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Ηλεκτρονική υπόσταση πρόκειται να αποκτήσει από την 1η Μαρτίου 
2011 το «Τεχνογράφημα», προκειμένου να περικοπούν δαπάνες τα-
χυδρομείου 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, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετι-
κή αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.
gr και να την αποστείλουν στη διεύθυνση tee_thess@tee.gr.
Επίσης, 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 ιστο-
σελίδα 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)

Αν υπάρχουν συνάδελφοι, που επιθυμούν να εξακολουθήσουν να 
λαμβάνουν το περιοδικό στην έντυπη μορφή του, μπορούν να το δη-
λώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee_thess@tee.gr και στο φαξ 
2310 883110. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ “e-ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ” ΚΑΙ “@mytee.gr”
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Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουν κοινό πρόθεμα 2310-883 και 
ακολουθούν τα επόμενα τρία ψηφία κάθε τμήματος.

EDITORIAL

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια χώρα, όπου το απίθανο γινόταν πιθανό. 
Όταν, λοιπόν, αυτή η χώρα ανέλαβε κάποτε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
–πρέπει να ήταν το 2004- κάποιοι θεώρησαν λογικό να ανεβάσουν τις τιμές 
ειδών με μεγάλη ζήτηση σε ύψος ρεκόρ, που πιθανότατα θα ζήλευε κάθε 
Ολυμπιονίκης του άλματος εις ύψος.
Πάρτε τα δομικά υλικά για παράδειγμα: οι στατιστικές της περιόδου έχουν 
καταγράψει αυξήσεις τιμών έως και κατά 1.050% (!)σε ορισμένα εξ αυτών 
κατά την περίοδο προετοιμασίας της Ολυμπιάδας. Με τόσα εργοτάξια ανοι-
χτά, είπαν τότε, η ζήτηση είναι τέτοια, που η αύξηση δικαιολογείται κατά 
κάποιον τρόπο. ΟΚ, λοιπόν, πάμε πάσο, σε ελεύθερη αγορά ζούμε.
Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς …ας μην το συ-
ζητήσουμε καλύτερα. Στην ίδια αυτή χώρα, όμως, ενέσκηψε αργότερα μια 
μεγάλη οικονομική κρίση. Η οικοδομή γονάτισε, χιλιάδες μικρές τεχνικές 
εταιρίες έβαλαν λουκέτο και αμέτρητες οικοδομικές άδειες, εκδοθείσες 
από εργολάβους και ιδιώτες, έμειναν στα χαρτιά, ελλείψει ρευστού και 
λόγω αδυναμίας δανεισμού. 
Αίφνης, η ζήτηση έγινε ελάχιστη. Με βάση τους νόμους της ελεύθερης 
αγοράς λοιπόν –μεγάλη προσφορά/μηδενική ζήτηση- οι τιμές των δομι-
κών υλικών θα έπρεπε να έχουν αγγίξει το ναδίρ. 
Η Στατιστική Υπηρεσία, όμως, επιφύλαξε εκπλήξεις, όχι με δική της πρω-
τοβουλία προφανώς, αλλά με πρωτοβουλία των βιομηχανιών. Εν μέσω του 
ιδιόμορφου αυτού Αρμαγεδδώνα,  που έχει σαρώσει την οικοδομή, οι 
τιμές των δομικών υλικών αυξήθηκαν κατά 3,1% σε ένα μόλις μήνα (σή-
μερα, αντιπροσωπεύουν περίπου το 55%-60% του κόστους ενός έργου). 
Περίεργο; Όχι. Το επιτρέπουν τα μεγάλα ολιγοπώλια στην ελληνική αγορά, 
τα περίφημα «καρτέλ» των βιομηχανιών για να χρησιμοποιήσουμε το διε-
θνή όρο. Η συγκεκριμένη ιστορία αποτελεί κομμάτι μόνο μιας κατάστασης, 
που δείχνει την παντοδυναμία ορισμένων βιομηχανιών και τη δυνατότητά 
τους να δημιουργούν τους δικούς τους όρους για το «παιχνίδι», αναλαμβά-
νοντας μάλιστα πρωτοβουλίες για «να τακτοποιηθούν τα πράγματα».
Στη χώρα του Πιθανού Απίθανου, λοιπόν, βγήκε προσφάτως ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, Δ.Δασκαλόπουλος και αποκάλυψε τη 
μεγάλη κρυμμένη …αλήθεια για το κόστος των κατασκευών: οι ελάχιστες 
αμοιβές των μηχανικών, λέει, είναι αδικαιολόγητα υψηλές και ευθύνονται 
σημαντικά για το αυξημένο αυτό κόστος. 
Κατά συνέπεια, συνέχισε, οι αμοιβές αυτές πρέπει να διαμορφώνονται με 
βάση τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς (αρκεί, φανταζόμαστε, να μη δι-
αμορφώνονται τόσο ελεύθερα, όσο το κόστος των δομικών υλικών από τις 
βιομηχανίες). Αν ο Κώδικας Αμοιβών καταργηθεί, είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, 
το κόστος των κατασκευών θα μειωθεί κατά 3,5%– 4,5%! 
Μέσα σε μια κρίση, δηλαδή, που έχει ήδη διαλύσει τον κλάδο, η λύση δεν 
είναι να «παγώσουν» -αν όχι να μειωθούν, όπως θα έπρεπε- οι τιμές των 
δομικών υλικών, αλλά να μειωθούν οι αμοιβές των εργαζομένων, των ου-
σιαστικών συντελεστών της παραγωγής. Είπαμε, είναι η χώρα του Πιθανού 
Απίθανου.
Αφορμή (αλλά και «τροφοδότης» των στατιστικών στοιχείων) για το 
editorial του τρέχοντος τεύχους  του «Τ» αποτέλεσε ένα δελτίο Τύπου του 
ΤΕΕ, όπου ο πρόεδρός του, Χρήστος Σπίρτζης, εκφράζει την κοινή λογική. 
«Το περίεργο», αναφέρει, «είναι πως κάθε φορά κατά την οποία εκδη-
λώνεται ένα ρεύμα απενοχοποίησης της υγιούς επιχειρηματικότητας και 
δομικών αλλαγών στην παραγωγική δομή της χώρας, ο ΣΕΒ έρχεται να 
λειτουργήσει ως προβοκάτορας». Κατά τον κ.Σπίρτζη, εδώ και μήνες ο ΣΕΒ 
λειτουργεί ως ο dealer συγκεκριμένων αντιαναπτυξιακών μεταπρατικών 
συμφερόντων. 
Πριν προτείνει λύσεις, σε βάρος της πλάτης άλλων κλάδων, ίσως πρέπει να 
«νοικοκυρέψει» τα της βιομηχανίας και να εξηγήσει γιατί τόσες βιομηχα-
νικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις εδρεύουν μέσα σε ένα όργιο πο-
λεοδομικών και χωροταξικών αυθαιρεσιών, τι έχει κάνει για να υπάρξουν  
επιτέλους προδιαγραφές μελετών για τις βιομηχανικές αδειοδοτήσεις, 
γιατί η λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας παρουσιάζει τόσα κενά και 
αδυναμίες, γιατί οι κατά τόπους «Ασωποί» ζουν και βασιλεύουν και γιατί 
δεν υπάρχει πλαίσιο υψηλής φορολόγησης για προϊόντα των οποίων η τιμή 
στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Ισως ο πρόεδρος του ΣΕΒ να πρέπει να κατανοήσει ότι νέες επενδύσεις με 
κρατικά κεφάλαια –δηλαδή με χρήματα του ελληνικού λαού- και με υπερ-
κέρδη χωρίς επιχειρηματικό ρίσκο δεν είναι δυνατόν να επαναληφθούν. 
Επίσης, ότι νέες φοροαπαλλαγές «χαριστικού» χαρακτήρα, επίσης δεν 
μπορούν να υποστηριχθούν. 
Ούτε καν στη χώρα του Απίθανου Πιθανού, κύριε Δασκαλόπουλε.
Παρ’ όλα αυτά σας ευχόμαστε να έχετε μια ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Ούτε καν στη χώρα του Απίθανου Πιθανού, κύριε Δασκαλόπουλε.
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
& ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 Συνεδρίαση «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ

Την άμεση στελέχωση και ενεργοποίηση των 
πρώτων δύο Επιτροπών Αντιπροσώπων του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, οι οποίες θα έχουν αντίστοιχα ως αντικείμε-
νο τη στήριξη του επαγγελματικού έργου του μη-
χανικού και την εξωστρέφεια/κοινωνικά θέματα, 
αποφάσισε η Αντιπροσωπεία του Τμήματος, κατά 
την 4η τακτική συνεδρίασή της, στις 29/11. 
Συνολικά προτάθηκε η δημιουργία επτά Επιτρο-
πών Αντιπροσώπων, ενώ επισημάνθηκε ότι με τα 
νέα αυτά όργανα «επιδιώκεται η αναβάθμιση του 
ρόλου της Αντιπροσωπείας και η ενεργοποίηση, 
κατά το δυνατόν, μιας μεγάλης πλειοψηφίας συ-
ναδέλφων, για συμμετοχή και δουλειά». 
Η Αντιπροσωπεία ενέκρινε ακόμη τη θεσμοθέτη-
ση ετήσιου βραβείου Νέου Μηχανικού, το οποίο 
θα απονέμεται στις πιο πρωτότυπες και σημαντι-
κές εργασίες και θα συνοδεύεται από χρηματικό 
έπαθλο 1.000 ευρώ για το πρώτο βραβείο και 
500 ευρώ για το δεύτερο. 
Ο πρώτος διαγωνισμός, που θα απευθύνεται τόσο 
σε εν δυνάμει μηχανικούς, όσο και σε νέους -κάτω 
της πενταετίας- συναδέλφους της Κ. Μακεδονίας, 
θα προκηρυχθεί τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 
2011, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και 
η τελετή βράβευσης αναμένεται να πραγματοποι-
ηθεί τον Ιούνιο 2011.
Οι εργασίες της συνεδρίασης είχαν και άρωμα 
εκλογών, αφού το σώμα ενημερώθηκε για τους 
συναδέλφους-μέλη της «Α», που εκλέχθηκαν 
στις εκλογές της 7ης και της 14ης Νοεμβρίου. Τα 
πρακτικά της συνεδρίασης ακολουθούν:
Η 4η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
29.11.10 και ώρα 19.30 μ.μ. στα γραφεία του Τμή-
ματος, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσω-
πείας
2. Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας για τις δρα-
στηριότητες της Δ.Ε. 
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη 
Δ.Ε.
4. Επιτροπές Αντιπροσώπων
5. Θέσπιση βραβείου «Νέου μηχανικού»

n Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις του Προεδρείου της 
Αντιπροσωπείας
Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας συν. Χρίστος 
Βλαχοκώστας Μ.Μ. ενημέρωσε το σώμα:
❏ για τους μηχανικούς μέλη της Αντιπροσωπείας 
του Τμήματος που εξελέγησαν στις Περιφερεια-
κές και Δημοτικές Εκλογές της 7ης και 14ης Νο-
εμβρίου 2010 και τους ευχήθηκε ολόψυχα καλή 
επιτυχία στα καθήκοντά τους. Οι εκλεγμένοι Αντι-
πρόσωποι είναι οι εξής: 
• Μίχου Άννα Η.Μ., Περιφερειακή Σύμβουλος (Ν. 
Θεσσαλονίκης) με το συνδυασμό «Μέτωπο Ανά-
πτυξης» του Μ. Μπόλαρη, 
• Κυρίτσης Βασίλειος Π.Μ., Δημοτικός Σύμβου-
λος με το συνδυασμό «Ενωτική Δύναμη Κασσάν-
δρας» του Κ. Παπαγιάννη 
• Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος Η.Μ., Δημοτικός 
Σύμβουλος Βέροιας με το συνδυασμό «Συμπολι-
τεία» της Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδη,
• Δαρδαμανέλης Γιάννης Π.Μ., Δημοτικός Σύμ-
βουλος Καλαμαριάς με το συνδυασμό «Όλοι για 
την Καλαμαριά» του Β. Τριανταφυλλίδη (Χάρρυ 
Κλυνν),

• Σταυρόπουλος Χριστόδουλος, Δημοτικός Σύμ-
βουλος με το συνδυασμό «Δημοτική Πρωτοβου-
λία Σερραίων» του Π. Αγγελίδη,
• Φάμελλος Σωκράτης Χ.Μ., Δημοτικός Σύμβου-
λος Θέρμης με το συνδυασμό «Δημοκρατική Ενό-
τητα» του Θ. Παπαδόπουλου,
❏ για τις παραιτήσεις των μελών 
• Κεμαλετζίδου Όλγας του συνδυασμού Α2 ΕΛΕΜ 
και την αντικατάστασή της από το Ζαχαριάδη Φί-
λιππο του ιδίου συνδυασμού
• Αραμπατζή Αθηνάς & Κουτσούλα Αθανασίου 
του συνδυασμού Αριστερό Σχήμα Μηχανικών και 
την αντικατάστασή τους από τους Απότσο Σταύρο 
και Τσελεπίδη Σάββα αντίστοιχα
• Για τη διεξαγωγή της 2ης τακτικής συνεδρίασης 
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 11-12 Δεκεμ-
βρίου. 

n Θέμα 2ο & 3ο: Έλεγχος – Ερωτήσεις- Επερω-
τήσεις προς τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συν. Τάσος Κονακλίδης Π.Μ. 
ενημέρωσε το σώμα: 
• Για το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
το ΤΕΕ, λόγω της επικείμενης μείωσης των εσό-
δων.
• Για τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν σε 
πρώτη φάση για τον ΚΕΝΑΚ στη Θεσσαλονίκη 
στους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας & Σερ-
ρών.
• Για τις συναντήσεις της Δ.Ε. με όλους τους υπο-
ψήφιους δημάρχους Θεσσαλονίκης και υποψήφι-
ους Περιφερειάρχες.
• Για την πραγματοποίηση της ημερίδας «Φυτε-
μένα δώματα» παρουσία της Γεν. Γραμματέας κ. 
Καλτσά στην οποία η Δ.Ε. έθεσε τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί στην Πολεοδο-
μία σχετικά με τον ΚΕΝΑΚ και τους ημιυπαίθρι-
ους.
• Για την ομάδα του Master plan η οποία παρα-
λαμβάνει τις προτάσεις φορέων και πολιτών και 
θα συναντηθεί με τους νέους δημάρχους μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων τους.
• Για την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην 
έκθεση του Ζωγράφειου Ιδρύματος στην Κωνστα-
ντινούπολη 
και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της Αντι-
προσωπείας.

n Θέμα 4ο: Επιτροπές αντιπροσώπων
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(“Α”/ΤΚΜ), σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πλαίσιο 
Αρχών, Στόχων & Δράσεών της, παρουσίασε την 
πρότασή του για τις Επιτροπές Αντιπροσώπων η 
οποία έχει ως εξής:
Στο εγκεκριμένο Πλαίσιο Αρχών, Στόχων και 
Δράσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για 
τη χρονική περίοδο 2010-2013, της 3ης τακτικής 
συνεδρίας στις 11/10/2010, περιλαμβάνονται 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις που 
αφορούν τη λειτουργία και την αποτελεσματικό-
τητα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Μία βα-
σική πρωτοβουλία είναι και αυτή της Επιτροπής 
Αντιπροσώπων, για την οποία στο εγκεκριμένο 
κείμενο αναφέρεται ότι: 
«II. Δημιουργία «Επιτροπών Αντιπροσώπων – 
(ΕΑ)» με ειδική θεματολογία και εισηγητικό στό-
χο στην “Α”/ΤΚΜ, ώστε να επιτευχθεί στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των μελών του σώματος, αλλά 
και μεγαλύτερη παραγωγή ποιοτικού έργου. Στις 

