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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ “e-ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ” ΚΑΙ “@mytee.gr”
Ηλεκτρονική υπόσταση πρόκειται να αποκτήσει το «Τεχνογράφημα»,
προκειμένου να περικοπούν δαπάνες ταχυδρομείου και τυπογραφείου, αλλά και για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας (μέσω της εξοικονόμησης χαρτιού).
Οι συνάδελφοι-μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που επιθυμούν να λαμβάνουν το
«Τεχνογράφημα» ηλεκτρονικά, μπορούν να δηλώσουν το e-mail τους
στη διεύθυνση tee_thess@tee.gr, ώστε να τούς αποστέλλεται.
Eπίσης, μπορούν να το λαμβάνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την
οποία έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν στο “@mytee.
gr”. Η διαδικασία απόκτησης του συγκεκριμένου λογαριασμού e-mail
είναι πολύ απλή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr) και ακολούθως στο banner «Υπηρεσίες
My TEE» ακριβώς κάτω από τις «Προθεσμίες-Άμεση Ενημέρωση»
και να συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση εγγραφής (βλέπε δίπλα) και
να την αποστείλουν στο:
• FAX (210-3671101)
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (accounting@tee.gr)
• Ταχυδρομικά (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Σόλωνος 53 & Σίνα,
10672 – Αθήνα)
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Αν υπάρχουν συνάδελφοι, που επιθυμούν να εξακολουθήσουν να
λαμβάνουν το περιοδικό στην έντυπη μορφή του, μπορούν να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee_thess@tee.gr και στο φαξ
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ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/TKM

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ
Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr
15νθήμερη εφημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη του
Εκδότης - Διευθυντής
Τάσος Κονακλίδης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
Υπεύθυνος τυπογραφείου
Μαρία Σπυροπούλου

Το...

Συνεργάτες
Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος
Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος

και το...

Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων
Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων
Χρύσα Λασκαρίδου, χημικός μηχανικός
Καλλιτεχνική επιμέλεια
Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων
Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων
Εξώφυλλο: Δημήτρης Βλάχος
Φωτό: Λεπτομέρεια από έργο του Toulouse Lautrec
e-mail Γραφείου Τύπου
papaget@central.tee.gr
fokaels@central.tee.gr
Σελιδοποίηση-Διαχωρισμοί-Μοντάζ-Εκτύπωση
Μ. Διαμαντίδη Α.Ε.,
ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος, Χαλκιδική,
Τ.Κ. 63 080, Τ. 23990 20203, F. 23990 51623
e-mail: aa@otenet.gr, design@diamprinting.gr
Διαφημίσεις
Δόμνα Τοπουζίδου, τηλ. 2310 883170, fax: 2310 883161
e-mail: domnatop@central.tee.gr
To Τεχνογράφημα δημοσιεύει ενυπόγραφες επιστολές αναγνωστών, οι
οποίες εκφράζουν την άποψη του συντάκτη τους. Η σύνταξη διατηρεί το
δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουν κοινό πρόθεμα 2310-883 και
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EDITORIAL
e-TΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Το τέλος μιας εποχής θα σηματοδοτήσει η άνοιξη του 2011 για την
εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας. Το «Τεχνογράφημα» γίνεται
δισυπόστατο, με την ηλεκτρονική του υπόσταση να υπερισχύει σταδιακά επί της έντυπης.
Είναι αλήθεια ότι αρκετοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει μέχρι τώρα,
για περιβαλλοντικούς λόγους, να λαμβάνουν ηλεκτρονικά το «Τ»,
διαδικασία που ήδη εφαρμόζει το Ενημερωτικό Δελτίο. Ο αριθμός
των αιτημάτων όμως δεν διαμόρφωνε το κρίσιμο μέγεθος που θα
υπαγόρευε τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης.
Το μέγεθος της οικονομικής κρίσης, οι επιπτώσεις της στα έσοδα
του ΤΕΕ και συνακόλουθα η ανάγκη περικοπής δαπανών ήταν σαφώς πιο πειστικός και πιο πιεστικός παράγων.
Έτσι ο αριθμός των τευχών που θα εξακολουθούν να διανέμονται
μειώνονται δραστικά και αντιστοίχως μειώνονται οι δαπάνες έκδοσης και αποστολής.
Το Τεχνογράφημα όμως δεν σταματά.
Δεν θα πάψει να είναι ένα πολύτιμο μέσο επικοινωνίας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ με τα μέλη του. Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα της εταιρίας
«Atria» για λογαριασμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ, το διαβάζουν σχεδόν επτά
στους δέκα μηχανικούς της Θεσσαλονίκης (ποσοστό 67%).
Θα συνεχίσει, με τη διπλή υπόστασή του, να προβάλλει το έργο των
μηχανικών στην κοινωνία της Βόρειας Ελλάδας, αφού εκτός από
τους χιλιάδες μηχανικούς, το περιοδικό αποστελλόταν σε φορείς,
οργανισμούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Θα εξακολουθήσει να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κοινής
γνώμης, όπως μέχρι τώρα, με την αναδημοσίευση άρθρων και
κειμένων του σε εφημερίδες και άλλα έντυπα ευρείας κυκλοφορίας, όσο και το γεγονός ότι,
Η απόφαση για το ηλεκτρονικό «Τεχνογράφημα» ελήφθη υπό την
πίεση της κρίσης. Η στήριξη των μηχανικών όμως προς την εφημερίδα τους, με τη νέα της μορφή, μπορεί να επέμβει στις επιταγές
των καιρών και να κάνει το αναγκαστικό τέλος, επιλογή νέας αρχής.
Καλούμαστε να στηρίξουμε τη φωνή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που διαβάζεται από χιλιάδες συναδέλφους, με την αποστολή άρθρων και
ανακοινώσεων, αλλά και την καταχώρηση διαφημίσεων.
Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική λήψη του «Τεχνογραφήματος», αλλά και λεπτομέρειες για όσους συναδέλφους
επιθυμούν να συνεχίσουν να το λαμβάνουν στην έντυπη μορφή του,
θα βρείτε στη διπλανή σελίδα του περιοδικού.
e-Τεχνογράφημα, καλώς όρισες!
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ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Φυσικό κλιματισμό, με ταυτόχρονη μείωση της
ηχορύπανσης (έως και κατά 10 ντεσιμπέλ) και
της απορροής των υδάτων (κατά 50%-90%), μπορεί να εξασφαλίσει ένα φυτεμένο δώμα, πέραν
των προφανών αισθητικών οφελών του. Την ίδια
στιγμή, μπορεί να συμβάλει αισθητά στη μείωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, να αναβαθμίσει την
αξία ενός ακινήτου, αλλά και να δημιουργήσει οικοσυστήματα στον αστικό ιστό, ενώ –σε αντίθεση
με ό,τι συχνά πιστεύεται- το κόστος δημιουργίας
ενός πράσινου δώματος δεν είναι απαγορευτικό.
Αν και σε νηπιακό στάδιο προς το παρόν, τα πράσινα δώματα έρχονται σταδιακά στην Ελλάδα.
Μέσα στο Δεκέμβριο αναμένονται εξελίξεις
σχετικές με την ένταξη των πρώτων δέκα δημόσιων κτηρίων (τα τέσσερα στη Θεσσαλονίκη) στο
πρόγραμμα «Χτίζοντας το μέλλον», που περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων- τη δημιουργία πράσινων
δωμάτων-στεγών.
Τα παραπάνω επισημάνθηκαν στη διάρκεια εκδήλωσης, με τίτλο «Φυτεμένα Δώματα: η ανάκτηση
του χαμένου εδάφους», που διοργάνωσε στις 25
Νοεμβρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Φυτεμένων Δωμάτων (IGRA).
Το αμφιθέατρο του κτηρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ γέμισε
ασφυκτικά (δεκάδες παρακολούθησαν την εκδήλωση όρθιοι), γεγονός που καταδεικνύει στην
πράξη την απήχηση των εκδηλώσεων για θέματα
του είδους.

σια κτήρια.
«Συνεργαζόμαστε με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και την ΚΕΔ, προκειμένου
να συνταχθούν οι φάκελοι των πρώτων περίπου
30 κτηρίων. Στο τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτοι φάκελοι για να προχωρήσουν
τα πρώτα 10 κτήρια, εκ των οποίων τα τέσσερα
στη Θεσσαλονίκη», σημείωσε η κα Καλτσά. Η
ίδια γνωστοποίησε ότι «σε επόμενη φάση θα επιδιωχθεί η δημιουργία οργανωμένων υπαίθριων
χώρων με χρήσεις πάνω σε κτήρια. «Πρόθεσή
μας είναι να αναζητηθούν ευκαιρίες για να προκηρυχθούν αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για τη
διαμόρφωση φυτεμένων δωμάτων εντατικού τύπου», κατέληξε.

σεις πράσινων δωμάτων, τότε μπορεί να προσαρμόσει τη στρατηγική της, θεσμοθετώντας κίνητρα
άλλου είδους.
Ο ομιλητής επεσήμανε τα περιβαλλοντικά και
οικονομικά οφέλη εφαρμογών, που συνδυάζουν
στον ίδιο χώρο «πράσινες» στέγες και φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς τα δεύτερα λειτουργούν
αποδοτικότερα όταν βρίσκονται πάνω σε φυτεμένα δώματα. Ο ομιλητής παρουσίασε, τέλος, μια
σειρά από βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πόλη του Ντίσελντορφ, που διαθέτει ήδη 104.300 τετραγωνικά πράσινων στεγών, αλλά και στο Βιομηχανικό
Πάρκο της Στουτγάρδης, όπου –κατόπιν απαίτησης των τοπικών αρχών- η Daimler AG δημιούργησε φυτεμένο δώμα χιλιάδων τετραγωνικών, το
μεγαλύτερο παγκοσμίως, που έχει διαμορφωθεί
n ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΑ
από αυτοκινητοβιομηχανία. Επίσης, στο New
ΖΗΤΑ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Κατά το χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο πρόε- Providence Building στο Λονδίνο, όπου η δημιδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, σημείω- ουργία πράσινων δωμάτων ανέβασε σημαντικά
σε ότι τα φυτεμένα δώματα δίνουν στους πολίτες την αξία των προς πώληση διαμερισμάτων.
τη δυνατότητα να αυτενεργήσουν, αλλά ταυτόχρονα δεν απαλλάσσουν την Πολιτεία και την Τοπική n 100 ΣΤΡ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ 4 ΤΟΝΟΥΣ
Αυτοδιοίκηση από τις ευθύνες και τα καθήκοντά ΣΚΟΝΗΣ ΕΤΗΣΙΩΣ!
τους σε αυτό το πεδίο (πχ, επιδεικτικά έργα, πιλο- Σημαντικές ποσότητες σκόνης και ρύπων CO2,
τικές εφαρμογές, κίνητρα και νομοθετικές πρω- SO2, NO2 και ΝF μπορούν να κατακρατήσουν
τα φυτεμένα δώματα. Χαρακτηριστικό είναι το
τοβουλίες).
Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το ΤΕΕ σε καμία περί- γεγονός ότι, όπως επισήμανε η προϊσταμένη του
πτωση δεν «ανταλλάσει» με πρωτοβουλίες για Τμήματος Κτηρίων του ΚΑΠΕ, αρχιτέκτων Λένα
φυτεμένα δώματα τους ελάχιστους εναπομείνα- Λαμπροπούλου, 100 στρέμματα πρασίνου μποn «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΓΙΑ 4 ΔΗΜΟΣΙΑ
ντες δημόσιους ελεύθερους χώρους, που σήμε- ρούν να κατακρατούν 4 τόνους σκόνης ετησίως,
ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ρα κινδυνεύουν με παραχωρήσεις και εμπορευ- με το αντίστοιχο όφελος για το «μικρόκοσμο» του
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, η γενι- ματοποίηση. Προανήγγειλε, τέλος, τη διοργάνωση δώματος.
κή γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλ- σεμιναρίων εφαρμογής προγραμμάτων πράσινων Σύμφωνα με την κα Λαμπροπούλου, στην Ελλάλοντος ΥΠΕΚΑ, Μαρία Καλτσά, αναφέρθηκε στο στεγών από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
δα μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε επαρκής γνώση
πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον», ενδεικτικού
και ευαισθητοποίηση γύρω από τα φυτεμένα
προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, το οποίο περι- n ΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΝΕΑ
δώματα, παρά τα αδιαμφισβήτητα οφέλη τους:
λαμβάνει –μεταξύ άλλων- πιλοτική εφαρμογή ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
με τη φύτευση δωμάτων η βλάστηση αντανακλά
πράσινων στεγών-φυτεμένων δωμάτων σε δημό- Νέα κεφάλαια έρευνας και εκπαίδευσης, με αντι- περίπου το ¼ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας
κείμενο τα φυτεμένα δώματα, ανοίγει η Γεωπονι- μικρού μήκους. Από τα ¾ που απορροφώνται, το
κή Σχολή του ΑΠΘ, όπως γνωστοποίησε η πρόε- μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται για την εξάτμιση του νερού από τα φύλλα κι ένα μικρό ποδρός της, Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου.
Τα νέα κεφάλαια έρευνας-εκπαίδευσης αφορούν σοστό ενέργειας ακτινοβολείται (μεγάλου μήκος
κύματος – υπέρυθρη).
τα εξής αντικείμενα:
α) η οικολογία του φυτεμένου δώματος: φυσικές Αντίθετα, τα δομικά υλικά ανακλούν μόλις το
1/10 της ηλιακής ακτινοβολίας ενώ η υπόλοιπη
διεργασίες και συμβολή για μια βιώσιμη πόλη,
β) η αρχιτεκτονική Τοπίου και η εφαρμογή αρχών μετατρέπεται σε θερμική, ανεβάζοντας τη θερσχεδιασμού στα φυτεμένα δώματα της πόλης και μοκρασία. Η κυρία Λαμπροπούλου έκανε, τέλος,
γ) φυτικό υλικό και μεσογειακή ταυτότητα. Η αναφορά σε διάφορα προγράμματα, που δίνουν
Ελλάδα έχει πάνω από 6.000 αυτοφυή φυτά, τα τη δυνατότητα «ανάπτυξης» φυτεμένων δωμάοποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα φυτεμέ- των όπως: «Πράσινες Στέγες», «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»,
«Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων»,
να δώματα.
Η κα Προφήτου-Αθανασιάδου υπενθύμισε ακόμη «ΕΠΠΕΡΑΑ» και «ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ».
τη δημιουργία του πρώτου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτο- n ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΜΑ ΕΚΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥνικής Τοπίου, σημειώνοντας ότι ο 4ος κύκλος του ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στο μεγαλύτερο δώμα εκτατικού τύπου, που έχει
διετούς μεταπτυχιακού είναι γεγονός.
δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα και συγκεκριμέn W.ANSEL: ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙ- να στο νέο κτήριο της Τραπέζης της Ελλάδος στη
Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο
ΝΑ» ΔΩΜΑΤΑ
Την αναγκαιότητα προσαρμογής των εφαρμογών Πρόδρομος Νικηφορίδης από το αρχιτεκτονικό
πράσινων δωμάτων στις ξεχωριστές συνθήκες γραφείο «Πρόδρομος Νικηφορίδης & Μπερνάρ
κι ανάγκες κάθε πόλης και χώρας, είτε αυτές Κουόμο». Το δώμα είναι έκτασης 2.000 τ.μ, με
αφορούν το κλίμα και την τοπική χλωρίδα είτε τα δεκάδες είδη ελληνικών φυτών, ύψους έως 30
οικονομικά δεδομένα, επεσήμανε από την πλευ- εκατοστών.
ρά του ο διευθυντής της IGRA, Wolfang Ansel. «Τα κριτήρια επιλογής των φυτεύσεων είναι
«Δεν μπορείς να μεταφέρεις τη φύση, π.χ., από εκείνα που ακολουθήθηκαν στον περιβάλλοντα
τις ΗΠΑ στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά και χώρο: φυτά εδαφοκάλυψης, χαμηλά και ποώδη,
συμπλήρωσε ότι, αν για παράδειγμα μια χώρα δεν που χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση, είναι ανέχει επαρκή κεφάλαια για γενναίες χρηματοδοτή- θεκτικά στην ξηρασία και αναβλαστάνουν εύκο-
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λα», τόνισε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κήπος των δωμάτων
στο ίδιο κτήριο βελτιώνει σημαντικά τις συνθήκες θερμικής άνεσης μέσα σε αυτό. Βοηθά
στη θερμική προστασία και το δροσισμό του,
καθώς και στην προστασία του από την έντονη
καλοκαιρινή ακτινοβολία και την υπερθέρμανση, μειώνει δηλαδή τις θερμικές ανταλλαγές
του με το περιβάλλον. «Οι κήποι στα δώματα των
κτηρίων είναι προεκτάσεις του κήπου που διαμορφώνεται γύρω από αυτά […] Τα δώματα των
όγκων του κεντρικού κτηρίου είναι ορατά τόσο
από τους χώρους εργασίας του ορόφου, όσο και
από τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της περιοχής, λόγω κλίσεων», κατέληξε.

φυσικού τοπίου, ελαχιστοποιώντας σταδιακά τον
ποτισμό», κατέληξε η κυρία Χωρίτη.
n ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΦΕΛΗ
Την εκτίμηση ότι τα φυτεμένα δώματα θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι του αειφόρου σχεδιασμού των πόλεων, εξέφρασε στην εισήγησή του ο
καθηγητής Αρχιτεκτονικού Τοπίου της Γεωπονικής
Σχολής του ΑΠΘ δρ. Ιωάννης Τσαλικίδης.
Εκτός από τα γνωστά περιβαλλοντικά οφέλη, τα
οποία απαρίθμησε, σημαντικά είναι και τα κοινωνικά: ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση και αίσθηση
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των χρηστών. Τα
δε οικονομικά οφέλη σχετίζονται με την αύξηση
της αξίας του ακινήτου, την εξοικονόμηση από τη
μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου
και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων λόγω καλύτερων συνθηκών.

n ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΩΣ 2° C
Το φυτεμένο δώμα σε κτήριο γραφείων/καταστημάτων επί της οδού Πειραιώς στην Αθήνα,
παρουσίασε η αρχιτέκτων Μαρία Κοκκίνου, του n ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΣΤΡΩαρχιτεκτονικού «Μαρία Κοκκίνου & Ανδρέας ΜΑΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Κούρκουλας». Το κτήριο προκύπτει από τη σύν- Σύγχρονη τεχνική για την αξιοποίηση του ελεύθεση δύο ξεχωριστών όγκων: ενός μονώροφου
εμπορικού καταστήματος και ενός πενταώροφου
κτηρίου γραφείων σε σχήμα «γάμα» που το περιβάλλει.
Η οροφή του ισόγειου καταστήματος φυτεύεται
έντονα, και μετατρέπεται σε υπερυψωμένο κήπο
για τους εργαζόμενους και την πόλη. «Οι ράμπες
που οδηγούν στο φυτεμένο δώμα, ταυτόχρονα με
τη γεωμετρία του καμπύλου κτηρίου συνδέουν τον
ισόγειο χώρο των γραφείων με το δημόσιο χώρο
σε ένα υψηλότερο επίπεδο και συγχρόνως η πόλη
απολαμβάνει έναν κήπο», τόνισε η κυρία Κοκκίνου.
Το φυτεμένο δώμα, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ελέγχεται και ποτίζεται αυτόματα από τις
δεξαμενές που βρίσκονται στα υπόγεια, όπου
γίνεται η συγκέντρωση και επαναχρησιμοποίηση του βρόχινου νερού. Με τη χρήση εναλλακτών
αέρος – εδάφους, δηλαδή μεγάλων σωλήνων που
κινούνται σε βάθος κάτω από τα θεμέλια του κτιρίου, εισάγεται φυσικός αέρας από τον βοηθητικό
δρόμο στην πίσω όψη του κτιρίου. Ο αέρας ψύχεται, καθώς ταξιδεύει κάτω από το έδαφος και
καταλήγει στο αίθριο του κτιρίου, όπου δροσίζει
φυσικά το χώρο, χαμηλώνοντας τη θερμοκρασία,
μέχρι και κατά 2 C το καλοκαίρι.

