ’ Παλαιολόγου, με το οποίο ο αυτοκράτορας 
παραχώρησε στη Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου 
Όρους εκτάσεις και δικαιώματα χρήσεων της πε-
ριοχής. Κατά την Τουρκοκρατία η Μονή διατήρησε 
την κυριότητα του μετοχίου, ενώ στην Επανάσταση 
του 1821, ο Εμμανουήλ Παπάς χρησιμοποίησε τον 
Πύργο ως στρατηγείο. Μετά την Επανάσταση, το 
μετόχι οργανώθηκε κτιριακά και πήρε τη μορφή 
ενός συγκροτήματος κτισμάτων γύρω από τον 
Πύργο και το ναό των Αγίων Αποστόλων. Το 1923 
παραχωρήθηκε στους πρόσφυγες, οι οποίοι συ-
γκρότησαν το σημερινό οικισμό της Νέας Φώκαι-
ας και χρησιμοποίησαν τα κτίσματα του μετοχίου 

στα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους. Λίγα 
χρόνια αργότερα, τα κτίρια κατεδαφίστηκαν για να 
χρησιμοποιηθεί το υλικό τους σε νέα κτίσματα του 
οικισμού. Ολόκληρος ο λόφος, μαζί με τα κτίριά 
του, είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος από 
το 1968, ενώ τα σωζόμενα κτίρια κηρύχθηκαν 
ιστορικά διατηρητέα Μνημεία.

n …το σήμερα…
Η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη της Κασσάνδρας 
και ειδικότερα της Νέας Φώκαιας, έδρασαν τόσο 
θετικά όσο και αρνητικά για το μετοχιακό συγκρό-
τημα. Θετικά, γιατί ως αξιοθέατο πλέον, είχε ένα 
λόγο παραπάνω η επιβίωσή του, ενώ αρνητικά, 
γιατί αν και η επέκταση του οικισμού της Νέας 
Φώκαιας πραγματοποιήθηκε σε απόσταση από 
το λόφο του μετοχίου, το νέο πολεοδομικό σχέδιο 
που αφορούσε την επέκταση του οικισμού, επέ-
τρεψε την κατασκευή νέων κατοικιών πολύ κοντά, 
αλλάζοντας σε μεγάλο βαθμό το τοπίο.
Από τα τέσσερα κτίσματα του μετοχίου που σώ-
ζονται, ο Πύργος είναι αυτός που αιχμαλωτίζει 
το βλέμμα του επισκέπτη. Στέκει μόνος του, στην 
κορυφή του λόφου, θυμίζοντας κάτι από την παλιά 
αίγλη του μετοχίου. Δίπλα στον Πύργο, στο κέντρο 
περίπου της αυλής του μετοχιακού συγκροτήμα-
τος βρίσκεται η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων 
που λειτουργεί περιστασιακά. Τμήμα της ανατολι-
κής πτέρυγας που χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο 
από τους πρόσφυγες του 1922, γνωστό σήμερα 
ως «Παλιό Σχολείο», αποκαταστάθηκε το 1992 
με σκοπό να λειτουργήσει ως πολιτιστικός χώρος. 
Τέλος, τα Κολληγόσπιτα, που αποτελούσαν τις 
κατοικίες των εργατών του μετοχίου, περιμένουν, 
αντέχοντας οριακά πλέον στη φθορά του χρόνου, 
κάποια σωστική επέμβαση. 
Αρχιτεκτονική αποτύπωση των τεσσάρων κτιρίων, 
σε συνδυασμό με φωτογραφικό υλικό τουλάχιστον 
σαράντα ετών, οδήγησε στη δημιουργία των σχε-
δίων που φανέρωσαν συνολικά τα προβλήματα 
που οφείλονται είτε σε ανθρώπινη επέμβαση, είτε 
σε φθορά λόγω της χρόνιας εγκατάλειψης. 

n …το αύριο
Η μελέτη των κτιρίων έφερε στην επιφάνεια την 
άμεση αναγκαιότητα προστασίας και συντήρησής 
τους, προκειμένου αυτά να σωθούν. Με στόχο τη 
διατύπωση προτάσεων συμβατών με τη φυσιο-
γνωμία των κτιρίων ελήφθησαν υπόψη οι σύγχρο-
νες αρχές που διέπουν την αποκατάσταση μνημεί-
ων, τα δεδομένα που προέκυψαν από την ανάγνω-
ση των ίδιων των μνημείων κατά την προσπάθεια 
ιστορικής και διαχρονικής προσέγγισης, αλλά και 
οι ανάγκες που ανέκυψαν μέσα από τις επαφές 
και τις συζητήσεις με την κοινότητα της Νέας 
Φώκαιας, τις αρμόδιες Εφορείες Μνημείων, τους 
περιοίκους και τους επισκέπτες που προσδοκούν 
την ανάδειξη του χώρου. 
Η κεντρική ιδέα για τη διαμόρφωση του περιβάλ-
λοντος χώρου αφορά ήπιας μορφής επεμβάσεις 
με στόχο την προβολή των μνημείων και την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση επισκεπτών και φιλοξενου-
μένων. Πεζοδρομήσεις και μονοπάτια ορίζουν 
διαδρομές μέσα στο λόφο που συνδέουν τα κτίρια 
και καθοδηγούν τον επισκέπτη. Με βασικό στόχο 
την αξιοποίηση του τμήματος ανατολικά του λό-
φου, διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα οργάνωσης 
λειτουργιών. Χρησιμοποιώντας την κλίση του εδά-
φους στο σημείο αυτό, δημιουργείται ένα φυσικό 

αμφιθέατρο το οποίο τους καλοκαιρινούς κυρίως 
μήνες, μπορεί να φιλοξενήσει θεατρικές και μου-
σικοχορευτικές παραστάσεις. Το Παλιό Σχολείο 
προτείνεται να πάρει τη χρήση του βοηθητικού, 
για τις εκδηλώσεις αυτές, κτιρίου (καμαρίνια καλ-
λιτεχνών, αποθήκευση εξοπλισμού κλπ), ενώ τους 
χειμερινούς μήνες θα διαμορφωθεί ανάλογα, για 
τις συγκεντρώσεις τοπικών συλλόγων. Επίσης, με 
στόχο την προώθηση προϊόντων του τόπου, γεν-
νήθηκε η ιδέα της δημιουργίας εβδομαδιαίων 
εκδηλώσεων που θα αφορούν την προβολή των 
προϊόντων αυτών στο κοινό. Σε άμεση σύνδεση 
με τις εκδηλώσεις του λόφου θα βρίσκονται και 
τα Κολληγόσπιτα που θα χρησιμοποιούνται ως 
κατοικίες των συντελεστών των εκδηλώσεων (εκ-
θέτες, καλλιτέχνες κλπ). Ο Πύργος θα αποτελέσει 
μουσείο του εαυτού του, παρουσιάζοντας στο ισό-
γειο την ιστορία του μετοχίου μέσα από εικόνες, 
αναπαραστάσεις και μακέτες. 

n …επίλογος
Πολλά είναι τα στοιχεία που χάθηκαν για πάντα με 
το πέρασμα του χρόνου, περισσότερα όμως είναι 
αυτά που σώζονται ως μάρτυρες της ιστορίας του 
τόπου. Η ανάγκη της προστασίας του λόφου και 
των επιμέρους Μνημείων του, μετατρέπεται σε 
έκκληση, δεδομένης της αναμφισβήτητης αξίας 
και μοναδικότητάς τους.1  n
1Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε 
αρχειακό υλικό (έγγραφα, φωτογραφίες) της 10ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία 
με την οποία πραγματοποιήθηκε μελέτη για τον 
Πύργο και την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων

Πρόταση. Πύργος Τομή Πρόταση. Πύργος 3D

Πύργος και εκκλησία σήμερα
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Μετόχι 1923



φυτών που απαντούν σε τρία απαραβίαστα κριτήρια: η ανα-
ζήτηση των ειδών να αντλείται από τη μεγάλη ποικιλία της 
ελληνικής χλωρίδας, οι ελάχιστες δυνατές απαιτήσεις των 
φυτών σε νερό και η τήρηση της προδιαγραφής ασφαλεί-
ας που η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε για φυτά που το ύψος 
τους δεν θα ξεπερνά τα 30 εκ, ώστε να διευκολύνεται η επι-
τήρηση του χώρου. 
Ο κήπος δε θα είναι δημόσιος, καθώς βρίσκεται εντός της 
περιμέτρου ασφαλείας. Μόνη η κλίση του εδάφους τον καθι-
στά αντιληπτό από το δρόμο και τους χώρους εργασίας. Συ-
ντηρεί όμως τη μνήμη ενός τόπου, στο εξής καταδικασμένου 
σε μια φρενήρη αστικοποίηση. 

n Ο κήπος του δώματος και η πέμπτη όψη 
Στη λογική της ταυτόχρονης παρουσίας και άρθρωσης φυσι-
κού και δομημένου εντάσσεται η πρόταση κατασκευής κή-
πων στα δώματα των κτηρίων. Είναι προεκτάσεις του κήπου 
που διαμορφώνεται γύρω από τα κτήρια, διεισδύσεις του στο 
σώμα της κατασκευής και στους χώρους ζωής εντός της. Τα 
δώματα των όγκων του κεντρικού κτηρίου είναι ορατά τόσο 
από τους χώρους εργασίας του ορόφου, όσο και από τον ευ-
ρύτερο περιβάλλοντα χώρο της περιοχής λόγω κλίσεων. Από 
την άλλη, το δώμα του κτηρίου στάθμευσης, κατά ένα μέρος 
του βυθισμένο στη γη, γίνεται αντιληπτό ως προέκταση των 
διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου. 
Ο κήπος των δωμάτων βελτιώνει σημαντικά τις συνθήκες θερ-
μικής άνεσης μέσα στο κτήριο. Βοηθά στη θερμική προστασία 
και το δροσισμό του, καθώς και στην προστασία του από την 
έντονη καλοκαιρινή ακτινοβολία και την υπερθέρμανση, μειώ-
νει δηλαδή τις θερμικές ανταλλαγές του με το περιβάλλον. 
Ο τύπος φύτευσης είναι ο εκτατικός. Πρόκειται μάλιστα για το 
μεγαλύτερο δώμα εκτατικού τύπου στην Ελλάδα. Και εδώ τα 
κριτήρια επιλογής των φυτεύσεων είναι εκείνα που ακολου-
θήθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο: φυτά εδαφοκάλυψης, χα-
μηλά και ποώδη, που χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση, είναι 
ανθεκτικά στην ξηρασία και αναβλαστάνουν εύκολα.
Η πέμπτη όψη του κτηρίου, η όψη του δώματός του δηλαδή, 
εκείνη που στρέφεται προς τον ουρανό, είναι συνθετικά ισο-
δύναμη με τις άλλες του όψεις. Είναι ιδιαίτερη, καθώς εκείνη 
κυρίως επιτρέπει εισχωρήσεις του ουρανού στο εσωτερικό 
του κτηρίου, την πλατεία και το έδαφος. Συγχρόνως στεγάζει, 
σκιάζει. Περιέχει εναλλαγές επιπέδων, κενών και πλήρων, 
υλικών, φωτοσκιάσεων. Διαντιδρώντας με το φως αποκτά 
βάθος. Καλύπτεται από τιτανιούχο ψευδάργυρο, σκυρόδεμα 
και χώμα. Σ’ αυτήν προεκτείνεται ο κήπος του περιβάλλοντος 
χώρου, για αυτό και μεταβάλλεται με τις εποχές και το χρόνο. 
Το κτήριο αντιμετωπίζεται ως ένα στερεό στο χώρο, που συ-
μπλέκεται με τη φύση, το έδαφος και τον ουρανό. 

n Ο κήπος στον περιβάλλοντα χώρο
Σ’  αυτήν την πλευρά της περιφέρειας της πόλης, που δια-
νύει μια πορεία γρήγορης ανοικοδόμησης, τα ίχνη της φύ-
σης, της ακαλλιέργητης γης, εκλείπουν με τον καιρό. Στο 
διαθέσιμο χώρο του οικοπέδου της Τράπεζας της Ελλάδος 
διατηρήθηκε η μνήμη αυτής της γης. Για την αρχή, μια πρώ-
τη ύλη 80 περίπου φυτικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας, 
χαμηλών για λόγους επιτήρησης του χώρου και με μικρές 
υδατικές απαιτήσεις, διασπείρεται στον περιβάλλοντα χώρο, 
στα διάκενα και τα δώματα των κτηρίων, ακολουθώντας ρευ-
στούς σχηματισμούς. Με το χρόνο όμως ο κήπος θα αφεθεί 
να εμπλουτιστεί από σπόρους που φέρνει ο άνεμος, και από 
εκείνους που ήδη περιέχει το χώμα. Θα  αφεθεί να πλάσει 
την εσωτερική του ζωή και να την αφηγηθεί απλώνοντας 
χρώματα στη γη, αρώματα, ήχους, υφές, ποιότητες που θα 
αλλάζουν απρόβλεπτα με τις εποχές και το χρόνο.  
Η κεντρική ιδέα της διαμόρφωσης του κήπου προσεγγίζει 
εκείνη της ακαλλιέργητης από χρόνια γης. Ένας τέτοιος τό-
πος εμπεριέχει την απρόβλεπτη, δυναμική εξελικτική της 
φύσης στην πιο ανόθευτή της μορφή, όταν γεννιέται, ζει, 
φθείρεται και πάλι αναδημιουργείται, ως οικοσύστημα αυ-
τόνομο, ως αυτάρκης ζωντανός οργανισμός, με μικρή μόνο 
συνδρομή του ανθρώπου. Είναι ικανός και ελεύθερος να 
αφομοιώσει, να προσαρμοστεί, να μεταμορφωθεί, εγγράφο-