Επιτροπές αυτές μπορούν να συμμετέχουν και 
οι 24 εκλεγμένοι στην Πανελλαδική Αντιπροσω-
πεία που προέρχονται από το ΤΚΜ. Οι ΕΑ πρέπει 
να στοχεύουν στην επεξεργασία ιεραρχημένων 
θεμάτων που θα συζητηθούν σε τακτικές συνε-
δριάσεις της “Α”/ΤΚΜ και στη διαμόρφωση των 
αντίστοιχων εισηγήσεων. Ο τρόπος συγκρότησης 
θα πρέπει να είναι ορθολογικός, με βάση την ειδι-
κότητα, την ειδίκευση, την εμπειρία και την επαγ-
γελματική απασχόληση.»
Ακόμη για το ίδιο θέμα στο εγκεκριμένο κείμενο 
αναφέρεται ότι:
«Απαιτείται η ανάδειξη του πολύ σημαντικού ρό-
λου του εισηγητή στις διαδικασίες της “Α”/ΤΚΜ. 
Όλα τα ιδιαιτέρως σημαντικά προς συζήτηση θέ-
ματα της ΗΔ της “Α”/ΤΚΜ πρέπει να συνοδεύο-
νται από γραπτή εισήγηση που θα αποστέλλεται 
στα μέλη μαζί με την πρόσκληση, κυρίως δε από 
τα μέλη της ΔΕ/ΤΚΜ. Αν η γραπτή εισήγηση προ-
έρχεται από παραγόμενη συνεργασία μιας «Επι-
τροπής Αντιπροσώπων», θα αποτελεί τη βέλτιστη 
δυνατή αρχική προσέγγιση σε ένα θέμα προς 
συζήτηση από την “Α”/ΤΚΜ. Σε κάθε περίπτωση 
στόχος αποτελεί ο  εμπλουτισμός της θεματολογί-
ας από την ανοιχτή συνεχή διαδικασία κατάθεσης 
εισηγήσεων, προτάσεων, θέσεων και απόψεων 
προς το Προεδρείο της “Α”/ΤΚΜ από τα μέλη της 
“Α”/ΤΚΜ, της ΔΕ, των ΝΕ, αλλά και κάθε συνα-
δέλφου Μηχανικού.»
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται το εξής πλαί-
σιο λειτουργίας των ΕΑ για τη χρονική περίοδο 
2010-2013:
1) Με απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ συγκροτούνται Επιτροπές Αντιπροσώπων 
(ΕΑ) με ειδική θεματολογία και εισηγητικό στό-
χο στην “Α”/ΤΚΜ, ώστε να επιτευχθεί στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των μελών του σώματος, αλλά 
και μεγαλύτερη παραγωγή ποιοτικού έργου. Οι 
ΕΑ στοχεύουν στην επεξεργασία ιεραρχημένων 
θεμάτων που θα συζητηθούν σε τακτικές συνε-
δριάσεις της “Α”/ΤΚΜ και στη διαμόρφωση των 
αντίστοιχων εισηγήσεων. Ο τρόπος συγκρότησης 
θα πρέπει να είναι ορθολογικός, με βάση την ειδι-
κότητα, την ειδίκευση, την εμπειρία και την επαγ-
γελματική απασχόληση. Οι ΕΑ έχουν ως στόχο την 
εντατικοποίηση του ρόλου του εισηγητή θεμάτων 
από την πλευρά των 60 εκλεγμένων συναδέλφων 
και έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Κάθε Αντιπρό-
σωπος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες 
από μία ΕΑ. 
2) Με απόφασή της η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/
ΤΚΜ καθορίζει: 
• τον αριθμό των Επιτροπών, με βάση την ιεράρ-
χηση των θεμάτων που έχει προσδιοριστεί στο 
ψηφισμένο πλαίσιο δράσης της, 
• το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της καθεμίας.
• και το πλήθος των μελών της καθεμίας (ολιγο-
μελείς επιτροπές για ευελιξία).
3) Στόχο των ΕΑ αποτελεί η κάλυψη, κατά το δυνα-
τόν, ολόκληρου το φάσματος των σχετικών με το 
αντικείμενο θεμάτων. Στις Επιτροπές αυτές καλό 
είναι να συμμετέχουν και οι 24 εκλεγμένοι στην 
Πανελλαδική Αντιπροσωπεία που προέρχονται 
από το ΤΚΜ. Τα μέλη των ΕΑ ορίζονται ή ανα-
καλούνται με απόφαση της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, εφόσον αυτό χρειαστεί.
4) Οι ΕΑ είναι άτυπα όργανα του ΤΕΕ/ΤΚΜ με ει-
σηγητικό χαρακτήρα ως προς την “Α”/ΤΚΜ και 
συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και στη 
λήψη των αποφάσεων για τα θέματα που αυτές 
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εισηγούνται. Σε κάθε περίπτωση η Αντιπροσω-
πεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει τη δυνατότητα: (ι) είτε να 
τοποθετείται τελικά (ιι) είτε να παραπέμπει ένα 
θέμα στη Δ.Ε. για περαιτέρω διερεύνηση από μια 
ΜΕ ή μια ΟΕ και εφόσον τα χρονικά περιθώρια το 
επιτρέπουν.
5) Η ΕΑ προτείνεται να συνεδριάζει τακτικά, συ-
νήθως 1-2 φορές το μήνα σε μέρες, ώρα και τόπο 
που η ίδια καθορίζει και έκτακτα εάν συγκληθεί 
από το Συντονιστή της ΕΑ ή από το Προεδρείο της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ο Συντονιστής 
ορίζεται από τα μέλη της ΕΑ. Η Επιτροπή -εφό-
σον χρειαστεί- αποφασίζει κατά πλειοψηφία των 
παρόντων. 
6) Η λειτουργία της ΕΑ αρχίζει από τη σύστασή 
της μέχρι την κατάργησή της από την Αντιπροσω-
πεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
7) Το έργο των ΕΑ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να ταυτιστεί με το έργο των Μονίμων Επιτροπών 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ που αναφέρεται στη μελέτη ή εξέ-
ταση ειδικών τεχνικών, οικονομικών, επαγγελ-
ματικών και γενικά θεμάτων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του ΤΕΕ, όπως αυτές καθορίζονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. της 
27.11/14.12.26 «περί κωδικοποιήσεις των περί 
του ΤΕΕ κειμένων διατάξεων», όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1486/84. Απενα-
ντίας προτείνεται παράλληλη στοχευμένη δράση  
ενταγμένη στη λειτουργία της αντιπροσωπείας. 
Με τις επιτροπές επιδιώκεται  η αναβάθμιση του 
ρόλου της Αντιπροσωπείας και η ενεργοποίηση 
κατά το δυνατόν μιας μεγάλης πλειοψηφίας συ-
ναδέλφων για συμμετοχή και δουλειά. Οι ΕΑ ανα-
μένεται να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 
Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η τεκμηριωμένη 
και πιο ευέλικτη τοποθέτηση της Αντιπροσωπεί-
ας του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί σημαντικών αναπτυξιακών, 
επιστημονικών και επαγγελματικών θεμάτων που 
αφορούν στο Μηχανικό και στην κοινωνία, πάντο-
τε σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη ΔΕ. 
Στα πλαίσια της θητείας για τη χρονική περίοδο 
2010-2013 και στη βάση της προτεινόμενης ιε-
ράρχησης θεμάτων προτείνονται οι εξής ΕΑ:
• Στήριξης επαγγελματικού έργου του Μηχανικού
• Επερχόμενη «απελευθέρωση» των επαγγελμά-
των και κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών
• Πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων
• Άδεια άσκησης του επαγγέλματος – Νέοι Μη-
χανικοί
• Συνταξιοδοτικό
• Μισθωτή εργασία του Μηχανικού-απολύσεις
• Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
• Οικονομική κρίση
• Βιομηχανική «υπ-ανάπτυξη», μεταβιομηχανική 
ανάπτυξη
• Κλάδος Υπηρεσιών 
• Ποιότητα τεχνικού έργου 
• Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής
• Αειφόρος Ανάπτυξη – Πράσινη Ανάπτυξη
• Ενεργειακή Εξοικονόμηση
• Ανανεώσιμες - Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας
• Ρύπανση περιβάλλοντος
• Καινοτόμες τεχνολογίες φιλικές προς το περι-
βάλλον
• Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και Αποκέντρωσης 
Διαδικασιών 
• Καλλικράτης και σχετικά ζητήματα που θα ανα-
κύψουν
• Μητροπολιτική Οργάνωση και Λειτουργία

• Ποιότητα Δημοσίων Υπηρεσιών (π.χ. πολεοδομία)
• Δομημένου Αστικού και Φυσικού Περιβάλλο-
ντος 
• Χωροταξία και Ανάπτυξη
• Ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ
• Ρυθμιστικό
• Θεμάτων Υποδομών Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας
• Ανοικτή θεματολογία που αφορά στους υπόλοι-
πους 6 Νομούς πλην Θεσσαλονίκης, μεγάλα έργα, 
υλοποίηση υποδομών.
• Συντονισμός των 18 συναδέλφων που προέρχο-
νται από τους 6 Νομούς
• Εξωστρέφειας και Κοινωνικών Θεμάτων
• Ανοικτή θεματολογία που αφορά σε κοινωνικά 
ζητήματα που ανακύπτουν στην Περιφέρεια 
• Άνοιγμα προς το Μηχανικό και την κοινωνία
• Οργάνωση συνεδρίας Μηχανικού
• Διοργάνωση και συντονισμός δράσεων εξω-
στρέφειας π.χ. (αιμοδοσία, αθλητικά τουρνουά 
Μηχανικών κτλ).
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισε κα-
ταρχήν την άμεση ενεργοποίηση και στελέχωση 
δύο ΕΑ από τις ως άνω προτεινόμενες. Πρόκει-
ται για την Επιτροπή Αντιπροσώπων. Στήριξης 
επαγγελματικού έργου του Μηχανικού και την 
Επιτροπή Αντιπροσώπων Εξωστρέφειας και Κοι-
νωνικών Θεμάτων. 
Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας συν. Χρίστος 
Βλαχοκώστας Μ.Μ. τόνισε ότι ιδιαιτέρως στη 
κρίσιμη περίοδο που διανύει το επάγγελμα και 
ο κλάδος, απαιτείται επαγρύπνηση και ενεργός 
συμμετοχή από όλους τους εκλεγμένους συνα-
δέλφους. Η Θέσπιση των Επιτροπών Αντιπροσώ-
πων αποτελεί ένα εργαλείο που είναι δυνατό να 
βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

n Θέμα 5ο: Θέσπιση βραβείου «Νέου Μηχανι-
κού»
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(“Α”/ΤΚΜ), στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκε-
κριμένου προγράμματός της παρουσίασε πρότα-
ση για τη θέσπιση σε ετήσια βάση του «Βραβείου 
Νέου Μηχανικού» η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα 
από το σώμα. Πιο συγκεκριμένα στο εγκεκρι-
μένο Πλαίσιο Αρχών, Στόχων και Δράσεων της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη χρονική 
περίοδο 2010-2013, της 3ης τακτικής συνεδρίας 
στις 11/10/2010, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στις πα-
ρεμβάσεις για εξωστρέφεια της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Μία σημαντική παρέμβαση είναι:
«Η καθιέρωση τιμητικών διακρίσεων Αντιπρο-
σωπείας για νέους εν δυνάμει συναδέλφους. Μια 
τέτοια κίνηση θα συμβάλλει στην περαιτέρω σύ-
σφιξη των σχέσεων με το ΑΠΘ και άλλα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, με σκοπό τη διασύνδεση και τη 
γνωριμία των μελλοντικών συναδέλφων μας με το 
ΤΕΕ, και τον κλάδο.»
Στη βάση αυτή το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει μια πρόταση για τη θέσπιση 
σε ετήσια βάση του «Βραβείου Νέου Μηχανικού» 
η οποία σε γενικές γραμμές είναι η εξής:

n 1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας καλεί σε ετήσια βάση 
όλους τους νέους μηχανικούς και διεξάγει δια-
γωνισμό σημαντικών και πρωτότυπων εργασιών 

με τίτλο: «Βραβείο Νέου Μηχανικού». Ο διαγω-
νισμός επιδιώκει την ενίσχυση της επαγγελμα-
τικής, κλαδικής, καινοτομικής και ερευνητικής 
κουλτούρας και την περαιτέρω διασύνδεση του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ με τους νέους Μηχανικούς. 
Ο διαγωνισμός αφορά σε σημαντικές, πρωτότυ-
πες, ερευνητικές ή επαγγελματικές εργασίες που 
δύναται να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερης σημασί-
ας για τον κλάδο των Μηχανικών και την κοινωνία. 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται τόσο σε εν δυνάμει 
Μηχανικούς, όσο και σε νέους Μηχανικούς (κάτω 
της πενταετίας) της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.
Την ευθύνη για τη διαδικασία διεξαγωγής του δι-
αγωνισμού έχει η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Στόχος του διαγωνισμού αποτελεί η ανάδειξη 
μιας πρωτότυπης εργασίας ιδιαίτερης αξίας για το 
επάγγελμα του Μηχανικού και την κοινωνία. Την 
όλη διαδικασία εποπτεύει η επιτροπή στήριξης 
επαγγελματικού έργου (ΕΣΕΜ). Πρόταση βρά-
βευσης δύναται να λάβει χώρα και από κάποιον 
τρίτο π.χ. από τις εξεταστικές επιτροπές άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος ή από κάποιο μέλος της 
Αντιπροσωπείας.

n 2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η εγγραφή και η συμμετοχή στο διαγωνισμό προ-
ϋποθέτει απόλυτη αποδοχή της προκήρυξης και 
των όρων του διαγωνισμού καθώς και των απο-
τελεσμάτων αξιολόγησης της ΕΣΕΜ. Η ΕΣΕΜ θα 
καλείται να αποφασίζει για κάθε διαδικαστικό ζή-
τημα που θα προκύψει και είναι καθ’ ύλη αρμόδια 
για την τήρηση των όρων και των κανονισμών του 
διαγωνισμού, καθώς και για την άρτια διεξαγωγή 
του. Κάθε κρίση της ΕΣΕΜ  είναι οριστική και δεν 
επιδέχεται ένσταση.

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής και αποκλεισμοί
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νέοι 
Μηχανικοί κάτω της πενταετίας τη στιγμή της 
προκήρυξης και οι εν δυνάμει Μηχανικοί φοιτη-
τές των Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημίων. 
Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομα-
δικές, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό 
των μελών κάθε ομάδας. Για τη συμμετοχή μίας 
ομάδας απαιτείται όλα τα μέλη της ομάδας να 
είναι φοιτητές, απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών  
ή/και νέοι Μηχανικοί. 
Στο διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετάσχει οποι-
οδήποτε πρόσωπο έχει συγγενική σχέση (έως 
β’ βαθμού) με κάποιο από τα μέλη της  ΕΣΕΜ. 
Οι διαγωνιζόμενοι που θα δηλώνουν συμμετο-
χή εγκαίρως, στη βάση του χρονοδιαγράμματος 
που δίνεται παρακάτω, θα είναι επιλέξιμοι στη 
διαδικασία αξιολόγησης. Η ΕΣΕΜ διατηρεί το δι-
καίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε συμμετοχή δε 
συμβαδίζει με τις απαιτήσεις και το πνεύμα του 
διαγωνισμού. 
Το κάθε φυσικό πρόσωπο ή/και κάθε ομάδα μπο-
ρεί να υποβάλει μόνο μια εργασία ως συμμετοχή 
στο διαγωνισμό. Κάθε πρόταση θα πρέπει να απο-
τελεί μια πρωτότυπη εργασία και να διακρίνεται για 
την ευρηματικότητα και την αρτιότητά της. Εργασία 
που απέτυχε στη διεκδίκηση βραβείου δεν μπορεί 
να υποβληθεί και πάλι για το επόμενο έτος. 

2.2  Δήλωση συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώνουν συμμε-
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τοχή εγκαίρως. Προτείνεται ως διάρκεια υποβο-
λής το διάστημα από 1η έως 31 Μαρτίου του κάθε 
έτους. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν έχει δηλωθεί 
μέχρι την ημερομηνία αυτή, δε θα γίνεται δεκτή 
και συνεπώς θα αποκλείεται από τη διαδικασία 
αξιολόγησης. Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται 
στη Γραμματεία Οργάνων Διοίκησης, στον 2ο όρο-
φο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τις ώρες (10.00 πμ – 14.00μμ). 
Κατά τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής οι εν-
διαφερόμενοι θα συμπληρώνουν αίτηση συμμε-
τοχής με τα ονόματα όλων των μελών της ομάδας 
τα οποία προτίθενται να συμμετάσχουν στο δια-
γωνισμό για το «Βραβείο Νέου Μηχανικού» της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ καθώς και στοι-
χεία επικοινωνίας τους (διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και τηλέφωνο). 
Για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι απαραίτη-
τη η υποβολή φωτοτυπίας της πρώτης σελίδας του 
βιβλιαρίου σπουδών. Οι συμμετέχοντες οι οποίοι 
είναι απόφοιτοι των Πολυτεχνικών Σχολών και δεν 
είναι μέλη του ΤΕΕ, θα πρέπει να υποβάλουν αντί-
γραφο πτυχίου τους (ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ κλπ).
Η παράδοση της υπό αξιολόγηση εργασίας μαζί 
με εκτενή περίληψη (έως 2000 λέξεις) θα πραγ-
ματοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή σε αριθμό 
CD, όσα και τα μέλη της ΕΣΕΜ. Η ΕΣΕΜ της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ δεσμεύεται για 
τη διατήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων 
έως και το τελικό στάδιο της κρίσης, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του διαγωνισμού. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν 
ερωτήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνι-
σμού μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους με τους 
εξής τρόπους:
• εγγράφως στη γραμματεία του ΤΓΟΔ,
• μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της 
Οργανωτικής Επιτροπής.