θερου χώρου, την καλύτερη διαχείριση του νερού
και την εξοικονόμηση ενέργειας, χαρακτήρισε τις
πράσινες στέγες και τα φυτεμένα δώματα ο γεωπόνος Γρηγόρης Κοτοπούλης
«Για τη βιωσιμότητα των πράσινων στεγών είναι
απαραίτητη η πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση υλικών, η οποία αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό τις
ιδιότητες του εδαφικού περιβάλλοντος. Λειτουργίες όπως η συγκράτηση νερού, η αποστράγγιση
της πλεονάζουσας ποσότητας νερού και ο αερισμός του ριζικού συστήματος των φυτών, απαραίτητες για τη μακροζωία της πράσινης στέγης
εξασφαλίζονται με τη χρήση εξειδικευμένων
αποστραγγιστικών συστημάτων και πιστοποιημένων υλικών», τόνισε.
Παρουσίασε δε, ολοκληρωμένα συστήματα υποδομής φυτεμένων δωμάτων, που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα, αναφερόμενος –εκτός από
το νέο κτήριο της ΤτΕ στη Θεσσαλονίκη- στο
εμπορικό κατάστημα της αλυσίδας Carrefour στο
Χαλάνδρι (φυτεμένο δώμα ημιεντατικού τύπου
700τμ.) και σε συγκρότημα κατοικιών στο Βόλο
(φυτεμένο δώμα εκτατικού τύπου 500τμ.). n

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ «Α» ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

n ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΦΟ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ
Δύο φυτεμένα δώματα κατοικιών -το ένα σε αστικό
περιβάλλον κι το άλλο σε εξοχικό τοπίο- παρουσίασε στην εισήγησή της η αρχιτέκτων Ελεάννα
Χωρίτη. Στο πρώτο project η εφαρμογή έγινε στην
Αθήνα, στο λόφο Φιλοπάππου κι έχει ενδιαφέρον
ως προς το ότι ο κήπος ανήκει σε διαμέρισμα.
Η δε δεύτερη εφαρμογή, που αφορά την αναπαραγωγή του φυσικού τοπίου στα δώματα εξοχικής κατοικίας στη Σίφνο, είναι διπλής σημασίας:
πρώτος στόχος ήταν να γίνει μερική, έστω, αποκατάσταση τραυματισμένου εδάφους κατά την
επιφάνεια του ίχνους του κτηρίου, φυτεύοντας στα
δώματα τα ίδια τα φυτά που απομακρύνθηκαν για
να γίνει η θεμελίωση και δεύτερος να εξαλειφτεί
το ίχνος του κτηρίου. «Γενικά και στις δύο περιπτώσεις η εξομοίωση με το φυσικό περιβάλλον
δεν περιορίζεται στο αισθητικό αποτέλεσμα. Στόχος είναι η εναρμόνιση του κύκλου ανάπτυξης
των φυτών των δωμάτων με αυτών του γύρω

Τακτικά μέλη της «Αντιπροσωπείας» του ΤΕΕ/ΤΚΜ
ανακηρύχθηκαν οι συνάδελφοι (αλφαβητικά) Σταύρος Απότσος, Φίλιππος-Ευστράτιος Ζαχαριάδης
και Σάββας Τσελεπίδης, αντικαθιστώντας αντίστοιχα τους παραιτηθέντες Αθανάσιο Κουτσούλα,
Όλγα Κεμαλετζίδου και Αθηνά Αραμπατζή.
Αναλυτικότερα, το προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του
ΤΕΕ, που εκλέχτηκε στην ειδική συνεδρίαση της
8.6.2010 και αποτελείται από τους: Χρίστο Βλαχοκώστα (πρόεδρο), Βασίλη Λεκίδη (αντιπρόεδρο)
και Βασίλη Κυρίτση (γενικό γραμματέα), αποφάσισε τα εξής:
-Μετά την παραίτηση (από 29/11) του Κουτσούλα
Αθανάσιου (Π.Μ) και στη συνέχεια του Μπαλάση
Ευγένιου, που εκλέχθηκαν με την παράταξη “ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΧΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ”, ανακηρύσσει τα-

κτικό μέλος της «Α» του ΤΕΕ/ΤΚΜ τον εκλεγμένο
πρώτο αναπληρωματικό Απότσο Σταύρο (Α.Μ) του
ίδιου συνδυασμού, ως τακτικό μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
-Μετά την παραίτηση (από 25/11) της Όλγας Κεμαλετζίδου (Α.Μ), που εκλέχθηκε με την παράταξη “ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α2 ΕΛΕΜ”, ανακηρύσσει τακτικό μέλος της «Α» του ΤΕΕ/ΤΚΜ τον
εκλεγμένο πρώτο αναπληρωματικό του ίδιου συνδυασμού, Ζαχαριάδη Φίλιππο-Ευστράτιο (Μ/Η).
-Μετά την παραίτηση (από 29/11) της Αραμπατζή
Αθηνάς (Α.Μ), που εκλέχθηκε με την παράταξη
“ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΧΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ”, ανακηρύσσει
τακτικό μέλος της «Α» του ΤΕΕ/ΤΚΜ τον εκλεγμένο πρώτο αναπληρωματικό Τσελεπίδη Σάββα
(Α.Μ) του ίδιου συνδυασμού.n
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ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ 2011
Περπατώντας κάποιος στους δρόμους και τα
στενά της Πόλης και κοιτάζοντας προσεκτικά τις
μαρμάρινες επιγραφές των κτηρίων, μπορεί να
«διαβάσει» μια παλιά ιστορία, μια ιστορία διηγούμενη με ονόματα. Ονόματα ελληνικά. Ονόματα
αρχιτεκτόνων, που έζησαν και δημιούργησαν στην
Κωνσταντινούπολη. Από τα μέσα του 19ου αιώνα
μέχρι τα μέσα του 20ού, δραστηριοποιήθηκαν
εκεί περισσότεροι από 350 Ελληνορθόδοξοι αρχιτέκτονες, οι οποίοι σήκωσαν σε μεγάλο βαθμό
το βάρος της «δυτικοποίησης» της Πόλης.
Το έργο τους παρουσιάζεται τώρα σε έκθεση, με
τίτλο «Οι Ρωμιοί αρχιτέκτονες στη διαδικασία εκδυτικισμού της Κωνσταντινούπολης». Τα εγκαίνια της έκθεσης, όπου εκτίθενται φωτογραφίες
κτηρίων και των αρχιτεκτόνων, πρωτότυπα σχέδια, μακέτες και καρτ ποστάλ, έγιναν στις 22 Νοεμβρίου, στο πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών Μιμάρ
Σινάν της Πόλης, παρουσία πολυμελούς αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από τις 3 Δεκεμβρίου, η
έκθεση μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Μέγαρο
του Ελληνικού Προξενείου Κωνσταντινούπολης.
Η διοργάνωση της εντάσσεται στο πλαίσιο των
δράσεων του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Κωνσταντινούπολη (Istanbul)
2010 και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
Σύνδεσμο Αποφοίτων «Ζωγράφειου» Λυκείου.
Στις αρχές του 2011 η έκθεση θα μεταφερθεί
στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΚΜ
και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και του Συνδέσμου Αποφοίτων
«Ζωγράφειου».
Στα εγκαίνια της Έκθεσης χαιρετισμό απηύθυναν
ο Οικουμενικός Πατριάρχης κκ Βαρθολομαίος, ο
πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ο πρόεδρος του «Ζωγράφειου» Λυκείου, ο
επιμελητής της Έκθεσης κι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων «Ζωγράφειου» και εμπνευστής της Έκθεσης, Λάκης Βίγκας.
Εντυπωσιασμένος από την έκθεση δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης, ο οποίος
ήταν κι ο επικεφαλής της αποστολής. Ξεναγήθηκε στους χώρους της έκθεσης και ενημερώθηκε
για τη συμβολή των ελλήνων αρχιτεκτόνων στον

εξευρωπαϊσμό της Κωνσταντινούπολης.
Μετά τα εγκαίνια ακολούθησε κλειστό δείπνο
των διοργανωτών και των επισήμων, στο οποίο εκ
μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρακάθισαν ο πρόεδρος,
Τάσος Κονακλίδης και το μέλος της ΔΕ, Πέτυ
Πέρκα. Κατά τη διάρκειά του ο κ. Κονακλίδης είχε
την ευκαιρία να συζητήσει με τους διοργανωτές
της έκθεσης όλα τα ζητήματα που αφορούν τη
μεταφορά της στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του
επόμενου έτους, αλλά και γενικότερα θέματα συνεργασίας.
Την αποστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ υποδέχθηκε το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
ο Βαρθολομαίος. Ο Παναγιότατος μίλησε με τα
πιο θερμά λόγια τόσο για τη διοργάνωση της Έκθεσης, όσο και για την απόφαση του ΤΕΕ/ΤΚΜ να
τη μεταφέρει και να την παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Κονακλίδης προσκάλεσε τον κκ. Βαρθολομαίο να επισκεφτεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ την επόμενη
φορά που θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποδέχθηκε την πρόσκληση
και με τη σειρά του κάλεσε τον κ. Κονακλίδη να
παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία που θα τελέσει το Δεκαπενταύγουστο στο ιστορικό μοναστήρι
της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο. Την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ μεταξύ άλλων πλαισίωναν
τα μέλη της ΔΕ, Κυριάκος Μουρατίδης και Πέτυ
Πέρκα.
Όσον αφορά την έκθεση καθεαυτή, αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά συγκεντρώνονται τα
έργα των Ρωμιών αρχιτεκτόνων σε μία διοργάνωση. Μάλιστα, με την ευκαιρία εκδόθηκε κατάλογος με κείμενα Ελλήνων και Τούρκων επιστημόνων (στα ελληνικά, τουρκικά, αγγλικά).
Εκτός από το έργο των αρχιτεκτόνων, στην έκθεση παρουσιάζονται και στοιχεία από τη ζωή τους.
Μεταξύ των Ρωμιών αρχιτεκτόνων, ο Βασιλάκης
Μπέης Ιωαννίδης, ο οποίος είχε και τον τίτλο του
«αρχιτέκτονα του παλατιού» και ο Περικλής Φωτιάδης, αρχιτέκτονας της Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης, που χτίστηκε το 1880. Επίσης, ο Κωνσταντίνος Δημάδης, δημιουργός της Μεγάλης του
Γένους Σχολής στο Φανάρι… n
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ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΦΙΑΣ
Τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να διατηρήσουν το καθεστώς των ελάχιστων αμοιβών στη
Βουλγαρία παρουσίασαν στη διοίκηση του ΤΕΕ/
ΤΚΜ τα μέλη της αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου των Μελετητών Μηχανικών της Σόφιας, τα
οποία επισκέφτηκαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ την Παρασκευή
3 Δεκεμβρίου. Επικεφαλής της ξένης αντιπροσωπείας ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κι
αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των
Τεχνικών Επιμελητηρίων Ντιμίταρ Νάτσεφ.
Η 12μελής αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στους
χώρους του νέου κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ και είχε
συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο Τάσο Κονακλίδη και τα μέλη της ΔΕ. Παρόντες στη συνάντηση ήταν και ο γενικός πρόξενος της Βουλγαρίας
στη Θεσσαλονίκη Χαριζάν Χαριζάνοφ κι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών
Ελλάδος Ιωάννης Νάνος.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ως ανταπόδοση
εκείνης του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Σόφια και έγινε στο
πλαίσιο της παρουσίας του Επιμελητηρίου των
Μελετητών Μηχανικών στην εκδήλωση του ΤΕΕ
με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος και κώδικας αμοιβών» που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.
n Ενημέρωση για την ελληνική πραγματικότητα
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ καλωσόρισε τον κύριο
Νάτσεφ και τα υπόλοιπα μέλη της Βουλγαρικής
αντιπροσωπείας στη Θεσσαλονίκη κάνοντας λόγο
για «αδελφική συνεργασία» ανάμεσα στους δύο
φορείς. Παρουσίασε στους Βούλγαρους συναδέλφους του την ελληνική πραγματικότητα στον κλάδο των μηχανικών, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί
με την υπογραφή του Μνημονίου μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας, του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στο γεγονός ότι οικονομική κρίση σε συνάρτηση
με το μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα έχει φέρει σε δυσμενή θέση τους μηχανικούς.
Επίσης μίλησε για το περιορισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και παρουσίασε προτάσεις του ΤΕΕ που θα μπορούσαν να ενισχύσουν
τον κλάδο, δηλαδή την ενεργειακή αναβάθμιση
των κτιρίων και την αντισεισμική θωράκισή τους.
Επιπλέον, εξέφρασε τη φιλοδοξία του ΤΕΕ/ΤΚΜ
να γίνει φορέας πιστοποίησης όλων των επαγγελμάτων που έχουν σχέση με τη παραγωγή τεχνικού
έργου. Ο κύριος Κονακλίδης κατέληξε στο «καυτό» ζήτημα της κατάργησης της ελάχιστης αμοιβής των μηχανικών που προωθεί η Πολιτεία και
πως αυτή η κίνηση θα επηρεάσει αρνητικά τόσο
τη ποιότητα των έργων που θα γίνουν όσο και τον
κλάδο των μηχανικών.
n Νάτσεφ: «πως σώσαμε τις ελάχιστες αμοιβές»
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου των Μελετητών Μηχανικών της Σόφιας Ντιμίταρ Νάτσεφ ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους
για τη θερμή υποδοχή και παρουσίασε πως είναι η
κατάσταση στον κλάδο των μελετητών μηχανικών
στη Βουλγαρία. Ο κύριος Νάτσεφ, ξεκαθάρισε
πως στη γειτονική χώρα «πάντα υπήρχε η ρύθμιση των αμοιβών για το επάγγελμα του μελετητή».
Όπως είπε, το 2003 τέθηκε σε εφαρμογή στη
Βουλγαρία νόμος ο οποίος όριζε «τις ελάχιστες
τιμές για την αμοιβή των εργασιών των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών». «Υπήρξαν αντιδράσεις
κυρίως από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες

με αποτέλεσμα το 2006 η Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισμού της Βουλγαρίας να επιχειρήσει την
ανατροπή του νομικού καθεστώτος με πρόσχημα
ότι αντιβαίνει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία», είπε
προσθέτοντας ότι η ΕΠΑ επέβαλε στο Επιμελητήριο περιουσιακές κυρώσεις της τάξεως των 30.000
λέβα για παράβαση το άρθρου 9 του νόμου περί
της Προστασίας του Ανταγωνισμού και του άρθρου
81 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Το Επιμελητήριο Μελετητών Μηχανικών κατηγορηματικά απέρριψε την απόφασης της
ΕΠΑ και στη συνέχεια άσκησε έφεση στο Ανώτατο
Διοικητικό Δικαστήριο της Βουλγαρίας. Με απόφασή του στις 12/2/2009 το Δικαστήριο κηρύσσει
άκυρη την απόφαση της ΕΠΑ, η οποία με τη σειρά
της προσφεύγει στα δικαστήρια ασκώντας έφεση.
Ακολουθεί νέα δίκη με την οποία το Δικαστήριο
αποφαίνεται με οριστική απόφαση που δεν είναι
εφέσιμη, η οποία είναι υπέρ του Επιμελητηρίου
και σύμφωνα με την οποία «το Επιμελητήριο Μελετών Μηχανικών και το Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων Βουλγαρίας καθιερώνουν μεθοδολογία για
τον προσδιορισμό των αμοιβών στην παροχή των
υπηρεσιών του μελετητή». Όπως είπε ο κύριος
Νάτσεφ, στο σκεπτικό της απόφασης, το Δικαστήριο υιοθέτησε την άποψη ότι «η ΕΠΑ δεν έχει
την απαραίτητη αρμοδιότητα για να κηρύσσει την
μη εφαρμογή ενός νόμου. Αυτή η Επιτροπή δεν
μπορεί να αποφαίνεται σε θέματα που υπάγονται
στη δικαιοδοσία του Συνταγματικού Δικαστηρίου
και της Εθνοσυνέλευσης».
Με την ιδιότητα του αντιπρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Τεχνικών Επιμελητηρίων ο
κύριος Νάτσεφ παραδέχθηκε ότι σήμερα οι μοναδικές χώρες που έχουν στη νομοθεσία τους τις
ελάχιστες αμοιβές μηχανικών είναι η Βουλγαρία,
η Ελλάδα και η Γερμανία. «Δεν μπορώ να μη συμμεριστώ τη μεροληψία μου ως προς το γερμανικό
μοντέλο, όπου το κράτος μόνο του επιβάλλει ελάχιστες τιμές για την ιδιομορφία και την ποιότητα
του σχεδίου – μελέτης, ο στόχος είναι να προστατευτούν οι καταναλωτές, ένας από τους οποίους
είναι και το ίδιο το κράτος ως αναθέτουσα αρχή
πολλαπλών έργων. Η λήψη μέτρων αντιντάμπινγκ
σκοπεύει στη διάσωση και τη βελτίωση της καλής
πρακτικής των γερμανών μηχανικών, οι οποίοι
όπως θεωρεί το κράτος αποτελούν τη σπονδυλική στήλη μίας οικονομίας που ακμάζει με τις
δημιουργικές και καινοτομικές λύσεις των μηχανικών», σχολίασε. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν απορρίπτει τη δυνατότητα για τη ρύθμιση των τιμών στην αγορά υπηρεσιών, οι οποίες
υπηρεσίες σχετίζονται με την ασφάλεια και την
υγεία των πολιτών και με το κοινωνικό συμφέρον.
«Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που η νομοθεσία
της Βουλγαρίας αναφέρει στο νόμο του Επιμελητηρίου Μηχανικών στις επενδυτικές μελέτες την
υποχρέωση μίας μεθοδολογίας τιμολόγησης»,
είπε χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί πως ήδη το
Επιμελητήριο της Σόφιας έχει συστήσει Ομάδα
Εργασίας προκειμένου να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της αλλαγής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δημόσια έργα το 2012.
Την ίδια ώρα, τα τεχνικά επιμελητήρια της Τσεχίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας και Πολωνίας ζητούν

από το Συμβούλιο των Τεχνικών Επιμελητηρίων
τη γνωμοδότηση και την αρωγή του στον προσδιορισμό των κατωτέρων και των ανωτέρων ορίων
τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών του μελετητή
καθώς και τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας.
n Ο βούλγαρος πρόξενος
Κάνοντας ένα μικρό χαιρετισμό ο γενικός Πρόξενος της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη Χαριζάν
Χαριζάνοφ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για
τη στενή συνεργασία των δύο φορέων. «Όταν μιλούν οι διπλωμάτες και οι πολιτικοί, η τεχνική
εργασία κι η πράξη μένουν πίσω», σχολίασε χαμογελώντας.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ευχαρίστησε τον κύριο
Νάτσεφ για την ανταλλαγή απόψεων και είπε ότι
οι συμβουλές και η πείρα της Βουλγαρικής πλευράς θα αξιοποιηθούν από το ΤΕΕ προκειμένου να
διασφαλιστούν οι ελάχιστες αμοιβές των μηχανικών. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την απαραίτητη ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Από τη
πλευρά της διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, εκτός από
τον κύριο Κονακλίδη, στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο γγ της ΔΕ Παναγιώτης Αντιβαλίδης, τα
μέλη της ΔΕ Άνθιμος Αμανατίδης, Χρυσόστομος
Μακράκης - Καραχάλιος, Δημήτρης Μήτρου, Κυριάκος Μουρατίδης, Γιώργος Ουρσουζίδης και
Πέτη Πέρκα καθώς και ο αντιπρόεδρος της «Α»
Βασίλης Λεκίδης. n
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με
θέμα «Φυτική βιοποικιλότητα – η
τέχνη της φύσης», 1 - 17 Δεκεμβρίου 2010, Βοτανικός Κήπος
Σταυρούπολης και Φωτογραφικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κέντρο
Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης
(Λαγκαδά 221, Δήμος Σταυρούπολης), Θεσσαλονίκης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ «Το Σύμπαν της
Ρωσικής Πρωτοπορίας:
Τέχνη και Εξερεύνηση
του Διαστήματος, 19001930», 10 Δεκεμβρίου
2010 – 27 Μαρτίου 2011,
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
χειροποίητων-χειρόγραφων ιερών βιβλίων, της
Πόπης Οικονομάκου και
19 καλλιτεχνών, 18 Νοεμβρίου – 20 Δεκεμβρίου 2010, γκαλερί Λόλα
Νικολάου (Ν. Εγνατία
224), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Κιστέρνες», φωτογραφίες και σχέδια από το
αρχείο της 9ης ΕΒΑ, 8
Οκτωβρίου – 17 Δεκεμβρίου 2010, Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού, πρώην γυναικείες
φυλακές Επταπυργίου,
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΩΝ του Aljiosha,
με τίτλο “The Children
of Daidalus”, 19 Νοεμβρίου 2010 – 23 Ιανουαρίου 2011, Donopoulos
International Fine Arts,
(Baσ. Γεωργίου 56),
Θεσσαλονίκη.

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

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του Έκτορα
Δημησιάνου με τίτλο
«Πάρνηθα» 24 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου
2010, στο πλαίσιο της
Photobiennale, αίθουσα
τέχνης Μύλου (Ανδρ.
Γεωργίου 56), Θεσσαλονίκη.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ του
Henri de ToulouseLautrec, 15 Οκτωβρίου 2010 - 30 Ιανουαρίου 2011, Τελλόγλειο
Ίδρυμα Τεχνών (Αγ.
Δημητρίου 159Α),
Θεσσαλονίκη.
ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ με
τίτλο «Τέχνης Πολιτική»,
13 Οκτωβρίου 2010 - 30
Ιανουαρίου 2011, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, Κτίριο Ωδείου
Αθηνών (Βασ. Γεωργίου
Β’ 17 -19 & Ρηγίλλης),
Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
του Δημήτρη Κούκου,
με τίτλο «Ανεικονικά
τοπία», παρουσίαση των
πρόσφατων έργων του,
20 Νοεμβρίου - 16 Δεκεμβρίου 2010, γκαλερί
ATRION (Τσιμισκή 94),
Θεσσαλονίκη.

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η Κατσαρίδα», του Βασίλη Μαυρογεωργίου, 18 Νοεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου 2010, Θέατρο Κολοσσαίον, Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Δημήτρη Κούκου, σειρά έργων του από τα τελευταία 40
χρόνια, 24 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2010, Δήμος Θεσσαλονίκης, CASA BIANCA (Β. Όλγας 180
και Θεμιστοκλή Σοφούλη), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Γιάννη Κουνέλλη, 25
Νοεμβρίου 2010 – 12 Ιανουαρίου 2011, γκαλερί
Bernier/Eliades (Επταχάλκου 11, Θησείο), Αθήνα.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την αίθουσα τέχνης
ΖΗΤΑ – ΜΙ 1968-2010,
δωρεά αρχειακού υλικού, αφισών, έργων που
δωρήθηκαν στο ΜΜΣΤ,
11 Δεκεμβρίου 2010
– 16 Ιανουαρίου 2011,
ΜΜΣΤ (Εγνατία 154),
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ «Γερμανός
Καραβαγγέλης – Ο μητροπολίτης των εμπεριστάτων», μέχρι 31 Μαΐου
2010, 45α ΔΗΜΗΤΡΙΑ,
Μουσείο Μακεδονικού
Αγώνα, Θεσσαλονίκη.

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

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «BEYOND DRESS
CODES: Σύγχρονοι Σχεδιαστές διαλέγονται με
την Ελληνική Παραδοσιακή Φορεσιά», 4 Δεκεμβρίου 2010 – 9 Ιανουαρίου 2011, Ελληνοαμερικανική Ένωση, ΕΝΤΑΓΜΈΝΗ στις παράλληλες
εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (Εγνατίας 154, εντός ΔΕΘHELEXPO), Θεσσαλονίκη.

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

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Δημήτρη Κούκου, με τίτλο
«Ανεικονικά τοπία»,
παρουσίαση των πρόσφατων έργων του, 20
Νοεμβρίου - 16 Δεκεμβρίου 2010, γκαλερί ATRION (Τσιμισκή
94), Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του Βασίλη Καρκατσέλη, με τίτλο «Μητέρα Θεσσαλονίκη», 20 Οκτωβρίου - 30 Δεκεμβρίου 2010, THE X-ART-I GALLERY
(Παπαμάρκου 25, Πλ. Άθωνος), Θεσσαλονίκη.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με
τίτλο «Γυάλινος κόσμος»,
το γυαλί στην αρχαία
Μακεδονία και τη Θράκη,
20 Σεπτεμβρίου 2009
– 31 Δεκεμβρίου 2010,
Αρχαιολογικό Μουσείο,
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ της Κατερίνας
Αλεξάνδρου, με τίτλο
«Εικόνα: Άλλη», μέχρι
20 Δεκεμβρίου 2010,
Φωτογραφικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, καφέ
Ερμής και Heaven,
Θεσσαλονίκη.
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METAMUSICAL
FREAK SHOW
«Δον Ζουάν»,
20 Νοεμβρίου
- 19 Δεκεμβρίου 2010, Θέατρο
Παράθλαση
(Κασσάνδρου
132), Θεσσαλονίκη.
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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.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Το μωρό της Rose...
μαρή!», από τη θεατρική ομάδα ‘Πρόβα Τα Μεσάνυχτα’, 20 Νοεμβρίου - 19 Δεκεμβρίου 2010,
θέατρο ‘Τεχνουργείο’ (Αγίου Δημητρίου 121),
Θεσσαλονίκη.
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Μύθοι του
Θερμαϊκού - Χτυποκάρδια στο Κρανίο», βασισμένη σε κείμενα του Γιάννη Παλαμιώτη, 24 Νοεμβρίου – 29 Δεκεμβρίου 2010, Καφωδείο Ελληνικό
(Ιουστινιανού 3), Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
χειροποίητων-χειρόγραφων ιερών
βιβλίων, της Πόπης
Οικονομάκου και 19
καλλιτεχνών, 18 Νοεμβρίου – 20 Δεκεμβρίου 2010, γκαλερί
Λόλα Νικολάου (Ν.
Εγνατία 224), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Κωνσταντίνου Ξενάκη, 24 Οκτωβρίου
– 31 Δεκεμβρίου 2010, 45α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Χρήστου Δεληδήμου, 4 Δεκεμβρίου
2010 – 22 Ιανουαρίου 2011, γκαλερί
«TinT» (Χρ. Σμύρνης 13), Θεσσαλονίκη

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

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
με έργα του Δημήτρη Πικιώνη, 16 Δεκεμβρίου
2010 – 6 Μαρτίου 2011, Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), Αθήνα

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

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

ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ με τίτλο «Κεντώντας τη Μνήμη», μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010,
Αντιδημαρχία Πολιτισμού – Δημοτική Πινακοθήκη
– Μέριμνα Ποντίων Κυριών, Μουσείο Μέριμνας
Ποντίων Κυριών (Β. Όλγας 107), Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Επάγγελμα Αρχιτέκτων. Ρόλος
– Ευθύνη – Προσφορά – Ανάπτυξη», 17 - 20
Μαρτίου 2011,
ΣΑΔΑΣ-ΠΑΕ και
ΤΕΕ, Ζάππειο
Μέγαρο, Αθήνα.