«Κι έτσι, στο εσωτερικό του δωματίου μπαίνει στα κλεφτά, 
περνώντας απ’ το σότζι, μια αντανάκλαση θαμπή απ’ τον 
κήπο. Για μας τίποτε άλλο έξω απ’ αυτές τις πλάγιες αδύ-
ναμες ακτίνες φωτός δεν είναι στοιχείο ομορφιάς για το 
δωμάτιο».
Τανιζάκι, «Το εγκώμιο της σκιάς», εκδόσεις Άγρα, 1992.
Το νέο κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη 
χωροθετείται στην ανατολική περιαστική ζώνη της πόλης, σε 
ένα οικόπεδο 30 στρεμμάτων, στα όρια του Δήμου Πυλαίας. 
Ο φορέας του έργου, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος, οι ει-
δικές προδιαγραφές του κτηρίου, καθώς επίσης και η συνύ-
παρξη του φυσικού στοιχείου με τις αναγκαίες κατασκευές, 
καθόρισαν τους άξονες της συνθετικής σκέψης. Πρωταρχι-
κός στόχος της σύνθεσης ήταν να συμφιλιώσει τις υψηλές 
απαιτήσεις ασφαλείας και τις ιδιότυπες λειτουργικές ανά-
γκες με μια αρχιτεκτονική ενιαία, που αποπνέει κύρος, ενώ 
συγχρόνως περιέχει τις αναγκαίες ποιότητες άνεσης ενός 
χώρου εργασίας, καθώς και όλες τις απαραίτητες δυνατότη-
τες οριζόντιας και κατακόρυφης κίνησης που παίζουν θεμε-
λιώδη λειτουργικό ρόλο. Ο δεύτερος στόχος - με δεδομένη 
την ευρύτητα του οικοπέδου και τη θέση του στη είσοδο της 
πόλης, σε έδαφος ελαφρά επικλινές, που προσφέρει μια 
οπτική σχέση με το Θερμαϊκό Κόλπο - ήταν η ένταξη στους 
συνθετικούς συλλογισμούς των κλιματικών απαιτήσεων, 
των ποιοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος (όπως η θέα 
της θάλασσας) και της χλωρίδας της περιοχής. Ιδιαίτερα ως 
προς το τελευταίο, σκοπός είναι η δημιουργία ενός κήπου 
στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, ο οποίος, καθώς θα 
αναπτύσσεται μέσα στο χρόνο, θα αφομοιώνεται στη φυσική 
τάση εξέλιξης της βλάστησης της περιοχής

n Η ένταξη στο χώρο
Η ευρύτητα του οικοπέδου επιτρέπει στο κτήριο να οπισθο-
χωρήσει, να αποσυρθεί πίσω από το «μέτωπο» κοντά στο 
δρόμο που τείνουν να διαμορφώσουν τα γειτονικά κτήρια, 
αφήνοντας μπροστά του ένα μεγάλο ελεύθερο χώρο. Το 
κτήριο τοποθετείται με το μήκος του παράλληλο στον άξο-
να του κεντρικού δρόμου, κάπου στο μέσον του οικοπέδου, 
ενώ η πρόσβαση στο εσωτερικό του  οικοπέδου γίνεται από 
την πίσω του πλευρά, από ένα βοηθητικό ιδιωτικό δρόμο 
παράλληλο στον κεντρικό οδικό άξονα. Εκεί, μακριά από το 
μέτωπο της κύριας όψης, συγκεντρώνονται και όλες οι εσω-
τερικές του δραστηριότητες. 
Τοπολογικά, στο οικόπεδο της Τράπεζας της Ελλάδος ανα-
γνωρίζονται δύο ενότητες: μπροστά από το κτήριο, ένας χώ-
ρος «συνομιλίας» και καθορισμού των όρων παρουσίας του 
στην ευρύτερη περιοχή και πίσω από αυτό, από όπου γίνεται 

και η πρόσβαση, οι χώροι όπου διαδραματίζονται οι εσωτε-
ρικές του λειτουργίες. Ανάμεσά τους το μέτωπο του κτηρίου, 
η κύριά του όψη, αποκτά  διττή υπόσταση: ως όψη παρουσί-
ασης, σύστασης του κτηρίου γύρω του και ως όριο ανάμεσα 
στην εσωτερική ζωή του και σε όσα συμβαίνουν εκτός του. 
Όριο εσωστρέφειας και εξωστρέφειας, κίνησης και ηρεμίας, 
ένα πέτασμα που καλύπτει και αποκαλύπτει ταυτόχρονα.

n Το κτήριο και η σχέση του με τον περιβάλλοντα   χώρο
Το λειτουργικό πρόγραμμα προβλέπει  τη δημιουργία ενός 
κεντρικού κτηρίου συνολικής επιφάνειας 6.000 τμ και ενός 
δεύτερου συνοδευτικού κτηρίου, σε άμεση σχέση με τον πε-
ρίβολο του συγκροτήματος, που προορίζεται για την επιτήρη-
ση και τον έλεγχο της πρόσβασης. Ανάμεσά τους βρίσκεται 
ένα μικρό κτήριο στάθμευσης, κατά ένα μέρος του βυθισμέ-
νο στη γη και σε άμεση λειτουργική σχέση με το κεντρικό 
κτήριο.
Στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου οι διαφορετικές λειτουργί-
ες κατανέμονται κατά μήκος και εκατέρωθεν ενός κεντρικού 
εσωτερικού διαδρόμου εξυπηρέτησης, ύψιστης ασφάλειας. 
Γύρω του αρθρώνονται, με ένα σύστημα ασυνεχές, όγκοι που 
στεγάζουν τις επιμέρους λειτουργίες. Συνθέτουν έτσι ένα πε-
ρίγραμμα κτηρίου με επάλληλες προεξοχές και εσοχές, που 
ευνοούν την εναλλαγή χώρων εργασίας και πράσινων χώρων, 
επιτρέπουν τη χρήση του φυσικού φωτός ως συστήματος φωτι-
σμού του κεντρικού αυτού δρόμου εξυπηρέτησης, τη διευθέτη-
ση των διαφανειών ανάμεσα στους μονολιθικούς όγκους και την 
προσφορά στους χώρους εργασίας που συνδέονται απευθείας 
με το διάδρομο μιας σχέσης αδιάλειπτης εγγύτητας με τον 
κήπο. Όπως οι διαφάνειες ανάμεσα στους όγκους προσφέρουν 
οπτικές προς τους εξωτερικούς χώρους, έτσι και η εκεί παρου-
σία του φυσικού ως συμπληρωματικού του δομημένου εξασφα-
λίζει τις συνέχειες του φυσικού τοπίου, διηθώντας το μέσα από 
τα διάκενα μεταξύ των επιμέρους κτηρίων. 
Ο δομημένος χώρος χαρακτηρίζεται από ένα βαθμό διαφά-
νειας, τη λιτότητα των γραμμών του, τη μονοχρωμία, όπως 
μαρτυρά η θεληματική επιλογή ενός κυρίαρχου γκρίζου, που 
πραγματοποιείται με υλικά φυσικά όπως η πέτρα στην όψη, 
ο τιτανιούχος ψευδάργυρος και το εμφανές σκυρόδεμα. Τα 
υλικά και τα χρώματα των προσόψεων διαπερνούν τα ανοίγ-
ματα και συνεχίζουν στο εσωτερικό του κτηρίου καθιστώντας 
τα όρια εντός και εκτός ρευστά, αμφίσημα.  
Αλλά και από το ίδιο το έδαφος, ακαλλιέργητο εδώ και χρό-
νια, αποφασιστικά διατηρήθηκε ο πιο άγονος χαρακτήρας 
του στο ανώτερό του μέρος, ο πιο ελώδης στο κατώτερο, όταν 
κατακλύζεται στη διαδοχή των εποχών από σπόρους που τα-
ξιδεύοντας χρωματίζουν τη γη. Εμπλουτίστηκε μόνο με είδη 
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ντας το τυχαίο των αλλαγών του καιρού και του χρόνου. Ένας τόπος που 
μοιάζει να σιωπά, είναι όμως ζωντανός, πολύχρωμος, ευφάνταστος, 
επινοητικός, σε διαρκή κίνηση, αρμονικός αν και εξελίσσεται χωρίς 
κανόνες. Αναπτύσσει ανέλπιστες σχέσεις ανάμεσα στα φυτά, τη γη, τον 
αέρα, το φώς, τους μικρούς ζωντανούς οργανισμούς. Δημιουργεί κρυ-
φούς μικρόκοσμους. Δε μας απευθύνεται προφανώς. «Εκεί μπορούμε 
να μπούμε μόνο κατά τύχη ή από απροσεξία»  
Γράφει ο Gilles Clément: «Πάντοτε η ακαλλιέργητη γη μού έμοιαζε πιο 
κοντά στην έννοια του κήπου. Ένας τόπος χωρίς απαγορεύσεις, προικι-
σμένος με τα συνήθη πλούτη της φύσης, άνθη, δέντρα, έντομα, πουλιά, 
όλα πλέκονται με έναν τρόπο πολύπλοκο και μαγικό, με απόηχους δυσ-
νόητους για ένα παιδί. Εκπλήξεις, φόβοι, αρώματα, αμέτρητες οπτικές, 
ακατάπαυστες μάχες, μουσική ακατανόητη και αυτάρεσκη, που εκφρά-
ζει το ουσιώδες αυτών που ο άνθρωπος, όταν απαλλαχτεί από την τυ-
ραννία του τεχνητού, μπορεί τελικά να νοιώσει: τη ζωή»   
Θα μπορούσαμε ίσως να νοιώσουμε καλύτερα τις ιδιαιτερότητες ενός 
κήπου σαν αυτόν, αν φέρουμε στο νου τις συνήθεις προεικόνες μας: 
κήποι καθαροί, απολύτως τακτοποιημένοι, χωρίς αγριόχορτα, παντού 
γκαζόν, με πολύ περιποιημένα φυτά που σχεδόν αστράφτουν σαν σε 
έκθεση. Εκεί τίποτα ξένο δεν μπορεί να εισχωρήσει, όλα είναι σχεδι-
ασμένα, προβλέψιμα, ελεγχόμενα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Και ο 
περιπατητής ακολουθεί υποχρεωτικές πορείες, δεν μπορεί να χαθεί 
μέσα τους, να ακολουθήσει ό,τι τον συγκινεί. 

n Μέσα στο χρόνο
Ένα κτήριο πλάθεται στη φαντασία κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού 
μέσα από σχέσεις: με το έδαφος, τη φύση, τον ουρανό, το φως σχέ-
σεις όγκων, επιφανειών, υλικών, χρωμάτων. Αλλά και μέσα από δια-
γραμματικές λειτουργικές σχέσεις. Μέσα από σενάρια κατοίκησης που 
προσπαθούν να είναι όσο το δυνατό ρεαλιστικά, αλλά και να ανταπο-
κριθούν σε πιθανές εκτροπές. Πάντα όμως αποκαλύπτεται πραγματικά 
μόνο όταν γίνει μέρος της πραγματικής μας ζωής, μέσα στο χρόνο. Τότε 
μοιάζει να αναδημιουργείται, να εμπλουτίζεται, να προεκτείνεται, κα-
θώς γίνεται μέρος της καθημερινής μας εμπειρίας. Τότε μας εκπλήσσει 
απρόσμενα. n
1  Gilles Clément, “Une école buissonnière”,  

éditions Hazan, 1997, σελ. 39 
2  Gilles Clément, “Une école buissonnière”,  

éditions Hazan, 1997, σελ. 36 
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΤΡΙΣ. ΣΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε χθες τα κράτη-
μέλη να επενδύσουν 1 τρισ. ευρώ στις ενεργειακές 
υποδομές κατά την επόμενη δεκαετία, στο πλαί-
σιο της «νέας στρατηγικής για μια ανταγωνιστική, 
αειφόρο και ασφαλή ενέργεια», με ορίζοντα το 
2020, που υιοθετήθηκε χθες στην εβδομαδιαία 
συνεδρίαση των επιτρόπων. Η φιλόδοξη πρόταση 
της Επιτροπής θα συζητηθεί από τους Ευρωπαί-
ους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής για την ενέργεια 
που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Φεβρουαρίου 
2011. Ο αρμόδιος επίτροπος Γκούντερ Ετινγκερ 
αναγνώρισε ότι αναμένεται μια δύσκολη συζήτη-
ση μεταξύ των «27», διότι «η οικονομική κρίση 
έχει παγώσει τις επενδύσεις που έχουν προβλε-
φθεί για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Οι «27» έχουν 
θέσει ως στόχους για το 2020 στους τομείς της 
ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής τη μείωση 
των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 
20%, την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας κατά 20% και τη βελτίωση κατά 
20% της ενεργειακής απόδοσης. Με τη σημερινή, 
όμως, οικονομική συγκυρία, οι στόχοι αυτοί απο-
μακρύνονται...
(Ελευθεροτυπία 11/11/2010)