2.3 Χρονοδιάγραμμα πρώτου διαγωνισμού

2.4  Αποτελέσματα και βραβεία 
Η επιστημονική αξιολόγηση γίνεται με βάση τα 
ακόλουθα ισοβαρή κριτήρια:
• Ποιότητα των αποτελεσμάτων της εργασίας για 
το επάγγελμα και τον κλάδο των Μηχανικών. 
• Σημασία των αποτελεσμάτων της εργασίας σε 
περιφερειακό, αλλά και σε ευρύτερο (πανελλαδι-
κό ή και διεθνές) επίπεδο.
• Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων του 
έργου σε σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών.
Η μέθοδος αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων πε-
ριλαμβάνει δύο στάδια:
Στο πρώτο στάδιο, τα μέλη της ΕΣΕΜ μελετούν 
τις υποψηφιότητες και τις κατατάσσουν σε τρεις 
κατηγορίες ως εξής:
• Κατηγορία Α : Εξαιρετική - Άριστη
• Κατηγορία Β : Καλή – Πολύ Καλή
• Κατηγορία Γ : Μέτρια - Μη ικανοποιητική
Οι υποψηφιότητες που θα ενταχθούν στην 
Κατηγορία Α, προωθούνται στο δεύτερο στάδιο 
της αξιολόγησης, στο οποίο η ΕΣΕΜ συνεδριάζει 
με στόχο την τελική επιλογή της επικρατέστερης 
υποψηφιότητας. Εφόσον κριθεί αναγκαίο η ΕΣΕΜ 
θα καλεί σε συνέντευξη τους επικρατέστερους 
υποψηφίους. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
για το έτος 2011 θα ανακοινωθούν μέσα στο μήνα 
Ιούνιο 2011 και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
τα βρουν αναρτημένα ηλεκτρονικά στην ιστοσελί-
δα του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συ-
νέχεια προβλέπεται σύντομη τελετή βράβευσης 
των συμμετεχόντων σε μια από τις προγραμμα-
τισμένες συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η ημερομηνία, ή ώρα και το μέρος της 
εκδήλωσης θα καθοριστεί μετά την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων. 
Τα βραβεία που προτείνεται να απονεμηθούν είναι 
τα ακόλουθα δύο: 
1ο Βραβείο: Επιταγή 1000 Ευρώ και σχετικό ανα-
μνηστικό δίπλωμα 1ου Βραβείου
2ο Βραβείο: Επιταγή 500 Ευρώ και σχετικό ανα-
μνηστικό δίπλωμα 2ου Βραβείου».
Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας συν. Χρίστος 
Βλαχοκώστας Μ.Μ. υπογράμμισε την ανάγκη για 
δράσης εξωστρέφειας και ευχαρίστησε το σώμα 
για τα επιβελτιωτικά σχόλια και τη θετική στάση 
του σε τέτοιες πρωτοβουλίες. 
Επίσης η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατέληξε 
και στο εξής ψήφισμα που αφορά στην παρουσί-
αση και συζήτηση επί της ΜΠΕ του έργου «Με-
ταλλευτικές-Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις της 
εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη Χαλκιδι-
κή» στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής στις 
3/12/2010. Πιο συγκεκριμένα:
«Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταδικάζει την 
παρουσίαση και συζήτηση επί της ΜΠΕ του έργου 
«Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις 
της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη Χαλ-
κιδική» στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής 
στις 3/12/2010. 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 πα-
ρουσίαση 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 εκ-
φράσουμε 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 δια-
δικασία διαβούλευσης την οποία θεωρεί ελλιπέ-
στατη αφού στη Δημόσια Διαβούλευση της 26/11 
δεν κλήθηκε ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας και 
θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολι-
τείας το ΤΕΕ.
2. Έκρινε ότι, με δεδομένο το χρόνο λήξης της δι-
αβούλευσης, 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 άρθρου 65 
παρ.5 του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης).»
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες από το νομό Θεσ-
σαλονίκης οι συνάδελφοι : Αμανατίδης Άνθιμος 
Μ.Μ., Αντιβαλίδης Παναγιώτης  Π.Μ., Απότσος 
Σταύρος Α.Μ., Αραβίδου Κυριακή Αγρ.-Τ.Μ., 
Βλαχοκώστας Χρίστος Μ.Μ., Βραγγάλας Βασίλης 
Αγρ.-Τ.Μ., Γκιουλέκας Αθανάσιος Α.Μ., Δαρδαμα-
νέλης Γιάννης Π.Μ., Ζαχαριάδης Φίλιππος Μ/Η, 
Ζηκοπούλου Ηλέκτρα Α.Μ., Ζώκας Νίκος Ηλκ, 
Θεοδωρίδου Χρυσούλα Π.Μ., Κονακλίδης Τάσος 
Π.Μ., Λεκίδης Βασίλης Π.Μ., Λεμπετλής Γιάννης 
Π.Μ., Λυσαρίδης Κωνσταντίνος Π.Μ., Μακράκης- 
Καραχάλιος Χρυσός Α.Μ., Μάνου Θεοδώρα Π.Μ., 
Μήτκας Περικλής Η.Μ., Μήτρου Δημήτρης Αγρ.-
Τ.Μ., Μίχου Άννα Η.Μ., Μουρατίδης Κυριάκος 
Α.Μ., Μπίλλιας Πάρις Π.Μ., Μπούρας Βενέτης 
Π.Μ., Νάνος Γιάννης Π.Μ., Πέρκα Πέτη Π.Μ., Σα-
κελλαρίδου Τζένη Π.Μ., Σοϊλεμετζίδου Κορίννα 
Αγρ.-Τ.Μ., Τσελεπίδης Σάββας Α.Μ., Τσιάφης 
Γιάννης Μ/Η, Τσίτος Ξενοφών Π.Μ., Φάμελλος 
Σωκράτης Χ.Μ., Χηράκη Ελένη Π.Μ., από το νομό 
Ημαθίας ο συνάδελφος Ουρσουζίδης Γιώργος 
Π.Μ., από το νομό Κιλκίς ο συνάδελφος Αναστα-
σιάδης Γιώργος Η.Μ., Κεμεντσετσίδης Παναγιώ-
της Αγρ.-Τ.Μ., από το νομό Πέλλας οι συνάδελ-
φοι: Ανδρεάδου Παρθένα Αγρ.-Τ.Μ., Φωτιάδης 
Γιώργος Η.Μ., από το νομό Πιερίας ο συνάδελφος 
Κουσκουρίδης Δημήτρης Η.Μ., από το νομό Σερ-
ρών οι συνάδελφοι: Λογοθετίδης Σταύρος Π.Μ., 
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος Α.Μ από το νομό 
Χαλκιδικής οι συνάδελφοι : Κουρίδης Χαρίτων 
Μ.Μ., Κυρίτσης Βασίλης Π.Μ., Τοτικίδης Ματθαί-
ος Α.Μ.
Απόντες οι συνάδελφοι: Γάγαλης Γιώργος Μ.Μ., 
Κολοβός Σπυρίδων Η.Μ., Κωτούλας Λεωνίδας 
Π.Μ., Λαδόπουλος Σάββας Αγρ.-Τ.Μ., Πεχλιβά-
νου Κατερίνα Π.Μ., Τοκατλίδης Αριστοτέλης Π.Μ., 
Φουντουλίδου Ελένη Αγρ.-Τ.Μ., Χατζοπούλου 
Αθηνά Π.Μ., Βοργιατζίδης Κωνσταντίνος Η.Μ., 
Μιχαλιάς Γιώργος Μ.Μ., Πογέλης Ανέστης Μ.Μ., 
Δημουλάς Αλκιβιάδης, Ζωγράφου Αναστασία 
Α.Μ., Τσιτλακίδης Ηρακλής Π.Μ., Δημουλάς Αλ-
κιβιάδης Α.Μ. 
Δικαιολογημένοι απόντες οι συνάδελφοι Φωτα-
ρούδης Αλέξανδρος Μ/Η και Μπανιάς Γιώργος 
Μ.Μ. n

Προκήρυξη 
Διαγωνισμού 

Ιανουάριος – 
Φεβρουάριος 2011

Έναρξη Αιτήσεων 
Συμμετοχής

1 Μαρτίου 2011 

Λήξη Αιτήσεων 
Συμμετοχής

31 Μαρτίου 2011

Αξιολόγηση 
προτάσεων 

Έως 31 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων 

Ιούνιος 2011 (ΤΕΛΕΤΗ 
ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ)
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΠΣ ΚΑΙ ΣΧΟΟΑΠ  
 Eπιστολή προς ΥΠΕΚΑ

Μείζον ζήτημα, που απειλεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πλη-
θώρα μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής 
και Οικιστικής Οργάνωσης (ΣΧΟΟΑΠ), δημιουργεί η εφαρμογή του άρθρου 
30, παράγραφος 3α του νόμου 3889/2010. Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε 
η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η οποία απέστειλε σχετική επιστολή 
στην αρμόδια υπουργό, Τίνα Μπιρμπίλη.
Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι οι εκκρεμείς διαδικασίες για ανάθεση και εκ-
πόνηση μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, επιτρέπεται 
να συνεχίζονται και εγκρίνονται με τις διατάξεις του Ν.2508/1997, «υπό την 
προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση ανάθεσης της εκπόνησής τους θα εκ-
δοθεί μέχρι 31/12/2010».
Αν η εν λόγω, άνευ ουσιαστικού περιεχομένου, πρόβλεψη του νόμου εφαρ-
μοστεί, τότε πιστώσεις που έχουν δεσμευτεί από τα επιχειρησιακά προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ για την εκπόνηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ κινδυνεύουν να 
χαθούν. 
Για το λόγο αυτό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά από την υπουργό να προβεί στις σχετικές 
ενέργειες, «ώστε να μην εφαρμοστεί η επίμαχη ημερομηνία και να αποφευ-
χθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με το Ν.2508/97». 
Το πλήρες κείμενο της επιστολής, η οποία κοινοποιείται στον αναπληρωτή 
υπουργό, Νίκο Σηφουνάκη, τη γενική γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος Μαρία Καλτσά και το κεντρικό ΤΕΕ, ακολουθεί:
Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, από το Σύλλογο Ελλή-
νων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης/ 
Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Ελλάδος, προκύπτει ότι, βάσει του άρθρου 
30, παρ. 3α, του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβά-
σεων, πράσινο ταμείο, κύρωση δασικών χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
182Α΄/14.10.2010), δύναται να δημιουργηθεί μείζον ζήτημα για πληθώρα 
μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ανά-
θεσης.
Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι:
«Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 
Α΄) διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης 
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), επιτρέπεται να συνεχίζονται και 
εγκρίνονται με τις διατάξεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α`) στα όρια των 
εδαφικών περιφερειών των δήμων για τους οποίους είχαν προκηρυχθεί οι 
σχετικές μελέτες, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση ανάθεσης 
της εκπόνησης τους θα εκδοθεί μέχρι 31.12.2010».
Αν και η συγκεκριμένη ημερομηνία συνδέεται με τον Καλλικράτη και την 
καταληκτική ημερομηνία λειτουργίας των Καποδιστριακών Δήμων, δεν είναι 
κατανοητό γιατί μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία προπαρασκευής για 
την εκπόνηση των φακέλων των συγκεκριμένων προκηρύξεων θα πρέπει να 
ματαιωθεί και όχι να εναποτεθεί στην ευχέρεια των νέων ΟΤΑ να αποφασί-
σουν τη συνέχιση ή τη διακοπή της, ανάλογα με το δικό τους σχεδιασμό. Επι-
σημαίνεται ότι, στο άρθρο 4 του Ν. 2508/1997, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 24 του Ν.2539/1997 «Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης» (Πρόγραμμα «Καποδίστριας»), προβλέπεται η σύνταξη πε-
ρισσοτέρων της μιας μελέτης ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ στην εδαφική περιφέρεια του 
ίδιου Δήμου, όταν αυτός προέρχεται από τη συνένωση περισσοτέρων ΟΤΑ. 
Παρέχεται, δηλ. η δυνατότητα σε νεοσύστατους Καλλικρατικούς Δήμους, 
στους οποίους μπορεί να υπάρχουν τμήματα με πρόσφατα εκπονημένα ΓΠΣ 
και ΣΧΟΟΑΠ, να μην προκηρύξουν μελέτες για το σύνολό τους.
Επιπρόσθετα, η αναφορά στον Ν. 2508/97 στην ίδια παρ. 3α του άρθρου 30 
δύναται να οδηγήσει στην αναβολή οποιασδήποτε μελέτης ΓΠΣ και ΣΧΟΟ-
ΑΠ, μέχρι την ενδεχόμενη τροποποίησή του, η οποία αν και έχει δρομολο-
γηθεί, δεν είναι προδιαγεγραμμένο πότε θα ολοκληρωθεί.
Βάσει των ανωτέρω τεκμαίρεται ότι, η πρόβλεψη του Ν. 3889/2010 είναι άνευ 
ουσιαστικού περιεχομένου και μόνον προβλήματα δύναται να δημιουργήσει για 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό και ως εκ τούτου, για την παραγωγή πολεοδομη-
μένου χώρου.
Σημειώνεται, τέλος, ότι με τον τρόπο αυτό, οι πιστώσεις που έχουν δεσμευτεί 
από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την εκπόνηση ΓΠΣ και 
ΣΧΟΟΑΠ κινδυνεύουν να χαθούν, σε περιπτώσεις όπου οι διαδικασίες ανά-
θεσης δεν ολοκληρωθούν μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που παρουσιάστηκαν, παρακα-
λούμε να υπάρξουν από μέρους σας οι σχετικές ενέργειες, ώστε να μην εφαρ-
μοστεί η επίμαχη ημερομηνία και να αποφευχθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με 
το Ν. 2508/97 n

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟ   
  

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Πιερίας του ΤΕΕ/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας και 
συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Ηρακλής Τσιτλακίδης, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Οι-
κονόμου, η γ.γραμματέας Τασούλα Ζωγράφου και τα μέλη Τάσος Τασιούλας και 
Βασίλης Ταβαντζής συναντήθηκαν με το Βουλευτή Πιερίας Κώστα Κουκοδήμο, 
τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010. 
Ο Πρόεδρος της ΝΕ ΤΕΕ Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης αναφέρθηκε στην 
οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει ο οικοδομικός κλάδος με συνέπειες 
σε συναφή με τον κατασκευαστικό κλάδο επαγγέλματα, αναφέρθηκε στις 
αλλαγές των αντικειμενικών αξιών ακινήτων που επίκεινται, εκφράζοντας 
τη θέση του ΤΕΕ να μην υπάρξει νέα αύξηση, κάτι το οποίο θα ήταν κατα-
στροφικό για το Νομό Πιερίας επισημαίνοντας πως σε ορισμένες περιοχές 
οι αντικειμενικές αξίες έχουν υπερβεί τις τιμές αγοράς. Πρότεινε την κατά-
θεση ενός οργανωμένου σχεδίου ανάπτυξης για το Νομό προκειμένου να 
αποφευχθούν απώλειες, επισημαίνοντας ότι η Πιερία διαθέτει όλα αυτά τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως ήλιο, θάλασσα, τον Όλυμπο, το χιονοδρομι-
κό κέντρο κλπ για να γίνει ένας τόπος πλούσιος σε παραγωγή και ανάπτυξη 
στον κατασκευαστικό και επενδυτικό κλάδο.  
Ο αντιπρόεδρος της Ν.Ε. του ΤΕΕ Πιερίας Γιώργος Οικονόμου, ανέπτυξε το 
θέμα των μελετών των κατασκευών, του επικείμενου νόμου που θα εισαχθεί 
προς ψήφιση στη Βουλή, καταθέτοντας στο Βουλευτή Πιερίας κ. Κώστα Κου-
κοδήμο και τις προτάσεις του ΤΕΕ για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. 
Η γ.γραμματέας της Ν.Ε. του ΤΕΕ Πιερίας Τασούλα Ζωγράφου αναφέρθη-
κε στα προβλήματα που θα προκύψουν από τη συνένωση των δήμων και 
την κατάργηση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με τον Καλλικράτη. Επίσης, 
επισήμανε την αναγκαιότητα μιας ολοκληρωμένης μελέτης ανάπλασης των 
ακτών της Πιερίας ώστε να αποφευχθούν αποσπασματικές πρακτικές και 
παρεμβάσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια οδηγώντας σε διάβρωση 
των ακτών κ.ο.κ. 
Στο θέμα της αναγκαιότητας άρσης του καθεστώτος της παραμεθορίου που 
ισχύει για την Πιερία, αναφέρθηκε το μέλος της Ν.Ε. του ΤΕΕ Πιερίας Τάσος 
Τασιούλας σημειώνοντας ότι δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της οι-
κοδομικής δραστηριότητας στο Νομό αποτρέποντας ξένους αγοραστές να 
επενδύσουν στο Νομό. Επίσης, τόνισε την έλλειψη και την ανάγκη κοινής 
συνεργασίας από όλους τους άρχοντες του Νομού προκειμένου να επιτυγ-
χάνονται σημαντικοί στόχοι που αφορούν την ανάπτυξη και την κατασκευή 
μεγάλων έργων στην Πιερία.
Ο Βασίλης Ταβαντζής, μέλος της Ν.Ε. του ΤΕΕ Πιερίας, τόνισε την ανάγκη 
ολοκλήρωσης του περιφερειακού της Κατερίνης όπως επίσης και τη σημαντι-
κότητα διασύνδεσης των ΓΠΣ με βάση το νέο διοικητικό χάρτη του νομού.  n