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

ΔΙΑΛΕΞΗ του πρωτοπόρου αρχιτέκτονα
Bernard Cache, με
τίτλο «Instruments of
Thought», 17 Δεκεμβρίου 2010, Ε’ Τομέας
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής
Τεχνολογίας, Πολυτεχνική Σχολή (Αμφιθέατρο
Παναγής Παναγιωτόπουλος), Θεσσαλονίκη.
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ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ
‘H ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΟΥΜΕ;

Eπιστολή προς ΥΠΕΚΑ

του Κωνσταντίνου Δ. Πυλαρινού, τ. Βουλευτού Επικρατείας

Την έντονη δυσαρέσκεια και αντίδρασή του εκφράζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην
ελλιπέστατη διαδικασία διαβούλευσης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ», σε σχέση με την
επένδυση στη Χαλκιδική. Μάλιστα, επιφυλάσσεται για τη νομιμότητα της
όλης διαδικασίας και θα κινηθεί αναλόγως.
Με επιστολή προς την υπουργό ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη, η διοικούσα επιτροπή (ΔΕ) του Τμήματος σημειώνει ότι έλαβε τα τεύχη της ΜΠΕ μόλις στις
25/11, ενώ η διαδικασία διαβούλευσης έληγε στις 3/12.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε έγκαιρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη
γνωμοδότηση από το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε τόσο ελάχιστο χρόνο ήταν αδύνατη.
Με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος, η ΔΕ ζητά από τη νομαρχιακή
αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής την αναβολή της γνωμοδότησης επί του θέματος.
Παράλληλα, ζητά από το ΥΠΕΚΑ την ανάκληση της διαβιβασθείσας εντολής
για γνωμοδότηση προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής και επανυποβολή της ΜΠΕ προς τα νέα εκλεγμένα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής ακολουθεί:
«Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα από τα ΜΜΕ και μέλη μας, ότι στις 3/12/2010
θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής
επί της ΜΠΕ του έργου «Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις της
εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη Χαλκιδική».Μόλις στις 25/11/2010
κατατέθηκαν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ τα τεύχη της ΜΠΕ από την εταιρεία «Hellas
Gold-Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού», ενώ την επομένη 26/11/10 υπήρχε προγραμματισμένη παρουσίαση
της μελέτης και δημόσια διαβούλευση στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Η Δ.Ε.
του ΤΕΕ/ΤΚΜ συγκρότησε άμεσα επιτροπή από μέλη μας μηχανικούς, με
γνώση και εμπειρία, για να αξιολογήσουν το αντικείμενο, τις προτάσεις και
τους όρους της μελέτης, προκειμένου να εκφράσουμε την άποψή μας για τη
συγκεκριμένη επένδυση. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνεδρίασή
της στις 29/11/10 μετά από σύντομη παρουσίαση του θέματος και πληροφόρηση για την ακολουθούμενη διαδικασία:
1. Εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της στη διαδικασία διαβούλευσης την
οποία θεωρεί ελλιπέστατη αφού στη Δημόσια Διαβούλευση της 26/11 δεν
κλήθηκε ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας και θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας το ΤΕΕ.
2. Έκρινε ότι, με δεδομένο τον χρόνο λήξης της διαβούλευσης, στις 3/12, ο
χρόνος αξιολόγησης της μελέτης είναι ελάχιστος και οποιαδήποτε έγκαιρη
και επιστημονικά τεκμηριωμένη γνωμοδότηση από το ΤΕΕ είναι αδύνατη.
3. Ζητά, με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος, από τη Ν.Α. Χαλκιδικής
την αναβολή συζήτησης και γνωμοδότησης επί του θέματος, λαμβάνοντας
υπόψη σοβαρά το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας της, λόγω λήξης της θητείας της και εκλογής των νέων αυτοδιοικητικών οργάνων.
Επειδή το θέμα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί «εξαιρετικά επείγον και έκτακτης ανάγκης», η όποια απόφαση του Ν. Συμβουλίου
είναι μη νόμιμη και καταχρηστική σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν.
3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) αλλά και του άρθρου65 παρ.5
του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης).
Για τους παραπάνω λόγους, ζητά από το ΥΠΕΚΑ την ανάκληση της διαβιβασθείσας εντολής για γνωμοδότηση προς το Ν.Σ.Χ. και επανυποβολή της
ΜΠΕ προς τα νέα εκλεγμένα όργανα Τ. Αυτοδιοίκησης.Σε κάθε περίπτωση
το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιφυλάσσεται για τη νομιμότητα των διαδικασιών και θα κινηθεί αναλόγως.» n

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μηχανικών, ο έλεγχος της διαδικασίας
απαλλαγής της αμοιβής μηχανικών για τη νομιμοποίηση ημιυπαιθρίων (ν
3843/2010) θα γίνεται καθημερινά από το γραφείο επαγγελματικών θεμάτων
(κα Μητρακάκη) και από το Ταμείο (κα Λειβαδιώτη) τις ώρες 9.00-14.00.
Οι εταιρείες και όσοι εργολάβοι έχουν τακτοποιήσεις του ν 3843/2010 να
απευθύνονται αποκλειστικά στη δικηγόρο του Τμήματος, κα Κοκκαλίδου,
η οποία θα βρίσκεται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ κανονικά κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από
11.30 έως 14.00. n

Τα συγκριτικά μεγέθη τα οποία «παράγει» ο τόπος, σε σχέση με τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες (και όχι μόνον), είναι κραυγαλέα αρνητικά. Χιλιοειπωμένα, βέβαια πράγματα, καθ’ όλα δυστυχώς αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα εκάστοτε γίνεται ή σκληρή αναφορά τους.
Άλλωστε είναι τα διεθνή μας …«ρεκόρ»: η διαφθορά, η τυραννική γραφειοκρατία, η μειωμένη παραγωγικότητα, η επί δεκαετίες εγκληματική εγκατάλειψη της αγροτικής οικονομίας η ληστρική κερδοσκοπία όλων έναντι των
πάντων, η δόλια κρατική ανοργανωσιά και το χειρότερο, η εγκατάσταση πέρα και πάνω από το Σύνταγμα- του καθεστώτος των κυκλωμάτων, σε όλα
τα επίπεδα και σε όλους τους θεσμούς.
«Δημοκρατία των κυκλωμάτων», πολύ φοβούμαι ότι, θα είναι όρος τον
οποίο θα καταγράψει και θα υιοθετήσει γι’ αυτή την περίοδο η πολιτική μας
ιστορία.
Στα προαναφερθέντα πράγματι ζοφερά, άδικα και αχάριστα για τον Ελληνισμό στο σύνολο του, προστέθηκε στους ώμους ενός κράτους ασύνετου,
θεσμικά ανίσχυρου (και παρανοϊκού σε πολλές εκφάνσεις του) η πρωτοφανής οικονομική κρίση, με ορατές πλέον τις δραματικές κοινωνικές της
επιπτώσεις.
Παρά το αναντίρρητο γεγονός, ότι οι πάντες -λίγο ή πολύ- επωφελήθηκαν
από τον πλαστό και αδικαιολόγητο ευδαιμονισμό της τελευταίας τριακονταετίας, υπάρχει σήμερα μεγάλο τμήμα του Ελληνικού Λαού που σοβαρά
δοκιμάζεται, λόγω του αλόγιστου δανεισμού της ιδιωτικής και της δημόσιας
οικονομίας.
Στο χώρο των νέων μας η κατάσταση είναι εκρηκτική, στις μεσαίες ηλικίες η
αγωνία είναι εμφανής, στην περιοχή της πολυάνθρωπης τρίτης ηλικίας η βιωτική ανασφάλεια είναι κοινός παρανομαστής. Στην κοινωνία μας χτύπησε
το «κόκκινο». Η πολιτική αχρωματοψία, ζαλισμένη και ένοχη, δυσκολεύεται
να διακρίνει και να βρει τον οικονομικά, κοινωνικά και εθνικά πρέποντα βηματισμό της, γι’ αυτό πολλαπλασιάζονται τα εκκωφαντικά ερωτήματα: Που
πάμε; Που βαδίζουμε;
Πολυπληθείς ομάδες πολιτών έχουν ενταχθεί ανά τη χώρα στο καθεστώς του
συσσιτίου της Ενορίας. Η ανεργία, με ρυθμούς σαρωτικούς, σπρώχνει τους
νέους μας (τους παντελώς αθώους των λαθών μας) στη σκληρή μετανάστευση. Την ίδια ώρα η επιχειρηματικότητα και ο παραγωγικός μηχανισμός του
τόπου εκπατρίζονται, η διαβρωμένη κρατική μηχανή είναι σε αφασία και το
κοινωνικό κράτος, παρά τις άνωθεν προτροπές, παραπαίει.
Βεβαίως μέσα σ ‘όλα αυτά ας μην ξεχνούμε τη ληστρική κερδοσκοπία των
διεθνών αγορών εις βάρος μας, σε συνδυασμό με τους πρόσφατους Γερμανοαυστριακούς εκβιασμούς, γεγονότα κρίσιμα τα οποία -εμμέσως πλην
σαφώς- οδηγούν σε παράλληλη αποδυνάμωση των διεθνών ερεισμάτων μας
και στην υπονόμευση ακόμη και των εθνικών μας συμφερόντων
Σε όλα τα προηγούμενα, αυτή την περίοδο, το πιο δραματικό στοιχείο, με
άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις γι ‘αυτή τη μικρή και αγαπημένη
χώρα, είναι η εκτός ελέγχου ανεργία. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειές της (με την συνακόλουθη καταστροφή της ελπίδας στις ψυχές των
νέων μας) είναι δυσβάστακτες.
Το θέμα της τύχης των 65.000 ανέργων και των 500.000 υποαπασχολούμενων, είναι εξαιρετικά κρίσιμο για το αύριο του τόπου. Και ενώ θα έπρεπε καθημερινά να συγκλονίζει όλες τις ηγεσίες, σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής,
της οικονομικής και της πνευματικής μας ζωής, αντίθετα παραμερίστηκε
και έδωσε την θέση του στις ανούσιες δημοσκοπήσεις και τις επί τρίμηνο
ατέρμονες εκλογικές αναλύσεις. Έδωσε τη θέση του στους ανεύθυνους να
κορυβαντιούν, να κορδακίζουν και να ασχάλλουν με τα «εκλογικά πανηγύρια» ενός προβληματικού κοστοβόρου, πρόχειρου και άκαιρου περιφερειακού αυτοδιοικητικού θεσμού.
Η ανεργία καθώς μπήκε στην άβυσσο του ανεξέλικτου, προδικάζει την
κοινωνική ένταση και τη σταδιακή ανατροπή. Η ομαλότητα κινδυνεύει. Το
κράτος οφείλει να προσπαθήσει πολύ. Η παρούσα σκοτεινή πραγματικότητα
μας καλεί να ψάξουμε για το φως της σύνεσης και της συνεννόησης, της
ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.
Μια τελευταία, πραγματικά ελπιδοφόρα, είδηση ή επιθυμία του Πρωθυπουργού να συζητήσει και να ζητήσει τη συνεργασία όλων των πολιτικών
δυνάμεων, ώστε ο τόπος να βγει σύντομα από τα χαοτικά αδιέξοδά του……..
«Κάλλιο αργά» και μπράβο του.
Αν η προσπάθεια του Γεώργιου Παπανδρέου (και ή «συναντίληψη» των
Πολιτικών Αρχηγών) είναι ειλικρινής, είναι βέβαιο ότι θα επιτύχουν και η
Ελλάδα -έστω με δοκιμασίες- θα σωθεί. ‘’Αν όχι, αν αποτύχουν οι πολιτικές
προσπάθειες για τη σωτηρία του τόπου, τότε ανοίγει το τελευταίο, προ της
καταστροφής, κεφάλαιο των υποχρεώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ίδωμεν! n
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ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΗΣ «ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ»
Οι υπογράφοντες απέστειλαν την παρακάτω επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με σκοπό
να συζητηθεί στη ΔΕ το θέμα της μελετώμενης
ανάπλασης της «πλατείας Διοικητηρίου».
Κύριε Πρόεδρε,
Οι υπογράφοντες αυτή την επιστολή αποτελούμε
μέλη οκταμελούς άτυπης επιτροπής που συγκροτήθηκε σε συνάντηση υπερεκατό επιστημόνων
διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως όμως μηχανικών,
η οποία έγινε με σκοπό να συζητηθεί το θέμα της
μελετώμενης ανάπλασης της «πλατείας Διοικητηρίου». Το ειδικότερο κοινό ενδιαφέρον όλων
όσων προσήλθαμε στη συνάντηση οφείλεται στο
ότι έχουμε έντονη συναισθηματική σχέση με την
περιοχή Διοικητηρίου, γιατί σ’ αυτήν γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, πολλοί δε από εμάς εξακολουθούμε να κατοικούμε.
Ας σημειωθεί ότι η πλατεία Διοικητηρίου αποτελεί μια «ζώσα μαρτυρία» της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, με την οποία συνδέθηκαν γεγονότα
που σημάδεψαν τη ζωή της πόλης και, επίσης,
αποτελεί το γενέθλιο τόπο σημαντικών προσωπικοτήτων από τους χώρους των επιστημών, των
τεχνών, της πολιτικής, του αθλητισμού, με έντονα
χαραγμένα στο ενδιάθετο της συλλογικής μνήμης
τα ίχνη της δράσης και προσφοράς τους.

ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
ΣΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Από τη συνάδελφο Όλγα Δουδακμάνη λάβαμε
την παρακάτω επιστολή σχετικά με παραλείψεις
σε σημειώσεις σεμιναρίων. Για την αποκατάσταση της τάξης δημοσιεύουμε την επιστολή.
Στο σεμινάριο μικρής διάρκειας 2010 για θέματα
“Ασφάλειας και Υγείας στα τεχνικά έργα”, στις
σημειώσεις που δόθηκαν στους συμμετέχοντες
για την ασφάλεια κατά τις “Εκσκαφές - Αντιστηρίξεις”, από αμέλεια της εισηγήτριας Όλγας
Δουδακμάνη, δεν αναφέρθηκαν οι πηγές της βιβλιογραφίας από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν
αποσπάσματα και είναι οι εξής:
1) Παπαδοπούλου Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός, Επιθεωρήτρια Εργασίας, “ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ” κείμενο αναρτημένο στην ιστοσελίδα:http://kepekmak.files.wordpress.com
2) Π.Δ. 1073/81 “Περί μέτρων ασφαλείας κατά
την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού” Φ.Ε.Κ. 260/Α/16-09-1981
3) Μ. Σ. Δόση- Σιββά “Ασφάλεια στα εργοτάξια”,
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας ΕΛ.ΙΝ. Υ. Α.Ε., Αθήνα 2004
Επίσης οι σημειώσεις που δόθηκαν για την ενότητα, που αφορούσε στις ηλεκτροσυγκολλήσεις,
είναι οι σημειώσεις, με κάποια επιπλέον στοιχεία,
που είχαν συνταχθεί από την Παπαδοπούλου Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό, Επιθεωρήτρια Εργασίας, στα πλαίσια των σεμιναρίων μικρής διάρκειας του Τ.Ε.Ε. Δεκέμβριος 2002.n

Η συνάντηση έγινε περί τα τέλη Αυγούστου με
αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που προκήρυξε
ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με θέμα την ανάπλαση
της πλατείας Διοικητηρίου (στέγαση, προστασία
και ανάδειξη της υφιστάμενης ανασκαφής και
αποκατάσταση της συνέχειας του αστικού ιστού,
κατασκευή κλειστού χώρου στάθμευσης σε ενδιάμεση στάθμη κάτω από το επίπεδο της πλατείας). Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού έγινε στο περιοδικό «Τεχνογράφημα»,
τεύχος αριθ. 401, σελ.12 και συνοδεύεται από περιληπτική περιγραφή των κύριων στοιχείων των
προτάσεων που πήραν τα τρία πρώτα βραβεία.
Επειδή παρακολουθούμε το διαρκές ενδιαφέρον
του ΤΕΕ/ΤΚΜ για παρόμοια θέματα που αφορούν
στην πόλη μας, μέσα από τις πρωτοβουλίες σας
(συνέδρια, ημερίδες, μελέτες, άρθρα, διαγωνισμοί κ.α.), θεωρούμε προφανές ότι γνωρίζετε
καλά την ιστορία της συγκεκριμένης πλατείας
(χρόνος κατασκευής, τεχνικά και μορφολογικά
στοιχεία, χρόνος και λόγος καθαίρεσης, αποκάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων, υφιστάμενη μορφή, προτάσεις ανάπλασης, αποφάσεις Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου).
Επίσης, τονίζουμε ότι ούτε κατ’ ελάχιστο αμφισβητούμε την επιστημονική επάρκεια των αρχιτεκτόνων-μελών της επιτροπής αξιολόγησης των
υποβληθεισών στο διαγωνισμό προτάσεων-μελετών, ούτε ασφαλώς και τα κριτήρια με τα οποία
αυτοί τις έκριναν και κατέληξαν στην απόφαση
απονομής των τριών πρώτων βραβείων.
Όμως, η προαναφερθείσα σχέση μας με την περιοχή Διοικητηρίου και τη συγκεκριμένη πλατεία,
μας δίνει το δικαίωμα να εκφράσουμε την άποψη ότι η οποιαδήποτε ανάπλαση της πλατείας θα
πρέπει να παραπέμπει στην πρότερη μορφή της,
παράλληλα βέβαια με την αυτονόητη πρόνοια να
είναι καλαίσθητη και λειτουργική, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες (οικιστικές, κυκλοφοριακές, ασκούμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, κίνησης πεζών κλπ.) υπό τις οποίες «ζει
και δρα» η συγκεκριμένη περιοχή της πόλης.
Έτσι, κατά τη δική μας κρίση, η πρόταση-μελέτη στην οποία απονεμήθηκε το δεύτερο βραβείο
αναπλάθει-αποδίδει την πλατεία με σαφώς πλησιέστερη εικόνα προς τη μορφή που είχε μέχρι
την καθαίρεσή της το 1991, όπως αυτή αποτυπώνεται στις δυο επισυναπτόμενες φωτογραφίες (η
μια του 1939 και η άλλη του 1955). Επίσης, εκτιμούμε ότι η μελέτη αυτή δεν υστερεί της προκριθείσης ως πρώτης, από άποψη καλαισθησίας και
λειτουργικότητας.
Ακόμη, έχουμε στη διάθεσή σας επιπλέον στοιχεία (ιστορικά, τεχνικά κ.α.), για τα οποία πιστεύουμε ότι, εφόσον αποφασιστεί η ανακατασκευή της
πλατείας Διοικητηρίου, θα πρέπει η νέα κατασκευή
να προσομοιάζει με την αρχική της μορφή.
Κύριε Πρόεδρε,
Με απόφαση που λήφθηκε στο πέρας της συζήτησης, εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Κώστας Λυσαρίδης
να καταθέσει την επιστολή αυτή και να ζητήσει να
καταχωριστεί στην αλληλογραφία «εισερχομένων»
και να ανακοινωθεί το περιεχόμενό της σε συνεδρίαση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, καθώς επίσης να δηλώσει ότι η

επιτροπή με μέλη τους υπογράφοντες τίθεται στη
διάθεσή σας προκειμένου να αναπτύξει εν εκτάσει
τα επιχειρήματα της διατυπούμενης άποψης.
Με εκτίμηση, τα Μέλη της Επιτροπής
Επαμεινώνδας Σιδηρόπουλος , Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
Γιώργος Λυσαρίδης, τ. Γεν. Γραμματέας ΥΜΑ-Θ
Διονύσης Ψωμιάδης, τ.Αντινομάρχης Θεσσαλονίκης
Γιώργος Κούδας, τ. διεθνής ποδοσφαιριστής
Γιώργος Φωκάς, πολιτικός μηχανικός
Εμμανουήλ Χαριτίδης, πολιτικός μηχανικός
Τάσος Τζήκας, μηχανολόγος μηχανικός
Κώστας Λυσαρίδης, πολιτικός μηχανικός

Πλατεία Διοικητηρίου 1939-40

Πλατεία Διοικητηρίου 1955-56

2ο Βραβείο
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FUTURE PROJECTS

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Επιμέλεια: Aλεξάνδρα Γούτα
Φέρνουν στο μυαλό τα βιβλία του Sir Arthur Clarke
ή του Jules Verne. Είναι ασυνήθιστα, συχνά ευφάνταστα, μέχρι πρότινος ανέφικτα. Αρχιτεκτονήματα, που τα «επιβάλουν» οι εξελίξεις (κλιματικές
αλλαγές, άνοδος στάθμης νερού, υπερπληθυσμός)
ή απλά, η ανάγκη του αρχιτέκτονα να φτιάξει κάτι
διαφορετικό, που χωροθετείται στο σύνορο της επιστήμης με το όνειρο ή το παραμύθι.
Είναι κτήρια. Κτήρια φτιαγμένα …από νερό, πάνω
στο νερό ή κάτω από αυτό. Κρυστάλλινα νησιά, που
υπό τον τεράστιο θόλο τους, προσφέρουν ιδανικές
κλιματικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Είναι χώροι υποδοχής εύπορων τουριστών: μόνο
που δε βρίσκονται σε κάποια εξωτική νήσο ή σε
πανάκριβα χιονοδρομικά κέντρα, αλλά αιωρούνται
στο διάστημα.
Αυτό το μέλλον, που ίσως φαντάζει μακρινό, είναι
τελικά πιο κοντινό από ότι θα νόμιζαν οι περισσότεροι, αφού μέσα στα επόμενα πέντε έως είκοσι χρόνια, πολλά από τα παραπάνω θα είναι ήδη πραγματικότητα – Θεού θέλοντος και κρίσης επιτρέπουσας.
Το «Τ» συγκέντρωσε στο τεύχος, που κρατάτε στα
χέρια σας, μια σειρά από αρχιτεκτονικές προτάσεις:
εφαρμοσμένες, υπό εφαρμογή ή απλά …μακέτες,
που -αν μη τι άλλο- παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
Ασφαλώς, τα αξιόλογα και καινοτόμα αρχιτεκτονήματα είναι πολύ περισσότερα. Ευτυχώς…

Το 2017, τα πλοία με ρότα μεταξύ Χάγης και Ρότερνταμ θα συναντάνε -αν όλα εξελιχθούν βάσει
προγράμματος- μια μικρή πλωτή πολιτεία: το επόμενο project της εταιρίας «WaterStudio.ΝL», που
περιλαμβάνει 1.200 σπίτια, με θέσεις στάθμευσης
και βεράντες, εκ των οποίων τα 600 θα επιπλέουν
κάπου μεταξύ των δύο προαναφερθέντων πόλεων.
Μια άλλη εταιρία, αρχιτεκτονικής έρευνας και
σχεδιασμού, η «DeltaSync», προτείνει με επιμονή
πόλεις που επιπλέουν, με κτήρια που δε θα είναι
κατασκευασμένα πάνω σε τάφρους ή νησίδες, αλλά
πάνω σε πλατφόρμες, απευθείας στο νερό.
Στο στρατηγείο της «DeltaSync» θεωρούν ότι αυτό
το τόσο πολυδάπανο εγχείρημα θα έχει απήχηση. Κι
αυτό γιατί, τη συγκεκριμένη λύση την υπαγορεύει η
ανάγκη.
Θα αντιμετωπίσει, πιστεύουν, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, που στο μακρινό μέλλον απειλεί
να «πνίξει» ολόκληρες πόλεις. Δέκα από τις 15 μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη, μεταξύ των οποίων
οι πολυπληθέστατες Σαγκάη και Βομβάη, είναι χτισμένες δίπλα στο κύμα.