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ «ΦΑΚΕΛΟ ΛΙΓΝΙΤΕΣ»
Τον «φάκελο λιγνίτες» καλείται να κλείσει οριστι-
κά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέχρι το 
τέλος Δεκεμβρίου. Aυτό φέρεται να έκανε σαφές 
χθες στην υπουργό Tίνα Mπιρμπίλη, ο επίτροπος 
Aνταγωνισμού, Xοακίν Aλμούνια, στην κατ’ ιδίαν 
συνάντηση που είχαν στις Bρυξέλλες και η οποία 
διήρκεσε περίπου μία ώρα. Eπισήμως, σε σχετική 
ανακοίνωση το υπουργείο αναφέρθηκε στο «καλό 
κλίμα» στο οποίο διεξήχθη η συνάντηση, καθώς 
επίσης και στο γεγονός ότι αυτή επικεντρώθηκε 
«στην υπόθεση του λιγνίτη ενόψει της παραπο-
μπής της Eλλάδας στο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο». 
H υπουργός παρουσίασε στον κ. Aλμούνια τις 
προτάσεις της κυβέρνησης για την απελευθέρω-
ση της αγοράς ηλεκτρισμού και όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση «οι δύο πλευρές συμφώνησαν 
να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των ελλη-
νικών και κοινοτικών υπηρεσιών για τη γρήγορη 
και αποτελεσματική προσαρμογή του ελληνικού 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την αγορά ενέργει-
ας». «Γρήγορη και αποτελεσματική προσαρμογή» 
για την E.E. -όπως από τον περασμένο Aύγουστο 
διαμήνυσε- σημαίνει πώληση του 40% των λιγνι-
τικών μονάδων της ΔEH ή άλλες «ισοδύναμου 
αποτελέσματος» παρεμβάσεις που θα πρέπει να 
υποδείξει η ελληνική πλευρά. Ως «ισοδύναμη 
παρέμβαση» η κ. Mπιρμπίλη παρουσίασε στον 
κ. Aλμούνια την ανταλλαγή ενέργειας του 40% 
των λιγνιτικών μονάδων της ΔEH με αντίστοιχες 
ποσότητες από μονάδες ξένων εταιρειών, σταδι-
ακά μέχρι το 2015. Σε πρώτη φάση προτείνεται η 
ανταλλαγή ισχύος 900 MW, η οποία σταδιακά θα 
αυξηθεί μέχρι το 2015 στα 1.500 MW. Aπό το 2015 
και μετά η ΔEH θα ανταλλάσσει την ισχύ που θα 
αντιστοιχεί κάθε έτος στο 40% της συνολικής λι-
γνιτικής ισχύος που θα διαθέτει.
(Καθημερινή 11/11/2010)

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
Tο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου θα 
παρουσιαστεί το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσα-

λονίκης ώστε στις αρχές Ιανουαρίου να δοθεί το 
κείμενο για διαβούλευση στους φορείς, στο κοινό 
της Θεσσαλονίκης και στο διαδίκτυο, όπως δή-
λωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
Νίκος Σηφουνάκης. Κλιμάκιο του Yπουργείου 
Περιβάλλοντος βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη 
και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του ΟΡΘΕ Πάνο Σταθακόπουλο, 
την αντιπρόεδρο Aσπα Γοσποδίνη και στελέχη 
του Οργανισμού στο πλαίσιο της παρακολούθη-
σης της πρότασης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδί-
ου Θεσσαλονίκης καθώς και της εφαρμογής του 
προγράμματος «Θεσσαλονίκη 2012».[…] Οι ση-
μαντικές άμεσες ενέργειες που αποφασίστηκαν 
για αναπλάσεις στην πόλη είναι:
• Η χρηματοδότηση της μελέτης εφαρμογής 
για την περιοχή των Δώδεκα Αποστόλων, ύψους 
250.000 ευρώ, ώστε να υλοποιηθεί η πρόταση του 
Δήμου Θεσσαλονίκης.• Η διάθεση ποσού 500.000 
ευρώ για απαλλοτριώσεις, ώστε να αποδοθεί σε 
κοινή χρήση το τμήμα του Δυτικού Βυζαντινού 
Τείχους με ανάπλαση της περιοχής. • Ο φάκελος 
του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη Βαλκανική 
Πλατεία είναι έτοιμος για την προκήρυξή του με 
την έναρξη λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου.
(Εξπρές 11/11/2010)

ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ Ο ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τον ταχύτερο υπερυπολογιστή κατασκεύασε η 
Κίνα, δίνοντας στον πλανήτη μια γεύση των τεχνι-
κών της δυνατοτήτων  […] Η λίστα των 500 κορυ-
φαίων υπερυπολογιστών (Τop 500) ανακοινώνεται 
κάθε Νοέμβριο και εφέτος θα εμπεριέχει 291 
υπολογιστές από τις ΗΠΑ, 145 από την Ευρώπη 
και 49 από την Ασία. Οποία έκπληξη όμως, για 
πρώτη φορά ο Νο 1 υπολογιστής θα είναι κινε-
ζικός!  Ο κινεζικός υπερυπολογιστής που κέρ-
δισε εφέτος την κούρσα ταχύτητας ονομάζεται 
Τianhe-1Α (σημαίνει «Γαλαξίας» στα κινεζικά) 
και κατασκευάστηκε από την Κινεζική Ακαδημία 
Επιστημών. Εκ πρώτης όψεως το σύστημα αυτό 
απαρτίζεται από 103 ντουλάπια μεγέθους ψυγείου 
και βάρους 155 τόνων, που καταλαμβάνουν έκτα-
ση ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου. Σας φαίνονται 
πολλά; Κι όμως, οι δυτικοί μηχανικοί διεπίστωσαν 
έκπληκτοι ότι οι Κινέζοι κατόρθωσαν να συνθέ-
σουν το όλο σύστημα στο μισό της έκτασης που 
τυπικά θα καταλάμβαναν αυτά τα κυκλώματα και 
να το κάνουν να λειτουργεί με το ένα τρίτο της 
κατανάλωσης ενέργειας που κανονικά θα απαι-
τούσε. Συγκεκριμένα, καταναλώνει 4,04 μεγαβάτ 
εξοικονομώντας την ενέργεια που θα ξόδευαν 
5.000 νοικοκυριά σε ένα χρόνο. Αλλά το ακόμη 
πιο εντυπωσιακό είναι ότι μέσα στα ντουλάπια 
βρίσκονται κοινοί επεξεργαστές «διαχειριστών 
δικτύων» (servers) και γραφικές κάρτες όπως 
αυτές που χρησιμοποιούν οι παιχνιδομηχανές: 
14.336 επεξεργαστές Ιntel Χeon και 7.168 γραφι-
κοί συνεπεξεργαστές ΝVΙDΙΑ Τesla Μ2050, που 
τροφοδοτούν μια μνήμη των 262 Τerabytes. Και 
«πόσα πιάνει το κοντέρ»; 2,5 Πεταφλόπ (Ρflops), 
δηλαδή... 2.500 τρισεκατομμύρια υπολογισμών 
ανά δευτερόλεπτο! […] Η Κίνα δεν επένδυσε σε 
μια περιστασιακή νίκη:  ανήγγειλε ήδη την έναρξη 
κατασκευής του επόμενου υπερυπολογιστή της, 
ονόματι Downing 6000, που στοχεύει να σπάσει το 
φράγμα των εξαφλόπ (exaflops)- χιλιαπλάσιο του 
πεταφλόπ!- με επεξεργαστές καθαρά κινεζικής 
τεχνολογίας, τους επονομαζόμενους Longsoon 
(Υιός Θεού). 
(Το Βήμα 7/11/2010)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑ-
ΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Στην περιοχή του Ελαιώνα πρόκειται να διεξαχθεί 
ένα πολεοδομικό πείραμα. Θα είναι η πρώτη πε-
ριοχή της χώρας στην οποία το κράτος θα αλλά-
ξει στάση απέναντι στη βιομηχανία και τη βιοτε-
χνία, σταματώντας την εκδίωξή τους «εκτός των 
τειχών» και εστιάζοντας πλέον στη μείωση της 
όχλησης που παράγουν. Αιτία δεν είναι μόνο η οι-
κονομική δυσπραγία και η έλλειψη οργανωμένων 
βιοτεχνικών πάρκων. Αλλά και μια αλλαγή φιλο-
σοφίας, σε σχέση με συνύπαρξη της κατοικίας 
με την παραγωγική δραστηριότητα και εν γένει το 
σημερινό, αρκετά αυστηρό διαχωρισμό των χρή-
σεων γης στις πόλεις. Αυτή η στρατηγική στροφή 
ενδέχεται να εκφραστεί όχι μόνο στην αναθεώρη-
ση του προεδρικού διατάγματος για τον Ελαιώνα, 
αλλά και ευρύτερα: στην αναθεώρηση του ρυθ-
μιστικού σχεδίου της Αττικής, επιτρέποντας την 
επαναχρησιμοποίηση με νέους όρους τμήματος 
των 52 εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περι-
οχών που βρίσκονται σήμερα διάσπαρτες μέσα 
στην Αθήνα. Η περιοχή του Ελαιώνα καταλαμβά-
νει 9.000 στρέμματα, μοιράζεται διοικητικά σε έξι 
δήμους και εξακολουθεί να συγκεντρώνει περί-
που 2.500 επιχειρήσεις, οι περισσότερες μεσαί-
ου μεγέθους, μόλις μια ανάσα από το κέντρο της 
Αθήνας […]Ο ΟΡΣΑ δείχνει να επιθυμεί το άνοιγμα 
διαύλων με τη βιομηχανία, ξεκινώντας τη συζήτη-
ση για την επανάχρηση, υπό όρους των 52 βιομη-
χανικών χώρων που βρίσκονται μέσα στην Αθήνα. 
«Στον Ελαιώνα πρέπει να προβλεφθούν χώροι 
για τη μεταποίηση και επιχειρήσεις υψηλής τε-
χνολογίας, που κακώς θεωρούνται οχλούσες από 
τη νομοθεσία», εκτιμά ο κ. Δημ. Δημητρίου, επι-
κεφαλής του βιομηχανικού τμήματος του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
(ΕΒΕΑ). «Το νέο ρυθμιστικό πρέπει να δώσει την 
ελευθερία να επαναχρησιμοποιηθούν τα βιοτε-
χνικά και βιομηχανικά πάρκα που έχουν σήμερα 
εγκαταλειφθεί, αποφεύγοντας τη μετατροπή τους 
σε εμπορικούς χώρους. Να πάρουμε τα κουφάρια 
των παλαιών βιομηχανιών και να τους δώσουμε 
μια νέα παραγωγική χρήση, εντάσσοντας και νέες 
δραστηριότητες όπως λ.χ. οι αποθήκες. Κάποτε, η 
βιομηχανία δαιμονοποιούνταν και εξοστρακιζόταν 
από τις πόλεις. Σήμερα πιστεύουμε περισσότερο 
στη συνύπαρξη».
(Καθημερινή 11/11/2010)

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΝΕΡΟ, ΗΛΙΟ ΚΑΙ... ΡΥΠΟΥΣ MADE 
IN THESSALONIKI!
Ηλιακά καύσιμα», που θα μοιάζουν με το πετρέ-
λαιο αλλά θα είναι συνθετικά κι ανεξάντλητα, υπό-
σχεται μια επαναστατική εφαρμογή του Εθνικού 
Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ). Η «πράσινη ενέργεια», που κέρδισε 
ήδη την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου Ερευνας (ERC), έχει ως πρώτες ύλες το νερό, 
τον ήλιο και το διοξείδιο του άνθρακα, είναι... 
ανακυκλώσιμη και απολύτως φιλική προς το πε-
ριβάλλον. «Σήμερα διαχειριζόμαστε το διοξείδιο 
του άνθρακα ως ρύπο, ως ανεπιθύμητο προϊόν, 
με τις γνωστές επιπτώσεις στην κλιματική αλλα-
γή», σημειώνει ο δρ Θανάσης Κωνσταντόπουλος, 
διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών 
Διεργασιών του ΕΚΕΤΑ, που εδρεύει στη Θεσσα-
λονίκη. Το πρόγραμμα ARMOS -που διακρίθηκε 
πριν από λίγες ημέρες στον υψηλού κύρους επι-
στημονικό διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
ERC Advanced Grant- αντιμετωπίζει το διοξεί-
διο του άνθρακα ως πρώτη ύλη. «Από το 2013 θα 
πρέπει να πληρώνουμε πολλά εκατομμύρια ευρώ 
για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμο-
κηπίου. 
Οι χώρες με βαριά βιομηχανία αναπτύσσουν 
ήδη τεχνολογίες δέσμευσης του διοξειδίου του 
άνθρακα. Το ζήτημα είναι τι θα το κάνουν. Προς 
το παρόν η μόνη τεχνική που προτείνεται είναι η 
αποθήκευση. Το θάβουν για να μην πληρώνουν 
το αντιστάθμισμα. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να 
εγγυηθεί ότι θα μείνει για πάντα στο υπέδαφος».
Η εναλλακτική πρόταση της ερευνητικής ομάδας 
του κ. Κωνσταντόπουλου είναι η ανακύκλωση του 
ρύπου. «Αντί να θάψουμε το διοξείδιο του άνθρα-
κα, μπορούμε να το μεταφέρουμε σε ηλιόλουστα 
μέρη της Γης και να το μετατρέψουμε πάλι σε 
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Φωτογραφία από την ιστοσελίδα του «Βήματος»: 
Στα άδυτα του υπερυπολογιστή, στην πόλη Τιαντζίν. 
Η Κίνα είναι τρίτη στον κόσμο σε υπολογιστική δύ-
ναμη υψηλής απόδοσης, με τις ΗΠΑ και την ΕΕ στην 
πρώτη και στη δεύτερη θέση, αντίστοιχα 
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καύσιμο». Και όταν λέει καύσιμο, ο διακεκριμέ-
νος επιστήμονας εννοεί τους υδρογονάνθρακες, 
τις οργανικές ενώσεις από τις οποίες αποτελείται 
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η μετατροπή 
αυτή καθίσταται δυνατή χάρη στον πρωτοποριακό 
ηλιακό αντιδραστήρα (Hydrosol), που ανέπτυξε το 
επιστημονικό κέντρο για να παράγει υδρογόνο. «Η 
τεχνολογία χρήσης του υδρογόνου, δυστυχώς, δεν 
είναι ακόμη ώριμη, ενώ η κρίση έχει βάλει φρένο 
στην έρευνα», τονίζει ο κ. Κωνσταντόπουλος.
(Έθνος 10/11/2010)

114ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΟ ΕΜΠ
Ευρώπη και Αμερική «κονταροχτυπιούνται» για 
την επικράτηση των Πανεπιστημίων τους στις δι-
εθνείς κατατάξεις, ενώ έχουν μπει δυναμικά και 
νέοι «παίκτες» όπως είναι η Ασία, η Κίνα και η 
Τουρκία. Σύμφωνα με τη λίστα με τα 200 καλύτε-
ρα Παενπιστήμια του κόσμου, που δημοσιεύθηκε 
στη βρετανική εφημερίδα «The Times», η Αμε-
ρική εκπροσωπείται με 75 Πανεπιστήμια, ενώ 
η Ευρώπη με 85 στα οποία δεν περιλαμβάνεται 
κανένα ελληνικό. Θα πρέπει, πάντως, να επιση-
μανθεί ότι στη λίστα της βρετανικής επιτροπής 
σπουδών QS World University Rankings, 5 ελ-
ληνικά ΑΕΙ είναι μεταξύ των 500 καλύτερων του 
κόσμου, ενώ στην κατάταξη ανά γνωστικό αντικεί-
μενο το ΕΜΠ βρέθηκε στην 114η θέση. Με βάση 
τη λίστα των Times, κορυφαίο πανεπιστήμιο στον 
κόσμο ανακηρύσσεται το Χάρβαρντ και ακολου-
θούν το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας, 
το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το 
Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και το Πανεπιστήμιο 
του Πρίνστον.
(Ημερησία 10/11/2010)

750.000 ΤΟΝΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΛΟΓΩ 
ΚΡΙΣΗΣ!
Εξαιτίας της «οικονομικής κρίσης», τα σκουπίδια 
της Αττικής θα είναι μειωμένα έως και 23%, σύμ-
φωνα με την ΟΕΑ, που υποστηρίζει εξάλλου ότι ο 
νόμος 3854 «χρεώνει» δίκαια τον κάθε δήμο, που 
καλείται πλέον να πληρώνει με τον τόνο τα απορ-
ρίμματά του. Αποκαλυπτικοί οι πίνακες (είναι και 
από στοιχεία του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και 
Κοινοτήτων), όπου γίνεται φανερή η αδικία στον 
τρόπο πληρωμής των σκουπιδιών του κάθε δή-
μου, που πολλές φορές είναι δυσανάλογος του 
αριθμού των δημοτών και του βάρους των σκουπι-
διών, τα οποία λόγω της οικονομικής κρίσης από 
περίπου 2.200.000 τόνους πέρυσι, φέτος πέφτουν 
στο 1.447.187, όπως «οδηγούν» τα στοιχεία του 
πρώτου εξαμήνου του 2010.
(Ελευθεροτυπία 10/11/2010)

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλ-
λον από την παράδοση των ΧΥΤΑ στα χέρια των ιδι-
ωτών εργολάβων υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής 
του ΚΚΕ Γιώργος Τούσσας, με ερώτησή του προς 
την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εκφράζο-
ντας τη συμπαράσταση του ΚΚΕ στους αγώνες των 
εργαζομένων του ΧΥΤΑ Θεσσαλονίκης για σταθε-
ρή και μόνιμη εργασία. Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ 
καταγγέλλει την αντεργατική επίθεση που εκφρά-
ζεται με απολύσεις και επιβολή προσωρινών, 
ελαστικών και χωρίς δικαιώματα συμβάσεων, 
που κρατούν τους εργαζόμενους σε πολιτική και 
εργασιακή ομηρία. Τονίζοντας πως στόχος αυτής 
της πολιτικής είναι η εκμετάλλευση των σκουπι-
διών για αύξηση των κερδών των ιδιωτικών επι-
χειρήσεων και όχι η διαχείρισή τους προς όφελος 
των εργαζομένων, της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος, ο ευρωβουλευτής επισημαίνει: 
«Ακόμη ένα σοβαρό χτύπημα στο δικαίωμα για 
σταθερή και μόνιμη εργασία αποτελεί η δικαστι-
κή απόρριψη της προσφυγής 160 συμβασιούχων 
εργαζομένων του Συνδέσμου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης. 
Το γεγονός αυτό προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στη 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Θεσσαλονίκης στη Μαυρο-
ράχη, στο βιολογικό καθαρισμό, στα προγράμματα 
ανακύκλωσης και στη λειτουργία του περιβαλ-
λοντικού πάρκου στις παλιές “χωματερές”. Οι 
αρχές της τοπικής διοίκησης ανακοίνωσαν την 
υπογραφή δίμηνων συμβάσεων για τη λειτουργία 

των παραπάνω υπηρεσιών, παρατείνοντας την 
πολιτική και εργασιακή ομηρία τους με στόχο την 
επιτάχυνση της παράδοσης της διαχείρισης των 
απορριμμάτων στους ιδιώτες - εργολάβους και 
την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων.
(Ριζοσπάστης 6/11/2010)

ΣΕ ΑΣΦΥΞΙΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ-
ΚΩΝ
Μεγάλα έργα που υλοποιούνται με... βήμα ση-
μειωτόν, καθυστερήσεις μηνών στην πληρωμή 
υποχρεώσεων του Δημοσίου, απαγορευτικές τρα-
πεζικές χορηγήσεις και δεκάδες απολύσεις σε 
ημερήσια διάταξη συνθέτουν το εκρηκτικό μείγ-
μα που κλονίζει συθέμελα τον κατασκευαστικό 
κλάδο. Είχε προηγηθεί ο πρώτος γύρος (2007-09) 
με το κλείσιμο δεκάδων μικρομεσαίων εταιρειών 
(ακόμη και ΣΤ’ Τάξης) από τη Μακεδονία μέχρι 
την Αττική, τις χιλιάδες απολύσεις εργαζόμενων, 
το πάγωμα πολλών εργοταξίων στην περιφέρεια. 
Μόνο στη διετία 2008-09 ο συνολικός τζίρος 
(1.942 εταιρειών σύμφωνα με στοιχεία της ICAP) 
μειωνόταν κατά 11% στα 8,5 από 9,7 δισ. ευρώ, 
το μεικτό κέρδος υποχωρούσε 13,4% σε 1,1 από 
1,4 δισ. ευρώ, ενώ αυξάνουν οι υποχρεώσεις και 
οι συσσωρευμένες ζημίες. […] Το μέλλον διαγρά-
φεται ζοφερό. Η ασφυξία στον κλάδο φαίνεται και 
από τις... εξωπραγματικές εκπτώσεις που έχουν 
φτάσει να δίνονται ακόμη και για περιφερειακά 
έργα μερικών εκατ. ευρώ. Ενώ στην αρχή εφαρ-
μογής της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας 
(μειοψηφικών διαγωνισμών) οι εκπτώσεις κυμαί-
νονταν στο «λογικό» 20-30%, αρχές του χρόνου 
ξεπέρασαν το 40% φτάνοντας το 55%-60% ακόμη 
και το 70% (!).
(Ελευθεροτυπία 14/11/2010)

ΑΠΟ LNG ΤΟ 50% ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) θα τροφο-
δοτηθεί το 2011 πάνω από το 50% της εγχώριας 
αγοράς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 
ΔΕΣΦΑ για τις εκφορτώσεις LNG τον επόμενο 
χρόνο. Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 50 φορ-
τία που αντιστοιχούν σε περίπου 2 δισ. κυβικά 
μέτρα φυσικού αερίου από το 3,8 δισ. κ.μ. που 
εκτιμάται ότι θα φθάσει η συνολική κατανάλωση. 
Η μείωση των τιμών του LNG, που πωλείται ως 
και 80% κάτω από την τιμή του φυσικού αερίου 
που φθάνει στη χώρα από τους αγωγούς σε συν-
δυασμό με την απελευθέρωση και τη δραστηριο-
ποίηση τρίτων στην αγορά φυσικού αέρου είναι η 
αιτία που μετέτρεψε μέσα σε 2 χρόνια το LNG από 
περιθωριακό σε κυρίαρχο καύσιμο.
(Ημερησία 12/11/2010)

Ο ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΚΤΙΝΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Ο Ερατοσθένης, με ένα πείραμα που έχει μείνει 
στην Ιστορία, μπόρεσε να μετρήσει την ακτίνα 
της Γης με ακρίβεια απρόσμενη για τα μέσα της 
εποχής εκείνης. Οι μεταγενέστεροι αστρονόμοι 
και γεωγράφοι όμως συντάχθηκαν με την άπο-
ψη του Πτολεμαίου ότι η Γη είναι 30% μικρότερη 
από όσο είχε μετρήσει ο Ερατοσθένης. Το λάθος 
αυτό παρέμεινε για 15 αιώνες και ήταν η αιτία να 
αποφασίσει ο Κολόμβος το ταξίδι για την Ινδία, το 
οποίο κατέληξε στην ανακάλυψη της Αμερικής. 
Το πείραμα του Ερατοσθένη βασίστηκε στη μέ-
τρηση του ύψους του Ηλίου την ίδια ημερομηνία 
σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες, καθώς και στην 
πεποίθηση του μεγάλου έλληνα μαθηματικού ότι 
ο Ήλιος είναι πολύ μακριά από τη Γη, τόσο ώστε οι 
ακτίνες του να φθάνουν στον πλανήτη μας σχεδόν 
παράλληλα. Από διηγήσεις ταξιδιωτών ο Ερα-
τοσθένης έμαθε ότι στις 21 Ιουνίου […]ο Ήλιος 
καθρεφτίζεται στην επιφάνεια του νερού των πη-
γαδιών της πόλης Συήνης (Ασουάν). Από την πλη-
ροφορία αυτή ο Ερατοσθένης συμπέρανε ότι η 
Συήνη βρίσκεται πάνω στον τροπικό του Καρκίνου 
[…]. Το χαρακτηριστικό των τόπων που βρίσκονται 
στον τροπικό του Καρκίνου είναι ότι το μεσημέ-
ρι της 21ης Ιουνίου ο Ήλιος βρίσκεται στο ζενίθ, 
δηλαδή ακριβώς κατακόρυφα προς τα πάνω. Έτσι 
οι ακτίνες του διαδίδονται κατά μήκος των κατα-
κόρυφων τοιχωμάτων των πηγαδιών, ανακλώνται 
στην επιφάνεια του νερού και επιστρέφουν προς 

την επιφάνεια, κάνοντας ορατό το είδωλό του σε 
έναν παρατηρητή που κοιτάζει από το στόμιο του 
πηγαδιού. Το μεσημέρι της ημέρας του θερινού 
ηλιοστασίου ο Ερατοσθένης μέτρησε το ύψος του 
Ηλίου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η μέτρηση 
έγινε με τη βοήθεια ενός οβελίσκου […]Το μήκος 
της σκιάς που ρίχνει ο οβελίσκος, διαιρεμένο με 
το ύψος του οβελίσκου, μας δίνει την εφαπτο-
μένη της γωνίας του ύψους του Ηλίου. Η γωνία 
αυτή, η οποία από τη μέτρηση του Ερατοσθένη 
προέκυψε 7,2 μοίρες, είναι ίση[…] με την επίκε-
ντρη γωνία που σχηματίζουν δύο ακτίνες της Γης 
με άκρα τη Συήνη και την Αλεξάνδρεια, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι δύο πόλεις βρίσκονται δηλαδή 
στον ίδιο μεσημβρινό. Επειδή από τη γεωμετρία 
γνωρίζουμε ότι η απόσταση των δύο πόλεων, η 
ακτίνα της Γης και η γωνία που μέτρησε ο Ερατο-
σθένης συνδέονται με τη σχέση απόσταση/ακτί-
να = 6,28x(7,2/360), η ακτίνα της Γης βρίσκεται 
αμέσως αν γνωρίζουμε την απόσταση των δύο 
πόλεων. Την εποχή του Ερατοσθένη δεν υπήρχε 
ακριβής μέθοδος μέτρησης τόσο μεγάλων απο-
στάσεων. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ερατο-
σθένης ανέθεσε σε επαγγελματίες βαδιστές να 
την υπολογίσουν.
(Το Βήμα 14/11/2010)

ΕΝΟΧΟΣ Ο ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ
Παρατηρητήριο 51 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και ερευνητικών κέντρων, με σκοπό τον εντοπι-
σμό των πηγών ρύπανσης της Μαύρης Θάλασ-
σας, ανακοινώθηκε χθες στη διάρκεια του 1ου 
διεθνούς συνεδρίου πράσινων υποδομών που 
διοργανώνεται από την Επιτροπή Περιβάλλοντος 
του ΤΕΙ-Θ. Οπως εκτιμούν οι ειδικοί, μέρος της 
ρύπανσης από τη Μαύρη Θάλασσα φθάνει κάθε 
χρόνο στις ακτές των νησιών του βορειοανατο-
λικού Αιγαίου, στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου 
Όρους και στις ακτές της Αλεξανδρούπολης. “Από 
τα μέχρι τώρα δεδομένα υπολογίζεται ότι ποσοστό 
της ρύπανσης της Μαύρης Θάλασσας που φθάνει 
το 52% προέρχεται από το Δούναβη, το μεγαλύτε-
ρο ποταμό της Ευρώπης που διατρέχει συνολικά 
10 χώρες. Στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου κα-
ταλήγουν κάθε χρόνο 500-550 κυβικά χιλιόμετρα 
νερού το οποίο προέρχεται από τις ρυπασμένες 
αυτές περιοχές. Για τη συστηματική καταγραφή 
των πηγών ρύπανσης που εντοπίζονται στην πε-
ριοχή της Μαύρης Θάλασσας συστήθηκε το διε-
τές ερευνητικό πρόγραμμα Upgrade Black Sea 
Scientific Network, στο οποίο συμμετέχει και το 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, εξηγεί ο πρόεδρος της οργα-
νωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου, κα-
θηγητής Φ. Βοσνιάκος.
(Μακεδονία 12/11/2010)