 
 

ΗΜΕΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   
  

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από εισήγηση του Τμήματος
Επαγγελματικών Θεμάτων, αποφάσισε  να συνεχίσει και εφέτος την ημέρα εξυ-
πηρέτησης μηχανικών για φορολογικά θέματα με στόχο την ουσιαστική και συ-
στηματική υποστήριξη των μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών στα διάφορα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε φορολογικά θέματα, τις σχετικές διαδικασίες 
και τις σχέσεις με τις Δ.Ο.Υ.
Ο Φοροτεχνικός, συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κ. Νίκος Κολυδάς θα εξυπηρετεί 
κατά την ημέρα αυτή τους συναδέλφους μηχανικούς που χρειάζονται υποστήριξη, 
πληροφορίες και συμβουλές. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 
20/01/2011 και θα ολοκληρωθεί 22/12/2011. 
Η εξυπηρέτηση των συναδέλφων θα γίνεται από τις 12.00 μ. – 14.30 μ.μ. στον 1ο 
όροφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (γραφείο ΓΟΚ) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ιανουάριος: 27
Φεβρουάριος: 10, 17, 24
Μάρτιος: 3, 10, 17, 24
Απρίλιος: 7, 14, 28
Μάιος: 12, 26
Ιούνιος: 9, 23

Και στη συνέχεια σε 15νθήμερη βάση:

Σεπτέμβριος: 22
Οκτώβριος: 6, 20
Νοέμβριος: 3, 24
Δεκέμβριος: 8, 22
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• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ 
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΣΥΜ
 

Με την κατάθεση προτάσεων φορέων και πολιτών συνε-
χίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για το 
Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών της ευ-
ρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης (ΣΣΥΜ). 
Η δημόσια διαβούλευση, της οποίας το συντονισμό έχει 
αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, θα ολοκληρωθεί στις 15 Φεβρου-
αρίου, καθώς αποφασίστηκε να δοθεί παράταση (η διαδι-
κασία έληγε κανονικά- στις 31 Δεκεμβρίου). 
Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος 
Κονακλίδης, 30 φορείς και 10 πολίτες έχουν ήδη καταθέ-
σει τις προτάσεις τους για το ΣΣΥΜ, μέσω της ιστοσελίδας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ (www.tkm.tee.gr). 

n Τα έργα πρώτης προτεραιότητας
Στο μεταξύ, σε επίπεδο οριστικών μελετών, ώστε να ακο-
λουθήσει η δημοπράτησή τους το ταχύτερο δυνατόν,  θα 
προωθηθούν άμεσα τα έργα της αναβάθμισης της δυτικής 
(υφιστάμενης) περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και του 
τμήματος του εξωτερικού δακτυλίου (ΕξΟΔ) από τον κόμ-
βο του Γηροκομείου μέχρι την Ευκαρπία και τα Πεύκα.
Τα δύο αυτά έργα αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την 
Εγνατία Οδό, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ομώνυμης 
εταιρίας, Τάσος Μουρατίδης. Κατά τον ίδιο, για την Εγνα-
τία Οδό προέχει «κάποια έργα για τα οποία υπάρχει κα-
θολική αποδοχή ή και απαίτηση, να μη χρονοτριβήσουν. 
Η Εγνατία δεν πρόκειται να περιμένει».
Σε δεύτερη προτεραιότητα και συγκεκριμένα σε επίπε-
δο προωθημένων αναγνωριστικών μελετών βρίσκονται, 
κατά τον κ. Μουρατίδη, έργα όπως η αναβάθμιση της εσω-
τερικής περιφερειακής στα ανατολικά. 
Πιο μακροπρόθεσμα και στο πλαίσιο μιας τρίτης ομά-
δας έργων, η Εγνατία Οδός θα μπορούσε, όπως είπε, να 
προχωρήσει σε μελέτες σκοπιμότητας για έργα όπως η 
Ζεύξη του Θερμαϊκού και η μίνι υποθαλάσσια αρτηρία. Σε 
τέταρτη προτεραιότητα βρίσκονται, τέλος, μελέτες γενικού 
χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα μια ολοκληρωμένη κυ-
κλοφοριακή μελέτη.

n Πόρισμα ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα έργα 
του ΣΣΥΜ
Ως κατάλογος επιθυμητών στόχων για την πόλη της Θεσ-
σαλονίκης, αλλά σε καμία περίπτωση ως ένα δεσμευτικό 
πρόγραμμα παρεμβάσεων, πρέπει να εκληφθεί το ΣΣΥΜ, 
όπως επεσήμαναν τα στελέχη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλ-
λιας και Γιάννης Χατζόπουλος, παρουσιάζοντας τα πορί-
σματα σχετικής μελέτης, που εκπόνησε ομάδα εργασίας 
συσταθείσα για αυτόν το σκοπό (στην οποία εκτός από 
τους δύο συναδέλφους μετείχαν ακόμη οι Β. Κωνσταντι-
νίδης, Π. Πέρκα και Αθ. Γιαννακού).
Αναφερόμενοι σε επιμέρους έργα του ΣΣΥΜ, οι μελετητές 
επεσήμαναν μεταξύ άλλων τα εξής:
4Σε ότι αφορά τον εσωτερικό οδικό δακτύλιο και το έργο 
αναβάθμισης του δυτικού τμήματος από τον Κ16 (Λαχα-
ναγορά) μέχρι τον κόμβο Κωνσταντινουπόλεως (Σταυ-
ρούπολη), η ομάδα θεωρεί θετική την όλη προσπάθεια 
που έχει σχεδιαστεί, ώστε να εξασφαλισθεί συνεχής ροή, 
με τη δημιουργία ανισόπεδων κόμβων ή διαβάσεων. 
-Σε σχέση με το τμήμα Κ5 (Πολίχνη)-Κ10 (Κωνσταντινου-
πολίτικα), η ομάδα εξέτασε τα δύο εναλλακτικά σενάρια 
που αναφέρονται στο Σχέδιο (το πρώτο αφορά βελτιώσεις 
συγκεκριμένων σημείων/τμημάτων και το δεύτερο την 
κατασκευή νέου υπερυψωμένου κλάδου, με 2+2 λωρίδες) 

και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: σύμφωνα με τους 
συντάκτες του στρατηγικού σχεδίου, το πρώτο σενάριο θα 
επιφέρει αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας περίπου 
25%-30%, ενώ το δεύτερο σενάριο δε συνοδεύεται από 
κυκλοφοριακά, κατασκευαστικά ή οικονομικά στοιχεία, 
ώστε να αξιολογηθεί από την ομάδα του ΤΕΕ. Πέραν, 
όμως,  των προβληματισμών που ανακύπτουν για τα τεχνι-
κά και άλλα στοιχεία του έργου, υπάρχει προβληματισμός 
και για ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, 
στον ευαίσθητο χώρο του Σέιχ Σου, αλλά και για πιθανή 
αισθητική υποβάθμιση της περιοχής. Η μείωση της κυ-
κλοφοριακής ικανότητας της εσωτερικής περιφερειακής 
κατά τη διάρκεια κατασκευής και των δύο έργων είναι 
σημαντικό μειονέκτημα και των δύο λύσεων και εκτιμάται 
ότι θα προκαλέσει κυκλοφοριακό έμφραγμα στην πόλη.
4Σε ότι αφορά την παράκαμψη του ιστορικού κέντρου της 
Θεσσαλονίκης από την πλευρά της νέας Παραλίας (είτε με 
υποθαλάσσια αρτηρία είτε με άλλη διαμόρφωση) θα πρέ-
πει να επιλυθούν προβλήματα που υπάρχουν στη σύνδεσή 
της με το οδικό δίκτυο, τόσο στην περιοχή της παλαιάς 
Ηλεκτρικής Εταιρίας, όσο και στη δυτική πλευρά. Για τη 
δυτική πλευρά, πρέπει να αναζητηθεί λύση με βορειο-
δυτική είσοδο έξοδο του έργου επί της δυτικής εισόδου, 
στην πλευρά του City Gate. Θα πρέπει επίσης να επιλυθεί 
αποτελεσματικά η σύνδεση της Εσωτερικής Περιφερεια-
κής με την αρτηρία παράκαμψης του ιστορικού κέντρου 
(υποθαλάσσια ή άλλη). Αυτό απαιτεί έργα και επεμβάσεις 
κατά μήκος της οδού Καυταντζόγλου, από το ύψος της 
Εγνατίας Οδού μέχρι την Αγίου Δημητρίου, όπου όμως η 
ύπαρξη πολυκατοικιών δημιουργεί θέμα απαλλοτριώσε-
ων, που πιθανώς να αποδειχτεί άλυτο πολεοδομικό και 
νομικό πρόβλημα.
4Για τις δύο διαπλατύνσεις της Νέας Εθνικής Οδού 
Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανίων, που προτείνονται στο 
ΣΣΥΜ, η ομάδα επισημαίνει ότι αυτές είναι αμφιβόλου 
εφικτότητας, λόγω τεχνικών προβλημάτων στην ΑΔ Πα-
νοράματος, αλλά και περιορισμένου πλάτους της ζώνης 
απαλλοτρίωσης. 
4Για το βορειοανατολικό τμήμα του Εξωτερικού Οδικού 
Δακτυλίου (που αρχίζει από τον κόμβο Ευκαρπίας, ανη-
φορίζει προς Χορτιάτη προς Τριάδι και ολοκληρώνεται 
ανατολικά), η ομάδα επισημαίνει ότι προβλήματα εντο-
πίζονται στην ορεινή χάραξη της οδού και στα χαμηλά 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά της (ταχύτητα μελέτης 70-80 
χλμ), που μειώνουν δραματικά την ελκυστικότητά της.
Για το νοτιο-νοτιοδυτικό τμήμα του Εξωτερικού οδικού 
Δακτυλίου και την περίφημη Ζεύξη του Θερμαϊκού, η 
ομάδα σημειώνει ότι πρόκειται για ένα έργο πολύ μεγά-
λης κλίμακας και τεράστιου κόστους, για το οποίο όμως 
δεν έχει γίνει κυκλοφοριακή εκτίμηση των φόρτων που θα 
μπορούσε να εξυπηρετήσει. Συνεπώς αυτό το πολύ ακρι-
βό έργο είναι αμφίβολης αναγκαιότητας για τα σημερινά 
κυκλοφοριακά δεδομένα. 
4Για την κατασκευή τραμ και τη δρομολόγηση θαλάσσιας 
συγκοινωνίας, η ομάδα υπογραμμίζει ότι, παρά τη σπου-
δαιότητα και την αναγκαιότητα του έργου, οι σημερινές 
δημοσιονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, καθιστούν προ-
βληματική τη διάθεση πόρων για τη μελέτη και κατασκευή 
συμπληρωματικού δικτύου τραμ. Τα ίδια ισχύουν και για 
τη θαλάσσια συγκοινωνία, καθώς η περιορισμένη συχνό-
τητα δρομολογίων και οι δυσχέρειες των μετεπιβιβάσεων 
τις καθιστούν μη ελκυστικές για ιδιώτες επενδυτές και 
επιβάτες. 
Το πόρισμα της ομάδας θα συζητηθεί σε συνεδρίαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

n Τον Ιανουάριο έτοιμο το νέο ρυθμιστικό
Τον Ιανουάριο του 2011 αναμένεται να παρουσιαστεί στο 

«Ολύμπιον» το επικαιροποιημένο ρυθμιστικό σχέδιο της 
Θεσσαλονίκης, το οποίο επρόκειτο αρχικά να κοινοποιη-
θεί στις 14/12, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Οργα-
νισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης (Ο.Ρ.ΘΕ), Πάνος Στα-
θακόπουλος. 
Ακολούθως, όλα τα υπό συζήτηση έργα, μεταξύ των οποί-
ων και εκείνα του ΣΣΥΜ, θα πρέπει να ειδωθούν μέσα από 
το επικαιροποιημένο σχέδιο, σύμφωνα πάντα με τον κ. 
Σταθακόπουλο.
 
n Μετρό από το αεροδρόμιο μέχρι τη Σίνδο ζητάει η 
ΔΕΘ
Την επέκταση της γραμμής του μετρό, από το αεροδρόμιο 
«Μακεδονία» μέχρι τη Σίνδο, όπου θα κατασκευαστεί το 
νέο εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ ΑΕ, «δείχνει» ως την ιδα-
νική λύση για το εκθεσιακό μέλλον της Θεσσαλονίκης ο 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Κώστας Μαυράκης.
Όπως είπε, αν η Θεσσαλονίκη θέλει πραγματικά να διατη-
ρήσει το ρόλο της ως διεθνής εκθεσιακή πόλη, το νέο εκ-
θεσιακό κέντρο πρέπει να έχει άμεση σύνδεση με τον αε-
ρολιμένα, σε μια χρονοαπόσταση το πολύ 20-30 λεπτών. 
Πρότεινε παράλληλα τη σύνδεση της περιοχής της Μίκρας 
με τη δυτική πλευρά πόλης με φέρι μπόουτ και τουριστική 
συγκοινωνία. Σε ότι αφορά την ανάπλαση της περιοχής 
του ιστορικού κέντρου, όπου σήμερα βρίσκεται το εκθε-
σιακό κέντρο της ΔΕΘ, επεσήμανε ότι αυτή δεν μπορεί να 
παραμείνει μια πράσινη «τρύπα», αλλά πρέπει, εκτός από 
τα δεκάδες στρέμματα πρασίνου, να συμπεριλάβει ήπιες 
πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, ώστε η ΔΕΘ να είναι 
σε θέση να αυτοχρηματοδοτεί και τη συντήρησή του.

n Οι προτάσεις των δημάρχων: «φέρι μπόουτ» και θα-
λάσσιες συγκοινωνίες
Πρόταση για τη δρομολόγηση ferry boats, τα οποία θα 
ξεκινούν από το δήμο Θερμαϊκού και θα τερματίζουν στο 
Καλοχώρι, μεταφέροντας 1.000 ΙΧ ημερησίως και μεγάλο 
αριθμό επιβατών, κατέθεσε στη δημόσια διαβούλευση ο 
δήμαρχος Θερμαϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής. Όπως είπε, 
πρόκειται για μια λύση άμεσα εφικτή και χωρίς μεγάλη 
δαπάνη.
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη σύνδεση της 
Θέρμης με μέσο σταθερής τροχιάς, παρά τη συνεχή μεγέ-
θυνσή της και την προγραμματισμένη νέα επέκταση κατά 
4.000 στρέμματα, επεσήμανε από την πλευρά του ο δή-
μαρχος Θέρμης-Βασιλικών, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 
ενώ επανέλαβε και τις ενστάσεις του δήμου για τη χάραξη 
της νέας περιφερειακής.
Περαιτέρω πίστωση χρόνου για την κατάθεση των προ-
τάσεων των νέων δημάρχων στη δημόσια διαβούλευση, 
ζήτησε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του δημάρχου 
Παύλου Μελά, Δημήτρης Φερεντζής (Δ. Πολίχνης). Όπως 
είπε, τον επόμενο μήνα, με τη συγκρότηση του δημοτικού 
συμβουλίου, θα υπάρχουν και νέες προτάσεις. «Έργα με 
την έννοια της επίλυσης προβλημάτων, η Θεσσαλονίκη έχει 
πολλά χρόνια να δει», κατέληξε.