πλέον, σε διάφορες χώρες του κόσμου, αφού δεν
είναι λίγοι οι υποψήφιοι διαστημικοί τουρίστες,
πρόθυμοι να πληρώσουν το «τσουχτερό» εισιτήριο
των 144.000-200.000 ευρώ για ένα ταξίδι εκτός
πλανήτη.
Ήδη, η Boeing υπέγραψε συμφωνία με την Space
Adventures για την πώληση επιβατικών θέσεων σε
εμπορικές πτήσεις με το διαστημόπλοιο CST-100
της Boeing, το οποίο κατασκεύασε κατά παραγγελία
της NASA.
Μοιραία λοιπόν, προέκυψε μια άλλη ανάγκη: θα
τους πάμε στο διάστημα, αλλά πού θα μείνουν; «Τα
εμπορικά διαστημόπλοια […]θα πρέπει να έχουν
έναν προορισμό», δήλωσε ο Αλεξάντερ Ντερέσιν,
υποδιευθυντής του τμήματος σχεδιασμού της ρωσικής εταιρίας «Energia», που φέρεται έτοιμη να
κατασκευάσει το πρώτο ξενοδοχείο στο διάστημα!
Η Energia, εν μέρει κρατική εταιρία, αναζητεί
επενδυτές για τη δημιουργία του διαστημικού ξενοδοχείου, στο οποίο θα μπορούν να μείνουν ως και
επτά φιλοξενούμενοι. Οι πελάτες του ξενοδοχείου
θα έχουν –μεταξύ άλλων- τη δυνατότητα να επιβιβαστούν στο φημισμένο ρωσικό διαστημόπλοιο
Σογιούζ.
Αν πιστεύετε ότι η ιδέα της Energia θα αργήσει να
υλοποιηθεί, λόγω του φιλόδοξου χαρακτήρα της,
σκεφτείτε το ξανά: το ξενοδοχείο αναμένεται να λειτουργήσει το 2015!

n Σπίτια με... υδάτινα θεμέλια

Φωτογραφία του διαστημικού ξενοδοχειακού δωματίου
από την ιστοσελίδα “zougla.gr”

Η μακέτα του έργου της «WaterStudio NL» από την ιστοσελίδα της εφημερίδας «Τα Νέα»

” ”Spaceship 1”: το πρώτο διαστημόπλοιο, που χρηματοδοτήθηκε και κατασκευάστηκε από ιδιώτες και μπορεί
να πετάξει σε ύψος πάνω από τα 100 χλμ. της λεγόμενης
«Γραμμής Κάρμαν».. Φωτογραφία: Wikipedia.

Το εσωτερικό του πλωτού περιπτέρου στο Ρότερνταμ.
Φωτογραφία από την ιστοσελίδα της DeltaSync.

Άλλωστε, στο Ρότερνταμ έγινε ήδη πραγματικότητα
το πρώτο περίπτερο που επιπλέει, ύψους 12 μέτρων
και χωρητικότητας 500 κυβικών μέτρων, το οποίο
άνοιξε τις πύλες του στο κοινό στο τέλος Ιουνίου.
n Από τη διαστημική ρεσεψιόν μέχρι το Σογιούζ
Κάποτε ήταν απλά ένα όνειρο. Σήμερα, εμπορικά
και επιβατικά διαστημόπλοια κατασκευάζονται,

n Liquid Pixels:Τοίχοι και οροφή από νερό
Απαριθμήστε τα συνήθη δομικά υλικά: τσιμέντο,
τούβλα, σίδηρος, ξύλο, αλουμίνιο, χάλυβας; Αν σκεφτήκατε άλλο υλικό, θα ήταν πιθανότατα κάποιο που
δε ρέει κατά βούληση, δεν αλλάζει μορφή μετά την
τοποθέτησή του και δε μετακινείται.
Στα εργαστήρια του SENSEable City Lab στο MIT,
ωστόσο, δεν τους φάνηκε ανορθόδοξο να σχεδιάσουν ένα κτήριο «χτισμένο» από νερό!
To “Water Pavillion”, που εξέπληξε το κοινό το
2008, στην παγκόσμια έκθεση Expo στη Σαραγόσα,
είχε τοίχους και οροφή από …νηρόν ύδωρ.
Μάλιστα, πάνω στο «στρώμα» του νερού προβάλλονταν ψηφιακά μηνύματα και εικόνες, ενώ όταν
κάποιος ήθελε να βγει από το χώρο δε χρειαζόταν
να βραχεί, αφού ειδικοί αισθητήρες φρόντιζαν να
του δημιουργήσουν επαρκές άνοιγμα για να περάσει στεγνός!
Όταν τα φώτα στην έκθεση έσβηναν, το περίπτερο
…εξαφανιζόταν, αφού το ανακυκλούμενο νερό αποσυρόταν μέσα στη βάση του.
Ο εμπνευστής του εγχειρήματος και επικεφαλής
του SENSEable City Lab, Carlo Ratti, έκανε την όλη
σύλληψη να ακούγεται απλή: «Για να αντιληφθεί κάποιος την ιδέα του “ψηφιακού νερού”, αρκεί να σκεφτεί κάτι σαν εκτυπωτή inkjet σε μεγάλη κλίμακα,
που αντί για μελάνι, ελέγχει σταγονίδια νερού».
Ή με άλλα λόγια, να σκεφτεί μια σειρά από σωληνοειδείς βαλβίδες, που ανοίγουν και κλείνουν σε υψηλές συχνότητες, ελεγχόμενες από έναν υπολογιστή,
που δημιουργεί κενά σε συγκεκριμένα σημεία του
υδάτινου τοίχου...
n …Και κεραμίδι χαμαιλέων
Αν ο Carlo Ratti εκμεταλλεύτηκε το νερό, σε άλλο
εργαστήριο του ΜΙΤ, αξιοποίησαν τον ήλιο και τις
ιδιότητες των χρωμάτων. Ως γνωστόν, οι ανοιχτόχρωμες επιφάνειες αντανακλούν το ηλιακό φως και
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τακτική. Κι αν η παγκόσμια οικονομική κρίση ανέβαλε πέρυσι (προσωρινά;) το κολοσσιαίων διαστάσεων κτηριακό έργο, που σχεδίασε για την πόλη της
Μόσχας, ο χτύπος πάνω στο κρύσταλλο του φιλόδοξου project εξακολουθεί να ηχεί.

Φωτογραφίες του «Περιπτέρου του Νερού» στην Expo
Zaragoza, από την ιστοσελίδα του «SENSEable City Lab
στο MIT»

επίπλευσης (Tension Leg Platform- TLP), σταθερής στη θέση της ,μέσω συστήματος αγκυροβολίων
(που συγκρατούν το βυθισμένο κυρίως σώμα αυτής
της υποβρύχιας «wonderland»).
Το κυρίως αυτό σώμα είναι ένας ανεστραμμένος κώνος, με πυρήνα από σκυρόδεμα, ικανός να «σηκώσει» το βάρος χάρη σε μια σειρά από ατσαλένιες δοκούς, τοποθετημένες ανά 30 μέτρα. Η προτεινόμενη
κατασκευή αξιοποιεί επίσης έναν «αποσβεστήρα
ταλαντώσεων» (Tuned Massed Damper), ώστε να
ελέγχει τις δονήσεις από τυχόν πλευρικές δυνάμεις,
που ασκούνται στο σώμα του οικοδομήματος.
Ο προτεινόμενος ουρανοξύστης θα μπορεί να στεγάζει ένα σφαιρικό παρατηρητήριο και μια «προκυμαία» με θέατρα, μέγαρο όπερας, πισίνες, ενυδρείο, αθλητικές εγκαταστάσεις και επιστημονικά
εργαστήρια. n

Φωτογραφία της μακέτας του «Κρυστάλλινου Νησιού»
από τη Wikipedia

Φωτογραφίες του «Περιπτέρου του Νερού» στην Expo
Zaragoza, από την ιστοσελίδα του «SENSEable City Lab
στο MIT»

Το κεραμίδι “Thermeleon” αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη
θερμοκρασία εντός του κτηρίου

οι σκούρες το απορροφούν.
Μια ομάδα αποφοίτων του ΜΙΤ δεν ήθελε περισσότερα για να …πάρει μπρος. Κάπως έτσι εγένετο
«Thermeleon» (σύντμηση των λέξεων thermo και
chameleon, ήτοι χαμαιλέων).
Πρόκειται στην ουσία για ένα κεραμίδι, που αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη θερμοκρασία. Αν εντός
του κτηρίου υπάρχει ζέστη η επιφάνειά του γίνεται
λευκή, ώστε η θερμοκρασία να μειωθεί, ενώ αν οι
ένοικοι κρυώνουν, μετατρέπεται σε μαύρη, για να
ανέβει το θερμόμετρο!
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το λευκό κεραμίδι
αντανακλά το 80% του ηλιακού φωτός που πέφτει
πάνω του, ενώ στη σκοτεινή του απόχρωση, απορροφά περίπου το 30% της ενέργειας του ήλιου.
Η ομάδα κέρδισε για την ιδέα της βραβείο 5.000 δολαρίων, στον ετήσιο διαγωνισμό δομικών και σχεδιαστικών υλικών μηχανικής (MADMEC) του ΜΙΤ.
n Νησί από κρύσταλλο, σε αναμονή λόγω κρίσης
Για τον Νόρμαν Φόστερ, το “think big” είναι πάγια

Πρόκειται για το περίφημο «Crystal Island» («Κρυστάλλινο Νησί»), για το οποίο είχε ήδη κατοχυρωθεί
άδεια προκαταρκτικής μελέτης προγραμματισμού,
πριν η κρίση αλλάξει αίφνης τα δεδομένα.
Αν το νησί κατασκευαστεί τελικά, θα αναπτυχθεί σε
επιφάνεια 2.5 εκατομμυρίων τετραγωνικών!
Το παραποτάμιο κεντρικό κτήριο, στη χερσόνησο
Ναγκατίνο, θα έχει ύψος 450 μέτρων και θα αποτελέσει το νέο αρχιτεκτόνημα-σύμβολο στον ορίζοντα
της Μόσχας. Εκτός από μουσεία, θέατρα και κινηματογράφους, το νησί θα στεγάζει κήπους, περίπου
3.000 ξενοδοχειακές κλίνες και 900 διαμερίσματα,
συν γραφεία και καταστήματα.
Οι εσωτερικά κτισμένοι όγκοι θα αρθρώνονται
μέσα από τον τεράστιο μεταλλικό σκελετό τριγωνικής μορφής, που φέρει υπό κλίση, το εξωτερικό,
κρυστάλλινο περίβλημα. Τόσο ο θόλος, όσο και οι
κήποι, θα βοηθούν να προστατεύεται ο εσωτερικός
χώρος από τον ακραίο καιρό της Μόσχας. Στο κέντρο του νησιού θα γίνεται και διαχείριση ενέργειας,
με πρόσθετες στρατηγικές, επιτόπιας ανανεώσιμης
ενεργειακής παραγωγής.

Φωτογραφίες από το περιοδικό e-Volo

n Υποβρύχιος ουρανοξύστης
Η ιδέα των υποβρύχιων πολιτειών φιλοξενήθηκε
συχνά στις σελίδες βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, αρχιτεκτονικών περιοδικών, ακόμη και επιστημονικών συγγραμμάτων. Κυρίως ως μελλοντικό
αντίδοτο στον υπερπληθυσμό και την εξάντληση των
φυσικών πόρων του πλανήτη.
Κάπως έτσι, λοιπόν, το αρχιτεκτονικό περιοδικό eVolo αποφάσισε να συγκεντρώσει μια σειρά προτάσεων για βιώσιμη υποβρύχια αρχιτεκτονική, οι οποίες υποβλήθηκαν σταδιακά, στο πλαίσιο των Ετήσιων
Διαγωνισμών Ουρανοξύστη του περιοδικού, κατά τα
Φωτογραφίες από το περιοδικό e-Volo
έτη 2006, 2007, 2008 και 2009.
Νοτιοκορεάτικης έμπνευσης (αρχιτέκτων: Ha-Hae
Kim) ήταν η μακέτα για τον εντυπωσιακό υποβρύχιο ουρανοξύστη, που απεικονίζεται εδώ. Το project
διερεύνησε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός υποβρύχιου ουρανοξύστη και ενός τεχνητού νησιού
ταυτόχρονα.
Η τελική ιδέα βασίστηκε στο συνδυασμό μιας τεράστιας πλωτής εξέδρας (“mega-float”), εν είδει
τεχνητού νησιού και μιας πλατφόρμας εντατικής
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πής κ. Sluijters, Περουλάκης και Σμυρνιώτης σε
συνάντηση που είχαν, χθες, με δημοσιογράφους
στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Αθήνα, προκειμένου να παρουσιάσουν τα έργα και
τη συμβολή στην ανάπτυξη από το 2000 έως σήμερα, της πολιτικής συνοχής, που καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της Ε.Ε. και
τις προτεραιότητες που αυτή θέτει για την επταετία 2014 - 2020. Oπως ανέφεραν, πέρα από το
–κατά μέσο όρο– 75%-80% του συνολικού προϋπολογισμού των σχετικών δράσεων του ΕΣΠΑ,
που καλύπτει η Ε.Ε. με τη μορφή των επιδοτήσεων, η Επιτροπή έχει συμφωνήσει με τις ελληνικές
ΣΤΑ 59 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
αρχές για το υπόλοιπο έως το 100%, που αποτεΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
λεί την υποχρεωτική συμμετοχή της Ελλάδας, να
Στα 59 δισ. ευρώ διαμορφώνεται σε ετήσια βάση
το καλύπτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
η παραοικονομία στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύο(ΕΤΕπ) όσο και όπου χρειαστεί (δηλαδή, πέρα από
ντας το 25% της επίσημης οικονομικής δραστητα δύο δισ., που η ΕΤΕπ έχει ανακοινώσει για τον
ριότητας. Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίίδιο σκοπό).
ησε η Visa, το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο
(Εξπρές 17/11/2010)
στην ευρωζώνη και από τα μεγαλύτερα στην ΕΕ,
καθώς μόνον ορισμένες από τις οικονομίες της
ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ BLACK OUT ΣΕ 8 ΚΥΚΛΑΑνατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν μεγαλύτεΔΟΝΗΣΙΑ
ρα προβλήματα στο συγκεκριμένο τομέα. Όπως
Οκτώ νησιά των Κυκλάδων κινδυνεύουν με μπλακ
τόνισε κατά τη διάρκεια της σχετικής παρουσί- άουτ αν δεν προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς η
ασης ο κ. Ν. Καμπανόπουλος, αντιπρόεδρος και
αδειοδότηση της υποβρύχιας διασύνδεσής τους
γενικός διευθυντής του γραφείου της Visa Εurope
με την ηπειρωτική χώρα, προειδοποιεί η Ρυθμιστην Ελλάδα, πρόκειται για ένα μαζικό φαινόμενο,
στική Αρχή Ενέργειας με επιστολή που απέστειλε
καθώς ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται
σήμερα προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρστο 20% του ΑΕΠ. Πρόσθεσε όμως ότι υπάρχουν
γειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πρόκειται για τα
σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα.
νησιά Σύρος, Μύκονος, Μήλος, Πάρος, Ίος, ΣύΣτην Ελλάδα τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα
κινος, Φολέγανδρος και τα Κουφονήσια. «Κάθε
εντοπίζονται κυρίως στους κλάδους των καταπεραιτέρω καθυστέρηση στην αδειοδοτική διαδισκευών, των επισκευών, των υπηρεσιών που προκασία του έργου θα θέσει σε κίνδυνο την απρόσφέρονται στο σπίτι και των γεωργικών εργασιών.
σκοπτη ηλεκτροδότηση των νησιών που διασυνΒασικούς παράγοντες που οδηγούν στη μεγέθυνδέονται δεδομένου, μάλιστα, ότι οι τοπικοί σταθση της παραοικονομίας αποτελούν το περίπλοκο
μοί παραγωγής, ενόψει της προγραμματισμένης
ελληνικό φορολογικό σύστημα, η καθυστέρηση
διασύνδεσης, δεν ενισχύονται πλέον και ως εκ
στην εκκαθάριση υποθέσεων, η νοοτροπία και
τούτου η δυναμικότητά τους επαρκεί οριακά για
η πληθώρα νόμων σε τομείς της βιομηχανίας.
τα αμέσως προσεχή έτη», αναφέρει η ΡΑΕ στην
Όπως είπε ο κ. Καμπανόπουλος, 2,5 εκατομμύρια
επιστολή. Και ζητά από το ΥΠΕΚΑ να εξετάσει
υποθέσεις φοροδιαφυγής βρίσκονται σε εκκρεκατά προτεραιότητα τα ζητήματα αδειοδότησης
μότητα, ενώ την ίδια στιγμή οι πολίτες αποδέχοκαι εγκρίσεων, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωνται συγκεκριμένες μορφές διαφθοράς, όπως για
θούν περιβαλλοντικά ζητήματα, να εξεταστούν οι
παράδειγμα τις εξυπηρετήσεις μεταξύ φίλων και
δυνατότητες παρέκκλισης ή τροποποίησης των
συγγενών.
σχετικών όρων, «στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό,
(Το Βήμα 19/11/2010)
και βέβαια με σεβασμό στα ευαίσθητα οικοσυστήματα των νησιών.»
ΜΑΧΑΙΡΙ 800 ΕΚΑΤ. ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ
(Ελεύθερος Τύπος 16/11/2010)
Η ώρα των ΔΕΚΟ σήµανε µε τον προϋπολογισµό
του 2011, που κατατίθεται σήµερα στη Βουλή,
ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
αφού εκεί θα πέσει το µαχαίρι, µε περικοπές
Ανοίγει ο δρόμος για την παραγωγή ηλεκτρισμού
περίπου 800 εκατ. ευρώ.Οι περικοπές αυτές θα
στη χώρα μας από γεωθερμικά πεδία, με πρώτα
προέλθουν, σύµφωνα µε πληροφορίες, από τη
αυτά στον Εβρο, στο Νέστο, στη Σαμοθράκη και
µείωση προσωπικού και αποδοχών και την αναστη νότια Χίο. Ηδη την προκήρυξη διεθνούς διδιάρθρωση των ΔΕΚΟ, που συνεπάγεται κλείσιµο
αγωνισμού για την έρευνα και την εκμετάλλευση
ορισµένων και συγχωνεύσεις άλλων. Η µείωση
των γεωθερμικών πεδίων, που θα εντοπισθούν
προσωπικού θα γίνει κυρίως µε τη µη ανανέωστις παραπάνω περιοχές, με την εγκατάσταση
ση συµβάσεων ορισµένου χρόνου, καθώς και µε
εκεί γεωθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωµετατάξεις ή συνταξιοδοτήσεις όσων βρίσκονται
γής, ανακοίνωσε χθες η Επί του Περιβάλλοντος,
κοντά στη σύνταξη. Στις αποδοχές, το µαχαίρι
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπουργός Τίνα
θα πέσει µέσω των επιδοµάτων, τα οποία θα πεΜπιρμπίλη. […] Στις τέσσερις προσφερόμενες
ριοριστούν στο 8% των βασικών αποδοχών, κάτι
προς έρευνα - μίσθωση περιοχές, όπου σύμφωνα
που συνεπάγεται µεγάλες απώλειες, κυρίως των
με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
υψηλόµισθων. Οι πρώτες ∆ΕΚΟ που θα υποστούν
Ερευνών (ΙΓΜΕ) υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις
τις παρεµβάσεις αυτές θα είναι οι ζηµιογόνες.
ύπαρξης πλούσιων γεωθερμικών πεδίων, θα
Μετά τον ΟΣΕ, έρχεται η σειρά των αστικών συεπενδυθούν σε πρώτη φάση 40-50 εκατ. ευρώ.
γκοινωνιών της Αθήνας. Θα κλείσει, επίσης, και
Εφόσον, όπως αναμένεται, τα αποτελέσματα των
µια σειρά από φορείς του ∆ηµοσίου.
ερευνών αποβούν θετικά, η αξία της εγκατάστα(Τα Νέα 18/11/2010)
σης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής θα ανέλθει συνολικά σε τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ.
ΜΕΣΩ ΕΤΕπ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕ(Έθνος 24/11/2010)
ΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
OYTE ένα ευρώ δε χρειάζεται να βάλει η Ελλάδα
ΕΤΟΙΜΗ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗ
για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων του
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Στο τέλος του 2014 ή το αργότερο στις αρχές του
διότι εξαιτίας της κρίσης η Ε.Ε. καλύπτει το 100%
2015 υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί και θα δοτων σχετικών δαπανών, προκειμένου να επιταχυνθεί σε χρήση η βασική γραμμή των 9,6 χλμ. του
θεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων
μετρό της Θεσσαλονίκης, ενώ με ταχείς ρυθμούς
και να υποστηριχθούν οι δημόσιες επενδύσεις,
προχωρά και το πλάνο για την επέκταση του διπου θεμελιώνουν το μέλλον της χώρας. Αυτό τόκτύου προς την Καλαμαριά. Τη σχετική εκτίμηση
νισαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροδιατύπωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Δικτύων,
αμέσως μετά τη συνάντηση εργασίας που είχε
χθες με τους επιτελείς της Αττικό Μετρό» (που
έχει τη διαχείριση του έργου) και με εκπροσώπους της νέας δημοτικής αρχής της πόλης, δι-
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ευκρινίζοντας ότι η καθυστέρηση που έχει καταγραφεί έως σήμερα είναι της τάξης των 2,5 ετών,
σε σχέση με το συμβατικό χρόνο περάτωσης του
έργου. «Η χρηματοδότηση τόσο για τη βασική
γραμμή όσο και για την επέκταση προς την Καλαμαριά είναι διασφαλισμένη», είπε ο Γιάννης Μαγκριώτης, ενώ ειδικά για τον ανατολικό κλάδο του
πολεοδομικού συγκροτήματος ανέφερε πως έως
την άνοιξη του 2011 θα δημοπρατηθεί η δεύτερη
φάση του έργου. Αν μάλιστα δεν υπάρξουν ενστάσεις ή άλλα προβλήματα, ο υφυπουργός εκτίμησε
πως «είναι πολύ πιθανό στο τέλος του έτους ή στις
αρχές του 2012 να έχουμε και τον ανάδοχο».Όσον
αφορά στις επεκτάσεις του μετρό προς τα δυτικά
επισήμανε ότι χρηματοδοτούνται και προωθούνται
όλες οι απαραίτητες μελέτες, αλλά παραδέχθηκε
ότι για το κατασκευαστικό κομμάτι «η χρηματοδότηση δεν είναι ακόμη διασφαλισμένη. Ωστόσο,
δουλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή και μαζί
και με την ένταση της μελετητικής ωρίμανσής
τους θα διασφαλίσουμε και τους πόρους».
(Ημερησία 23/11/2010)
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 450 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Περισσότερα από 450 εκατ. ευρώ οφείλει το ελληνικό δημόσιο στις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του τελευταίου, όπως
αυτές εκφράζονται σε επιστολή του ΣΒΒΕ προς
τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι οφειλές από επιστροφή ΦΠΑ, οι οποίες το Μάρτιο
έφταναν, κατά το ΣΒΒΕ, τα 56 εκατ. ευρώ και πλέον ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ, η επιχορήγηση
12% του κόστους εργασίας προς τις επιχειρήσεις
της Θράκης, τα ποσά που προέρχονται από αποπληρωμή επενδύσεων, κυρίως του αναπτυξιακού
νόμου, καθώς επίσης και τα ποσά που αφορούν
πληρωμή προμηθειών του δημοσίου προς τις
επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου για εκτέλεση
διαφόρων έργων.
(Μακεδονία 2/12/2010)
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ…
Στο πολυιατρείο των «Γιατρών του Κόσμου», στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχουν αναζητήσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πάνω από 2.800
Ελληνες ανασφάλιστοι από τις αρχές του έτους.
Από τις 9 το πρωί έως αργά το μεσημέρι, άνεργοι, έμποροι με χρέη στο ΤΕΒΕ και κυρίως παιδιά
μπαινοβγαίνουν στα ιατρεία, στα οποία κάποτε
κινούνταν σχεδόν αποκλειστικά αλλοδαποί, πρόσφυγες και μέλη μειονοτήτων, συνομιλούν με τους
γιατρούς, παίρνουν τα φάρμακα και τις εξετάσεις
τους. «Οταν ξεκινήσαμε το 2001 τη λειτουργία του
πολυϊατρείου στη Θεσσαλονίκη, η συντριπτική
πλειονότητα του κόσμου ήταν αλλοδαποί. Ο κύριος
όγκος προερχόταν από το Αφγανιστάν, την Αλβανία, τη Γεωργία και αφρικανικές χώρες», εξηγεί
η Σοφία Γκαρανέ, κοινωνική ανθρωπολόγος της
Οργάνωσης. Από το 2008 και έπειτα, οι αριθμοί
αλλάζουν. Από τους 4.000 επισκέπτες που δέχτηκε το πολυϊατρείο το 2008, οι 2.500 ήταν Ελληνες.
Το 2009 οι 2.800 από τους 4.000 ήταν Ελληνες και
φέτος μέχρι στιγμής τα στοιχεία κινούνται στα ίδια
επίπεδα, με τους Ελληνες να υπερτερούν έναντι
των αλλοδαπών. «Ορισμένοι ντρέπονται κι έρχονται με σκυμμένο κεφάλι. Μέχρι πριν από λίγο
καιρό, είχαν επιχειρήσεις, φυσιολογική ζωή, ήταν
αυτό που λέμε “οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας” και τώρα δυσκολεύονται να δεχτούν αυτήν
την αλλαγή», συμπληρώνει η κ. Γκαρανέ.
(Αγγελιοφόρος 3/12/2010)
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Μείωση κατά 4,3% σημείωσαν, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά
ιδρύματα, οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το γ΄ τρίμηνο του 2010, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Για το α΄ και
το β΄ τρίμηνο του 2010, με βάση τα αναθεωρημένα
στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν
με ετήσιο ρυθμό 1,8% και 4,7% αντίστοιχα, ενώ
για το σύνολο του 2009 η μέση μείωση ήταν 3,7%