ΛΟΝΔΙΝΟ: ΨΕΚΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙ-
ΩΣΟΥΝ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Ένα σύστημα ψεκασμού για να κατακάθεται η 
σκόνη, ξεκίνησε να εφαρμόζει το Λονδίνο, με 
σκοπό να μειώσει τα υψηλά επίπεδα ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης. Η πρωτεύουσα της Βρετανίας 
βρίσκεται κοντά στην υπέρβαση του ορίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για τα αιωρούμενα σωματίδια 
(PM10), τα οποία δημιουργούνται κυρίως από τις 
εκπομπές των κινητήρων των οχημάτων. Ο δή-
μαρχος του Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον στοχεύει 
σε μία εξάμηνη δοκιμή του συστήματος «κατα-
στολής» της σκόνης που είναι σχεδιασμένο για να 
σταματήσει τις εκπομπές των οχημάτων που πνί-
γουν τους κατοίκους και αναμένεται να μειώσει τα 
επίπεδα PM10 κατά 10 έως 20%. «Περιμένουμε 
αυτό το νέο μέτρο να έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
ποιότητα του αέρα στις πιο μολυσμένες περιοχές 
του κεντρικού Λονδίνου», σημείωσε ο δήμαρχος, 
προσθέτοντας ότι δοκιμές στη Σουηδία, τη Νορ-
βηγία, την Αυστρία, την Ιταλία και τη Γερμανία 
έχουν επιτύχει. Το σύστημα θα λειτουργήσει σε 
δύο από τις πιο πληγείσες περιοχές του Λονδίνου, 
στη Victoria Embankment και στο King’s Cross, 
με κόστος 300.000 λίρες.
(Αγγελιοφόρος 12/11/2010)
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n ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
2010 
Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θε-
ωρεί πως η αρχιτεκτονική δημιουργία και η προ-
βολή του έργου των αρχιτεκτόνων πρέπει να είναι 
στο επίκεντρο με επιδιωκόμενους στόχους: 
• Τη διεύρυνση της ποιοτικής αρχιτεκτονικής. 
• Την προβολή του έργου των αρχιτεκτόνων και 
τη διάχυση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας στην 
Ελληνική Κοινωνία. 
Στα πλαίσια του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονι-
κού Συνεδρίου, προκηρύσσει βραβεία αρχιτεκτο-
νικής, που έχουν στόχο την προβολή του σύγχρο-
νου υλοποιημένου αρχιτεκτονικού έργου (κτίρια, 
πολεοδομικές μελέτες, εικαστικές παρεμβάσεις, 
κατασκευές) στην Ελλάδα και το εξωτερικό και 
την αναγνώρισή του από το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον. Όλα τα βραβεία είναι τιμητικά (ανα-
μνηστική πλακέτα και δίπλωμα) και θα απονε-
μηθούν σε ειδική τελετή κατά τη διεξαγωγή του 
11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου. 
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η απονομή των πα-
ρακάτω βραβείων: 

1. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
• Κατοικία 
• Δημόσιος χώρος 
• Αστικός σχεδιασμός 
Βραβείο σε έργα αρχιτεκτονικής που έχουν υλο-
ποιηθεί από αρχιτέκτονες κάτω των 45 ετών (γεν-
νημένοι μετά την 01-01-1965). Στην κατηγορία 
αυτή απονέμονται 1 βραβείο και 3 έπαινοι. 

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ 
• Κατοικία 
• Δημόσια κτίρια 
• Αστικός σχεδιασμός 
Βραβείο σε αρχιτεκτονικό έργο Ελλήνων που υλο-
ποιήθηκε στο εξωτερικό ή ξένων αρχιτεκτόνων 
που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα. Στην κατηγορία 
αυτή απονέμονται 1 βραβείο και 3 έπαινοι. 

3. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
• Κατοικία 
• Δημόσια κτίρια 
• Αστικός σχεδιασμός 
Βραβείο σε υλοποιημένες παρεμβάσεις αρχιτε-
κτόνων σε Ιδιωτικό ή Δημόσιο χώρο. Στην κατη-
γορία αυτή απονέμονται 1 βραβείο και 3 έπαινοι. 

4. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ / 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
• Κατοικία 
• Δημόσια κτίρια 
• Αστικός σχεδιασμός 
Βραβείο σε έργο Αρχιτεκτόνων που υλοποιήθηκε 
σε παραδοσιακούς οικισμούς & οικισμούς < 2000 
κατοίκων. Στην κατηγορία αυτή απονέμονται 1 
βραβείο και 3 έπαινοι. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗ 
Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι ελεύθερη, γί-
νεται με ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο 
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και 
υποβάλλονται ανά κατηγορία. 
Όλες οι προτάσεις είναι επώνυμες. 
Η συνιστώμενη Κριτική Επιτροπή είναι 7μελής 
και αποτελείται από : 
• Έναν εκπρόσωπο του ΣΑΕ (Συμβούλιο Αρχιτε-
κτόνων Ευρώπης). 
• Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ. 
• Έναν εκπρόσωπο του καθημερινού Τύπου 
(ΕΣΗΕΑ). 
• Έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
ΕΜΠ. 
• Έναν εκπρόσωπο του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 
• Δύο εκπροσώπους της αρχιτεκτονικής Κοινό-
τητας που υποδεικνύονται από το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ. 

Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση ανά κατη-
γορία των έργων που θα υποβληθούν προς κρίση 
καθώς και η επιλογή των βραβείων και επαίνων. 
Το σύνολο των έργων που θα επιλεγεί από την Κρι-
τική Επιτροπή θα παρουσιασθεί στα πλαίσια της 
Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου του 11ου Πανελ-
λήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, θα αποτελέσει 
ειδική έκδοση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και αφιέρωμα 
στο περιοδικό «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ». 
Για το λόγο αυτό, προσκαλούνται όλοι οι αρχιτέ-
κτονες της χώρας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους για τις τέσσερις (4) κατηγορίες ή για όσες 
επιθυμούν, αποστέλλοντας στην έδρα του ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ, έργα όχι περισσότερα από τρία (3) ανά κα-
τηγορία. 
Όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να 
έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποίησης την τελευταία 
πενταετία. 
(Η συμμετοχή σε μια μελετητική ομάδα θεωρείται 
ως συμμετοχή με έργο για το κάθε μέλος της ομά-
δας ξεχωριστά). 
Στην Α΄ φάση οι αρχιτέκτονες που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν: 
• Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου θα 
αναφέρεται ο τίτλος του έργου ή των έργων καθώς 
και η σύνθεση της μελετητικής ομάδας. 
• Τεύχος μεγέθους Α3. Υποβάλλεται ένα τεύχος 
ανά έργο που θα περιλαμβάνει: 
i. Αντιπροσωπευτικά σχέδια, φωτογραφίες, απει-
κονίσεις του έργου ή άλλο υλικό το οποίο επεξη-
γεί το έργο. 
ii. Πλήρη στοιχεία της ομάδας μελέτης ή του με-
λετητή. 
iii. Σύντομο κείμενο – έκθεση για το έργο (έως 500 
λέξεις). 
Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει μέχρι 
τη Δευτέρα 10/01/2011. 
Στην Β΄ φάση, μετά τη διαδικασία επιλογής, οι αρ-
χιτέκτονες των επιλεγμένων έργων (για τα βραβεία 
και τους επαίνους) θα κληθούν να υποβάλλουν το 
απαραίτητο υλικό για τη συμμετοχή στην Έκθεση 
Αρχιτεκτονικού Έργου του 11ου Πανελλήνιου Αρ-
χιτεκτονικού Συνεδρίου, στην ειδική έκδοση του 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και στο αφιέρωμα του περιοδικού 
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ». 
Επισημαίνουμε ότι όλες οι συμμετοχές στα «Βρα-
βεία Αρχιτεκτονικής 2010» θα εκτεθούν στα 
πλαίσια του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού 
Συνεδρίου. 
Οι προδιαγραφές θα αποσταλούν έγκαιρα από τη 
Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης 
Αρχιτεκτόνων. 
Το υλικό θα αποστέλλεται στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, Μοναστηράκι, 

10555 Αθήνα). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία 
του Συλλόγου (τηλ.: 2103215146 – 7, e-mail: 
sadas-pea@tee.gr) ή να επισκέπτονται την ιστο-
σελίδα: www.sadas-pea.gr. 

n ΣΜΗΒΕ: ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΕΝΑΚ»

Η ημερίδα αυτή ήταν η πρώτη μιας σειράς ημερί-
δων που θα πραγματοποιηθούν στο αμέσως επό-
μενο διάστημα σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, στα 
πλαίσια της προσπάθειας για τη διαρκή επιμόρφω-
ση και ενημέρωση των μελών του Συλλόγου.
Παρουσιάστηκαν εισαγωγικά τα βασικά σημεία 
του ΚΕΝΑΚ, των Μελετών Ενεργειακής Απόδο-
σης και των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων. Μέσα 
από τη συζήτηση που ακολούθησε, δόθηκε η 
ευκαιρία να καταγραφούν οι απόψεις και οι ανη-
συχίες των μελών για τις επικείμενες αλλαγές. 
Τόσο η μεγάλη προσέλευση όσο και το πλήθος 
των ερωτήσεων και τοποθετήσεων των συμμε-
τεχόντων ανέδειξε το έλλειμμα ενημέρωσης, την 
ανησυχία των μηχανικών για την εφαρμογή του 
νέου πλαισίου και σαφώς την αντίδραση των Μη-
χανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών απέναντι 
σε ότι προβλέπει η νομοθεσία για το ρόλο τους και 
για τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο αυτό.
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βο-
ρείου Ελλάδος δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να 
στηρίζει του συναδέλφους και τα επαγγελματικά 
δικαιώματα του κλάδου, ιδιαίτερα μέσα στις αντί-
ξοες συνθήκες, με προσήλωση στο επιστημονικό 
και επαγγελματικό του έργο.

n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Προς τη  Γεν. Δ/νση μισθών του Υπουργείου Οι-
κονομικών:
«Ήρθε σε γνώση της Ένωσής μας η με αρ.πρωτ. 
2/45725/0022/6-8-2010 εγκύκλιος του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, στην οποία μεταξύ άλλων ανα-
φέρεται: «...σε περίπτωση απουσίας, των υπαλ-
λήλων από την υπηρεσία τους, λόγω συμμετοχής 
τους σε πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης ή 
σε άλλο οποιοδήποτε επιμορφωτικό πρόγραμμα, 
τα προαναφερόμενα έξοδα κίνησης περικόπτο-
νται.». Σαν αποτέλεσμα της εγκυκλίου αυτής, οι 
οικονομικές υπηρεσίες διαφόρων ΟΤΑ έχουν 
αρχίσει να περικόπτουν τα έξοδα κίνησης από 
υπαλλήλους που συμμετέχουν σε επιμορφωτικά 
σεμινάρια. 
Η συγκεκριμένη εγκύκλιος επικαλείται την ΚΥΑ 
2/95080/022/31-12-2008 (ΦΕΚ 2684Β), η οποία 
αναφέρει ότι τα έξοδα κίνησης περικόπτονται σε 
περίπτωση απουσίας των υπαλλήλων από την 
υπηρεσία τους, εξαιρώντας την απουσία λόγω κα-
νονικής άδειας, λόγω αδείας κύησης και λοχείας, 
συνδικαλιστικής άδειας, και από την 1-7-2008, 
λόγω άδειας ανατροφής παιδιού και αναρρωτικής 
αδείας της παρ. 2 του αρ. 61 του ν.3584/2007. 
Επειδή όμως:
Η εκπαίδευση του υπαλλήλου ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟΥΣΙΑ, καθώς επιμορφώνεται για 
λογαριασμό της υπηρεσίας με μέριμνα του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών. Μάλιστα σύμφωνα με τον 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (Ν.3584/07  ΦΕΚ 143Α), «η υπηρεσι-
ακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου» 
(αρ.54 παρ.1) και ειδικότερα «η εισαγωγική εκ-
παίδευση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, τόσο για την υπη-
ρεσία όσο και για τον υπάλληλο» (αρ. 54 παρ. 2). 
1. Η εν λόγω ΚΥΑ 2/95080/022/31-12-2008, την 
οποία η εγκύκλιος επικαλείται , σε ΚΑΝΕΝΑ ση-
μείο δε θέτει θέμα συμμετοχής σε σεμινάρια! 
Αυτή η διατύπωση προέκυψε μόνο στην ερμη-
νευτική εγκύκλιο. Άλλωστε πως μπορεί να είναι 
απουσία από την υπηρεσία όταν σύμφωνα με το 
αρ. 39 του ΠΔ 57 (ΦΕΚ 59Α/07) «η συμμετοχή των 
υπαλλήλων στα προγράμματα επιμόρφωσης είναι 
υποχρεωτική» και «γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της υπηρεσίας τους». 
2. Στα σεμινάρια, στην πλειοψηφία των περιπτώ-
σεων, προκύπτουν έξοδα κίνησης των υπαλλή-
λων, αφού τις περισσότερες φορές πραγματοποι-
ούνται μακριά από τον τόπο εργασίας.
3. Η επιμόρφωση (που στην ερμηνευτική εγκύ-
κλιο θεωρείται απουσία) είναι βασικό κριτήριο 
για την αξιολόγηση προϊσταμένων & διευθυντών 
βάση του αρ. 85 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51Α)  και 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ για την εξέλιξη τους! 
4. Συνολικά η αναβάθμιση του στελεχιακού δυνα-
μικού των δημοσίων υπηρεσιών περνά από την εκ-

παίδευσή του και δεν μπορεί να τιμωρείται ο υπάλ-
ληλος για την επιμόρφωσή του, η οποία σύμφωνα 
και με τα παραπάνω αποτελεί υποχρέωσή του.