n «Όχι» στις καθυστερήσεις
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο κοσμήτορας 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Μουσιόπουλος, επε-
σήμανε ότι δε θα πρέπει να δοθεί καμία παράταση στη 
διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς μέχρι 
τέλος του έτους αυτή θα πρέπει να έχει τελειώσει. Ο κ. 
Μουσιόπουλος επεσήμανε ακόμη ότι στόχος και επιθυμία 
είναι να υπάρξει συντονισμός ανάμεσα στα προτεινόμενα 
οδικά έργα και τους χώρους στάθμευσης, ενώ ανέφερε 
επιγραμματικά τα κριτήρια προτεραιοτήτων, που προτάθη-
καν για την ιεράρχηση των παρεμβάσεων. 
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής γραμματέας παραγω-
γικών τομέων της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, διερωτήθηκε 
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αν υπήρχαν κάποια πιο «προωθημένα» έργα, που η επε-
ξεργασία ενός master plan τα πηγαίνει πίσω ή απειλεί να 
τα ακυρώσει.
Ο κ. Μουρατίδης απάντησε ότι δεν υπήρχαν ώριμα έργα 
κι ότι το πιο προωθημένο ήταν -και είναι- αυτό του τμή-
ματος του εξωτερικού δακτυλίου (ΕξΟΔ) από τον κόμβο 
του Γηροκομείου μέχρι την Ευκαρπία και τα Πεύκα. «Σε 
πολλά δεν υπήρχε ούτε καν προέγκριση χωροθέτησης», 
πρόσθεσε.
«Όχι» σε περαιτέρω καθυστερήσεις στη διαδικασία δια-
βούλευσης είπε και ο Δημήτρης Παπανικολάου από τον 
Τομέα Υποδομών της ΝΔ, υπογραμμίζοντας ότι αν δοθεί 
παράταση δε θα πρέπει να υπερβαίνει σε διάρκεια τον 
ένα μήνα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα τελευταία 20 χρόνια 
μόνο δύο έργα ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη (το μετρό και ο 
10/28), ενώ τόνισε ότι είναι αναγκαίο να μην «πέσουν» οι 
φορείς σε μια διελκυστίνδα τύπου «μετρό ή τραμ».
Τις εργασίες παρακολούθησαν ακόμη εκπρόσωποι των 
δημάρχων Πολίχνης, Εχεδώρου, Τριανδρίας, Μενεμένης, 
Σταυρουπόλεως, Μυγδονίας, Καλαμαριάς και Πανοράμα-
τος, αλλά και εκπρόσωποι φορέων, πανεπιστημιακοί καθη-
γητές και πολίτες. 

n Ερωτήματα και προτάσεις περί εξωτερικής περιφε-
ρειακής
Στη διάρκεια της διαβούλευσης ετέθησαν αρκετοί προ-
βληματισμοί και ζητήματα, ενώ κατατέθηκαν και συγκε-
κριμένες προτάσεις από πλευράς φορέων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και πολιτών. 
Να αποκτήσει η ανατολική περιφερειακή «χαρακτηριστικά 
αστικού δρόμου», όπου θα κυκλοφορούν λεωφορεία», πρό-
τεινε ο αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, Δημοσθένης Σαρηγιάν-
νης, ενώ παράλληλα επεσήμανε την ανάγκη δρομολόγησης 
λεωφορείων express, στη διαδρομή αεροδρόμιο-Συκιές.
Ο κ. Παπαϊωάννου επεσήμανε ότι αν ο δρόμος μετατραπεί 
σε αστικού τύπου, με κυκλοφορία λεωφορείων, τότε οι τα-
χύτητες κίνησης των οχημάτων θα μειωθούν, οι οδηγοί θα 
σταματήσουν να πηγαίνουν από την περιφερειακή και το 
κέντρο της πόλης θα επιβαρυνθεί περαιτέρω.
Απαντώντας σε ερώτημα του συναδέλφου Γ. Πίλτση περί 
εναλλακτικής χάραξης της εξωτερικής περιφερειακής, 
με βάση συγκριτική σχέση κόστους-οφέλους, ο πρόεδρος 
του ΣΑΣΘ, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, επεσήμανε ότι η 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για το ΣΣΥΜ δε μελέτησε χα-
ράξεις, αλλά το αν «η περιφερειακή θα μείνει ως έχει ή θα 
χρειαστεί κάτι άλλο».
Εκπροσωπώντας το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Δήμου 
Θέρμης, ο Άρης Φλαμάτογλου ρώτησε αν η Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων έλαβε υπόψη της ότι η χάραξη της 
εξωτερικής περιφερειακής δεν πρέπει να περνά μέσα από 
κατοικημένες περιοχές («[με βάση την παρούσα χάραξη] ο 
δήμος Θέρμης διχοτομείται», είπε χαρακτηριστικά). 
Απαντώντας, ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι στο ΣΣΥΜ χαράσ-
σονται κάποιες γραμμές, που ικανοποιούν βασικούς στόχους 
και θέματα αρχών. «[Η οδός] δεν πρέπει να κόβει κατοικημέ-
νες περιοχές […], αλλά η δική μας εργασία δεν μπήκε σε τόση 
λεπτομέρεια, όσον αφορά το ακριβώς από πού θα περάσει».
Από την πλευρά του, ο κ. Μουρατίδης κάλεσε τους παρευ-
ρισκόμενους να μη βιάζονται, καθώς η Επιτροπή Εμπει-
ρογνωμόνων απλά παρουσιάζει προτάσεις ή έναν πολύ 
προκαταρκτικό σχεδιασμό για το master plan.
Ερώτημα σχετικό με την κατασκευή υπερυψωμένης οδού 
(Μετέωρα-Κωνσταντινουπολίτικα) κατέθεσε ο συνάδελφος 
Ρωμύλος Ντώνας. Ο κ.Μουρατίδης απάντησε ότι το συγκε-
κριμένο έργο ανήκει στις προτάσεις προς διερεύνηση. Η 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, διευκρίνισε, το αντιμετωπίζει 
ως ένα έργο που μπορεί να διερευνηθεί, αλλά με μια περί-
σκεψη ως προς τις δυνατότητες χρηματοδότησής του.

n Περί χρηματοδότησης και δημοσίων ή ιδιωτικών κε-
φαλαίων…
«Έχει γίνει κάποια προσέγγιση για τα χρονοδιαγράμματα 
των έργων και τη χρηματοδότησή τους;», ρώτησε το μέλος 
της «Α», Γιάννης Λεμπετλής.
Ο κ. Μουρατίδης απάντησε ότι αυτό που ενδιαφέρει την 
Εγνατία Οδό δεν είναι να παρουσιάσει ένα σχέδιο, π.χ., 
15 έργων για την επόμενη τριετία, αλλά να «σπρώξει» 
εκείνα που μπορούν να ξεκινήσουν αύριο. Στο πλαίσιο 
αυτό, επανέλαβε ότι η έμφαση δίδεται στην αναβάθμιση 
της υφιστάμενης δυτικής περιφερειακής. «Στόχος είναι 
το έργο να υλοποιηθεί, να ωριμάσει πάρα πολύ γρήγορα. 
Και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ», σημείωσε, διευ-
κρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι λογικό να αναμένουμε ότι 
πάρα πολλά έργα θα πραγματοποιηθούν μέσω ΕΣΠΑ.
Την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι χρηματοδοτικές ανά-
γκες του ΣΣΥΜ είναι «μη συμβατές με τις δημοσιονομικές 
εξελίξεις στην Ελλάδα για την επόμενη 10ετία», εξέφρασε 
από την πλευρά του ο πρώτος αντιπρόεδρος του Εμποροβιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Μανόλης 
Βλαχογιάννης. Επίσης, διερωτήθηκε αν ο επιθυμητός στόχος 
για τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ΣΣΥΜ, είναι η δημιουργία 
συμπαγούς ή εκτεταμένης πόλης.
Ο κ. Παπαϊωάννου απάντησε ότι στόχος είναι η δημιουρ-
γία συμπαγούς πόλης, με το 50% των μετακινήσεων να 
γίνεται μέσω δημόσιων συγκοινωνιών. Σε ό,τι αφορά 
τη χρηματοδότηση, πρόσθεσε ότι ορισμένα από τα έργα, 
όπως η φιλόδοξη Ζεύξη του Θερμαϊκού , «προφανώς δεν 
μπορούν να γίνουν ως δημόσια έργα, πρέπει να χρηματο-
δοτηθούν από τον ίδιο το χρήστη. 

n…και περί νέου εκθεσιακού κέντρου ΔΕΘ
«Ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση του ΣΣΥΜ οι εξε-
λίξεις στο λιμάνι, στο αεροδρόμιο, στη ΒΙΠΕ, στη ΔΕΘ;», 
ρώτησε από την πλευρά του ο επίκουρος καθηγητής του 
ΑΠΘ, Γρηγόρης Ζαρωπλιάτης, έτερος εκπρόσωπος του 
Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Δήμου Θέρμης.
Σύμφωνα με τον κ.Παπαϊωάννου, η μεταφορά της ΔΕΘ 
ελήφθη υπόψη, ιδίως ενόψει της προοπτικής για αξιο-
ποίηση της γραμμής του ΟΣΕ προς Σίνδο. Όπως είπε, ο 
ΟΣΕ μελετά τη σύνδεση της περιοχής του ΤΕΙ (όπου προ-
βλέπεται να εγκατασταθεί το νέο εκθεσιακό κέντρο) με 
την υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή. «Η σύνδεση αυτή 
μπορεί να γίνει ταχύτερα από τη γραμμή μετρό», συμπλή-
ρωσε ο κ. Παπαϊωάννου.
Πιο μελλοντική υπόθεση είναι η επέκταση του μέσου στα-
θερής τροχιάς προς το αεροδρόμιο. «Διερευνάται τι μέσο 
θα είναι […] Θα διερευνηθούν προτάσεις και για συμπλη-
ρωματικές γραμμές τραμ», πρόσθεσε. 
Τη διαπίστωση ότι το αεροδρόμιο «λείπει εντελώς» από 
το σχεδιασμό του ΣΣΥΜ, διατύπωσε ο συνάδελφος Δ. Σα-
μαράς, ενώ επεσήμανε την ανάγκη να τεθούν προτεραιό-
τητες, καθώς «το όλα μαζί, μπορεί να σημαίνει τίποτα».

n Προαπαιτούμενο οι κυκλοφοριακές μελέτες και ο χω-
ροταξικός σχεδιασμός
Την πεποίθηση ότι το ΣΣΥΜ δεν έχει χωροταξικό χα-
ρακτήρα, εξέφρασε ο διευθυντής δημοσίων έργων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Β. Ιατρίδης, ενώ ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τ. Κονακλίδης, τόνισε ότι είναι 
ανάγκη να προϋπάρξει το χωροταξικό-ρυθμιστικό, πάνω 
στο οποίο θα «κουμπώσουν» οι μεταφορές.
Ο συνάδελφος Κ. Μουρατίδης, μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, διερωτήθηκε αν όταν σχεδιάζουμε και χαράσσουμε 
γραμμές περιμένουμε να επενδύσουμε για να κάνουμε μια 
νέα Αθήνα, με δρόμους που θα γεμίσουν με αυτοκίνητα. 

Όπως είπε, αυτό που χρειάζεται είναι ένας λειτουργικός 
χωροταξικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη στην περιφέ-
ρεια, σε συνδυασμό με την αποκέντρωση.
Να προηγηθεί του Σχεδίου η εκπόνηση κυκλοφοριακών 
μελετών, ζήτησε -μεταξύ άλλων- ο γενικός γραμματέ-
ας του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
Β.Ελλάδος, Γ.Χρήστογλου.

n Ζητείται ποδηλατόδρομος-πεζόδρομος από Αγ.Τριάδα 
μέχρι το Δέλτα των ποταμών
«Εντελώς αδικαιολόγητη έλλειψη ενδιαφέροντος για 
πεζούς και ποδηλάτες», παρά τις πολλαπλές αναφορές 
του στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, διαπίστωσε 
στο ΣΣΥΜ ο συνάδελφος Γ.Αγγελίδης, μέλος της Ένωσης 
Πεζών. 
Ο ίδιος πρότεινε τη δημιουργία βασικού δικτύου πεζοδρό-
μων-ποδηλατοδρόμων, από την Αγία Τριάδα μέχρι και το 
Δέλτα των ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, ο οποίος θα 
γίνει ως δημόσιο έργο κι όχι από τους δήμους (καθώς θα 
εμπλέκονται πολλοί δήμοι, με τα γνωστά «παρατράγουδα»).
Τρεις προτάσεις, με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, 
κατέθεσε από την πλευρά του ο συνάδελφος Σάββας Γιαν-
νίκης. Πρότεινε -με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα- τη δι-
απλάτυνση της Λεωφόρου Νίκης, ώστε να συμπεριλάβει 
τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, έναν πεζόδρομο και δύο για 
τραμ. Όπως είπε, το έργο αυτό θα μπορούσε να γίνει εντός 
τριετίας από την έναρξή του, με έναν προϋπολογισμό της 
τάξης των 55 εκατ. ευρώ. Πρότεινε επίσης την κατασκευή 
τραμ/μονορέιλ από το νέο εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ στη 
Σίνδο μέχρι το ΙΚΕΑ και τη σύνδεση του Λευκού Πύργου 
με την Άνω Πόλη μέσω τραμ. 
Σημειώνεται ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημό-
σιας διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία 
των προτάσεων που έχουν κατατεθεί, ώστε ορισμένες εξ 
αυτών να συμπεριληφθούν στο ΣΣΥΜ. n
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γών, με ζητούμενο την 
ευτυχία), στο πλαίσιο 
ενός νέου project space, 
19 Δεκεμβρίου 2010 
– 30 Ιανουαρίου 2011, 
Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσ-
σαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο 
«Transit 4», 15 Δεκεμ-
βρίου 2010 -Ιανουαρίου 
2011, Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, 
Μονή Λαζαριστών, Σταυ-
ρούπολη, Θεσσαλονίκη.
 

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

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο 
«Transit 4», 15 Δεκεμ-
βρίου 2010 – 15 Ιανου-
αρίου 2011, Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης, Μονή Λαζαριστών, 
Σταυρούπολη, Θεσσα-
λονίκη.

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

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
για την αίθουσα τέχνης 
ΖΗΤΑ – ΜΙ 1968-2010, 
δωρεά αρχειακού υλι-
κού, αφισών, έργων που 
δωρήθηκαν στο ΜΜΣΤ, 
11 Δεκεμβρίου 2010 
– 16 Ιανουαρίου 2011, 
ΜΜΣΤ (Εγνατία 154), 
Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΩΝ του Aljiosha, 
με τίτλο “The Children of 
Daidalus”, 19 Νοεμβρί-
ου 2010 – 23 Ιανουαρί-
ου 2011, Donopoulos 
International Fine Arts, 
(Baσ. Γεωργίου 56), Θεσ-
σαλονίκη.
 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με 
έργα νέων καλλιτεχνών 
από τις σχολές Καλών 
Τεχνών Θεσσαλονίκης 
και Αθήνας, με τίτλο 
«In Art», 11 Δεκεμβρί-
ου 2010 – 10 Ιανου-
αρίου 2011, γκαλερί 
«Ζήνα Αθανασιάδου» 
(Π.Π.Γερμανού 5), Θεσ-
σαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
της Ελένης Φωτιάδου, 
11 Δεκεμβρίου 2010 
-  15 Ιανουαρίου 2011, 
γκαλερί “Artis Causa  
(Μητροπόλεως 97), Θεσ-
σαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
του Γιάννη Αδαμάκη, 
με τίτλο «Στιγμές», 16 
Δεκεμβρίου 2010 - 28 
Ιανουαρίου 2011, αίθου-
σα Τέχνη ς «Έψιλον», 
Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ της Μαρί-
ας Παπαχαραλάμπους, 
με τίτλο «Here & Now. 
Happiness” (εργαστήρι 
παραγωγής ιδεών και 
πρακτικών εφαρμο-
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Γιάννη Κουνέλλη, 25 
Νοεμβρίου 2010 – 12 Ιανουαρίου 2011, γκαλερί 
Bernier/Eliades (Επταχάλκου 11, Θησείο), Αθήνα.