έναντι αύξησης 1,7% το 2008. […] Για το σύνολο
των εννέα μηνών του 2010, η μείωση των τιμών
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 ήταν
μεγαλύτερη για τα “παλαιά” (-3,9%) από ό,τι για
τα “νέα” διαμερίσματα (-3,1%). Η διαπίστωση
αυτή ισχύει και για ολόκληρο το 2009 (“παλαιά”:
-4,8%, “νέα”: -2,0%), αλλά η τάση αυτή φαίνεται
να αντιστρέφεται από το β΄ τρίμηνο του 2010. Η
έως πρόσφατα μεγαλύτερη μείωση των τιμών για
τα παλαιά διαμερίσματα έναντι των νέων φαίνεται
να αντανακλά τη σχετικά μεγαλύτερη “ανθεκτικότητα” των τιμών των νεόδμητων διαμερισμάτων,
καθώς είναι αυτά τα οποία κατά κανόνα διατίθενται προς πώληση από τους κατασκευαστές. Αυτή
η “ανθεκτικότητα” των τιμών των νεόδμητων διαμερισμάτων φαίνεται να περιορίζεται από το β΄
τρίμηνο του 2010.Από την ανάλυση των στοιχείων
κατά γεωγραφική περιοχή εκτιμάται ότι οι τιμές
των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2010 ήταν
μειωμένες σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2009
κατά 3,1% στην Αθήνα, 9,7% στη Θεσσαλονίκη,
5,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις.
(Εξπρές 24/11/2010)
ΠΡΟΣΩ ΟΛΑΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΑΝΚΕΡ
Σε μια πρωτοβουλία η οποία θα μπορούσε να αλλάξει το χαρακτήρα και το μέλλον της ναυτιλίας
προχωρεί η εταιρεία Εnterprises Shipping and
Τrading του κ. Βίκτ. Ρέστη σε συνεργασία με τη
Lloyd΄s Register, τη Ηyperion Ρower Generation
και την ΒΜΤ. Οι τέσσερις εταιρείες συνέστησαν
κοινοπραξία με σκοπό να διερευνήσουν τη δυνατότητα κατασκευής τάνκερ τα οποία θα είναι
πυρηνοκίνητα. Εφόσον μπορέσει να βρεθεί ο
τρόπος για την τοποθέτηση μικρών πυρηνικών
αντιδραστήρων στα τάνκερ, αυτό θα οδηγούσε στη
δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα. Οι υπογραφές έπεσαν χθες στα γραφεία
της ελληνικής εταιρείας στην Αθήνα. […] Το φιλόδοξο σχέδιο θα είναι κατ΄ αρχήν διαρκείας δύο
ετών. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ο σχεδιασμός -ή,
ορθότερα, η προσαρμογή των σημερινών τάνκερ,
ώστε να μπορούν να φέρουν αντιδραστήρες τρίτης γενιάς (Small Μodular Reactors - SΜRs). Το
έργο αυτό θα αναλάβει η εταιρεία ΒΜΤ. Ο αντιδραστήρας που θα τοποθετηθεί στο πλοίο θα λειτουργεί ουσιαστικά ως «μπαταρία». Υπολογίζεται
ότι το κόστος κατασκευής ενός τέτοιου πλοίου,
εφόσον αναπτυχθεί η σχετική τεχνολογία, θα είναι
κατά 30% ακριβότερο. […] Από τα πολύ σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι
σχεδιαστές του νέου πλοίου θα είναι η προστασία
από ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα στη θάλασσα.
Ηδη πάντως, όπως ανακοινώθηκε, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του πλοίου σε περίπτωση συγκρούσεων ή άλλων κινδύνων, όπως
π.χ. πυρκαϊάς.
(Το Βήμα 16/11/2010)
ΑΟΡΑΤΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΑΛΑ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ
Έναν αόρατο μανδύα, που θυμίζει εκείνον του
αγαπημένου ήρωα Χάρι Πότερ, υπόσχεται να
κατασκευάσει η Ευρωπαϊκή Ενωση […] Οπως
αναφέρει στην ανακοίνωση ο Τζόναθαν Τοντ, εκπρόσωπος της επιτρόπου αρμόδιας για το ψηφιακό θεματολόγιο, Νέλι Κρους, οι επιστήμονες
στις τέσσερις χώρες πέτυχαν με τη χρήση νανοτεχνολογίας να διαμορφώσουν τη ροή του φωτός,
ανοίγοντας το δρόμο για την κατασκευή μανδυών
αορατότητας. Οι επιστήμονες έχουν πετύχει προς
το παρόν να κάνουν αόρατα αντικείμενα μεγέθους
μικρότερου του ενός χιλιοστομέτρου, επισημαίνει
η Κομισιόν, τονίζοντας ότι η πρόοδος του έργου
PHOME (Φωτονικά Μετα-υλικά) αποδεικνύει ότι
οι οπτικές ιδιότητες των υλικών μπορούν να επηρεαστούν με τρόπους που θεωρούνταν αδύνατοι
μέχρι σήμερα. Τα ιδρύματα που συμμετέχουν στο
φιλόδοξο ερευνητικό έργο PHOME, το κόστος του
οποίου ανέρχεται σε 1,88 εκατομμύρια ευρώ (1,43
εκατομμύρια ευρώ συνεισφέρει η Κομισιόν) είναι
το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας στη χώρα
μας, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καρλσρούης
στη Γερμανία και το Imperial College του Λονδίνου, ενώ εταίρος χάρη στη συμφωνία ερευνητικής
σύνδεσης με την ΕΕ είναι και το τουρκικό Πανεπιστήμιο Bilkent. Οι ερευνητικές εργασίες ξεκί-

νησαν τον Απρίλιο του 2008 και τα αποτελέσματα
αναμένονται τον Ιανουάριο. Με τη βοήθεια των
λεγόμενων «φωτονικών μετα-υλικών», τα οποία
επιδρούν στη συμπεριφορά των ακτίνων φωτός,
οι επιστήμονες είναι σε θέση να καθιστούν αόρατο ένα μικροσκοπικό αντικείμενο αλλάζοντας την
ταχύτητα και την κατεύθυνση πορείας του φωτός.
(Το ΄Εθνος 24/11/2010)

-ενδεικτικό είναι πως δεν έχει πληρωθεί ούτε ο
περσινός Χρυσός Αλέξανδρος που αντιστοιχεί σε
47.000 ευρώ-, ενώ χαρακτηρίζει «άθλο» το ότι
όλα είναι έτοιμα στην ώρα τους.
(Το Έθνος 3/12/2010)

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Επενδύσεις 400 εκατ. δολαρίων για αποθήκευση
φυσικού αερίου. Στην κοιλότητα του κοιτάσματος
ΣΤΑ 51,4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Η «ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ» ΣΤΑ “Νότια Καβάλα” εκτιμάται ότι μπορεί να αποθηΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
κευτεί αέριο ενός δισεκατομμυρίου κυβικών μέΣε 51,4 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η «μαύ- τρων. Πράσινο φως για τη δημιουργία υποθαλάσρη τρύπα» στα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης, σιας μονάδας αποθήκευσης φυσικού αερίου στον
σύμφωνα με το τελικό πόρισμα που κατέθεσε κόλπο της Καβάλας, σε γεωλογική κοιλότητα που
στην εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης η περικλείει υφιστάμενο κοίτασμα φυσικού αερίου,
οικονομική επιθεωρήτρια, Αναστασία Τσεμπερά. σχεδιάζει να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος,
Στην πολυσέλιδη πορισματική της αναφορά, που Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για τη φυσική
ξεπερνάει σε όγκο της 800 σελίδες, η κ. Τσεμπε- αυτή αποθήκη, εξαιτίας της κομβικής της θέσης,
ρά εμπλέκει στην υπόθεση συνολικά 24 άτομα. έχουν βλέψεις ενεργειακοί κολοσσοί ενώ ήδη
Με την υποβολή του τελικού πορίσματος η υπό- έδειξαν ενδιαφέρον επενδυτές από τον Καναδά.
θεση θα ανατεθεί για διερεύνηση από ανακριτή.
Η δημιουργία μιας δεύτερης Ρεβυθούσας, αυτή
(Αγγελιοφόρος 29/11/2010)
τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα, θεωρείται από την
κυβέρνηση κρίσιμη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΕΠΤΑ «ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜ- της χώρας και για την ενίσχυση του ρόλου της
ΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ ΑΕ
στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.
Επτά είναι τελικά οι μνηστήρες που κατέθεσαν (Μακεδονία 30/11/2011)
δεσμευτικές προσφορές στο πλαίσιο του ανοιχτού
διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε η ΔΕΘ ΑΕ «ΕΞΩΓΗΙΝΟ» ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΒΡΗμε σκοπό την εξεύρεση συμβούλου -χρηματοοι- ΚΕ Η NASA
κονομικού, τεχνικού και νομικού- για τα έργα ανά- «Εξωγήινη» ζωή στη... Γη, για την ακρίβεια σε
πτυξης των εκθεσιακών και συνεδριακών υποδο- λίμνη της Καλιφόρνιας, βρήκαν τελικά επιστήμών της στη Θεσσαλονίκη. […] Το αντικείμενο μονες της NASA, διαψεύδοντας τις πληθωρικές
των υπηρεσιών του συμβούλου, που αναμένεται προσδοκίες που είχαν καλλιεργήσει ανυπόστανα επιλεγεί στα τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρου- τες αναφορές στο Διαδίκτυο. Πρόκειται για ένα
αρίου, θα είναι: η υποστήριξη της ΔΕΘ ΑΕ κατά αλλόκοτο βακτήριο, το DNA του οποίου περιέχει
τη διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης εναλ- το δηλητηριώδες χημικό στοιχείο αρσενικό, σε
λακτικών επιλογών για την υλοποίηση των έργων αντίθεση με όλες τις άλλες γνωστές μέχρι σήμερα
ανάπτυξης των εκθεσιακών και συνεδριακών μορφές ζωής στη Γη. Η σημαντική επιστημονική
υποδομών της στη Θεσσαλονίκη και η πρόταση ανακάλυψη διευρύνει το πεδίο για τη διερεύνηση
για τη βέλτιστη μορφή συνεργασίας και επιλογή μορφών ζωής στο Διάστημα.
των πλέον κατάλληλων φορέων υλοποίησης των (Η Καθημερινή 3/12/2010)
εν λόγω έργων. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εξετάσει τα έργα: 1. του νέου εκθεσιακού κέντρου της ΘΗΣΑΥΡΟΣ 271 ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΙΚΑεταιρείας και της κατασκευής των νέων εκθεσι- ΣΟ!
ακών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Σίνδου Τουλάχιστον 271 έργα του διάσημου ζωγράφου
Θεσσαλονίκης, 2. της ανάπλασης του υφιστάμε- Πάμπλο Πικάσο, που χρονολογούνται από το 1900
νου χώρου και 3. της κατασκευής του διεθνούς έως το 1932, και των οποίων την ύπαρξη αγνοούσυνεδριακού κέντρου με τη βέλτιστη επιλογή που σαν οι πάντες, ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, αναθα εξετάσει και τις τρεις εναλλακτικές περιοχές γκάζοντας τους κληρονόμους του να καταθέσουν
εγκατάστασης (δήμος Σίνδου, δήμος Μίκρας και μήνυση κατ’ αγνώστων για κλεπταποδοχή, τονίζει
δήμος Θεσσαλονίκης, παρούσα χωροθέτηση ΔΕΘ σε σημερινό της άρθρο η εφημερίδα ΛιμπερασιΑΕ). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι διετής και όν. Οι πίνακες, τα μπλοκ και τα σκίτσα, των οποίο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 1,14 εκατ. ων η αξία υπολογίζεται σε εξήντα εκατ. ευρώ,
ευρώ. Ως κριτήριο επιλογής θα ληφθεί η πλέον παρουσιάστηκαν από ένα ζευγάρι ηλικιωμένων
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο- στην Κυανή Ακτή, που επιθυμούσε να αποκτήσει
ρά. Τα κοινοπρακτικά σχήματα που κατέθεσαν πιστοποιητικό αυθεντικότητάς τους, ιδιαίτερα από
το έμπρακτο ενδιαφέρον τους είναι: 1. Τράπεζα το γιο του ζωγράφου Κλοντ Πικάσο, ο οποίος είναι
Πειραιώς ΑΕ - Πειραιώς Real Estate AE - Ευρω- και ο διαχειριστής της κληρονομιάς του. Μεταξύ
σύμβουλοι - Ernst and Young 2.Διαδικασία ΑΕ - των αγνώστων έργων του περιλαμβάνονται και ενProton Bank, 3. Αttica Bank - Σύνθεση Έρευνα, νέα κυβιστικά κολάζ, των οποίων η αξία εκτιμάται
3, Eθνική Τράπεζα – Planet, 4.- Kantor - Γραφείο στα 40 εκατ. ευρώ, μία υδατογραφία της «μπλε
Δοξιάδη, 6. Grant Thorton και 7. Deloitte.
εποχής» του, γκουάς, λιθογραφίες και πορτραίτα
(Μακεδονία 3/12/2010)
της πρώτης συζύγου του Όλγας, τονίζει η Λιμπερασιόν
ΣΤΟ «ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ» ΓΛΙΤΩΣΕ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟ (Aγγελιοφόρος 29/11/2010)
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ;
Στο παρά πέντε γλίτωσε τη ματαίωση το 51ο φεστιβάλ κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, αρκετά
συρρικνωμένο σε δαπάνες και... πολυτέλειες σε
σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Το μεγάλο συσσωρευμένο χρέος που του φόρτωσε η προηγούμενη διοίκηση -περίπου 6,2 εκατ. ευρώ- αλλά και
τα εξώδικα που το... κυνηγούν αποτέλεσαν έναν
πραγματικό βρόχο για το φεστιβάλ. Η φράση του
νέου του διευθυντή, Δημήτρη Εϊπίδη, «ο Θεός βοηθός» και η αγωνιώδης προσπάθειά του να είναι
όλα έτοιμα σκιαγραφούν ακριβώς αυτό που θα
δούμε φέτος: ένα φεστιβάλ στραμμένο στον ανεξάρτητο κινηματογράφο και στους δημιουργούς
του, έτσι όπως το θέλει ο κ. Εϊπίδης. «Ενα πρωΦωτό από την ιστοσελίδα του «Αγγελιοφόρου»
τοποριακό φεστιβάλ που αμφισβητεί, απορρίπτει
και χαράζει τη δική του πορεία, απαλλαγμένο από
στερεότυπα», όπως συνηθίζει να λέει. Ο ίδιος δε
διστάζει να αποκαλύψει πως υπήρχε η σκέψη
ακόμη και να ματαιωθεί η φετινή διοργάνωση
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΠΣΧΜ ΤΒΕ:ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕ
Ύστερα από την παραίτηση των συναδέλφων Σαμαρά Πέτρου και στη συνέχεια του Κετικίδη Πανταζή της Συνεργασίας ΧΜ, η νέα σύνθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψε από τις
εκλογές στις 13 Ιουνίου 2010 είναι η εξής:
Πρόεδρος: Ν. Κάρναβος
Α’ Αντιπρόεδρος: Κ. Κακοσίμος
Β’ Αντιπρόεδρος: Ε. Καραγιαννίδης
Γραμματέας: Ι. Καζάκος
Ταμίας: Μ. Ουζουνίδου
Μέλη: Κ. Κοντογιαννόπουλος, Γ. Μαρνέλλος, Μ.
Πολίτης, Σ. Ραφαηλίδου.
n ΣΠΜΕ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ
Για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε την ανεπάρκεια
των Πολεοδομικών Γραφείων τα οποία δεν είναι
σε θέση να αντιμετωπίσουν και να εξυπηρετήσουν τον όγκο των εκκρεμών υποθέσεων, ειδικά
για τις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης βάσει του
Ν.3843/10.
Έχουμε επισημάνει πολλές φορές στο παρελθόν
ότι η λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων
ήταν και είναι ανεπαρκής, ενώ τα οργανωτικά και
λειτουργικά προβλήματα συσσωρεύονται και διογκώνονται εδώ και χρόνια.
Σήμερα βιώνουμε καταστάσεις οι οποίες δεν τιμούν ούτε τους μηχανικούς αλλά ούτε και τους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να μένουμε άφωνοι θεατές, ενώ συνάδελφοι και απλοί συμπολίτες
μας συνωστίζονται και σχηματίζουν ουρές έξω από
τα πολεοδομικά γραφεία, από νωρίς το πρωί έως
αργά το βράδυ για την κατάθεση ενός φακέλου.
Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να παραταθεί ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στον Ν.3843/10 ώστε να εξυπηρετηθεί το
πλήθος των αιτούντων το οποίο θα μεγαλώνει όσο
πλησιάζουμε προς την καταληκτική ημερομηνία.
α/
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
α