ΖΗΤΑΜΕ την άμεση διόρθωση της παραπάνω 
εγκυκλίου ως προς το μέρος που αφορά την εκ-
παίδευση των υπαλλήλων  και την απόδοση των 
εξόδων κίνησης στους υπαλλήλους που τους έχει 
γίνει ήδη παρακράτηση.

n ΕΜΔΥΔΑΣ-ΚΜ:ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ
Προς το Δήμαρχο Εχεδώρου:
Το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσής μας και Προϊσταμέ-
νη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Εχεδώρου κ. 
Μακνέα Κριστίνα, μας κατήγγειλε ότι έγινε αποδέ-
κτης μιας απαράδεκτης επίθεσης από συνάδελφό 
της υπάλληλο, που υπηρετεί στον ίδιο Δήμο.
Σύμφωνα με την καταγγελία της, το επεισόδιο 
έλαβε χώρα στο γραφείο της, στις 31/8/2010, εν 
ώρα εργασίας και περιλάμβανε απειλές κατά της 
σωματικής της ακεραιότητας, καθώς και ύβρεις 
που προσέβαλλαν την προσωπικότητά της αλλά 
και την ηθική και επαγγελματική της υπόστα-
ση. Σε συνέχεια του συγκεκριμένου επεισοδίου 
κατατέθηκε σχετική αναφορά από υπαλλήλους 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία 
αναφέρονται στα γεγονότα και ζητούν από το Δή-
μαρχο να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της 

Υπηρεσίας.
Επειδή είναι προφανές ότι η ασφάλεια και το 
κλίμα ηρεμίας αποτελούν απαραίτητες προϋπο-
θέσεις σε έναν εργασιακό χώρο, προκειμένου να 
ικανοποιούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα 
των υπαλλήλων αλλά και για να είναι δυνατόν μια 
Υπηρεσία να λειτουργήσει εύρυθμα, σας καλού-
με, να προχωρήσετε άμεσα στις νόμιμες ενέρ-
γειες και διαδικασίες που προβλέπονται από το 
Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 
143Α΄/07), ώστε να διερευνηθούν οι αιτίες της 
επίθεσης και να καταλογιστούν αρμοδίως τα πει-
θαρχικά παραπτώματα που διαπράχθηκαν.

n ΟΣΕΤΕΕ: ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε
Προς τον Πρόεδρο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., κ. 
Αρβανίτη Απόστολο:
«Κύριε Πρόεδρε, οι τελευταίες απολύσεις στην 
Κτηματολόγιο Α.Ε. δημιουργούν έντονο προβλη-
ματισμό και ανησυχία μεταξύ των εργαζομένων.
 Η ΟΣΕΤΕΕ στηρίζει τον αγώνα του ΔΣ ΣΕΚΤ και 
του συνόλου των εργαζομένων για ανάπτυξη και 
μεγέθυνση του αντικειμένου της Εταιρίας και ταυ-
τίζεται με την πάγια θέση τους  ότι η διατήρηση 
κάθε θέσης εργασίας είναι σημαντική για τη βιω-
σιμότητα και την αποτελεσματική λειτουργία της 
Κτηματολόγιο ΑΕ». n



Παρέδωσε το «τιμόνι» του ΤΕΕ σε μια περίοδο, 
που οι ραγδαίες εξελίξεις στην ελληνική οικονο-
μία τραντάζουν περισσότερο από ποτέ τον κλάδο 
των μηχανικών, ενώ οι αλλαγές και μεταρρυθμί-
σεις στο ασφαλιστικό, το φορολογικό και την το-
πική αυτοδιοίκηση, ανεβάζουν ολοένα ψηλότερα 
τον πήχη για τους διοικούντες το Επιμελητήριο.
Ο λόγος για τον Γιάννη Αλαβάνο, που ολοκληρώ-
νοντας ένα δεκαετή κύκλο ως πρόεδρος του ΤΕΕ, 
μίλησε στο «Τ» εφ΄ όλης της ύλης. Ο Γ. Αλαβάνος 
εξηγεί γιατί είναι βέβαιος ότι το 2011 πολλοί πε-
ρισσότεροι μηχανικοί θα στοιχηθούν πίσω από τα 
πανό διαμαρτυρίας του ΤΕΕ. 
Επισημαίνει ότι οι αλλαγές του 2010 στο ασφαλι-
στικό και το φορολογικό των μηχανικών, σε συν-
δυασμό με το μνημόνιο, οδηγούν τον κλάδο σε ένα 
χωρίς έλεος αθέμιτο ανταγωνισμό. 
Σημειώνει ότι δεν υπάρχει επιχείρημα, ούτε πρό-
βλεψη του ευρωπαϊκού δικαίου, που να επιβάλει 
την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών των μηχα-
νικών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ υπο-
στηρίζει ότι αυτό που στην πραγματικότητα επιχει-
ρείται είναι να γίνει δυνατός ο έλεγχος του τομέα 
παροχής υπηρεσιών από πολυεθνικές εταιρίες. 
Χαρακτηρίζει «καταδίκη κάθε λογικής διαχείρι-
σης, κλοπή και κατάσχεση περιουσίας» την ενο-
ποίηση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ με εκείνα 
άλλων ταμείων.
Για τον «Καλλικράτη» επισημαίνει ότι έχει ατέλειες και 
δεν πρόκειται να αποδώσει όσο διαρκεί το Μνημόνιο. 
Σχετικά με το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, για την προεδρία του 
οποίου είναι υποψήφιος, σημειώνει πως αυτό «δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να αδικείται στην κατανομή 
των πόρων, που κυρίως διαχειρίζεται σήμερα το 
υπουργείο Παιδείας». Προσθέτει δε, ότι το πρώτο 
τρίμηνο της νέας διοίκησης του ΙΕΚΕΜ θα πρέπει να 
αφιερωθεί στο να προσδιορίσει τις στοχεύσεις του.
Για τη μαζική παραγωγή νομοσχεδίων από την κυ-
βέρνηση, εκφράζει το φόβο πως οι νομοθετικές 
παρεμβάσεις και οι σχετικές συζητήσεις «γίνονται 
για να κερδηθεί χρόνος προς την αντίθετη ακριβώς 
κατεύθυνση από αυτήν που έχουμε ανάγκη». 
Ο κ. Αλαβάνος διερωτάται, εξάλλου, ποιος θα 
επενδύσει σήμερα στην Ελλάδα σε ΣΔΙΤ, χωρίς να 
υπάρξουν όροι, που θα αποδειχτούν ληστρικοί για 
τις επόμενες γενιές. Εξηγεί, τέλος, γιατί θεωρεί 
ότι δεν έχασε το προσωπικό στοίχημα που έβαλε, 
όταν ανέλαβε την προεδρία του ΤΕΕ.
  
n Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ 
έχει αρχίσει να ακούγεται σαν σύντομο ανέκδοτο. 
Πού κολλάει τόσα χρόνια; Τι πρέπει να γίνει από 
εδώ και πέρα;
Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου θα έρθει 
σαν επιστέγασμα τομών που θα έχουν βαθιά συ-
νειδητοποιηθεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των 
μηχανικών.  Δεν έχουν ωριμάσει σε τέτοιο βαθμό 
προτάσεις, ώστε να αποτυπωθούν σε νομικές δι-
ατάξεις. Εκεί που κάποιοι έχουν βεβαιότητες, άλ-
λοι βλέπουν γκρίζες ζώνες. Σε ένα τέτοιο σκηνικό 
ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι να ξεκινήσει μια 
διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει σε αλλαγές, που 
θα είναι αντίθετες με τη θέληση των μηχανικών 
και το σκεπτικό των οργάνων του ΤΕΕ. 

n Πιστεύετε ότι το ΤΕΕ μπορεί να επιβιώσει ως 
έχει; Αν όχι, τι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο λει-
τουργίας του, αλλά και στην ίδια του τη φύση;
Η κοινωνική σύνθεση των μελών του ΤΕΕ έχει 
αλλάξει ριζικά, από την εποχή της ίδρυσής του. 
Τότε που το Τεχνικό Επιμελητήριο ήταν αιχμή 
του δόρατος για την ανερχόμενη αστική τάξη. Ή 
ακόμα για τις επόμενες δεκαετίες, όπου λειτούρ-
γησε και σαν φορέας παραγωγής ιδεολογίας. Αν 
σκεφθούμε όμως ότι, σε χώρες σαν την Ελλάδα, 
αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η άυλη εργασία, θα 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως ένας φορέας 
που εκφράζει τους μηχανικούς έχει μεγαλύτερη 
βαρύτητα στις κοινωνικές εξελίξεις από ότι πα-
λαιότερα. Το ΤΕΕ πρέπει να είναι ανοικτό στις 
εξελίξεις, να εκφράζει το σύνολο του τεχνικού 
κόσμου, να οπλίζεται με αναλύσεις και θέσεις για 
τις μακρόπνοες προοπτικές στα οικονομικά, ανα-
πτυξιακά, επιστημονικά ζητήματα. 
Δεν αρέσει αυτό το ΤΕΕ σε όσους θέλουν να 
ελέγχουν καταστάσεις, ιδιαίτερα σε αυτούς που 
θέλουν να απορυθμίσουν τα πάντα, στο όνομα της 
κυριαρχίας των κανόνων της αγοράς. Οφείλουμε 
να υπερασπισθούμε το χαρακτήρα του ενώπιον 
των επιθέσεων που αυξητικά θα δέχεται για την 
αλλοίωσή του ή και την κατάργησή του.

n  Οι μηχανικοί δε συσπειρώθηκαν πίσω από τα 
πανό των κινητοποιήσεων του ΤΕΕ για το ασφα-
λιστικό ή το φορολογικό κι ας ήταν τόσο σοβαρά 
τα θέματα. Γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό; Πώς 
θα μπορούσε να αλλάξει;
Συσπειρώθηκαν με ολοκληρωτικά ποσοστά πίσω 
από τις θέσεις του ΤΕΕ. Δεν είναι εύκολο, όμως, 
ακόμα και σε συλλογικό, πολύ περισσότερο σε 
ατομικό επίπεδο, να αξιολογήσεις τις συνέπειες 
όταν νομοθετούνται τα μέτρα και τους τρόπους 
αντίδρασης σε αυτά. Η Κυβερνητική προπαγάν-
δα αξιοποιεί τον ετεροχρονισμό, σε σχέση με την 
περίοδο που ζεις τις συνέπειες της υλοποίησης 
των μέτρων. Είναι βέβαιο, και αυτό θα είναι μια 
θλιβερή δικαίωση των προβλέψεων του ΤΕΕ, ότι 
το 2011, για την απασχόληση, το φορολογικό, το 
ασφαλιστικό, την οξύτητα των προβλημάτων του 
ΤΣΜΕΔΕ, πολλοί περισσότεροι μηχανικοί θα 
στοιχηθούν πίσω από πανό. Ικανοποίηση, όμως, 
θα υπάρξει όταν βρεθούν οι τρόποι παρέμβασης 
που θα οδηγήσουν σε αλλαγή των πολιτικών που 
μας έφθασαν στην κρίση. 

n-Τον περασμένο Φεβρουάριο είχατε αναφέρει 
ότι τα νέα μέτρα για το φορολογικό και το ασφα-
λιστικό «θα οδηγήσουν βίαια εκτός αντικειμένου 
εργασίας χιλιάδες μηχανικούς». Έχουν ήδη περά-
σει οκτώ μήνες. Ποια είναι η άποψή σας σήμερα;
Οκτώ μήνες μετά χιλιάδες μηχανικοί έχουν βρε-
θεί, βίαια, εκτός εργασίας, μαζί με εκατοντάδες 
χιλιάδες εργαζόμενους στους ίδιους τομείς ερ-
γασίας. Η οικοδομική δραστηριότητα έχει καταρ-
ρεύσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να πολλαπλασιά-
ζονται τα τηλεοπτικά δάκρυα Υπουργών, το ΠΔΕ 
μειώνεται από 10.300 δις ευρώ, που αναφερόταν 
στον προϋπολογισμό του 2010, σε 8.200 δις, με 
δέσμευση για περικοπές τα επόμενα χρόνια, με 

άμεση επίπτωση στις μελέτες, τα έργα, αμοιβές 
και πληρωμές. Ζούμε την ύφεση, χωρίς πρόγραμ-
μα και προοπτικές ανάπτυξης. 
Συζητείται η κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών 
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει επι-
χείρημα και δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό δίκαιο που 
να επιβάλλει κάτι τέτοιο. Μια λογική υπηρετείται 
από την Κυβέρνηση, με επιχειρήματα του ΣΕΒ 
και μελέτες επιπέδου δημοτικού, αλλά απόλυ-
τα εισαγόμενη, προκειμένου να γίνει δυνατός 
ο έλεγχος στον τομέα παροχής υπηρεσιών από 
πολυεθνικές εταιρείες: η πλήρης απορρύθμι-
ση στην πρόσβαση και στον τρόπο άσκησης του 
επαγγέλματος (και) του μηχανικού. Οι αλλαγές 
του 2010 στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό, 
που κατάργησε ένα δίκαιο σύστημα, που με λε-
πτομέρεια είχε εξελιχθεί στο χρόνο και διασφά-
λιζε πρώτιστα τα έσοδα του κράτους, θεσμικά 
τον ίδιο στόχο υπηρετούν. Συνδυασμός θεσμικών 
αλλαγών αυτού του τύπου και μνημονίου οδηγούν 
σε έναν χωρίς έλεος αθέμιτο ανταγωνισμό, που 
αρχικά θα πλήξει ίσως τους ικανότερους επιστή-
μονες, σύντομα όμως, αν δεν αντιμετωπισθεί, το 
σύνολο των ελλήνων μηχανικών. 