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

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Cheap phοto, Φθηνή 
φωτογραφία», 1 Δεκεμβρίου - 15 Ιανουαρίου 
2011, γκαλερί ΤΕΤΤΙΧ (Τσιμισκή και Διαλέτη 3), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑ-
ΦΙΚΗΣ της Άννας 
Παλιεράκη, μέχρι 9 
Ιανουαρίου 2011, Βα-
φοπούλειο Πνευματι-
κό Κέντρο (αίθουσα Β’ 
Εικαστικών Εκδηλώ-
σεων), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ «Λωξάντρα», της 
Μαρίας Ιορδανίδου, 
22 Δεκεμβρίου 2010 
– 28 Φεβρουαρίου 
2011, ΚΘΒΕ, Βασιλικό 
Θέατρο, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ «Ο κ. Πούντιλα και 
ο δούλος του ο Μάτ-
τι», του Μπέρτολντ 
Μπρεχτ, 11 Δεκεμβρί-
ου 2010 – 20 Φεβρου-
αρίου 2011, ΚΘΒΕ, 
Θέατρο Εταιρείας Μα-
κεδονικών Σπουδών 
(Εθν. Αμύνης 2), Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΟΚΟΥ-
ΜΕΝΤΩΝ «Γερμανός 
Καραβαγγέλης – Ο 
μητροπολίτης των 
εμπεριστάτων», μέ-
χρι 31 Μαΐου 2010, 
45α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, 
Μουσείο Μακεδονι-
κού Αγώνα, Θεσσα-
λονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ηλέκτρα», 
του Σοφοκλή, 
27 Οκτωβρί-
ου 2010 – 17 
Απριλίου 2011, 
νεανική σκηνή 
του ΚΘΒΕ, Θέ-
ατρο Εταιρείας 
Μακεδονικών 
Σπουδών, Θεσ-
σαλονίκη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑ-
ΡΑΣΤΑΣΗ «Ο 
χιονάνθρωπος 
και το κορίτσι», 
του Ευγένι-
ου Τριβιζά, 
31 Οκτωβρί-
ου 2010 – 30 
Απριλίου 2011, 
ΚΘΒΕ, Βασι-
λικό Θέατρο, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Το Σύ-
μπαν της Ρωσικής 
Πρωτοπορίας: Τέχνη 
και Εξερεύνηση 
του Διαστήματος, 
1900-1930», 10 
Δεκεμβρίου 2010 
– 27 Μαρτίου 2011, 
Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, 
Μονή Λαζαριστών, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Γιώργου Πολίτη, προ-
έδρου του Συλλόγου Εικαστικών Καλλιτεχνών 
ΒΕ, με τίτλο «Στιγμιότυπα», 15 Δεκεμβρίου 2010 
– 5 Ιανουαρίου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Τράπε-
ζας Πειραιώς, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Το όνειρο του 
Χάιμε», του 
Μπρατάκου 
Πάνου, 19 Νο-
εμβρίου 2010 
– 13 Φεβρου-
αρίου 2011, 
ΚΘΒΕ, Μονή 
Λαζαριστών 
(μικρό θέατρο), 
Θεσσαλονίκη.
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Χρήστου Δεληδήμου, 4 
Δεκεμβρίου 2010 – 22 Ιανουαρίου 2011, γκαλερί 
«TinT» (Χρ. Σμύρνης 13), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με 
τίτλο «Beyond Dress 
Code. Σύγχρονοι Σχεδι-
αστές διαλέγονται με την 
Ελληνική Παραδοσιακή 
Φορεσιά», 4 Δεκεμβρί-
ου 2010 – 9 Ιανουαρίου 
2011, Ελληνοαμερικανι-
κή Ένωση, ΕΝΤΑΓΜΈΝΗ 
στις παράλληλες εκδηλώ-
σεις του 51ου Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης, Μακεδονι-
κό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης (Εγνατίας 154, 
εντός ΔΕΘ-HELEXPO), 
Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Πάτερ Ημών / Our Father/ Pater Noster », 14 Δε-
κεμβρίου 2010 – 08 Ιανουαρίου 2011, Kalos&Klio Showroom, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Κυριάκου Κατζουρά-
κη, καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσα-
λονίκης, 17 Δεκεμβρίου 2010 -  10 Ιανουαρίου 
2011, TSATSIS PROJECTS / ARTFORUM  (Μη-
τροπόλεως 12), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ Stand 
Up Comedy 
«Murlen 
Rooz», από 
17 Οκτω-
βρίου 2010 
(κάθε Πα-
ρασκευή και 
Σάββατο), 
θέατρο Φλέ-
μιγκ (Μισρα-
χή 15), Θεσ-
σαλονίκη.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-

ΣΤΑΣΗ «Το σκλα-
βί», της Ξένιας 
Καλογεροπούλου, 
18 Οκτωβρίου 
2010 – 19 Μαΐου 
2011, Κινηματο-
θέατρο «Αριστο-
τέλειον» (Εθνικής 
Αμύνης 2), Θεσσα-
λονίκη.

BAZAAR με 
τίτλο “Art for 
Sale”, 14 Δε-
κεμβρίου 2010 
- 15 Ιανου-
αρίου 2011, 
Container (Ν. 
Φωκά 8), Θεσ-
σαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑ-
ΦΙΚΗΣ του Μάνου 
Νάκου, μέχρι 9 
Ιανουαρίου 2011, 
Βαφοπούλειο 
Πνευματικό Κέντρο 
(αίθουσα Α’ Εικα-
στικών Εκδηλώσε-
ων), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο 
«Εν οίκω_Νίκη 
Καραγκίνη», 20 Δε-
κεμβρίου 2010 – 20 
Φεβρουαρίου 2011, 
Κέντρο Σύγχρονης 
Τέχνης Θεσσαλονί-
κης (Αποθήκη Β1, 
Λιμάνι), Θεσσαλο-
νίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑ-
ΡΑΣΤΑΣΗ μικτού 
κουκλοθεάτρου «Το 
Μούτρο και η Φά-
τσα» της Καρίνας 
Ιωαννίδου, από το 
Θέατρο Φλέμιγκ 
(Μισραχή 15), από 
10 Οκτωβρίου 

2010, (κάθε Κυριακή στις 11:30 το πρωί), Θεσ-
σαλονίκη.

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

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Το 
μάθημα της παράδο-
σης», με προπλάσμα-
τα και σχέδια από τη 
Μακεδονία (φοιτητικές 
εργασίες από το αρχείο 
Ν. Μουτσόπουλου), 27 
Οκτωβρίου 2010 – 27 
Ιουνίου 2011, Λαογρα-
φικό και Εθνολογικό 
Μουσείο Μακεδονίας 
– Θράκης (Βασ. Όλγας 
68), Θεσσαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

1ο ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 
Βιώσιμης Διαχείρισης 
Βιομηχανικών Περιοχών 
με θέμα «Βιώσιμη Δι-
αχείριση Βιομηχανικών 
Περιοχών και Βιοτε-
χνικών Πάρκων», 14 
Ιανουαρίου 2011, Πολυ-
τεχνική Σχολή ΑΠΘ (Αμ-
φιθέατρο Α. Τσιούμης) 
Θεσσαλονίκη. 

ΔΙΑΛΕΞΗ με τίτλο: 
«Έρευνες Υδρογοναν-
θράκων στην Ελλάδα, 
Ιστορικό, Πετρελαιοδυ-
νατότητες, Προοπτικές 
και Σχέση με την Εθνική 
Κυριαρχία», από το Δρα 
Κωνσταντίνο Α. Νικο-
λάου, 21 Ιανουαρίου 
2011, αίθουσα τμήματος 
Τοπογράφων Μηχανικών 
«Αλέξανδρος Τσιού-
μης», Θεσσαλονίκη.

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡ-
ΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΟ «Επάγγελμα Αρχι-
τέκτων. Ρόλος – Ευθύνη 
– Προσφορά – Ανάπτυ-
ξη», 17 - 20 Μαρτίου 
2011, ΣΑΔΑΣ-ΠΑΕ και 
ΤΕΕ, Ζάππειο Μέγαρο, 
Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ βιομηχανικού σχεδιασμού και σύγχρο-
νης τέχνης, με τίτλο «Art + Design  connection». 24 
Νοεμβρίου 2010 – 19 Ιανουαρίου 2011, Ντεκοράμα 
άρτε (Γεωργίου Παπανδρέου 39, πρώην Ανθέων), 
Θεσσαλονίκη.



ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΚΡΑΧΑΜ ΜΠΕΛ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΤΟΥ «IRON MAN»:
9 εφευρέσεις του 2010, που αλλάζουν τα δεδομένα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΟΥΤΑ

Ο άντρας ολοκλήρωσε την τηλεφωνική κλήση του 
από την Ουάσιγκτον στην Πενσιλβάνια και κατε-
βάζοντας το ιδιόμορφο ακουστικό, παρατήρησε 
με έκδηλο σκεπτικισμό: «Εκπληκτική εφεύρεση. 
Αλλά ποιος θα ήθελε να τη χρησιμοποιήσει;».
Ήταν το σωτήριο έτος 1876 κι ο άντρας ήταν ο 19ος 
Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Rutherford 
B. Hayes, που είχε μόλις χρησιμοποιήσει το τηλέ-
φωνο του Γκράχαμ Μπελ  και που, κατά πάσα πιθα-
νότητα, δεν έμεινε στην ιστορία για την ικανότητά 
του να ξεχωρίζει τις εμπορικές προοπτικές μιας 
εφεύρεσης…
Περίπου ενάμιση αιώνα μετά το ατυχές σχόλιο του 
τότε Αμερικανού Προέδρου, οι ρυθμοί παραγωγής 
εφευρέσεων έχουν επιταχυνθεί εξαιρετικά, αλλά-
ζοντας τα δεδομένα και δημιουργώντας νέες δυνα-
τότητες.
Η λίστα του περιοδικού «Time» με τις 50 καλύ-
τερες εφευρέσεις για το 2010 πραγματικά αφήνει 
άναυδο όποιον τη διαβάζει: μπορεί σε αυτή να πε-
ριλαμβάνονται χρηστικές και «καθημερινές» τε-
χνολογίες, όπως το περίφημο «i-pad» της Apple, 
αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν εφευρέσεις, που μέχρι 
πρότινος ανήκαν στη σφαίρα του φανταστικού.
Κοστούμια υπερ-ηρώων, όπως το «XOS 2», που 
μπορεί να επιτρέψει σε ένα αδύναμο κοριτσάκι να 
σηκώσει έως και 90 κιλά. Ατομικοί ωθητήρες, οι 
οποίοι επιτρέπουν στο χρήστη τους να …πετάει. 
Λεωφορεία που «ίπτανται» πάνω από τα αυτοκίνη-
τα, μειώνοντας το κυκλοφοριακό. 
Ρομποτικά προσθετικά άκρα που χρησιμοποιούν 
τεχνητή νοημοσύνη. Yποβρύχιοι χαρταετοί για την 
παραγωγή ενέργειας και πλυντήρια που πλένουν 
χωρίς νερό… 
Στο τεύχος του «Τ» που κρατάτε στα χέρια σας, 
παρουσιάζονται ορισμένες από τις 50 κορυφαίες 
εφευρέσεις του 2010, με βάση το περιοδικό «Time». 
Ορισμένες, όπως ο περίφημος «Καθεδρικός των 
Σπόρων» ή η ταμπλέτα «i-pad» είναι γνωστές και 
πολυσυζητημένες. Άλλες μπορεί να έτυχαν μικρό-
τερης προβολής, αλλά είναι εξίσου εντυπωσιακές. 
Καλή νοητή περιήγηση στο μέλλον!

n Λεωφορεία που κοιτάζουν αφ΄ υψηλού και 
φορτιστές οδοστρώματος

Η αγοραστική δύναμη των Κινέζων αυξάνεται μέρα 
με την ημέρα, με αποτέλεσμα το όνειρο ενός ιδιό-
κτητου ΙΧ να γίνεται πραγματικότητα για ολοένα πε-
ρισσότερους ανθρώπους. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με έναν πληθυσμό 
δισεκατομμυρίων ατόμων,  δημιουργεί κυκλοφο-
ριακό κομφούζιο στους δρόμους του Πεκίνου, της 
Σαγκάης, του Χονγκ Κονγκ. 
Η εταιρία Shenzhen Huashi Future  Parking 
Equipment αποφάσισε να μειώσει το κυκλοφορι-
ακό, χωρίς να περιορίσει τις μετακινήσεις ατόμων. 
Πώς; Δημιουργώντας ένα λεωφορείο …διασκελι-
σμού (“straddling bus”), με εισιτήριο φθηνότερο 
από τον υπόγειο, με ενέργεια εν μέρει προερχόμενη 
από τον ήλιο, ικανό να μεταφέρει ταυτόχρονα 1.200 
άτομα! 
Το λεωφορείο θα «πιάνει» δύο λωρίδες, αλλά επει-
δή θα είναι υπερυψωμένο (στα δύο μέτρα από το 
έδαφος), θα επιτρέπει στα αυτοκίνητα να το προ-
σπερνούν …από κάτω –ή, εναλλακτικά, το ίδιο θα 
αποφεύγει την κίνηση, περνώντας πάνω από τα 
μποτιλιαρισμένα ΙΧ! 
Η εταιρία αναμένει το πράσινο φως από την κινεζι-
κή κυβέρνηση, για να ξεκινήσει την πρώτη πιλοτική 
εφαρμογή στο Πεκίνο. Αν η έγκριση δοθεί φέτος, 
τότε οι πρώτες «δοκιμαστικές» βόλτες θα ξεκινή-
σουν πριν το τέλος του 2011!
Κι αν στην Κίνα θέλουν τα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς αρκετά ψηλότερα από το έδαφος, στην Κορέα 
κοιτάζουν μέσα σε αυτό. Για την ακρίβεια, μηχανικοί 
του Korea Advanced Institute of Technology πειρα-
ματίζονται πάνω στην υπογειοποίηση ηλεκτρικών 
«λωρίδων», οι οποίες θα τοποθετούνται μέσα στο 
οδόστρωμα και θα μεταφέρουν μαγνητικά την πα-
ραγόμενη ενέργεια σε ειδικά οχήματα με μπαταρία 
στην επιφάνεια του δρόμου. 
Το πρωτότυπο της συγκεκριμένης εφεύρεσης 
χρησιμοποιείται ήδη σε ψυχαγωγικό πάρκο στην 
Gwacheon. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συγκε-
κριμένη τεχνολογία θα επιτρέψει την κίνηση οχημά-
των με μπαταρία μεγέθους ενός πέμπτου σε σχέση 
με τις σημερινές, που θα στοιχίζει το ένα τρίτο των 
υφιστάμενων σήμερα μπαταριών.

n Ο Καθεδρικός των Σπόρων

Ονομάστηκε «Καθεδρικός των Σπόρων» (“The 
Seed Cathedral”), αν και δεν έχει καμία σχέση με 
θρησκείες. Ο συγκεκριμένος «καθεδρικός» θα 
μπορούσε παρόλα αυτά να χαρακτηριστεί ως χώρος 
λατρείας. Λατρείας της βιοποικιλότητας. Ο λόγος 
για το βρετανικό περίπτερο στην Παγκόσμια Έκ-
θεση Expo της Σαγκάης, το οποίο αποτελείται από 
60.000 ακρυλικά “καλάμια” 7,5  μέτρων.
Την ημέρα, τα καλάμια συλλέγουν το ηλιακό φως. 
Το βράδυ λάμπουν κόντρα στο νυχτερινό ουρανό. 
Είναι αρκετά χαλαρά για να πάλλονται στον άνεμο 
και καθένα από αυτά κρύβει στην άκρη του έναν ή 
περισσότερους σπόρους της παγκόσμιας χλωρίδας. 
Ο Βρετανός σχεδιαστής του περιπτέρου, Thomas 
Heatherwick συνεργάστηκε για το συγκεκριμένο 
project με τους Κήπους Kew και την Τράπεζα Σπό-
ρων της Χιλιετίας (Millenium Seed Bank), που στό-
χο έχει να συγκεντρώσει σπόρους από το 25% των 
φυτικών ειδών του πλανήτη μέχρι το 2020.
Κοιτάζοντας το περίπτερο, οι περισσότεροι επισκέ-
πτες της Shanghai Εxpo συμφωνούν: άξιζαν τον 
κόπο τα 25 εκατ. στερλίνες που στοίχισε. Μάλιστα, οι 
Κινέζοι επισκέπτες «έβγαλαν» στο περίπτερο και χα-
ϊδευτικό. Το ονόμασαν «pu gong ying», πικραλίδα…

n Πλένοντας (σχεδόν) χωρίς νερό!