Αριθ.
Δ/νσεων

%

Αριθ.Τμημάτων

%

1

Γεν. Δ/νση Προγρ/σμού & 11
Εσωτ. Λειτουργίας

23

34

17

2

Γεν. Δ/νση Αγρ/κής Οικ/μίας 10
και Κτηνιατρικής

21

43

22

3

Γεν. Δ/νση Δ/σεων Ανάπτυξης

9

18

33

17

4

Γεν. Δ/νση Μεταφορών και 7
Επικοινωνιών

14

35

18

5

Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος και 2
Υποδομών

4

20

10

6

Γεν. Δ/νση Υγείας

10

20

33

16

49

100

198

100

ΣΥΝΟΛΟ
Πίνακας 1

n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Π.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΜ» & «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
Α. Το σχέδιο ΠΔ «Οργανισμός της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας» παρουσιάζει ένα ανεπιτυχές και αντιλειτουργικό οργανωτικό μοντέλο,
που θέτει σε βέβαιο κίνδυνο τον αναπτυξιακό
χαρακτήρα που πρέπει να έχει και επιδιώκει η
καθιέρωση του Β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης μέσα
από τον «Καλλικράτη». Με την προτεινόμενη διάρθρωση και τις αναφερόμενες αρμοδιότητες των
υπηρεσιών, οι συντάκτες του δείχνουν να έχουν
παντελή έλλειψη κατανόησης της λειτουργίας και
του χαρακτήρα τόσο της αποκεντρωμένης σήμερα κρατικής διοίκησης της Περιφέρειας, όσο και
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Φαίνεται να
αγνοούν επίσης τόσο τη λειτουργία των Τεχνικών
Υπηρεσιών όσο και το περιεχόμενο σπουδών των
επιστημονικών κλάδων, τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα, τη σύνθεση του προσωπικού των
υφιστάμενων υπηρεσιών και τη συμβολή ενός
εκάστου εξ’ αυτών στο παραγόμενο έργο, ιδιαίτερα στον αναπτυξιακό τομέα.
Στον προτεινόμενο Οργανισμό οι Υπηρεσίες με
στόχο την Ανάπτυξη, δηλαδή η Τεκμηρίωση – η
Χωροταξία – ο Σχεδιασμός - ο Προγραμματισμός,
η Ενέργεια, το Περιβάλλον, οι Νέες Τεχνολογίες,
οι βασικοί τομείς της οικονομίας (πρωτογενής,
δευτερογενής, τριτογενής) και η παραγωγή Μελετών και Τεχνικών Έργων, δεν αναδεικνύονται
ως αναπτυξιακά εργαλεία και δεν αρθρώνονται
μεταξύ τους για να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις συνέργειας των δράσεών τους. Αντιθέτως
εμφανίζονται διάσπαρτες, συστεγαζόμενες με
Υπηρεσίες χωρίς συνάφεια αντικειμένου, μέσα
σε ένα σχέδιο εσωτερικού κανονισμού χωρίς
ιεραρχική δομή, παρασυρμένο από ξεπερασμένα
πρότυπα εσωτερικών κανονισμών, που ομαδοποιούσαν λειτουργίες στη βάση των ειδικοτήτων
των στελεχών τους και όχι στη βάση αναπτυξιακών στόχων.
Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε τα εξής:
• Η διάρθρωση των Γενικών Δ/νσεων και των
Δ/νσεων που η κάθε μια περιλαμβάνει δεν είναι
ούτε ομοιογενής, ούτε ισοβαρής.
Οι προβλεπόμενες Δ/νσεις ανά Γενική Δ/νση
αποτυπώνονται στον πίνακα 1.
Η εικόνα που εμφανίζεται στον πίνακα 1 δε χρειάζεται σχόλια, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη Γενική
Δ/νση Περιβάλλοντος και Υποδομών όπου οι (11)
σημερινές Τεχνικές Δ/νσεις, (4) Περιφερειακές
(ΔΔΕ, ΔΕΚΕ, ΔΕΣΕ, ΔΙΠΕΧΩ) και (7) Νομαρχιακές (ΔΤΥ), στις οποίες υπηρετούν πάνω από 600
τεχνικοί υπάλληλοι, οι οποίοι γενικά αποτελούν
το 25-30% του δυναμικού της Περιφέρειας και
των Ν.Α., αντικαθίστανται από (2) μόνο Δ/νσεις,
εκ των οποίων η Δ/νση Τεχνικών Έργων θα έχει
περίπου 500 υπαλλήλους διεσπαρμένους σε (7)
Νομούς και με ένα αντικείμενο που είναι αδύνατο να διαχειριστεί, καθώς είναι τεράστιο.
Είναι προφανής λοιπόν η αναντιστοιχία αντικειμένου και οργανωτικής δομής των Τεχνικών Υπηρεσιών, αφενός ως προς τον όγκο του αντικειμένου
(με ένα τμήμα ανά Περιφερειακή Ενότητα) όσο
και την ποιότητα (αφού λείπουν βασικά τμήματα για την οργάνωση Τεχνικών υπηρεσιών όπως
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Μελετών,
Κτιριακών, Προγράμματος και Γραμματείας), ενώ
δεν εμφανίζεται καμιά περιγραφή αρμοδιοτήτων
σε επίπεδο τμημάτων.
Επιπλέον, συρρικνωμένη η οργανωτική δομή των
Τεχνικών υπηρεσιών, με υποβάθμιση των αντί-

στοιχων Δ/νσεων στις Περιφερειακές Ενότητες
σε Τμήματα που για την επίλυση κάθε θέματος
θα απευθύνονται στην Δ/νση της έδρας (Θεσσαλονίκη στην ΚΜ), ανατρέπει την όποια ήδη αποκεντρωμένη μορφή διοίκησης υπήρχε.
Το περίεργο είναι ότι ΜΟΝΟ στις Τεχνικές Υπηρεσίες χρησιμοποιείται διαφορετική δομή, καθώς στη διάρθρωση των άλλων Γενικών Δ/νσεων
προβλέπεται η λειτουργία αποκεντρωμένων οργανικών μονάδων στις Περιφερειακές Ενότητες
(Νομοί) σε επίπεδο Δ/νσης.
Τέλος, δεν υπάρχουν πουθενά στο νόμο «Καλλικράτης» και στο υπό συζήτηση σχέδιο Π.Δ/γματος, διατάξεις που να ορίζουν τα «Αποφαινόμενα
Όργανα» (Προϊσταμένη Αρχή, Δ/νουσα Υπηρεσία,
Τεχνικό Συμβούλιο).
Προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που
παρουσιάζει η δομή αυτή θα πρέπει:
• Να γίνει διαχωρισμός της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Υποδομών, σε δύο Γενικές Δ/
νσεις: Γενική Δ/νση Υποδομών και Γενική Δ/νση
Περιβάλλοντος, όπως η σύγχρονη επιστημονική
προσέγγιση απαιτεί . Άλλωστε αυτή είναι και η
νέα δομή των αντιστοίχων Υπουργείων (ΥΠΟΜΕΔΙ
και ΥΠΕΚΑ).
Στη ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ θα πρέπει να
υπάρχουν:
1. Δ/νση Τεχνικών Έργων, με αρμοδιότητες Προϊσταμένης αρχής, για έργα διανομαρχιακού επιπέδου και Τμήματα: Συγκοινωνιακών Έργων, Κτιριακών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Μελετών, Προγράμματος, Εργαστηρίου, ΥδραυλικώνΕγγείων Βελτιώσεων και Γραφείο Γραμματείας.
2. Δ/νση Εκτέλεσης Έργων, με αρμοδιότητες
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για έργα διανομαρχιακού επιπέδου και Τμήματα: Μελετών, Υδραυλικών - Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Συγκοινωνιακών Έργων, Κτιριακών Έργων και Γραφείο
Γραμματείας.
3. Δ/νση Συντήρησης Έργων, με αρμοδιότητες
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για έργα διανομαρχιακού επιπέδου και Τμήματα: Συντήρησης, Σήμανσης -Σηματοδότησης - Ηλεκτροφωτισμού, Εξοπλισμού – Διαχείρισης και Γραφείο Γραμματείας.
4. Δ/νσεις Τεχνικών Έργων ανά Περιφερειακή
Ενότητα, για έργα εντός διοικητικών ορίων των
Νομών, με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής
και Τμήματα (με αρμοδιότητες Δ/νουσας Υπηρεσίας): Συγκοινωνιακών Έργων, Υδραυλικών - Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Κτιριακών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Συντήρησης, Προγράμματος-Μελετών και Γραφείο Γραμματείας.
Στη ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα πρέπει
να υπάρχουν:
1. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με αναφορά σε όλη την Περιφέρεια και
Τμήματα: Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος,
Διαχείρισης Υδάτων, Γραφείο Γραμματείας
2. Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ανά Περιφερειακή Ενότητα με Τμήματα:
Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Υδάτων, Γραφείο Γραμματείας
• Η ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων προγραμματισμού και εσωτερικής λειτουργίας στη Γενική Δ/
νση Προγραμματισμού και Εσωτερικής Λειτουργίας είναι ακατανόητη. Δεν μπορεί να βρίσκονται
στην ίδια Γενική Δ/νση αρμοδιότητες αναπτυξιακού χαρακτήρα, φύσει εξωστρεφείς (αναπτυξιακός σχεδιασμός, διαχείριση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κίνητρα ενίσχυσης ιδιωτικών
επενδύσεων, υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων) και αρμοδιότητες εσωστρεφείς όπως είναι η Δ/νση Προσωπικού της Περιφέρειας και τα οικονομικά που
αφορούν τη λειτουργία της. Συνεπώς θα πρέπει
να γίνουν δύο διαφορετικές Γενικές Δ/νσεις: Γενική Δ/νση Προγραμματισμού και Γενική Δ/νση
Εσωτερικής Λειτουργίας. Σε διαφορετική περί-
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πτωση η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
δεν μπορεί να είναι πουθενά αλλού παρά μόνο
στη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης.
• Επίσης απουσιάζει εντελώς η αποκεντρωμένη σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.)
διάρθρωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, είτε
με ανεξάρτητη Δ/νση, όπως συμβαίνει σε άλλες
Γενικές Δ/νσεις, ή τουλάχιστον ανεξάρτητου αυτοτελούς τμήματος με τις ανάλογες αρμοδιότητες, με
εξαίρεση μόνο αυτές του τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης που υλοποιούνται αποκλειστικά στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας.
• Τέλος δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε την
απουσία Δ/νσης ή τουλάχιστον αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας, όταν εδώ και χρόνια εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το
Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης και η εφαρμογή της
στοχοθεσίας για κάθε Δ/νση που είναι υποχρεωτική από το Νόμο.
• Η πλήρης σύγχυση επέρχεται στον καθορισμό
των κλάδων που μπορεί να προΐστανται στα διάφορα επίπεδα διοίκησης:
1. Στη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, όπου πρέπει να
μεταφερθεί η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού καθώς και στη Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος και Υποδομών, προβλέπεται μεταξύ άλλων
ότι μπορεί να προΐστανται υπάλληλοι κλάδων ΠΕ
Μηχανικών, ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στη
Δημόσια Διοίκηση με τα απαιτούμενα προσόντα
ετών υπηρεσίας, καθώς οι πρώτοι απόφοιτοι των
αντίστοιχων σχολών βγήκαν μόλις τα τελευταία
χρόνια (π.χ. Οικονομίας-Διοίκησης και Παραγωγής-Διοίκησης, Χωροταξίας-Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης), ενώ δεν αναφέρονται οι βασικές ειδικότητες των μηχανικών που
αποτελούν το πιο δυναμικό κομμάτι της Δημόσιας Διοίκησης (πολιτικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, χημικοί).
Ανάλογα ισχύουν και για τα άλλα επίπεδα διοίκησης (Δ/νσεις και Τμήματα), όπου πολλές φορές
δεν υπάρχει αντιστοιχία με το απαιτούμενο γνωστικό αντικείμενο. Επίσης παρατηρείται σε πολλά
τμήματα να ζητούνται ειδικότητες άσχετες με το
αντικείμενο πχ τμήμα Εργαστηρίων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων, μπορεί να προΐσταται ΠΕ Βιολόγων (!!!) και όχι ειδικότητες ΠΕ Μηχανικών ή /και
μπορούν να προΐστανται ΤΕ κάποιων ειδικοτήτων
και όχι οι αντίστοιχες ΠΕ ειδικότητες (πχ στο τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού μπορεί να προΐσταται ΤΕ
Τοπογράφων και όχι ΠΕ Τοπογράφων )
2. Με βάση τα παραπάνω, όπου υπάρχει αναφορά
σε επίπεδο Γενικών Δ/νσεων και Δ/νσεων συγκεκριμένης ειδικότητας μηχανικού, να αντικατασταθεί οπωσδήποτε με αναφορά σε κλάδο ΠΕ
Μηχανικών γενικά και να γίνει μόνο εξειδίκευση
ειδικοτήτων σε επίπεδο τμημάτων με βάση τις
αρμοδιότητές τους και το γνωστικό αντικείμενο
των απαιτούμενων ειδικοτήτων.
Β. Όσον αφορά το σχέδιο Π.Δ. για τον Οργανισμό
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, φαίνεται να επαναλαμβάνονται κάποια, ευτυχώς λιγότερα, από τα
προβλήματα που έχει και ο οργανισμός των Αιρετών Περιφερειών, ορισμένα από τα οποία επισημαίνονται παρακάτω:
1. Στο μέρος Β, άρθρο 11 «Μεταβατικές Διατάξεις» προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας
ορισμένων Δ/νσεων (ΔΙΣΑ, ΔΔΕ, ΔΕΚΕ, ΔΕΣΕ)
μέχρι 1-7-2011 στα πλαίσια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με προσωρινή υπαγωγή τους στη
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής στην οποία προΐσταται υπάλληλος των
κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.
Είναι άξιο απορίας (;) πώς στην υποκείμενη Δ/
νση Σχεδιασμού και στα τρία (3) τμήματά της δεν
υπάρχει αναφορά για προϊσταμένους κλάδου ΠΕ
Μηχανικών, όταν:
(α) Σήμερα οι προϊστάμενοι των συγκεκριμένων
Δ/νσεων και των τμημάτων τους είναι, τουλάχι-

στον οι μισοί, αποκλειστικά ΠΕ Μηχανικοί, έχοντας σημαντικό μερίδιο στο κύρος που απέκτησαν
αυτές οι υπηρεσίες πανελλαδικά (θεωρητικά
έστω και για έξι (6) μήνες βρίσκονται στον αέρα).
(β) Για τις συγκεκριμένες θέσεις αναφέρονται
κλάδοι από τους οποίους υπάρχουν ελάχιστοι
πτυχιούχοι και με πολύ λίγα χρόνια υπηρεσίας.
Πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί για τη Δ/νση
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και τα τμήματά της,
ότι μπορεί να προΐστανται και υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
2. Στο σχέδιο ΠΔ για τον οργανισμό της Αιρετής Περιφέρειας και συγκεκριμένα στη Δ/νση Τεχνικών
Έργων αναφέρεται το Τμήμα Εργαστηρίου (χωρίς
περιγραφή αρμοδιοτήτων). Στη Δ/νση Τεχνική του
σχεδίου ΠΔ για τον οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρεται επίσης Τμήμα Ελέγχου
Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων με τις αρμοδιότητες που έχουν σήμερα τα τμήματα εργαστηρίων στα πλαίσια της Δ/νσης Δημοσίων Έργων.
Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα θα πρέπει να διευκρινισθεί τελικά που θα ανήκει, στην Αιρετή
Περιφέρεια ή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση;
Εκφράζοντας την αγωνία για πετυχημένη κατά το
δυνατόν λειτουργία του νέου θεσμού παρ’ όλες
τις επιφυλάξεις μας για το γενικότερο σχεδιασμό
που έγινε στην παρούσα συγκυρία και την πίστη
μας για μια σύγχρονη, αποκεντρωμένη, παραγωγική και δημοκρατική αυτοδιοίκηση, θέλουμε να
ελπίζουμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις μας, γιατί στην αντίθετη περίπτωση και
για δύο τουλάχιστον χρόνια, δηλαδή έως ότου
αλλάξουν οι ίδιοι Περιφερειάρχες σ’ αυτόν τον
Οργανισμό, θα επικρατήσει πραγματικό χάος.
n ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπόκεινται σε ένα ιδιαίτερο
καθεστώς ασφάλισης και παρά τα αυξημένα προσόντα τους, παραμένουν όχι μόνο οι χαμηλότερα
αμειβόμενοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
αλλά και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Έτσι,
παρότι προσφέρουν την ίδια εργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς έχουν αδικαιολόγητες
διαφορές αποδοχών.
Επιπλέον όπως οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί
που εργάζονται σε άλλους τομείς του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., έτσι και εμείς, οι μηχανικοί
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναλαμβάνουμε ευθύνες, εξελισσόμαστε σύμφωνα με τις ίδιες
θεσμικές ρυθμίσεις και ανταποκρινόμαστε σε όλες
τις υποχρεώσεις της ιδιότητας του μηχανικού, ως
μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Με αφορμή τη διαβούλευση για το Ενιαίο Μισθολόγιο και τους στόχους του που είναι:
• να συνδέεται με την αξιολόγηση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων,
• να ακολουθεί το σύστημα σταδιοδρομίας.
• να συνδέεται με τη σπουδαιότητα των ασκούμενων καθηκόντων και την κατοχή θέσεων ευθύνης,
• να συγκλίνει από άποψη δομής και τάσεων προς
τα ευρωπαϊκά συστήματα αμοιβών,
και με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, λαμβάνοντας
υπόψη ότι τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια βιώνουμε μια συνεχή αδικία όσον αφορά την εξέλιξη
και τη μισθοδοσία μας, διατυπώνουμε την πρόταση μας προς το Τ.Ε.Ε. και την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
«Στην κατάρτιση του Ενιαίου Μισθολογίου από
το 2011 οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενταχθούν στον ίδιο
πίνακα αμοιβών με τους υπόλοιπους Μηχανικούς
του Δημοσίου Τομέα». n

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Βιβλιοπαρουσίαση
Ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία,
σε ό,τι αφορά τη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική,
φιλοδοξεί να καλύψει το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητή Κ.Πιτιλάκη, που κυκλοφόρησε πρόσφατα
από τις εκδόσεις «Ζήτη». Το βιβλίο απευθύνεται
σε φοιτητές των τελευταίων εξαμήνων του προπτυχιακού κύκλου σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών, σε μεταπτυχιακούς πολιτικούς μηχανικούς, γεωλόγους και σεισμολόγους, και φυσικά
σε επαγγελματίες του κλάδου.
Η γεωτεχνική σεισμική μηχανική αναπτύχθηκε
τις τελευταίες δεκαετίες ως ιδιαίτερος κλάδος
της σεισμικής μηχανικής. Αφορμή στάθηκαν ορισμένοι μεγάλοι και καταστροφικοί σεισμοί, όπου
αναδείχθηκε περίτρανα ο ρόλος των εδαφικών
συνθηκών -και η ιδιαίτερα πολύπλοκη συμπεριφορά του εδάφους.
Τέτοιοι σεισμοί ήταν αυτοί στο Anchorage (Αλάσκα) και τη Niigata (Ιαπωνία) τη δεκαετία του
1960, και στην Πόλη του Μεξικού δύο δεκαετίες
αργότερα.
Παράλληλα, η κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων, καθώς και η εκμετάλλευση και μεταφορά πετρελαϊκών κοιτασμάτων στην ανοικτή
θάλασσα ή σε ιδιαίτερα σεισμογενές περιβάλλον, σε συνδυασμό με την εκρηκτική οικιστική
ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα, και τη συνακόλουθη ανάγκη οικιστικής εκμετάλλευσης περιοχών σε σεισμογενές περιβάλλον, προκάλεσαν μια
σημαντικότατη και αυτόνομη ανάπτυξη της γεωτεχνικής σεισμικής μηχανικής.
Η παρουσίαση των θεμάτων του βιβλίου οργανώθηκε σε επτά κεφάλαια. Στο πρώτο παρουσιάζονται και αναλύονται χαρακτηριστικές βλάβες και
αστοχίες από διαφόρους σεισμούς. Το δεύτερο
είναι μια γενική εισαγωγή στη σεισμολογία και
στις παραμέτρους που περιγράφουν τη γένεση
των σεισμών, καθώς και τις μεθόδους και τα όργανα μέτρησης έντασης, σφοδρότητας κτλ. Στο
τρίτο παρουσιάζονται βασικά θέματα της τεχνικής
σεισμολογίας. Το τέταρτο ασχολείται με το σπουδαίο πρόβλημα της σεισμικής επικινδυνότητας
και την «πιθανοτική» εκτίμηση του σεισμικού
σχεδιασμού, με συγκεκριμένα παραδείγματαεφαρμογές από τον ελλαδικό χώρο. Στο πέμπτο
κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της
θεωρίας των ελαστικών κυμάτων.
Στα επόμενα δύο κεφάλαια αναλύονται τα κατεξοχήν θέματα που ενδιαφέρουν το βιβλίο, τα οποία
είναι στο μεν έκτο κεφάλαιο η εδαφοδυναμική,
στο δε έβδομο η θεωρητική και πρακτική εκτίμηση της ισχυρής εδαφικής σεισμικής ταλάντωσης
και του σεισμικού φορτίου σχεδιασμού των κατασκευών.
Παράλληλα, αξιολογούνται σχετικές διατάξεις
των εν ισχύ αντισεισμικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωκώδικα 8, του ΕΑΚ
2000 και του IBC2000, που ισχύει στις ΗΠΑ και
διατυπώνονται προτάσεις. n

18/409
ΤΕΥΧΟΣ

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Τάσος Μουρατίδης

Πρόεδρος Εγνατίας Οδού Α.Ε.

«Εγνατία» με διαφάνεια και περιστολή δαπανών
n Αλεξάνδρα Γούτα
Η αποπληρωμή των
δανείων της Εγνατίας
γίνεται από εθνικούς
πόρους, επιστροφή ΦΠΑ
και εισπράξεις τελών διοδίων. Η τελευταία αυτή
πηγή, πέραν του ότι είναι
μια υποχρέωση απέναντι
στην Ε.Ε, είναι ιδιαίτερα
σημαντική και πρέπει να
αξιοποιηθεί επ’ ωφελεία
του πολίτη.
Μειώσαμε κατά 40% τα
λειτουργικά έξοδα της
εταιρίας το 2010, ενώ,
μέσω μειωτικών λογαριασμών διεκδικούμε από
αναδόχους κατασκευής
χρήματα από πιστοποιήσεις έργων, αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Μέχρι στιγμής δεν
υπάρχει απόφαση για
εμπλοκή της Εγνατίας
στο έργο του Μετρό
Θεσσαλονίκης
Η δράση της Εγνατίας
Οδού σε διάφορες περιοχές της χώρας, για υλοποίηση ποικίλων έργων
υποδομής δεν μπορεί να
αποτελεί πάγια πρακτική.
Ο «Καλλικράτης» θα
δώσει τη δυνατότητα σε
τεχνικές υπηρεσίες νέων
δήμων να στελεχωθούν/
οργανωθούν, ώστε να
εκτελούν τέτοιου μεγέθους έργα
Το ζήτημα της λειτουργίας και συντήρησης
του αυτοκινητοδρόμου
είναι τεράστιο. Σχετικά
σύντομα αναμένεται να
εμφανισθούν και οι επιπτώσεις της επιπόνησης
των οδοστρωμάτων από
την κυκλοφορία.