n Πώς βλέπετε το μέλλον αν υλοποιηθεί η από-
φαση για την ενοποίηση και των αποθεματικών 
των ταμείων;
Απέναντι σε μια γενική πολιτική πολλών δεκαετι-
ών που όλοι τώρα καταδικάζουν (χωρίς να την αλ-
λάζουν αλλά τραβώντας την στα όριά της), οι μη-
χανικοί με μια συντηρητική οικονομική πολιτική, 
χωρίς ρίσκο, χωρίς κραυγαλέα σκάνδαλα λόγω 
του αυτοδιοίκητου, δημιούργησαν ένα Ασφαλιστι-
κό Ταμείο με τα καλύτερα οικονομικά δεδομένα 
και με διασφάλιση της σύνταξης σε ικανό χρόνο. 
Η ενοποίηση των αποθεματικών σημαίνει κατα-
δίκη κάθε λογικής διαχείρισης, είναι κλοπή και 
κατάσχεση της κοινής περιουσίας των μελών του. 
Είναι για το μέλλον πιο αρνητικό αυτό το μήνυμα 
και από αυτό της ατιμωρησίας όσων οδήγησαν σε 
απαξίωση άλλα ασφαλιστικά Ταμεία με απάτες. 

n Για το ασφαλιστικό των μηχανικών έχετε πει 
ότι «αυτό δεν είναι αναδιανεμητικό σύστημα αλ-
ληλεγγύης των γενεών, δεν είναι καν ανταποδοτι-
κό. Είναι  ληστρικό. Και ταυτόχρονα αποκλείει τις 
μοναδικές ρεαλιστικές  προτάσεις για άμεση ανα-
θέρμανση της οικονομίας». Γιατί τις αποκλείει; 
Το ΤΣΜΕΔΕ, μόνο από όλα τα Ταμεία, επενδύει, με 
κέρδος για το ίδιο, μέρος των αποθεματικών του 
σε δράσεις βοηθητικές στην άσκηση του επαγ-
γέλματος των ασφαλισμένων μελών του. Το ΤΕΕ, 
κόντρα σε πολλές προσπάθειες να καταργηθεί 
αυτή η δραστηριότητα, έκανε συγκεκριμένες προ-
τάσεις να αυξηθεί, με τρόπους που δεν ενέχουν 
ρίσκο. Θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να ανα-
κυκλωθούν σε συγκεκριμένα μικρά έργα και με-
λέτες μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, δυο και 
τρεις φορές το χρόνο, αρκετές εκατοντάδες εκα-
τομμύρια ευρώ από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ. 
Το ΥΠΕΚΑ με νομοθετική ρύθμιση άνοιξε αυτόν το 
δρόμο. Μένει να αξιοποιηθεί.

Δεν έχουν ωριμάσει σε 
τέτοιο βαθμό  προτάσεις 

[για την αναθεώρηση 
του θεσμικού πλαισί-
ου του ΤΕΕ], ώστε να 

αποτυπωθούν σε νομικές 
διατάξεις. Κάποιοι βλέ-
πουν γκρίζες ζώνες […] 

Ελλοχεύει κίνδυνος να 
ξεκινήσει μια διαδικα-

σία, που θα οδηγήσει σε 
αλλαγές αντίθετες με τη 
θέληση των μηχανικών.

Οφείλουμε να υπερασπι-
σθούμε τον χαρακτήρα 

του ΤΕΕ ενώπιον των 
επιθέσεων που αυξη-

τικά θα δέχεται για την 
αλλοίωσή του ή και την 

κατάργησή του.

Η ενοποίηση των απο-
θεματικών του ΤΣΜΕΔΕ 
σημαίνει καταδίκη κάθε 
λογικής διαχείρισης, εί-

ναι κλοπή […] Το μήνυμα 
αυτό είναι πιο αρνητικό 

για το μέλλον κι από 
εκείνο της ατιμωρησίας 
όσων οδήγησαν σε απα-

ξίωση άλλα ασφαλιστικά 
Ταμεία με απάτες. 

Για την αυθαίρετη 
δόμηση, το ΤΕΕ [...] έχει 
τονίσει ότι δύο πολιτικές 

πρέπει να αποκλεισθούν: 
τα μέτρα που λαμβά-

νονται με πρωταρχικό 
στόχο την είσπραξη εσό-
δων και όσα μεταφέρουν 

μήνυμα δημιουργίας 
νέας γενιάς αυθαιρέτων. 

Συμβαίνει το ακριβώς 
αντίθετο σήμερα. 

Πολλοί περισσότεροι μηχανικοί πίσω από τα πανό του ΤΕΕ το 2011
n Αλεξάνδρα Γούτα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γιάννης Αλαβάνος
πρώην πρόεδρος ΤΕΕ 
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Δεν μπορεί να συζητείται 
η κατάργηση του ΙΕΚΕΜ 
–ΤΕΕ, το οποίο […] Δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να 
αδικείται στην κατανομή 
των πόρων που κυρίως 
διαχειρίζεται σήμερα το 
Υπουργείο Παιδείας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
θα λειτουργήσει όταν θα 
έχει τέτοιες δομές, που 
η ελληνική κοινωνία θα 
αγωνισθεί για να παράγε-
ται από αυτήν έργο που να 
αντιστοιχεί, ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, στο τετραπλάσιο 
του σημερινού, δηλαδή 
αντίστοιχο του μέσου όρου 
των χωρών της ΕΕ των 15. 
Για να γίνει αυτό θα πρέπει 
να υπάρχουν ισχυρές 
τεχνικές υπηρεσίες, που 
να μην έχουν σχέση με 
τις σημερινές, αλλά ούτε 
με αυτές που θα δούμε 
στα πρώτα βήματα του 
Καλλικράτη.

Το ΠΔΕ, είναι ακρογω-
νιαίο θέμα ανάπτυξης, 
θα πρέπει να εξυγιανθεί  
και να  μεγεθυνθεί, με 
ότι αυτό συνεπάγεται για 
τις βασικές οικονομικές 
επιλογές που θα πρέπει 
να γίνουν. […] Σήμερα 
ζούμε την ύφεση, χωρίς 
πρόγραμμα και προοπτι-
κές ανάπτυξης. 

n Πώς θα έπρεπε να ορίζονται οι εκπρόσωποι 
του ΤΕΕ στη διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ;
Όπως τώρα, από τη ΔΕ του ΤΕΕ, οι αποφάσεις 
της οποίας κρίνονται από την Αντιπροσωπεία. Τα 
προβλήματα του ΤΣΜΕΔΕ μεγαλώνουν και πλη-
θαίνουν καθημερινά, όπως οι ουρές έξω από το 
κτήριό του. Το ΤΕΕ έχει χαράξει συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις για το ΤΣΜΕΔΕ, την εξυπηρέτηση 
των ασφαλισμένων, το ασφαλιστικό. Αυτές πρέπει 
να υπερασπίζονται οι εκπρόσωποί του, αυτές θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας δι-
εκδικητικής κινητοποίησης των μηχανικών.

n Στη διάρκεια της σύσκεψης του ΤΕΕ στη Θεσ-
σαλονίκη είχατε επισημάνει ότι η χώρα χρειά-
ζεται στρατηγική ανάπτυξης με 10ετή ορίζοντα. 
Πώς σας φαίνονται οι εξαγγελίες του πρωθυ-
πουργού για την πράσινη ανάπτυξη; Εσείς ποια 
χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι πρέπει να έχει 
αυτό το μοντέλο; Και ποια μπορεί να είναι η θέση 
των μηχανικών σε αυτό;
Το ΤΕΕ δεν είχε ασπασθεί τον όρο «πράσινη 
ανάπτυξη». Τον αντιλαμβανόμαστε σαν μια υπο-
δήλωση ιδιαίτερης βαρύτητας προς μια από τις 
συνισταμένες της ανάπτυξης, την περιβαλλοντι-
κή, την οποία όμως το ΤΕΕ πολλά χρόνια πριν είχε 
αναδείξει και ενσωματώσει στη συλλογιστική του. 
Στη συνδιάσκεψη στη Θεσσαλονίκη αναδείχθηκε 
η αναγκαιότητα να υπάρξει ένας μακροχρόνιος 
αναπτυξιακός σχεδιασμός, με δεκαετή ορίζοντα 
και με βήματα της ίδιας αυστηρότητας με τις προ-
βλέψεις του μνημονίου για την ύφεση. Παράλληλα 
είχαν καταγραφεί τα βασικά ζητήματα που πρέπει 
να περιλαμβάνει αυτός ο σχεδιασμός. Το ΤΕΕ 
άρχισε να εξειδικεύει τις θέσεις του, με συγκε-
κριμένες προτάσεις για κλαδικές πολιτικές. Κυρί-
αρχη σε αυτές είναι η λογική της αξιοποίησης της 
γνώσης, ως ένα από τα μεγαλύτερα ειδικά πλεο-
νεκτήματα της Ελλάδας, ώστε να αυξηθεί συνολι-
κά για όλους τους εργαζόμενους η απασχόληση.

n Ημιυπαίθριοι, αυθαίρετα… Τα μέχρι στιγμής 
έσοδα δεν ήταν όσα περίμενε το κράτος. Τελικά, 
έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνουν αυτές οι «τακτο-
ποιήσεις»; Γίνονται σωστά ή λανθασμένα; Γιατί;
Στην αριθμητική εκτίμηση επαληθεύονται οι προ-
βλέψεις του ΤΕΕ. Το ΤΕΕ στις θέσεις του για την 
αυθαίρετη δόμηση έχει τονίσει ότι δύο πολιτικές 
πρέπει να αποκλεισθούν: τα μέτρα που λαμβά-
νονται να έχουν πρωταρχικό στόχο την είσπραξη 
εσόδων και να μεταφέρουν ένα μήνυμα δημιουρ-
γίας μιας νέας γενιάς αυθαιρέτων. Συμβαίνει το 
ακριβώς αντίθετο σήμερα, και με τον τρόπο που 
εφαρμόζονται τα μέτρα και με τις υπόλοιπες σχε-
τικές προβλέψεις του μνημονίου. Οι θετικές προ-
τάσεις του ΥΠΕΚΑ παραμένουν ευχολόγιο, κατά 
συνέπεια σε τίποτα δε διαφέρουν από τη σωρεία 
αντίστοιχων προβλέψεων που και έχουν ειπωθεί 
και έχουν νομοθετηθεί στο παρελθόν. 

n Κάποιοι έχουν πει ότι το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ θα έπρε-
πε να κλείσει. Άλλοι λένε ότι θα πρέπει να λει-
τουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Πώς 
πρέπει να χρηματοδοτείται;

Το ΙΕΚΕΜ, μέχρι τώρα, λειτούργησε με διακρίσεις 
ως Κέντρο Επιμόρφωσης. Σε μια εποχή που η 
αναγκαιότητα των υπηρεσιών που παρέχει είναι 
αυταπόδεικτη, δεν μπορεί να συζητείται η κα-
τάργησή του. Το ΙΕΚΕΜ έχει το πλεονέκτημα ότι 
ανήκει στο ΤΕΕ, δεν έχει ως σκοπό το εμπορικό 
κέρδος, μπορεί να υπερασπίζεται το επίπεδο ποι-
ότητας των υπηρεσιών του. Δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να αδικείται στην κατανομή των πόρων που 
κυρίως διαχειρίζεται σήμερα το Υπουργείο Παι-
δείας. Το ΙΕΚΕΜ θα πρέπει να φροντίσει ώστε η 
μεταφορά της γνώσης να μην περιορίζεται στους 
διαχειριζόμενους ή κατέχοντες την απασχόληση. 

n Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για 
το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ; Δεν πρέπει να συμπεριλάβει πιο 
σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα; Πώς μπορεί να 
εκσυγχρονισθεί;
Έχει μια σοφία το καταστατικό του ΙΕΚΕΜ. Απαι-
τεί να υπάρχει ένα τμήμα ερευνητικό – μελετητικό 
που, με επιστημονική επάρκεια, θα αναλύει τις 
προοπτικές της οικονομίας, της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης, με επεξεργασίες που θα είναι ιδι-
αίτερα χρήσιμες και για τη χάραξη πολιτικής από 
το ΤΕΕ. Από αυτήν την άποψη είναι πολύ κοντά 
στον τρόπο λειτουργίας του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, στα πλαίσια 
του οποίου λειτουργεί ένα πολύ μεγάλο ΚΕΚ. Το  
θέμα της χρηματοδότησης του ΙΕΚΕΜ, το θέμα της 
ποιότητας των υπηρεσιών, είναι προτεραιότητες. 
Το ΙΕΚΕΜ πρέπει να απευθυνθεί σε όλο τον τε-
χνικό κόσμο, όλης της ηλικιακής γκάμας. Ο νέος 
μηχανικός πρέπει να συμπληρώσει την κατάρτι-
σή του και ο μεγαλύτερος να ενημερωθεί για τις 
νεότερες επιστημονικές θεωρήσεις και αναζη-
τήσεις. Σωστά τίθεται το θέμα για πιο σύγχρονα 
αντικείμενα. Το ΙΕΚΕΜ θα κάνει μαθήματα που 
θα δίνουν διεξόδους απασχόλησης, αλλά θα κάνει 
και σεμινάρια που θα απευθύνονται σε χιλιάδες 
μηχανικούς. Πρέπει άμεσα να λειτουργήσει η τη-
λεκπαίδευση. 
Δεν είναι καθόλου αδιάφορος ο τρόπος λειτουργί-
ας του, οι μορφές επικοινωνίας του και οι συνερ-
γασίες με τα Πολυτεχνεία, τα ερευνητικά κέντρα, 
τους αντίστοιχους φορείς. Το πρώτο τρίμηνο της 
νέας διοίκησης του ΙΕΚΕΜ θα πρέπει να αφιερω-
θεί στο να προσδιορίσει τις στοχεύσεις του. 