Πόσο νερό χάνεται για να πλυθούν τα λευκά ή τα χρω-
ματιστά σας; Η βρετανική εταιρία Xeros Ltd υπολό-
γισε ότι, μόνο στις ΗΠΑ, περίπου 1.000.000.000.000 
λίτρα νερού (τα μηδενικά είναι σωστά…) χρησιμο-
ποιούνται κάθε χρόνο, για να βάλουν οι Αμερικανοί 
τη μπουγάδα τους (με άλλα λόγια, νερό ικανό να γε-
μίσει 17.000.000 πισίνες).
Έτσι, έφτιαξε μια συσκευή που μοιάζει εξαιρετικά 
με πλυντήριο (και είναι πλυντήριο), αλλά δε χρησι-
μοποιεί σχεδόν καθόλου νερό! 
Πώς λειτουργεί το επαναστατικό μηχάνημα, που εξα-
σφάλισε στη Xeros Ltd μια θέση στις κορυφαίες 50 
εφευρέσεις του κόσμου για το 2010; Η συσκευή χρη-
σιμοποιεί μια σειρά από επαναχρησιμοποιούμενες 
«χάντρες» από νάιλον, οι οποίες απορροφούν τους 
λεκέδες και καταναλώνουν κατά 90% λιγότερο νερό 
από ένα συνηθισμένο πλυντήριο!
Το πλυντήριο του μέλλοντος καταναλώνει επίσης 
λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ ακόμη και οι 
πλαστικές «χάντρες» ανακυκλώνονται. Όπως υπο-
στηρίζει η Xeros, αν όλα τα νοικοκυριά στις ΗΠΑ 
αποκτούσαν και χρησιμοποιούσαν το νέο πλυντή-
ριο, οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα θα 
μειώνονταν σαν να αποσύρονταν από τους δρόμους 
5.000.000 αυτοκίνητα.
Το επαναστατικό πλυντήριο αναμένεται να βγει στην 
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Απεικόνιση του «Straddling Bus» από τη Wikipedia. 
Το επαναστατικό λεωφορείο θα είναι υπερυψωμένο, 
ώστε τα ΙΧ να το προσπερνούν από κάτω, αλλά κι αυτό 
να αποφεύγει την κίνηση, περνώντας πάνω από τα μπο-
τιλιαρισμένα αυτοκίνητα

Φωτογραφία των ειδικών οχημάτων, που χρησιμοποι-
ούν φορτιστές οδοστρώματος, από το site του περιοδι-
κού «Time”

Το βράδυ, τα 60.000 καλάμια του Καθεδρικού των Σπό-
ρων, λαμπυρίζουν στο σκοτάδι, προσφέροντας μαγικό 
θέαμα. Φωτογραφία από τη wikipedia

Το …άνυδρο πλυντήριο θα χρησιμοποιεί για τον κα-
θαρισμό των ρούχων τις εικονιζόμενες πλαστικές 
«χάντρες» ή πέρλες, που απορροφούν τους λεκέδες. 
Φωτογραφία από την ιστοσελίδα της Xeros Ltd



ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΚΡΑΧΑΜ ΜΠΕΛ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΤΟΥ «IRON MAN»:
9 εφευρέσεις του 2010, που αλλάζουν τα δεδομένα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΟΥΤΑ

αγορά το 2011: καλά νέα τόσο για το περιβάλλον, 
όσο και για τους λογαριασμούς της ΕΥΑΘ και της 
ΔΕΗ…
 
n Επιβραβεύοντας τους συνεπείς δανειολήπτες 
στεγαστικών
Ο Howard Hubler μάλλον δεν έκανε σωστές εκτιμή-
σεις για την αγορά ακινήτων και το πλήρωσε (πολύ) 
ακριβά, όταν ενέσκηψε η περίφημη κρίση. Για την 
ακρίβεια έχασε 9 δισ. δολάρια, κάνοντας κακές 
εκτιμήσεις στη Morgan Stanley… Τώρα, όμως, η 
ανάκαμψή του θα είναι μάλλον ταχύτερη, χάρη στην 
εφεύρεση ενός προγράμματος. 
Η εταιρία του («Loan Value Group-LVG») επινόησε 
ένα πρόγραμμα ικανό να μειώσει σημαντικά τις κα-
τασχέσεις κατοικιών στις ΗΠΑ. Ο κ.Hubler ξεκίνη-
σε από μια διαπίστωση: ότι το 30% των συνολικών 
μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ΗΠΑ αφορούσε 
άτομα που είχαν τα χρήματα να πληρώσουν, αλλά 
δεν το έκαναν. Γιατί; Διότι σε τουλάχιστον 13.000.000 
περιπτώσεις, οι δανειολήπτες είχαν οφειλές μεγα-
λύτερες από την αξία του σπιτιού τους… 
Η LVG πατεντάρισε λοιπόν ένα πρόγραμμα, στο 
πλαίσιο του οποίου οι τράπεζες υπόσχονται να κα-
ταβάλλουν στους συνεπείς δανειολήπτες ένα όχι 
ευκαταφρόνητο ποσό (συνήθως το 10% του αρχικού 
δανείου), αν αυτή αποφασίσουν να πουλήσουν ή να 
αναχρηματοδοτήσουν το σπίτι τους! Αρκεί ωστόσο, 
ο δανειολήπτης να μην πληρώσει εγκαίρως έστω 
και μία δόση για να χάσει …το τυχερό του! 
Είναι βέβαια νωρίς για να κριθεί η επιτυχία του προ-
γράμματος –καθώς έχουν εγγραφεί σε αυτό μόνο 
5.000 δανειολήπτες- αλλά η ιδέα και μόνο του κυ-
ρίου Hubler φαίνεται ότι έπεισε το «Time» να την 
εντάξει στο Top-50 των εφευρέσεων του 2010.

n Ρομπότ Πινόκιο και ανιχνευτής …σαρκασμού
Η μύτη του δε μεγαλώνει, όπως του Πινόκιο, αλλά 
είναι εξίσου καλός ψεύτης και «μαέστρος» στην πα-
ραπλάνηση. Ο λόγος για το «Deceitful Robot», όπως 
το χαρακτηρίζει το κολλέγιο πληροφορικής που το 
εμπνεύστηκε, το περίφημο «Georgia Tech». 
Το ρομπότ, που απευθύνεται κυρίως στις ένοπλες 
δυνάμεις, χρησιμοποιεί αλγόριθμους για να παρα-
πλανά τον αντίπαλο, δίνοντας ψεύτικα στοιχεία για 
το πού βρίσκεται. Και οι δυνατότητές του δε στα-
ματούν εδώ. Είναι πολυτάλαντο: μπορεί να κρυφτεί 
από έναν αντίπαλο, να δώσει λανθασμένα τηλεπι-
κοινωνιακά σήματα, αλλά και να συνεννοηθεί με 
ανθρώπους.
Αλγόριθμους χρησιμοποιεί και μια άλλη συσκευή, 
που επίσης περιλαμβάνεται στη λίστα του “Τime”.  Ο 
«ανιχνευτής σαρκασμού» είναι ένα λογισμικό, που 
αναπτύχθηκε στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερου-
σαλήμ και μπορεί να ανιχνεύει ειρωνικές/σαρκα-
στικές προτάσεις, π.χ, στις κριτικές προϊόντων από 
καταναλωτές. 
Και φαίνεται ότι τα ποσοστά ακρίβειας, που επιτυγ-
χάνει στην ανίχνευση του σαρκασμού είναι αρκετά 
υψηλά. Σε μια δοκιμή, που έγινε πάνω σε 66.000 
κριτικές, στo Amazon, «έπεσε διάνα» στο 77%! Με 
άλλα λόγια, το νέο λογισμικό δίνει πρόγευση ενός 
(όχι και τόσο μακρινού) μέλλοντος, κατά το οποίο οι 
υπολογιστές δε θα αποθηκεύουν απλά τις φράσεις 
μας, αλλά θα είναι σε θέση να «μεταφράσουν» το 
φανερό ή κρυφό περιεχόμενό τους…

n Τουρμπίνες …προσωπικής μεταφοράς και στο-
λές για Iron Man

Όταν το 1928 ο Philip Francis Nowlan συνέλαβε το 
χαρακτήρα του «τουρμπινοκίνητου» Buck Rogers 
για το έργο του «Αρμαγεδδών 2419 μΧ», πιθανότατα 
δεν είχε στο μυαλό του τη λίστα του “Time”.  Ισως, 
όμως, ο Νεοζηλανδός Glenn Martin να είχε στο 
νου του τον Buck Rogers, όταν έφτιαχνε το «Martin 
JetPack». Ο Μάρτιν δούλεψε πάνω από 30 χρόνια 
για να κάνει την εφεύρεσή του να δουλέψει. Και τα 
κατάφερε. Αν και το « κοστούμι» μεταφοράς δεν 
έχει την κομψότητα ενός …Αρμάνι, ωστόσο δια-
θέτει κινητήρα 200 ίππων, ενώ μπορεί να ανεβά-
σει το φορέα του μέχρι τα 2.500 μέτρα! Η τιμή του 
«Jetpack» στο εμπόριο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει 
στα 100.000 ευρώ, ενώ οι δυνατότητές του θα τεστα-
ριστούν σε πεδίο δοκιμών εντός του 2011. 
Σε άλλη θέση του Top-50, το «XOS 2», γνωστό και 
ως «Κοστούμι του Iron Man», επιτρέπει ακόμη και 
στον πιο αδύναμο άνθρωπο να σηκώσει έως και 90 
κιλά χωρίς να ιδρώσει! Το κοστούμι, που σχεδιά-
στηκε από την εταιρία «Raytheon Sarcos» στο Σολτ 
Λέικ Σίτυ, εκτιμάται ότι θα τραβήξει πολλά βλέμμα-
τα: κυρίως από πλευράς του αμερικανικού στρατού.

n Εξωσκελετός με τεχνητή νοημοσύνη

Αν πιστεύετε ότι ο μόνος τρόπος κίνησης ατόμων με 
παραπληγία είναι το αναπηρικό αμαξίδιο, σκεφτεί-
τε ξανά, γιατί η eLegs υπόσχεται πολλά παραπάνω, 
από το 2013 και μετά. 
Συγκεκριμένα, οι κατασκευαστές του eLegs κα-
τόρθωσαν να σχεδιάσουν έναν πρωτοποριακό εξω-
σκελετό, που επιτρέπει στους παραπληγικούς να 
σταθούν στα πόδια τους. Η εφεύρεση της εταιρίας 
είναι ουσιαστικά ένα ρομποτικό προσθετικό πόδι, 
που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να «ερμη-
νεύσει» τις χειρονομίες του βραχίονα του παραπλη-
γικού και στη συνέχεια να τις μεταφράσει σε φυσική 
ανθρώπινη κίνηση. 
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Φωτογραφίες από τη wikipedia. Ο εικονιζόμενος φα-
νταστικός χαρακτήρας του Buck Rogers ενδέχεται 
να αποτέλεσε την έμπνευση για τη δημιουργία του 
«Martin JetPack», που υπόσχεται να ανυψώσει το φο-
ρέα του μέχρι και στα 2.500 μέτρα από το έδαφος!

Φωτογραφία από το περιοδικό “Time”. Oι κατασκευα-
στές του eLegs κατόρθωσαν να σχεδιάσουν έναν πρω-
τοποριακό εξωσκελετό, που επιτρέπει στους παραπλη-
γικούς να σταθούν στα πόδια τους.

Η χρήση του άκρου απαιτεί, ωστόσο, κάποιον χρό-
νο προσαρμογής και εκπαίδευσης του χρήστη, για 
αυτό και αρχικά το σύστημα θα είναι διαθέσιμο 
μόνο σε κέντρα αποκατάστασης. Μετά το 2013, 
ωστόσο, μπορεί να είναι διαθέσιμο και για εφαρ-
μογές στο σπίτι.

n «Βαθύ πράσινο» στο απέραντο γαλάζιο: υπο-
βρύχοι ενεργειακοί χαρταετοί

Μοιάζουν με παιδικό παιχνίδι, έτσι όπως αιωρού-
νται μέσα στα ωκεάνια ρεύματα, αλλά δεν είναι. 
Οι υποβρύχιοι «αετοί» της σουηδικής εταιρίας 
«Minesto», δε χρειάζονται καν κύματα για να πα-
ράγουν ενέργεια. Όπως εξηγεί η εταιρία, που έχει 
ονομάσει την τεχνολογία «Deep Green» («Βαθύ 
Πράσινο»), το θαλασσινό νερό έχει 800 φορές με-
γαλύτερη πυκνότητα από τον ατμοσφαιρικό αέρα, 
οπότε η μικρή τουρμπίνα που είναι προσαρτημένη 
στον αετό (και «πιάνεται» από τον βυθό) μπορεί 
να παράγει 800 φορές περισσότερη ενέργεια, από 
ό,τι αν αυτός ήταν στον αέρα! Ακόμη και σε ήρεμα 
νερά, η τεχνολογία του αετού μπορεί να παράγει 
500 κιλοβάτ. Το πρώτο μοντέλο σε κλίμακα ανα-
μένεται να παρουσιαστεί το 2011, στα νερά των 
ακτών της Βόρειας Ιρλανδίας.

n Και το βραβείο πηγαίνει…
Μπορεί η λίστα να περιλαμβάνει  εξαιρετικά ευ-
φάνταστες εφευρέσεις, αλλά το «βραβείο» απέ-
σπασε μια συσκευή καθημερινής χρήσης. Ως 
καλύτερη τεχνολογική εφεύρεση ψηφίστηκε ο 
υπολογιστής-ταμπλέτα  iPad, , που με πάχος 1,25 
εκατοστών, βάρος 700 γραμμαρίων και οθόνη 9,7 
ιντσών, μπορεί με μία φόρτιση να παίζει επί 10 
ώρες συνεχόμενα βίντεο! n 

Φωτογραφία από το site του περιοδικού “Time”: 
Ακόμη και σε ήρεμα νερά, ο αετός  μπορεί να παρά-
γει 500 κιλοβάτ. 



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ!

Ο αυτοκινητόδρομος Α18, στην ανατολική Σικελία 
είναι ο πρώτος ηλιακός αυτοκινητόδρομος του κό-
σμου και σε λίγο καιρό θα παραδοθεί για χρήση. 
Η Ιταλία για ακόμη μια φορά πρωτοπορεί, αφού, 
το 1926, έγινε η πρώτη χώρα που απέκτησε αυτο-
κινητόδρομο, τον Α8 που συνδέει το Μιλάνο με τις 
λίμνες Κόμο και Ματζόρε. Ο αυτοκινητόδρομος 
Α18 προσθέτει 30 χιλιόμετρα στο οδικό δίκτυο της 
νήσου της νότιας Ιταλίας και είναι ο συνδετικός 
κρίκος ανάμεσα  στην Κατάνια και στις Συρακού-
σες, ενώ τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου με ηλιακή 
ενέργεια, γεγονός που τον καθιστά παγκόσμια 
πρωτοπορία. Μετά την ολοκλήρωση των έργων ο 
Α18 θα είναι, ενδεχομένως, ο πλέον προηγμένος 
δρόμος στην Ευρώπη και, παράλληλα, ένας από 
τους ασφαλέστερους. Έχει ήδη τοποθετηθεί το 
ένα τέταρτο των ηλιακών συλλεκτών που θα τον 
καταστήσουν αυτόνομο αυτοκινητόδρομο, ενώ 
σύμφωνα με τους εργολάβους, το σύστημα θα 
τεθεί σε πλήρη λειτουργία την 1η Ιανουαρίου του 
2011, οπότε και ο αυτοκινητόδρομος θα παραδο-
θεί στην κυκλοφορία. Το σχέδιο μελέτης του προ-
βλέπει ότι το 100% των ενεργειακών του αναγκών 
θα καλύπτεται από 80.000 ηλιακούς συλλέκτες 
που θα έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του δρό-
μου και μέσω των οποίων θα τροφοδοτούνται τα 
φώτα, οι ανεμιστήρες στις σήραγγες, τα τηλέφω-
να έκτακτης ανάγκης κ.ο.κ. Ο ηλιακός αυτοκινη-
τόδρομος, συνολικής ισχύος 12 εκ. kWh το χρόνο 
θα βοηθήσει, σύμφωνα με την κατασκευαστική 
εταιρεία, να εξοικονομηθεί το ισοδύναμο 31.000 
τόνων πετρελαίου καθώς και 10.000 τόνοι διοξει-
δίου του άνθρακα.. Εκτός του ότι θα τροφοδοτείται 
πλήρως από φωτοβολταϊκά συστήματα, θα είναι 
ένας πραγματικά «πράσινος» δρόμος, αφού κατά 
μήκος του θα φυτευτούν χιλιάδες δέντρα και φυτά 
για λόγους καλαισθησίας.
(Πρώτο Θέμα 15/11/2010)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΥΠΟ-
ΣΧΕΤΑΙ» ΤΟ 95% ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
Tο 62% των επιχειρήσεων παγκοσμίως υλοποιεί 
ήδη κάποιο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ 
το 11% βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης ενός τέτοι-
ου προγράμματος, όπως προκύπτει απ’ την έρευνα 
των 378 μεγάλων και μεσαίων εταιρειών από 61 
χώρες στον κόσμο. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία, το 22% δηλώνει ότι είναι εντός των μελ-
λοντικών τους σχεδίων η βιώσιμη ανάπτυξη και 
μόλις το 5% δεν έχουν πρόθεση να εφαρμόσουν 
κάποιο συναφές πρόγραμμα. Τα στοιχεία που πα-
ρουσιάστηκαν βασίστηκαν στα πρώτα ευρήματα 
της διεθνούς έρευνας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
των Εταιρειών (Corporate Sustainability) που 
πραγματοποίησε η KPMG σε συνεργασία με το 

Economist Intelligence Unit την περίοδο Σεπτεμ-
βρίου - Οκτωβρίου 2010. Οι λόγοι που οδηγούν 
τις εταιρείες σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης/
εταιρικής υπευθυνότητας αλλάζουν. Στις πρώτες 
θέσεις με 42% εμφανίζεται η συμμόρφωση με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις και με 41% η ενίσχυση 
της εταιρικής εικόνας/φήμης. Ακολουθεί η δια-
χείριση κινδύνων (29%), η οποία ενίσχυσε τη θέση 
της μέσα στο 2010, ιδιαίτερα μετά το ατύχημα στην 
πετρελαιοπηγή Macondo της BP στον Κόλπο του 
Μεξικού.  Αίσθηση προκαλεί η απάντηση του 27% 
των στελεχών, οι οποίοι θεωρούν σημαντική αιτία 
την ανάγκη για τη μείωση του κόστους […] Μέχρι 
πολύ πρόσφατα οι επιχειρήσεις πρόβαλαν ως κύ-
ριο εμπόδιο για τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυ-
ξης το κόστος της επένδυσης για την υλοποίησή 
της. Τώρα το 61% των στελεχών που ρωτήθηκαν 
συμφωνούν ότι το όφελος των επενδύσεων εται-
ρικής βιώσιμης ανάπτυξης υπερκαλύπτει το αντί-
στοιχο αρχικό κόστος. Το ποσοστό αυτό φθάνει το 
72% των στελεχών για τις εταιρείες που ο κύκλος 
εργασιών τους ξεπερνά τα 5 δισ. δολάρια.
(Ημερησία 20/12/2010)