Ποσό ύψους 180 εκατ. ευρώ από τα συσσωρευμένα δάνεια της Εγνατίας Οδού ΑΕ, εκτιμάται ότι θα
έχει εξοφλήσει μέχρι το τέλος του 2010 η εταιρία,
παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, όπως
ανακοίνωσε –μιλώντας στο «Τεχνογράφημα» ο
πρόεδρός της, Τάσος Μουρατίδης.
Σε ότι αφορά τα νέα διόδια επί της οδού, ο κ.
Μουρατίδης διατύπωσε την εκτίμηση ότι το αντίτιμο θα είναι αισθητά μικρότερο από εκείνο που
προβλέπεται στις συμβάσεις παραχώρησης. Ο
ίδιος επεσήμανε ότι εντός του 2012, προβλέπεται
να ξεκινήσει και η εγκατάσταση του συστήματος
ηλεκτρονικών διοδίων.
Για τους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών
(ΣΕΑ) κατά μήκος της Εγνατίας, ο κ. Μουρατίδης ανακοίνωσε ότι εντός του 2011 προβλέπεται
να ξεκινήσει η λειτουργία εκείνων της Ηπείρου
(Ελευθεροχώρι) και της Θράκης (Σώστης, Αρδάνιο). Παράλληλα, έπονται περισσότεροι διαγωνισμοί για ΣΕΑ, με προτεραιότητα, πιθανότατα, σε
Περιστέρι (Ηπείρου), Πολύμυλο (Κοζάνης) και
Καρβάλη (Αν. Μακεδονίας).
Ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού υπενθύμισε το
χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης: εντός του
2011 θα είναι έτοιμο για δημοπράτηση το πρώτο
τμήμα του έργου, για το οποίο η «Εγνατία» θα
μεριμνήσει ώστε να ωριμάσει μελετητικά και να
χρηματοδοτηθεί από το τομεακό πρόγραμμα του
ΥΠΟΜΕΔΙ. Στόχος είναι επίσης, εντός του 2011 να
είναι έτοιμο για ένταξη προς χρηματοδότηση και
δημοπράτηση και το έργο αναβάθμισης της εσωτερικής ανατολικής περιφερειακής.
Ο κ. Μουρατίδης γνωστοποίησε την πρόθεση
επέκτασης της εταιρίας και σε άλλες χώρες του
εξωτερικού (Βουλγαρία, Σερβία, πΓΔΜ), πέραν
εκείνων στις οποίες δραστηριοποιείται ήδη.
Μίλησε ακόμη για το προσωπικό της εταιρίας και
το πώς θα γίνουν τυχόν νέες προσλήψεις, για τις
ΣΔΙΤ, τις καινοτόμες δράσεις της Εγνατίας (πχ,
δημιουργία Τράπεζας Δεδομένων Οδών και σχέδια αντιμετώπισης οδικών συμβάντων), το μετρό
Θεσσαλονίκης, τον «Καλλικράτη» και τη συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
n Με βάση τόσο το επιστημονικό σας υπόβαθρο,
όσο και την επαγγελματική σας δραστηριότητα,
είσαστε πολύπειρος σε θέματα μεγάλων έργων
υποδομής, όπως η Εγνατία Οδός. Από τη θέση
του προέδρου της ομώνυμης Εταιρείας, ποιους
στόχους έχετε θέσει για τη θητεία σας;
-Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είναι ένας δημόσιος
φορέας υλοποίησης και διαχείρισης έργων υποδομής, πρωτίστως έργων οδοποιίας. Κατά τα 14
χρόνια της λειτουργίας της παρήγαγε εξαιρετικά
σημαντικό έργο, με την κατασκευή 670 χλμ. κεντρικής αρτηρίας του αυτοκινητοδρόμου και 180

χλμ. καθέτων αξόνων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ήταν 7 δισ. €, εκ των οποίων 3,2
δισ. € κοινοτικοί πόροι.
-Στον επιχειρησιακό τομέα, ο στόχος είναι να
ολοκληρωθούν τα έργα των καθέτων αξόνων «Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή», «Δερβένι - Προμαχώνας», «Κομοτηνή – Νυμφαία -Ελληνοβουλγαρικά
σύνορα», «Αρδάνιο - Ορμένιο», τα οποία ευρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ και διάφορα άλλα οδικά
έργα έχουν προγραμματισθεί, όπως το τμήμα
«Φλώρινα-Νίκη» του κάθετου άξονα 50 στη Δυτική Μακεδονία, οι δύο περιμετρικοί δακτύλιοι της
Θεσσαλονίκης, ο άξονας «Σέρρες-Δράμα-Καβάλα», ο κάθετος άξονας «Ξάνθη-Εχίνος-ΜελίβοιαΣύνορα», Περιφερειακές οδοί σε Καβάλα, Ξάνθη,
Αλεξανδρούπολη.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο δράσης για την
«Εγνατία» είναι τα έργα υποδομής στα νησιά του
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Πέρα από τον τεχνικό και διαχειριστικό χαρακτήρα της δράσης αυτής, υπάρχει και ένα σοβαρό ζήτημα κοινωνικής
ευθύνης. Έχουμε τη δυνατότητα και συγχρόνως
την υποχρέωση, να κινηθούμε μεθοδικά και αποτελεσματικά, ώστε τα έργα αυτά, πολλά από τα
οποία καθυστερούν επί πολλά χρόνια, να γίνουν
πραγματικότητα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και να
βελτιώσουν αισθητά τη φυσιογνωμία των νησιών
μας. Αυτό θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην τοπική
οικονομία, στον τουρισμό, στην ανάπτυξη αλλά και
στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
-Τεράστιο είναι και το ζήτημα της λειτουργίας και
της συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου. Η έλλειψη
σε υποδομές εξυπηρέτησης και ανεφοδιασμού
είναι εμφανής, ενώ σχετικά σύντομα αναμένεται
να εμφανισθούν και οι επιπτώσεις της επιπόνησης των οδοστρωμάτων από την κυκλοφορία
αλλά και της εν γένει χρήσης της οδού. Σταθμοί
εξυπηρέτησης, αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων
στάθμευσης και αναψυχής και προγραμματισμός
κύριας συντήρησης της οδού είναι ορισμένα από
τα επόμενα βήματα. Η ορθολογική αξιοποίηση
πόρων και έμψυχου δυναμικού για την επίτευξη
του στόχου αυτού είναι επιβεβλημένη.
-Οι νέες καινοτόμες δράσεις αποτελούν επίσης ένα πεδίο όπου η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έχει
πολλά να προσφέρει. Οι δράσεις αυτές έχουν
σχέση αφενός μεν με τη μεγάλη εμπειρία που
έχει αποκτηθεί σε συγκεκριμένους τομείς, όπως
γεωτεχνικά έργα, κατολισθήσεις, γέφυρες, σήραγγες και αφετέρου με σύγχρονες προκλήσεις,
όπως θέματα πανελλαδικού ενδιαφέροντος που
αφορούν την οδική ασφάλεια, τη διαχείριση της
αξιολόγησης και συντήρησης των οδών, τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων των οδών, τα σχέδια αντιμετώπισης οδικών συμβάντων (incident
management).
-Στον τομέα της διαχείρισης των πόρων, η διαφάνεια, η περιστολή δαπανών και ο σεβασμός στο

υστέρημα του Έλληνα πολίτη αποτελούν για εμάς
κατευθυντήριο άξονα και αυτονόητη υποχρέωση.
Ήδη έχουμε επιτύχει να μειώσουμε κατά 40% τα
λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας κατά το 2010 (σε
σχέση με το 2009), ενώ, μέσω μειωτικών λογαριασμών διεκδικούμε από αναδόχους κατασκευής
χρήματα από πιστοποιήσεις έργων, αχρεωστήτως
καταβληθέντα.
Ο εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών
αλλά και του κόστους μελετών και έργων είναι
προϋποθέσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η οποία, ιδιαίτερα στη σημερινή
συγκυρία, είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη της
Εταιρείας.
n Δεν είναι μυστικό ότι η Εγνατία Οδός επιβαρύνεται με τεράστια δάνεια και ο ίδιος έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι η Εταιρεία δεν αποκλείεται
να βρεθεί προ εκπλήξεως αν οι τράπεζες δεν τα
ανανεώσουν. Υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη σε
αυτό το πεδίο;
To ύψος του δανεισμού στο τέλος του 2009 ήταν
1,1 δισ. € έναντι 175 εκ. € στο τέλος του 2003.
Το πιο μεγάλο μέρος του δανεισμού αυτού συνήφθη από την προηγούμενη διοίκηση έναντι
υποχρέωσης αποπληρωμής μέσω εισπράξεων
τελών διοδίων και επιστροφής ΦΠΑ. Ο δανεισμός
αυτός είναι ένα βαρύ φορτίο για την Εταιρεία και
ο αγώνας για την εξυπηρέτηση των σχετικών υποχρεώσεων είναι διαρκής. Κατά τη διάρκεια του
2010 έγιναν σημαντικά βήματα και μέχρι τέλος
του έτους θα έχουν εξοφληθεί 180 εκ. €, ποσό
σημαντικό δεδομένων των συνθηκών. Η αποπληρωμή των δανείων γίνεται σήμερα από εθνικούς
πόρους, από επιστροφή ΦΠΑ και από εισπράξεις
τελών διοδίων. Η τελευταία αυτή πηγή, πέραν του
ότι είναι μια υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει
να αξιοποιηθεί επ’ ωφελεία του πολίτη και του
δημοσίου συμφέροντος.
n Οι εργαζόμενοι στην Εγνατία είχαν προτείνει
την εμπλοκή της εταιρείας, σε έργα όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο;
Η εμπλοκή της Εταιρείας σε διάφορα έργα, όπως
το «Μετρό Θεσσαλονίκης» είναι ένα ζήτημα που
αφορά το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Μέχρι στιγμής
δεν υπάρχει κάποια σχετική απόφαση.
n Το κράτος συχνά αναθέτει σε Ανώνυμες Εταιρείες που ιδρύει έργα εκτός του αρχικού τους
αντικειμένου και ενίοτε εκτός του αντικειμένου
τους γενικώς. Εσείς ως πρόεδρος της μεγαλύτερης τεχνικής ΑΕ του Δημοσίου, αλλά και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, τι πιστεύετε ότι πρέπει
να γίνει για να υποστηριχτούν και να γίνουν πιο
αποτελεσματικές οι δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες;
Στα χρόνια που πέρασαν και κατά τη διάρκεια της

19/409
ΤΕΥΧΟΣ

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου, η «Εγνατία
Οδός» υλοποίησε και πολλά μικρά έργα υποδομής για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Σήμερα η τεχνική επάρκεια και η αξιοπιστία της
Εταιρείας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την
εκτέλεση παρόμοιων έργων σε διάφορες περιοχές
της χώρας υπό την αιγίδα της «Εγνατίας», εφόσον
οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης το ζητούν.
Στο κάλεσμα αυτό η «Εγνατία Οδός» έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί με απόλυτη συνέπεια και
συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης. Ωστόσο, η
δράση αυτή της Εταιρείας σε διάφορες περιοχές
της χώρας και με αντικείμενο την υλοποίηση ποικίλων έργων υποδομής δεν μπορεί να αποτελεί
μια πάγια πρακτική. Εκτιμώ ότι η εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου του «Καλλικράτη» θα δώσει τη δυνατότητα σε τεχνικές υπηρεσίες νέων
δήμων να στελεχωθούν και να οργανωθούν ούτως
ώστε να εκτελούν τέτοιου μεγέθους έργα κατά
τον καλύτερο τρόπο. Ασφαλώς, ο στόχος είναι
και πρέπει να είναι η αρμονική συνύπαρξη όλων
των δημόσιων φορέων εκτέλεσης τεχνικών έργων
από την «Εγνατία» και τις Διευθύνσεις Δημ. Έργων μέχρι τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων και τις
Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων.
n Η Εταιρία έχει αξιόλογα έργα εν εξελίξει στο
εξωτερικό (διαχείριση και επίβλεψη έργων σε
Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία). Ποιος είναι ο στόχος σας για τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό από εδώ και πέρα; Προβλέπεται μεγαλύτερο
άνοιγμα εκτός των συνόρων;
Οι δραστηριότητες της «Εγνατίας» σε Βαλκανικές
χώρες, στο πεδίο της διαχείρισης και της επίβλεψης έργων είναι σημαντικές, υπολείπονται,
ωστόσο, των δυνατοτήτων της Εταιρείας. Στόχος
είναι οι δραστηριότητες να επεκταθούν και σε
άλλες χώρες (Βουλγαρία, Σερβία, FΥROM) και η
παρουσία μας να εδραιωθεί στο σύνολο της Βαλκανικής.
n Ένα από τα θέματα που «καίνε» τους Θεσσαλονικείς είναι η Εξωτερική Περιφερειακή, σε
σχέση με την οποία ανακοινώσατε πρόσφατα και
τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό μιας σειράς έργων. Είναι εξασφαλισμένοι οι πόροι για το πρώτο
έστω τμήμα του έργου; Πότε αναμένεται να δημοπρατηθεί; Πόσο αναμένεται να κοστίσουν οι
απαλλοτριώσεις;
Η «Εξωτερική Περιφερειακή» Οδός της Θεσσαλονίκης είναι πράγματι ένα ζήτημα πρωταρχικής
σημασίας για την πόλη και για την «Εγνατία». Το
έλλειμμα υποδομών που παρατηρείται στην πόλη
οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αποσπασματικότητα των σχετικών δράσεων και στην προχειρότητα του σχεδιασμού, όπως στην περίπτωση της
υποθαλάσσιας αρτηρίας. Ήδη αντιμετωπίζονται
με τη σοβαρότητα που απαιτείται, στο πλαίσιο του
«Σχεδίου Ανάπτυξης των Υποδομών των Μεταφο-

ρών (Master Plan)», οι προτάσεις της Επιτροπής
των Εμπειρογνωμόνων οι οποίες έχουν διατυπωθεί και παρουσιασθεί στην ημερίδα της 6ης Σεπτεμβρίου στο ΤΕΕ. Εν αναμονή του διεθνούς διαγωνισμού για την εκπόνηση του «Master Plan»,
η «Εγνατία», η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη
του συντονισμού του σχεδιασμού των έργων, προωθεί μελετητικές δράσεις για συγκεκριμένα έργα,
των οποίων η αναγκαιότητα είναι αδιαμφισβήτητη.
Τέτοια έργα είναι η «Αναβάθμιση της Εσωτερικής
Δυτικής Περιφερειακής», η «Κατασκευή της Εξωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Γηροκομείου έως
Α/Κ Πεύκων» και η «Κατασκευή του Ανατολικού
Εξωτερικού Δακτυλίου της Θεσσαλονίκης».
Το πρώτο τμήμα του έργου της Εξωτερικής Περιφερειακής, δηλαδή το τμήμα «Α/Κ ΓηροκομείουΑ/Κ Πεύκων» θα είναι έτοιμο για δημοπράτηση
εντός του 2011. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι «ενδεικτικά» και όχι
δεσμευτικά είχαν εγγραφεί πιστώσεις στο ΕΣΠΑ
για την Περιφερειακή από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ωστόσο, η «Εγνατία» θα μεριμνήσει για τη μελετητική «ωρίμανση» του έργου
και για τη χρηματοδότησή του από το Τομεακό
Πρόγραμμα του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι της
τάξης των 60 εκ. € (+ΦΠΑ), ενώ το κόστος των
απαλλοτριώσεων ξεπερνά τα 5 εκ. €.
Στόχος μας είναι, εντός του 2011, να είναι έτοιμη
για ένταξη προς χρηματοδότηση και δημοπράτηση και η «Αναβάθμιση της Εσωτερικής Ανατολικής Περιφερειακής».
Στη συνέχεια και ανάλογα με το βαθμό «ωρίμανσής» τους, μπορούν να ενταχθούν για χρηματοδότηση συναφή έργα όπως η «Διαπλάτυνση της
Ανατολικής Περιφερειακής», η «Αναβάθμιση της
Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών» μέχρι το Σχολάρι, η «Κατασκευή του Ανατολικού Εξωτερικού
Δακτυλίου», κ.α

περί ΣΔΙΤ και ΠΔΕ. Κατά την άποψή σας, πώς
πρέπει να χρησιμοποιείται το εργαλείο των ΣΔΙΤ;
Η μέθοδος ΣΔΙΤ για χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων είναι αναμφίβολα ένα χρήσιμο εργαλείο.
Σε περιπτώσεις όπου το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα (π.χ.
ΕΣΠΑ) έχουν εξαντληθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση. Για την περίπτωση της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, προσωπικά
είμαι επιφυλακτικός επειδή πιστεύω ότι το έργο
αυτό δεν προσφέρεται για χρηματοδότηση μέσω
ΣΔΙΤ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το ζήτημα αυτό
θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης
και, σε τελευταία ανάλυση, πολιτικής επιλογής.
n Πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι ότι έργα όπως
το μετρό Θεσσαλονίκης πρέπει να έχουν δική
τους διοίκηση, με έδρα «πάνω» στα εργοτάξια…
Αναμφίβολα, η σωστή διαχείριση και η αξιόπιστη
επίβλεψη ενός έργου προϋποθέτουν φυσική παρουσία, άμεση ενημέρωση και σαφή κατανόηση
του τεχνικού αντικειμένου. Από την άλλη πλευρά,
η εταιρεία «Αττικό Μετρό Α.Ε.» έχει μια πολύ
αξιόλογη μακροχρόνια εμπειρία, η οποία μπορεί
και πρέπει να αξιοποιηθεί. Πιστεύω ότι τόσο η Διοίκηση της Εταιρείας, όσο και η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου γνωρίζουν τα δεδομένα και λαμβάνουν μέτρα για εξάλειψη των προβλημάτων που
έχουν εμφανισθεί.

n Οι απαλλοτριώσεις αποτελούν πάντα μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία. Προτείνετε κάποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα;
Το θέμα των απαλλοτριώσεων αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο στην υλοποίηση των Δημοσίων Έργων
και ήδη αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο ΥΠΟ.
ΜΕ.ΔΙ με ενεργοποίηση των διατάξεων για τα
Ολυμπιακά έργα και με ειδική νομοθετική ρύθμιση για επίσπευση των συναφών διαδικασιών.
Ωστόσο, ακόμη πιο σοβαρό είναι, στα συγχρημαn Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει προτείνει το συνδυασμό του τοδοτούμενα έργα της «Εγνατίας», το πρόβλημα
υπό μελέτη έργου της Εξωτερικής Περιφερεια- της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που δημικής με έργα εναλλακτικών συγκοινωνιακών μέ- ουργεί τεράστιες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα,
σων και σταθερής τροχιάς…
έργα, «ώριμα» από μελετητικής άποψης, να μην
Συμφωνώ απόλυτα. Άλλωστε το συγκεκριμένο μπορούν να ενταχθούν για χρηματοδότηση και
ζήτημα ήταν ένα από τα «αδύνατα» σημεία του δημοπράτηση. Στο σημείο αυτό, νομίζω, ότι μια
προηγούμενου σχεδιασμού. Αντίθετα, η κεντρι- ειδική ρύθμιση για επίσπευση των διαδικασιών
κή φιλοσοφία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, είναι επιβεβλημένη.
η οποία αποτυπώνεται και στο σχετικό Πόρισμα,
αποτελείται από τρία βασικά συστατικά: την αρ- n Κατά μήκος της Εγνατίας έχουν εγκατασταθεί
τιότητα του κυκλοφοριακού σχεδιασμού (κυκλο- πολλά πρωτοποριακά συστήματα, από κάμερες
φοριακή επάρκεια κλάδων κόμβων και ακτινικών διαχείρισης κυκλοφορίας και πίνακες υποβοσυνδέσεων, οδική ασφάλεια), το σεβασμό στο ήθησής της, μέχρι «ζυγαριές» για το υπέρβαρο
περιβάλλον και τη βιώσιμη «κινητικότητα», με των φορτηγών. Ποιο είναι το feedback και τα
έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
στατιστικά που έχετε σήμερα;
Στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού λειτουρn Κάθε φορά που μιλάμε για ένα μεγάλο έργο γεί μεγάλος αριθμός τεχνολογικών συστημάτων
επανέρχεται στο προσκήνιο η γνωστή συζήτηση

Το πρώτο τμήμα του
έργου της Εξωτερικής
Περιφερειακής («Α/Κ
Γηροκομείου-Α/Κ Πεύκων») θα είναι έτοιμο για
δημοπράτηση εντός του
2011. Ο προϋπολογισμός
του είναι 60 εκ. € (+ΦΠΑ)
και το κόστος των απαλλοτριώσεων ξεπερνά τα
5 εκ. €.
Στόχος μας είναι, εντός
του 2011, να είναι έτοιμη
για ένταξη προς χρηματοδότηση και δημοπράτηση και η «Αναβάθμιση
της Εσωτερικής Ανατολικής Περιφερειακής».
Πιστεύω ότι το έργο της
Εξωτερικής Περιφερειακής δεν προσφέρεται
για χρηματοδότηση μέσω
ΣΔΙΤ.
Το πρόβλημα της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των συγχρηματοδοτουμενων έργων
της Εγνατίας δημιουργεί
τεράστιες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα,
έργα, «ώριμα» από μελετητικής άποψης, να μην
μπορούν να ενταχθούν
για χρηματοδότηση και
δημοπράτηση. Μια ειδική
ρύθμιση για επίσπευση
των διαδικασιών είναι
επιβεβλημένη.
Η «Εγνατία» ασφαλώς
και χρειάζεται έκτακτο
προσωπικό. Ομως, οι
όποιες προσλήψεις
γίνουν, θα είναι οι
εντελώς απαραίτητες,
και θα γίνουν με απόλυτα
διαφανείς διαδικασίες,
όπως οι διαγωνισμοί
ΑΣΕΠ.
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ΣYNENTEYΞH
Εντός του 2009, ο τετραψήφιος (1077) της Εγνατίας δέχτηκε περίπου
8.000 κλήσεις, από τις
οποίες το 71% αφορούσε
θέματα άμεσης ανάγκης
χρηστών και 14%
κλήσεις της Τροχαίας για
θέματα ασφάλειας της
οδού.
Η συμβολή και διάθεση
συνεργασίας του ΤΕΕ/
Τ.Κ.Μ στο ζήτημα της
εκπόνησης του Σχεδίου
Ανάπτυξης των Υποδομών των Μεταφορών για
τη Θεσσαλονίκη, υπήρξε
εξαιρετικά πολύτιμη, με
θετικότατα, μέχρι σήμερα, αποτελέσματα