n Ο «Καλλικράτης» μπορεί να εφαρμοστεί σω-
στά, όταν η κατάσταση των τεχνικών υπηρεσιών 
στην Ελλάδα έχει ως έχει; Τι μπορεί και τι πρέπει 
να γίνει για να εφαρμοστεί σωστά;
Ο Καλλικράτης συντάχθηκε σε συνοπτικούς χρό-
νους, έχει ατέλειες. Δεν πρόκειται να αποδώσει 
όσο διαρκεί το μνημόνιο. Από  μόνες τους οι ενο-
ποιήσεις δεν επιφέρουν κατ’ ανάγκη θετικά απο-
τελέσματα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα λειτουρ-
γήσει όταν θα έχει τέτοιες δομές που η ελληνική 
κοινωνία θα της εμπιστευθεί και θα αγωνισθεί για 
να παράγεται από αυτήν έργο που να αντιστοιχεί, 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο τετραπλάσιο του σημε-
ρινού, θα είναι δηλαδή αντίστοιχο του μέσου όρου 
των χωρών της ΕΕ των 15. Για να γίνει αυτό θα 
πρέπει να υπάρχουν ισχυρές τεχνικές υπηρεσίες, 
που να μην έχουν σχέση με τις σημερινές αλλά, 

ούτε με αυτές που θα δούμε στα πρώτα βήματα 
του Καλλικράτη. Να υπενθυμίσω ότι σχετικές 
προτάσεις του ΤΕΕ για το πώς πρέπει να δομη-
θούν οι τεχνικές υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια 
έχουν γίνει διατάξεις νόμων δύο φορές. Η μια δεν 
υλοποιήθηκε και η άλλη εγκαταλείφθηκε. Οι αιτί-
ες δεν είναι διαφορετικές από αυτές που συνολι-
κά οδήγησαν στη σημερινή κρίση.

n Η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια φάση μαζικής 
παραγωγής νομοσχεδίων. Πώς πιστεύετε ότι θα 
επιδράσει αυτό σε έργα και μελέτες, που βρίσκο-
νται ήδη σε εξέλιξη; 
Έχω κάνει μια νύξη των συνεπειών παραπάνω. Θα 
έπρεπε να υπάρχει αυτήν την περίοδο μια ιδιαί-
τερη ευαισθησία, ώστε να μην παρατηρήσουμε 
το φαινόμενο του παρελθόντος, αλλαγές της νο-
μοθεσίας να αναστέλλουν για χρόνια η εκπόνηση 
μελετών και την εκτέλεση έργων. Αλλαγές μάλι-
στα που δεν άγγιζαν τον τρόπο παραγωγής, επί-
βλεψης, ελέγχου και συντήρησής τους. Φοβάμαι 
πως οι νομοθετικές παρεμβάσεις και οι σχετικές 
συζητήσεις γίνονται για να κερδηθεί χρόνος προς 
την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση από αυτήν που 
έχουμε ανάγκη.

n Έχετε ζητήσει την απεμπλοκή μικρομεσαίων 
έργων από το πρόγραμμα Συμπράξεων Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ένταξή τους στο 
ΠΔΕ ή το ΕΣΠΑ. Τώρα όμως που το ΠΔΕ έχει «μι-
κρύνει», ποια περιθώρια υπάρχουν να αγνοηθεί 
ένα εργαλείο όπως οι ΣΔΙΤ;
Το 2005 στη σχετική συζήτηση στη Βουλή, είχε 
θεωρηθεί ατεκμηρίωτη από τον τότε Υπουργό Οι-
κονομικών η πρόβλεψη του ΤΕΕ ότι τα επόμενα 
τρία χρόνια δε θα δούμε έργο από ΣΔΙΤ. Το ΤΚΜ 
του ΤΕΕ έχει συμβάλει καθοριστικά στη διατύπω-
ση των σχετικών  θέσεων του ΤΕΕ. Σε όλους τους 
προβληματισμούς ένα θα ήθελα επιπλέον να κα-
ταθέσω: ποιος σήμερα στην Ελλάδα θα επενδύσει 
σε ΣΔΙΤ χωρίς ληστρικούς όρους για τις επόμενες 
γενεές (προϋπολογισμών); Το ΠΔΕ, είναι ακρογω-
νιαίο θέμα ανάπτυξης, θα πρέπει να εξυγιανθεί 
(έχει καταθέσει προτάσεις το ΤΕΕ)  και να  μεγε-
θυνθεί, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις βασικές 
οικονομικές επιλογές που θα πρέπει να γίνουν.

n Παραμείνατε αρκετά χρόνια στο τιμόνι του 
ΤΕΕ. Ποια ήταν τα μαθήματα και ποια τα παθήμα-
τά σας σε αυτή τη θητεία; Τι πιστεύετε ότι έχετε 
αφήσει ανολοκλήρωτο; 
Τα μαθήματα και τα παθήματα έχουν κοινή αφε-
τηρία: ως πρόεδρος του ΤΕΕ πρέπει να παίρνεις 
καθημερινά δεκάδες αποφάσεις, μερικές από τις 
οποίες είναι κρίσιμες. Κινδυνεύεις λιγότερο, όσο 
περισσότερο για αυτές τις επιλογές στηρίζεσαι 
στο ουσιαστικό έργο των στελεχών και εργαζο-
μένων του ΤΕΕ, των τμημάτων, των επιτροπών και 
των οργάνων του.
Είχα ένα προσωπικό στοίχημα: μετά από κάποια 
χρόνια σε αυτήν τη θέση ευθύνης να θεωρήσω την 
αποχώρηση ως ένα γεγονός φυσιολογικής εξέλι-
ξης και παράλληλα το ΤΕΕ να είναι σε εξέλιξη, όχι 
σε στασιμότητα. Θεωρώ ότι δεν το έχασα. n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Μηχανικός για συστέγαση και συνεργασία 
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 697 7825257. 
Μηχανικός από εταιρεία υαλοπινάκων, για 
το τμήμα πωλήσεων ειδικών κατασκευ-
ών. 5ετής εμπειρία. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, 
AutoCAD, άδεια οδηγήσεως. Τηλ 2310 
777777, email: carzoglou@prismaglass.gr. 
Μηχανικός από εταιρεία που δραστηρι-
οποιείται στον τομέα των ενεργειακών με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, για στελέχωση στην: 
Α)Οργάνωση διαχείριση της διαφημιστι-
κής καμπάνιας, Β) Εξυπηρέτηση πελατών 
και πωλήσεις. Γνώση άπταιστων Αγγλικών. 
Βιογραφικό email: Energyplan2010@
gmail.com.
Μηχανικός από εξαγωγική βιομηχανία 
καλλυντικών με έδρα ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, γενι-
κός διευθυντής εργοστάσιου και παραγω-
γής  με ανάλογη προϋπηρεσία (βιομηχανία 
τροφίμων- καταναλωτικών προϊόντων). Βιο-
γραφικό email: dimitrios.vos@smilevos.gr. 
Μηχανικός από ξενοδοχειακή επιχείρηση 
στη Χαλκιδική, για τεχνικός προϊστάμενος. 
Γνώση ηλεκτρομηχανολογικών και ηλε-
κτρονικών, 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. 
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. 
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για 
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβα-
τόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από βιομηχανία ζαχαρω-
δών προϊόντων, στην περιοχή Ασσήρου. 
Προϋπηρεσία. Fax 23940 54389, email: 
info@kapetanios.com. 
Μηχανολόγος από εταιρεία gas για το τμή-
μα πωλήσεων. Γνώση Αγγλικών. Επιθυμη-
τή γνώση Βουλγαρικών, προϋπηρεσία στο 
υγραέριο. Βιογραφικό και στα Αγγλικά Fax 
2310 531975, Τηλ 2310 531965, email: 
office@ellada.gas. 
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 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 ή Αρχιτέκτων, νέα, 
από τεχνικό γραφείο στην Καλαμαριά. 
Γνώση AutoCAD, μεταφορικό μέσο.. Τηλ 
697 2960066. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος 
από εταιρεία μεταλλικών κατασκευών με 
έδρα στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου. Γνώση Η/Υ για 
σχέδια κοπής, AutoCAD, Strucad Tekla, 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικό Fax 2310 
795381, 694 8666726. 
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.

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 € 
SENIOR QUALITY & PRODUCT 
RELIABILITY ENGINEER based in 
Austria, Code: GR/3836, Qualifications:  
Degree in Electronic Engineering, 
Semiconductor Physics or equivalent 
background. Experience in the field of 
semiconductor technologies. English 
(spoken and written). Passion for 
analytical work and failure analysis.
Annual Wage: 50000€ -65000€, 
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.gProduct- 
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 MEMS TEST ENGINEER 
based in Hamburg Germany, Code: 
GRC/3835, Qualifications: Experience 
with mechatronics systems or 
degree in related field. Experience 
in software development required. 
Experience of electronic engineering 
and physics advantageous. Experience 
with automated test equipment (e.g. 
Teradyne) especially in automotive 
area advantageous. Open minded for 
system level coherences. Very good 
communication skills in English required. 
Other languages such as German and 
Italian would be advantageous, annual 
wage: 50000€ -60000€, 
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€ - 
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€ 
MEMS WAFER TEST ENGINEER based 
in Hamburg Germany, Code: GRC/3834,  
Qualifications: Academic degree of 
electronic engineering. Experience in 
software development (labview, VB.Net 
or others) required. Experience in 
analog and digital signal processing 
Experience in layout and failure analysis 
of PCB Experience in characterizing 
of micro mechanic sensors and 
actuators Experience with wafer sort 
equipment is advantageous. Experience 
in project management for automotive 
customers Open minded for system level 
coherences. Very good communication 
skills in English and German required. 
Other languages such as Italian would be 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

advantageous, annual wage: 50000, 
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.  
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 
within the hydrogen technology • Willing 
to travel, annual wage: 45000-55000 € 
If you find yourself suitable for any of the 
above vacancies, please contact with Mrs 
Anna Agelidou from Manpower at 2310 
230 240 

 
Ηλεκτρολόγος για στελέχωση εταιρείας 
με ΜΕΚ Γ’ ηλεκτρομηχανολογικά, βιο-
μηχανικά-ενεργειακά, ΜΕΚ Α’ υδραυλικά 
υπό πίεση. Τηλ 697 4400276. 
Μηχανικός Περιβάλλοντος με μελετητικό 
πτυχίο Α’ τάξης κατηγορία 27 (περιβαλλο-
ντικές μελέτες), για συνεργασία. Τηλ 697 
3036907.
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 για στελέχωση 
εταιρείας, με ΜΕΚ Β’ Οδοποιίας, Οικο-
δομικά, ΜΕΚ Α’ Υδραυλικά, Λιμενικά, Βιο-
μηχανικά-Ενεργειακά. Τηλ. 698 3334218, 
email: gkapo@teemail.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Γ’ οικοδομικά, ΜΕΚ Β’ οδοποιία, ΜΕΚ Α’ 
υδραυλικά, λιμενικά, για στελέχωση εται-
ρείας . Τηλ 694 8068479.

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

Αποτ ίµηση  φέρουσας  ι κανότητας

ΕΡΕΥΝΑ ΜΠΕΤΟΝ

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

GUNITE ξηρό / υγρό 
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Ανθρακονήματα
Ελάσματα

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

Επισκευές   
   Ενισχύσεις

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

epivlavon@yahoo.gr

Επισκευή ενίσχυση φέροντος οργανισμού
Αποκατάσταση βλαβών Οπλ. Σκυροδέματος

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

Kataxorisi.indd   1 19.10.2009   14:56:23 Uhr
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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
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ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n   Καλή επιτυχία, όχι τύχη 

 04
n  Οι πράσινες υποδομές 

εξυπηρετούν την ανάπτυξη

 05
n  Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

για την τροποποίηση του 
κώδικα των δημοσίων 
έργων

n  Δυσλειτουργίες στην 
Πολεοδομία Θεσσαλονίκης

 06
n  Αναμόρφωση θεσμικού 

πλαισίου ανάθεσης & 
εκπόνησης μελετών και 
συναφών υπηρεσιών

 Oμάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

 12-13
n  Το νέο κτήριο της τράπεζας 

της Ελλάδος  
στη Θεσσαλονίκη

   Το κτήριο ως μέρος ενός 
συστήματος

 

 14
n  Με μια ματιά 

 16
n  Συλλογικά-Παραταξιακά

 18
n  Γιάννης Αλαβάνος
  Πολλοί περισσότεροι μηχανικοί 

πίσω από τα πανό του ΤΕΕ το 2011

 20
n  Ζητείται

 07
n  Μεγάλη συμμετοχή στην 

ημερίδα για τον ΚΕΝΑΚ
n  Ενεργειακή αναβάθμιση 

του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
 

 08
n  Ενδιαφέρουν
 

 10
n  Οι εκπρόσωποι  

του ΤΕΕ/ΤΚΜ
n  Ενημερωτικά σεμινάρια 

για τον Κ.Εν.Α.

 11
n  Το μετόχι της μονής  

Αγίου Παύλου