και εξοπλισμών με ιδιαίτερη έμφαση στα τμήματα
με μεγάλες σήραγγες. Ενδεικτικά αναφέρονται
οι κάμερες επιτήρησης κυκλοφορίας, πινακίδες
μεταβλητών μηνυμάτων, σήματα ρύθμισης κυκλοφορίας, μετεωρολογικοί σταθμοί, μετρητές
αέριων ρύπων, συστήματα ελέγχου οδοφωτισμού
και σταθμοί μέτρησης κυκλοφορίας (φόρτοι, σύνθεση, ταχύτητα, βάρη). Τα συστήματα διαχείρισης
κυκλοφορίας παρακολουθούν τα δεδομένα και
αποτελούν το βασικό εργαλείο για την ταχεία ανίχνευση και απόκριση στα έκτακτα συμβάντα και
την έγκαιρη παροχή πληροφοριών στους οδηγούς. Τελικός στόχος είναι η ασφαλής και άνετη
διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
Βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία της οδού είναι η επικοινωνία με τους χρήστες.
Μία από τις πλέον αποτελεσματικές καινοτομίες
στη λειτουργία της Εγνατίας Οδού είναι η ενεργοποίηση, από το 2004, τετραψήφιου τηλεφωνικού
αριθμού “1077” για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των χρηστών του αυτοκινητόδρομου με τα
Κέντρα Λειτουργίας της οδού. Εντός του 2009 καταγράφηκαν περί τις 8.000 κλήσεις από τις οποίες
το 71% αφορούσε θέματα άμεσης ανάγκης χρηστών και 14% αφορούσε κλήσεις της Τροχαίας
για θέματα ασφάλειας της οδού. Η λειτουργία του
“1077” στην Εγνατία Οδό σε συνδυασμό με άλλα
μέσα επικοινωνίας (τηλέφωνα SOS, αναμετάδοση
συχνοτήτων FM εντός των σηράγγων κ.λ.π.) συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας
της Εγνατίας Οδού και η μέχρι σήμερα εμπειρία
κρίνεται ιδιαίτερα θετική.
Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας της οδού (κυκλοφορία, ατυχήματα, περιβάλλον) παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού και
δημοσιεύονται, σε ετήσια βάση, σχετικοί δείκτες
και αναλυτικές εκθέσεις.

n Πότε προβλέπεται να λειτουργήσει ο πρώτος
ΣΕΑ;
Ήδη, ο πρώτος Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στην Κουλούρα Ημαθίας έχει τεθεί σε
λειτουργία. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν τρεις διαγωνισμοί για την ανάδειξη ισάριθμων αναδόχων
για κατασκευή ΣΕΑ στην Ήπειρο (Ελευθεροχώρι)
και στη Θράκη (Σώστης, Αρδάνιο), των οποίων η
λειτουργία προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του
2011. Θα ακολουθήσουν και άλλοι διαγωνισμοί
για ΣΕΑ, με προτεραιότητα, πιθανότατα, σε Περιστέρι (Ηπείρου), Πολύμυλο (Κοζάνης) και Καρβάλη (Αν. Μακεδονίας), ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών σε οδηγούς
και ταξιδιώτες.

n Ο αριθμός των συμβασιούχων της Εγνατίας
«ισοφάριζε» τον αντίστοιχο των μόνιμων. Με
βάση τα τελευταία δεδομένα στο χώρο των συμβασιούχων της ΕΟ ΑΕ, πιστεύετε ότι μπορεί να
επηρεαστεί η πορεία των έργων της Εταιρείας;
Το ζήτημα του προσωπικού επίβλεψης και διαχείρισης των έργων είναι σοβαρό. Η «Εγνατία» έχει
υποχρέωση, αφενός μεν να ευρίσκεται σε διαρκή
επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε τα έργα να εκτελούνται απρόσκοπτα και αποτελεσματικά, αφετέρου δε να χειρίζεται τα ζητήματα του προσωπικού
με διαφάνεια και περίσκεψη. Γνώμονας προς
την κατεύθυνση αυτήν είναι πάντοτε το δημόσιο
συμφέρον. Ασφαλώς και χρειάζεται η «Εγνατία»,
στην προοπτική των νέων υποχρεώσεων που έχει
αναλάβει στην Β. Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου, έκτακτο προσωπικό. Επειδή όμως το θέμα της
απασχόλησης παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία,
οι όποιες προσλήψεις γίνουν θα είναι οι εντελώς
απαραίτητες και θα γίνουν με απόλυτα διαφανείς
διαδικασίες, όπως οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ.
Όσον αφορά τα εν εξελίξει έργα, το προσωπικό
n Πρόσφατα λειτούργησαν οι πρώτοι σταθμοί της «Εγνατίας» τα διαχειρίζεται με τον καλύτερο
διοδίων της Εγνατίας. Ποιοι και πότε θα ακο- δυνατό τρόπο και, παρά τις δυσκολίες, είναι βέλουθήσουν και πόσο θα πληρώνουν σε αυτούς οι βαιο ότι θα τα ολοκληρώσει τεχνικά και διαχειριοδηγοί; Τι γίνεται με τα ηλεκτρονικά διόδια;
στικά με απόλυτη επιτυχία.
Ο πρώτος συμβατικός σταθμός διοδίων της Εγνατίας Οδού στον Πολύμυλο έχει ήδη τεθεί σε λει- n Σε ποια πεδία πιστεύετε ότι θα μπορούσε να
τουργία. Στόχος είναι να καλυφθεί, το ταχύτερο υπάρξει στενή συνεργασία της Εγνατίας Οδού με
δυνατό, το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου από το ΤΕΕ;
σύστημα «ηλεκτρονικών διοδίων». Η «Εγνατία» Η συμβολή του ΤΕΕ στην παραγωγή επιστημονιέχει ξεκινήσει τον «ανταγωνιστικό διάλογο» ώστε κής γνώσης και τεχνικού έργου είναι μεγάλη και
να φθάσει σύντομα σε δημοπράτηση του έργου διαχρονική. Το ΤΕΕ, με το επιστημονικό του δυκαι εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρονικών ναμικό και τις θέσεις του σε κρίσιμα ζητήματα
διοδίων εντός του 2012.
σχεδιασμού και προγραμματισμού υλοποίησης
Το θέμα της τιμολόγησης των διοδίων τελών των υποδομών, μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου ΥΠΟ- ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία κάθε περιοχής.
ΜΕΔΙ. Εκτιμώ, ωστόσο, ότι επειδή πρόκειται για Ποιος είναι αυτός; Είναι εκείνος που διασφαλίΔημόσιο Έργο και Δημόσιο Φορέα Διαχείρισης ζει μια σταθερή, αταλάντευτη στάση απέναντι σε
(«Εγνατία Οδός»), το αντίτιμο θα είναι αισθητά μεγάλα και κρίσιμα θέματα, όπου διαφορετικές
μικρότερο από το αντίστοιχο των Συμβάσεων Πα- προσεγγίσεις, διαφορετικές ερμηνείες αλλά και
ραχώρησης.
διαφορετικές πολιτικές συγκυρίες μπορεί να προΜέχρι την εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρο- καλούν αμφιταλαντεύσεις, παλινωδίες ή ναυάγια.
νικών διοδίων, αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο Εμείς έχουμε έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίκατασκευής και λειτουργίας προσωρινών «συμ- ας με το ΤΕΕ στην Κεντρική Μακεδονία και όχι
βατικών» σταθμών διοδίων κατά μήκος της αρ- μόνον. Εκπρόσωποι του ΤΕΕ συμμετέχουν σε
τηρίας, ούτως ώστε ο χρήστης της οδού και όχι επιστημονικές επιτροπές, τεχνικά συμβούλια
ο Έλληνας φορολογούμενος να επωμισθεί το κό- και ομάδες εμπειρογνωμόνων που συγκροτεί η
στος λειτουργίας και συντήρησης.
«Εγνατία Οδός».
Εξαιρετικά πολύτιμη υπήρξε η συμβολή και η
διάθεση συνεργασίας του ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ στο ζήτημα

της εκπόνησης του Σχεδίου Ανάπτυξης των Υποδομών των Μεταφορών για τη Θεσσαλονίκη, με
θετικότατα, μέχρι σήμερα, αποτελέσματα. Είμαι
βέβαιος ότι το κλίμα συνεργασίας έχει οριστικά
εδραιωθεί και θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα ώστε το έλλειμμα έργων, ειδικά στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης, να αναπληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο και η κοινή δράση για την υλοποίηση
των υποδομών των μεταφορών να προσφέρει το
όραμα και την προοπτική που χρειάζεται ο πολίτης και η πόλη. n

47 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΝΕΠΡΟΤ
Με την απονομή των βραβείων ΕΝΕΠΡΟΤ 2010,
αλλά και με 47 ενδιαφέρουσες εισηγήσεις σε
εννέα θεματικές ενότητες, έδωσε και φέτος το
«στίγμα» του στα δρώμενα της Θεσσαλονίκης το
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα
Πρότυπα και την Ποιότητα.
Το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 19-20
Νοεμβρίου 2010, στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και
την Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ), υπό την αιγίδα του
ΑΠΘ.
Συνδιοργανωτές ήταν το Γραφείο Προτυποποίησης ΑΠΘ, το Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, το Αλεξάνδρειο
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
και ο Δήμος Αμπελοκήπων, ενώ στη δημοσιοποίηση της διοργάνωσης βοήθησε το Επιμελητήριο
Χαλκιδικής.
Στο συνέδριο, στο οποίο κύρια θεματική ενότητα
ήταν τα «Πρότυπα και η Ποιότητα στην Εκπαίδευση», προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια ήταν
η Σύμβουλος της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων Δρ. Αλεξάνδρα
Ιωαννίδου, η οποία αναφέρθηκε στο αντικείμενο
της Δια Βίου Μάθησης και κήρυξε την έναρξη του
Συνεδρίου.
Την έναρξη των εργασιών ακολούθησε η απονομή
των βραβείων ΕΝΕΠΡΟΤ 2010 ως εξής:
-Ο επιχειρηματίας Ιωάννης Βεργίνης παρέλαβε
το βραβείο της εταιρίας βΕΤΑ CAE «Διάκριση
Πρότυπου Επιχειρηματία».
-Ο δημοσιογράφος Σταύρος Ιωαννίδης παρέλαβε
για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ το «Γέρας Κοινωνικού Προτύπου».
Στον Ιωάννη Οικονομίδη απονεμήθηκε τιμητική
πλακέτα για την προσφορά του στην ανάπτυξη και
διάδοση της τυποποίησης, των προτύπων και της
ποιότητας καθώς και τη στήριξη των δραστηριοτήτων της ΕΝΕΠΡΟΤ.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα παρουσιάστηκαν 47
εισηγήσεις που κάλυπταν και τις 9 βασικές θεματικές ενότητες, στις οποίες έχουν ταξινομηθεί
οι ανθρώπινες δραστηριότητες. n
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Την έναρξη του 15ου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Ταυτόχρονα, δημοσίευσε πρόσκληση για όσους
ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή σε 14 περιοχές του ιδίου προγράμματος,
οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές
αιτήσεις μέχρι τις 14 Ιανουαρίου.
Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά τον 15ο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά
Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει
αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ. ή ΔΟΑΤΑΠ καθώς
και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2916/2001. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική
γλώσσα.
Στο δέκατο πέμπτο κύκλο του προγράμματος
που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2011, θα εισαχθούν περίπου τριάντα (30) μεταπτυχιακοί
φοιτητές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν
το αργότερο μέχρι 14 Ιανουαρίου 2011 στη Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή
των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή και για την
ύλη της παραπάνω εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος στη διεύθυνση http://www.
uom.gr και http://mis.uom.gr ή να απευθυνθούν
στην Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία
156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891-514, e-mail:
misgrad@uom.gr).
Ακολούθως, οι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος σε
μία ενιαία εξέταση στις 25 Ιανουαρίου 2011 στα
εξής αντικείμενα:
- Βασικές Αρχές Υπολογιστών και Προγραμματισμού, και
- Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σε ότι αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, οι διαθέσιμες ερευνητικές περιοχές ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω και αφορούν γνωστικά αντικείμενα μελών ΔΕΠ του Προγράμματος:
• Ανάλυση / Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
• Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
• Επιχειρησιακή Έρευνα και Προσομοίωση
• Ποιότητα Υπηρεσιών και Κατανομή Πόρων
σε Ασύρματα Κινητά Δίκτυα (QOS & Resource
Allocation in Wireless Mobile Networks)
• Τεχνο-Οικονομικά των Τηλεπικοινωνιών και
Οικονομικά των Δικτύων (Techno-economics of
Telecommunications and Network Economics)
• Προσαρμοστική και Κινητή Ηλεκτρονική Μάθη-

ση ( Adaptive and Mobile E-Learning)
• Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Mobile ECommerce)
• Επιχειρηματική Μοντελοποίηση και Αρχιτεκτονικές
• Ολοκλήρωση Επιχειρηματικών Εφαρμογών
(enterprise application integration)-Διαλειτουργικότητα (interoperability)
• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government)
• Πληροφοριακά Συστήματα για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
• Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικό
Management
• Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web)
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται για μια
πρωτότυπη συμβολή σ’ ένα από τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 13 Δεκεμβρίου 2010 έως 14 Ιανουαρίου 2011 στη Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών τα απαιτόυμενα δικαιολογητικά (για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή
των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα στοιχεία που
αναφέρονται παραπάνω για τον 15ο κύκλο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών). n

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ 1Ο ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Από το κληροδότημα Σ. Χλωρού
Διαγωνισμό για τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών στην Ευρώπη, από το
κληροδότημα «Σ. Χλωρού», προκήρυξε το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν διπλωματούχοι δασολόγοι του ΑΠΘ
και του ΔΠΘ και διπλωματούχοι μηχανικοί άλλων
ανωτάτων σχολών του εσωτερικού.
Ο διαγωνισμός για διενεργηθεί στο κτήριο διοίκησης του ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
στις 7 και 8 Μαρτίου 2011, ενώ οι αιτήσεις των
υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2010. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται
είτε αυτοπροσώπως στην Πολυτεχνειούπολη είτε
ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει», στη
διεύθυνση Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας ΕΜΠ,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Η ειδική έντυπη δήλωση βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.ntua.gr/announcements/general
και http://sek.ntua.gr/diagwnismoi.html n

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων ενημερώνει για την αναβολή του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας.
Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας αναβάλλεται για τις αρχές Νοεμβρίου 2011.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων είναι η 15η Δεκεμβρίου 2010.
Οι περιλήψεις των εργασιών που θα υποβληθούν
θα πρέπει να ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό την
παρακάτω διάταξη.
Το αντικείμενο των εργασιών θα πρέπει να είναι:
• Είτε επιστημονική εργασία (πρωτότυπη, συνθετική ή ενημερωτική)
• Είτε παρουσίαση κάποιας εφαρμογής (μελέτη
ή κατασκευή οδικού έργου) η οποία παρουσιάζει
ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. (case study).
Θα πρέπει να αναφέρεται αν πρόκειται για εργασία με πλήρη ανάπτυξη κειμένου ή απλή παρουσίαση.
Η έκταση της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις.
Όσον αφορά στις επιστημονικές εργασίες θα
πρέπει:
• Να γίνεται μια σύντομη περιγραφή των στόχων
της εργασίας.
• Να γίνεται αναφορά στη μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας που υλοποιήθηκε ή πρόκειται να
υλοποιηθεί.
• Να γίνεται ακροθιγώς αναφορά στα αποτελέσματα της έρευνας ή στα αναμενόμενα αποτελέσματα.
• Να γίνεται ακροθιγώς αναφορά στα συμπεράσματα που προέκυψαν, εφόσον είναι διαθέσιμα.
Όσον αφορά στις εφαρμογές (μελέτες ή κατασκευές οδικών έργων) θα πρέπει:
• Να γίνεται μια σύντομη περιγραφή της εφαρμογής.
• Να γίνεται αναφορά στη μεθοδολογική προσέγγιση της εφαρμογής καθώς και στις ιδιαιτερότητές της που της προσδίδουν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.
• Να γίνεται ακροθιγώς αναφορά σε ενδιαφέρουσες επισημάνσεις ή συμπεράσματα που προέκυψαν.
• Να επισυναφθούν (εφόσον κρίνεται σκόπιμο) 12 χαρακτηριστικές φωτογραφίες ή σχέδια (μεγέθους Α4) που να ενισχύουν όλα τα ανωτέρω.
Όσοι από εσάς έχετε ήδη στείλει περιλήψεις ή
ολόκληρα άρθρα δε χρειάζεται η επανυποβολή
τους.. n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτεκτόνισσα από τεχνική εταιρεία
κατασκευών με έδρα το Πανόραμα, για
εργασία γραφείου. Βιογραφικό email:
kostoudl.anastasia@gmail.com.
Μηχανικός για συστέγαση και συνεργασία
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 697 7825257.
Μηχανικός από εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ενεργειακών με
έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως στέλεχος για
Α)Οργάνωση διαχείριση της διαφημιστικής καμπάνιας, Β) Εξυπηρέτηση πελατών
και πωλήσεις. Γνώση άπταιστων Αγγλικών.
Βιογραφικό email: Energyplan2010@
gmail.com.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής.
Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία των
προγραμμάτων: web design, AutoCAD
2D - 3D, ArchiCAD, 3d studio max, , Solid
Edge, Solidworks, 4m – Adapt - Autofine,
Αutoidea, Φωτοβολταϊκών, ενεργειακών
μελετών κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Βιογραφικό
email: seminaria97@gmail.com.
Μηχανικός από ξενοδοχειακή επιχείρηση
στη Χαλκιδική, για τεχνικός προϊστάμενος.
Γνώση ηλεκτρομηχανολογικής και ηλεκτρονικής, 10ετής εμπειρία σε μεγάλες
ξενοδοχειακές μονάδες, νοσοκομεία, ή
πλοία. Βιογραφικό στη διεύθυνση: Τουριστικά συγκροτήματα Ελλάδος Α.Ε., Καρόλου Ντηλ 6 2ος όροφος Τ.Κ. 54623 Θεσσαλονίκη, email: hr@ghotels.gr.
Μηχανικός από βιομηχανία ζαχαρωδών
προϊόντων, στην περιοχή Ασσήρου, για
διευθυντής παραγωγής. 5έτης προϋπηρεσία, στην συγκεκριμένη θέση. Τα καθήκοντα είναι για την επίβλεψη της διαδικασίας
παραγωγής παρακολούθηση προτύπων
για προϊόντα και η εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου της ποιότητας. Fax 23940
54180, email:. epimak@otenet.gr.
Test Engineer based in Austria, Code:
GRC/3756, Qualifications: Degree in
electronic engineering or related field
Communication skills in English •Open
minded for system level coherences ,
annual wage: 40000€ -50000€
Numerical Evaluation Engineer based in
Austria, Code: GRC/3776, Qualifications:
Experience in numerical software
(ANSYS, MATLAB/Simulink) preferred.
University degree in mechanical
engineering, annual wage: 40000€
Senior Test Engineer based in Austria,
Code: GRC/ 3757, Qualifications: Degree
in electronic engineering or related
field Experience in automatic testing
e.g. • Teradyne Automotive experience
advantageous •Communication skills in
English, annual wage: 45000 €
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 €
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€,
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 €,
Application
Engineer
based
in
Amsterdam)
Code:
GRC/3634.
Qualifications: MSc or PhD degree in
Physics, Optics, Electronics, Microelectronics, 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.gProductor 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 €
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
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.
If you find yourself suitable for any of the
above vacancies, please contact with Mrs
Anna Agelidou from Manpower at 2310
230 240
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής από
εταιρεία κατασκευής λογισμικού ως
developer. Γνώση php, mysql, Abode
Flash, Photoshop, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τηλ 2310 768685,
Δευτέρα – Παρασκευή από 12:00 - 18:00.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από βιομηχανία ζαχαρωδών προϊόντων, στην περιοχή Ασσήρου.
Προϋπηρεσία. Fax 23940 54389, email:
epimak@otenet.gr.
Πολιτικός Μηχανικός , νέα, από τεχνικό
γραφείο στην Καλαμαριά, για ημιαπασχόληση. Γνώση AutoCAD, μεταφορικό μέσο..
Τηλ 697 2960066.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία ξύλινων 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 ή Αρχιτέκτων , για
επίβλεψη κατασκευής πενταόροφης οικοδομής με καταστήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τηλ 693 2700082.
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.
Χημικός Μηχανικός νέος, νέα, για πλήρη
απασχόληση. Fax 2310 785738, email:
parik00@otenet.gr.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2007, μεταπτυχιακό Πολεοδομία – Χωροταξία (ΕΜΠ).
3ετής προϋπηρεσία, έκδοση οικοδομικών
αδειών, εμπειρία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Γνώση Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, Ιταλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, ArchiCAD,
Revit, 3dsMax, Vray, Photoshop,
Vectorworks, για εργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, τεχνικό γραφείο ή τεχνική εταιρεία . Τηλ 697 3216482, email:
gellyvordoni@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος για στελέχωση εταιρείας
με ΜΕΚ Γ’ ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά-ενεργειακά, ΜΕΚ Α’ υδραυλικά
υπό πίεση. Τηλ 697 4400276.
Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1986, διαχείριση βιομηχανικών μονάδων και τεχνική
υποστήριξη – πωλήσεις φωτοβολταϊκών
συστημάτων. Γνώση άπταιστων Αγγλικών,
Γαλλικών, Ρουμάνικων, Η/Υ(Ms Office).
Πολυετής εργασία σε Γαλλία, ΗΠΑ, για
στελέχωση εταιρείας. Τηλ 694 5622686.
Μηχανικός Περιβάλλοντος με μελετητικό
πτυχίο Α’ τάξης κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες), για συνεργασία. Τηλ 697
3036907.
Μηχανολόγος για στελέχωση εταιρείας
με ΜΕΚ Α’ ηλεκτρομηχαλογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά-ενεργειακά. Τηλ 693 6393229., e-mail: kopdim@
hotmail.com.
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1985, με πτυχίο
ΜΕΚ Δ’ ηλεκτρομηχαλογικά, υδραυλικά
υπό πίεση, βιομηχανικά - ενεργειακά, για
στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 693 2484474.
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 2010. Γνώση
Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Η/Υ(Ms
Office), AutoCAD, solidworks, για εργασία
σε τεχνικό γραφείο ή τεχνική εταιρεία.
Τηλ 697 8926570, email: m.a.vasiladioti@
hotmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση εταιρείας, με ΜΕΚ Γ’ Οικοδομικά, Οδοποιίας,
ΜΕΚ Α’ Υδραυλικά, Λιμενικά, Βιομηχανικά
- Ενεργειακά. Τηλ. 694 6385296.
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση
εταιρείας, με ΜΕΚ Β’ Οδοποιίας, Οικοδομικά, ΜΕΚ Α’ Υδραυλικά, Λιμενικά, Βιομηχανικά-Ενεργειακά. Τηλ. 698 3334218,
email: gkapo@teemail.gr.
Πολιτικός Μηχανικός δομοστατικός με
μεταπτυχιακό στα αντισεισμικά. 3ετής
εμπειρία, εμπειρία σε εργοτάξιο και
κοστολογήσεις έργων. Γνώση Αγγλικών
(proficiency), Η/Υ(Ms Office), AutoCAD,
Cadware, Fespa και άδεια οδηγήσεως,
για εργασία σε τεχνική εταιρεία, γραφείο
κατασκευών – μελετών, εντός και εκτός
Θεσσαλονίκης Τηλ 693 8670262.
Τοπογράφος Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Γ’ οικοδομικά, ΜΕΚ Β’ οδοποιία, ΜΕΚ Α’
υδραυλικά, λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 694 8068479.
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