ΣΤΙΣ 21 ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Τρικκαίων 
ανήκει στις 21 “έξυπνες” ψηφιακά πόλεις του 
κόσμου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμά-
των που έγιναν από την πόλη Suwon της Νότι-
ας Κορέας. Το Suwon, είναι η Νο 1 πρωτοπόρα 
ψηφιακά πόλη του κόσμου για το 2010, μετά την 
αξιολόγηση από το Διεθνή μη κερδοσκοπικό Ορ-
γανισμό ICF (Intelligent Community Forum) της 
Νέας Υόρκης. Το φετινό θέμα της διαγωνιστικής 
διαδικασίας ήταν: «Η υγεία σε μια έξυπνη (ψηφι-
ακά) κοινωνία».
(Capital.gr, 21/10/2010)

ΠΛΩΡΗ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ GIS
Προχωράει η ανάπτυξη και λειτουργία Γεωγραφι-
κού Πληροφοριακού Συστήματος για τις Πολεο-
δομικές Υπηρεσίες (Π.Υ.) των νομαρχιών όλης της 
χώρας ή και τους αντίστοιχους φορείς που ανα-
λαμβάνουν τις πολεοδομικές αρμοδιότητες των 
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Αποφασίστηκε 
από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού 
η ένταξη της οριζόντιας πράξης “Ηλεκτρονική 
Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφο-
ριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της 
χώρας’’ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Σύγκλιση». Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λει-
τουργία Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήμα-
τος για τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες (Π.Υ.) των νο-
μαρχιών όλης της χώρας ή/και τους αντίστοιχους 
φορείς που αναλαμβάνουν τις πολεοδομικές αρ-
μοδιότητες των ΝΑ βάσει του Ν3852/10-ΦΕΚ87/
τ.ΑΆ/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Το έργο 
είναι η συνέχεια του έργου «Ηλεκτρονική Πολεο-
δομία: Πολεοδομική Νομοθεσία και Σύστημα Πο-
λεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη», όπου 
το παρόν έργο GIS Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
ή/και των αντίστοιχων φορέων σύμφωνα με τον 
Καλλικράτη, θα αντλεί τη Γενική και Ειδική νομο-
θεσία.  Το παρόν έργο θα προσθέσει την τοπικά 
εντοπισμένη πληροφορία (νομοθεσία) για κάθε 
ΝΑ ή/και κάθε αντίστοιχο φορέα σύμφωνα με τον 
Καλλικράτη […] Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
(Κέρδος 20/12/2010)

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ «ΠΡΙΝΟΙ» ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Tο Aιγαίο εμφανίζεται να είναι διάσπαρτο από μι-
κρούς και μεγάλους «Πρίνους» όπως επίσης και 
και το Iόνιο και η Hπειρος, τα Γρεβενά, η Θεσσα-
λονίκη αλλά και η Δυτική και Aνατολική Θράκη. 
Πανεπιστημιακός επωνύμως δήλωσε ότι η χώρα 
μπορεί να έχει έσοδα της τάξης των 32 δισ. δολα-
ρίων από τα 2 δισ. βαρέλια αργού και άλλα 247 δισ. 
από τα 3,5 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που βρί-
σκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Oμως, 
συμβαίνει παγκοσμίως τα κοιτάσματα υδρογο-
νανθράκων να μην ανακαλύπτονται μέσα στα πα-
νεπιστημιακά έδρανα και τα ερευνητικά κέντρα. 
Tα ανακαλύπτει η πετρελαϊκή βιομηχανία έπειτα 

από χρόνια ερευνών και αφού επενδύσει τερά-
στια κεφάλαια για τις απαραίτητες γεωτρήσεις. 
Tο κοίτασμα του Tαμάρ, για παράδειγμα, όπως 
εξηγούν παράγοντες με μακροχρόνια πείρα στον 
τομέα των υδρογονανθράκων, είναι αποτέλεσμα 
ερευνών που το Iσραήλ ξεκίνησε σε πρώτο στάδιο 
από τη δεκαετία του ‘70. H κάθε γεώτρηση που 
πραγματοποιεί η Nomle energy στις δύο περιο-
χές του γίνεται σε βάθος 5 - 500 χιλιάδων μέτρων 
κάτω από το βυθό της θάλασσας και κοστίζει 150 
εκατ. δολάρια. Για την άντληση του κοιτάσματος 
του Tαμάρ στην επιφάνεια, η εταιρεία έχει προ-
ϋπολογίσει το κόστος σε 1 δισ. δολάρια! […] Στην 
Eλλάδα, η συζήτηση γίνεται για κοιτάσματα αυ-
θαίρετα, καθώς πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν 
έχει γίνει ποτέ συστηματική βιομηχανική έρευνα. 
Aπό τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι σήμε-
ρα έχουν γίνει 175 γεωτρήσεις εκ των οποίων, με 
βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα μόλις 
το 15% έγινε με ορθό τρόπο. Για να εξερευνηθούν 
οι πετρελαιοπιθανές περιοχές της χώρας εκτι-
μάται ότι θα πρέπει να γίνουν 2.000 γεωτρήσεις. 
[…] Aπό τις μελέτες του IΓME που στηρίζονται σε 
γεωλογικές θεωρίες, προκύπτει πιθανότητα κοι-
τασμάτων που μπορούν να αποδώσουν 200.000 
βαρέλια την ημέρα.
(Καθημερινή 17/12/2010)

ΟΙ ΑΛΠΙΝΙΣΤΕΣ ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΠΥΘΙΑΣ
Πάνω σε δύο διασταυρούμενα ρήγματα στεκόταν ο 
τρίποδας της Πυθίας, όπως και ολόκληρος ο ναός 
του Απόλλωνα στους Δελφούς. Απόδειξη, η μετα-
τόπιση των τοίχων του ναού κατά 0,50 μ., σύμφωνα 
με τον ομ. καθηγητή Γεωλογίας Ηλία Μαριολάκο, 
ο οποίος προέτρεψε τους μελετητές του μνημείου 
να ασχοληθούν με το θέμα. Ο ίδιος, πάντως, απο-
δίδει σε θρησκευτικούς λόγους τη χωροθέτηση 
του ναού σε εκείνο το σημείο. «Αλλιώς θα μπο-
ρούσε να βρισκόταν στην Αράχωβα ή οπουδήποτε 
αλλού και όχι σε μια τόσο απόκρημνη βραχώδη 
περιοχή», είπε την περασμένη Τρίτη στο Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο, όπου παρουσιαζόταν 
μια μελέτη για τη βελτίωση της διαδρομής επί-
σκεψης και ενημέρωσης των 300.000 ανθρώπων, 
που προσέρχονται ετησίως στον εκτεταμένο αυτό 
αρχαιολογικό χώρο. Οι Δελφοί αντιμετωπίζουν 
τεράστια προβλήματα, με πρώτο και κύριο τους 
βράχους που πέφτουν από τις Φαιδριάδες πέτρες 
μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Προ διετίας απο-
κλείστηκαν από τους επισκέπτες λόγω επικινδυ-
νότητας μεγάλα τμήματα του χώρου, ενώ για τον 
ίδιο λόγο παραμένει κλειστή 15 ολόκληρα χρό-
νια η Κασταλία Πηγή.  Το υπουργείο Πολιτισμού 
έχει θέσει ως προτεραιότητα την ασφαλή κίνηση 
των επισκεπτών στο χώρο. Γι’ αυτό ανέθεσε στη 
Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων να 
ρίξει όλο της το βάρος στη στερέωση των λίθων 
από τα κάθετα βράχια. Εχουν ήδη τοποθετηθεί 
ικριώματα ύψους 80 μέτρων και με τη βοήθεια 
αλπινιστών, και όχι απλών εργατών, ξεφορτώνο-
νται από τόνους βράχων που έχουν συσσωρευτεί 
οι «βραχοπαγίδες», που είχαν τοποθετηθεί παλιά 
και τώρα έχουν γείρει από το βάρος. Μετά την 
ολοκλήρωση της επέμβασης, η ΔΑΑΜ προσανα-
τολίζεται στη διατήρηση ενός μικρού ικριώματος, 
ύψους 20 μέτρων, για να μπορούν και στο μέλλον 
να λαμβάνουν μέτρα, κι ίσως γίνει επισκέψιμη και 
η Κασταλία. 
(Ελευθεροτυπία 17/12/2010)

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-
ΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Χορός εκατομμυρίων για τα συγγράμματα στηνό-
ταν επί δεκαετίες στα πανεπιστήμια. Μπορεί οι 
φοιτητές που χρειάζονταν πανεπιστημιακά βιβλία 
να ήταν μόνο 250.000, οι αγορές συγγραμμάτων 
όμως γίνονταν για 500.000 άτομα! Η διαφορά αυτή 
πήγαινε στις τσέπες επιτηδείων που ζούσαν εις 
βάρος των δημοσίων πανεπιστημίων και χωρίς 
έλεγχο από τις διοικήσεις τους. […] «Σε πολλές 
περιπτώσεις γίνονταν μαζικές παραγγελίες βιβλί-
ων που βρίσκονταν μετά πεταμένα σε αποθήκες» 
τονίζει η υπουργός Παιδείας, Αννα Διαμαντοπού-
λου, στο «Βήμα». «Τα συγγράμματα των φοιτητών 
κόστιζαν 80-90 εκατομμύρια ευρώ τη χρονιά» 
συνεχίζει. 
(Το Βήμα 17/12/2010)
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� Επι τόπου έρευνα σκυροδέματος
�  Μη καταστροφικές μετρήσεις
�  Ομοιογένεια   � Θλιπτική αντοχή
�  Υπέρηχοι   � Κρουσίμετρο   � Εξόλκευση ήλων
�  Ενανθράκωση, Ασβεστοποίηση
�  Βλάβες απο πυρκαγιά   � Φαινολφθαλεϊνη
�  Διάβρωση   � Προσβολή απο χημικά
�  Ρωγμοσκόπηση   � Βελόμετρα
�  Ανίχνευση χάλυβα οπλισμού   � Scanner 
� Πυρηνοληψίες ( καρότα ) 

Αποτ ίµηση  φέρουσας  ι κανότητας

ΕΡΕΥΝΑ ΜΠΕΤΟΝ

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

GUNITE ξηρό / υγρό 
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Ανθρακονήματα
Ελάσματα

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

Επισκευές   
   Ενισχύσεις

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

epivlavon@yahoo.gr

Επισκευή ενίσχυση φέροντος οργανισμού
Αποκατάσταση βλαβών Οπλ. Σκυροδέματος

Τηλ.: 2310 831 195 · Κιν. 6947 847 240
Επιστημονική - Τεχνική υποστήριξη
Μάρα Θεοχάρη
Πολ.  Μηχ. Πολυτεχν. Πατρών 
dometrontest@gmail.com
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n ΣΔΑΤΜΒΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 
2010 συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΣΔΑΤΜΒΕ με τον Πρόεδρο της Κτηματολόγιο Α.Ε. 
Καθηγητή κ. Απόστολο Αρβανίτη, στα γραφεία της 
εταιρίας, στο Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονί-
κης. Παρόντες στη συνάντηση, εκτός του Προέ-
δρου κ. Αρβανίτη, ήταν τα στελέχη της εταιρίας Φ. 
Λιόντα και Μ. Παχυγιαννάκης ενώ από πλευράς 
ΣΔΑΤΜΒΕ παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του συλ-
λόγου Γ.Τσακούμης, ο Γραμματέας Γ.Χρίστογλου, 
ο Ειδ. Γραμματέας Ι.Τσαμπάζης, και τα Μέλη 
Ι.Πίλτσης και Χ.Χοΐδης.
Στη συνάντηση, που διεξήχθη σε καλό κλίμα, έγι-
νε χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων για όλα τα θέματα 
που αφορούν την πορεία του Εθνικού Κτηματολο-
γίου. Ο Πρόεδρος της Κτηματολόγιο ενημέρωσε 
το Συμβούλιο ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα 
θα βγει στον αέρα το επόμενο πρόγραμμα κτη-
ματογραφήσεων και ανακοίνωσε μέτρα που θα 
συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία των κτημα-
τολογικών γραφείων. Επίσης ενημέρωσε το Δ.Σ. 
ότι οι χωρικές μεταβολές, στα όρια του Νομού 
Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιούνται πλέον στο 
Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Από πλευ-
ράς του Συλλόγου εκφράστηκε ικανοποίηση για 
το συνολικό έργο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. αλλά 
επισημάνθηκε ότι σημειώνονται μεγάλες καθυ-
στερήσεις στον εν εξελίξει διαγωνισμό κτηματο-
γραφήσεων, γεγονός που προσθέτει περαιτέρω 
προβλήματα σε μια δύσκολη συγκυρία για ολό-
κληρο τον κλάδο. Στο τέλος της συνάντησης συμ-
φωνήθηκαν από τις δύο πλευρές τα διαδικαστικά 
θέματα για τη διοργάνωση ημερίδας  από τον ΣΔΑ-
ΤΜΒΕ, για τις χωρικές μεταβολές, σε συνεργασία 
με την Κτηματολόγιο Α.Ε.   

n ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤΒΕ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΛΟ-
ΜΕΛΕΙΑΣ 
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πε-
ριφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας του 
Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, 
Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί 
τα μέλη του σε τακτική Ολομέλεια, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Τμήματος, το Σάββατο 22 Ια-
νουαρίου 2011 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα 
της Ένωσης Δημοσιουπαλληλικών Οργανώσεων 
Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ), Προξένου Κορομηλά 51, 
Ημιόροφος. 
Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Επαγγελματικά Θέματα 
2. Απολογισμός πεπραγμένων της Δ.Ε. για το έτος 
2010 
3. Οικονομικός απολογισμός 2010 και Προϋπολο-
γισμός – Σχέδιο Δράσης 2011 
4. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας
5. Εκλογές – Υποβολή Υποψηφιοτήτων και εκλογή 
Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της Ολομέλειας θα ακολουθήσει 
κοπή πίτας 2011.
Παρακαλούμε να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνω-
ση στους πίνακες ανακοινώσεων των κτιρίων των 

Τμημάτων καθώς και στις σχετικές ιστοσελίδες.

n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 
ΠΑΡ. 3Α ΤΟΥ Ν. 3889/2010 ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Γ.Π.Σ. ΚΑΙ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
Προς τους Υπουργό και Αν. Υπουργό ΠΕΚΑ και Γ.Γ. 
Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος:
Το άρθρο 30, παρ. 3α, του ν. 3889/2010 «Χρηματο-
δότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, πράσινο 
ταμείο, κύρωση δασικών χαρτών και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 182 Α/14.10.2010), αναφέρει ότι:
«Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) διαδικασίες ανάθε-
σης και εκπόνησης μελετών έγκρισης ή αναθε-
ώρησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) 
ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), επιτρέπεται να 
συνεχίζονται και εγκρίνονται με τις διατάξεις του 
ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α’) στα όρια των εδαφικών 
περιφερειών των δήμων για τους οποίους είχαν 
προκηρυχθεί οι σχετικές μελέτες, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση ανάθεσης της 
εκπόνησης τους θα εκδοθεί μέχρι 31.12.2010».
Η διάταξη αυτή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις, 
δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός μελετών Γ.Π.Σ. 
και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. βρίσκεται σε διαδικασία ανάθε-
σης, η οποία δε θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 
31.12.2010. Συγκεκριμένα, αναμένεται αφενός 
καθυστέρηση στο σχεδιασμό των πόλεων και οι-
κισμών της χώρας και, αφετέρου, κίνδυνος απώ-
λειας των σχετικών πιστώσεων των Επιχειρησια-
κών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., που έχουν ήδη 
δεσμευτεί για την εκπόνηση των μελετών αυτών.
Είναι κατανοητό ότι η προθεσμία της 31.12.2010 
συνδέεται με την έναρξη λειτουργίας των νέων 
δήμων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
Ωστόσο, η παραπάνω διάταξη θα οδηγήσει στην 
ακύρωση των διαδικασιών προπαρασκευής των 
σχετικών προκηρύξεων από τους Ο.Τ.Α., οι οποί-
ες είναι συνήθως χρονοβόρες και στην αναβολή 
των προκηρύξεων ή/και της εκπόνησης μελετών 
Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., μέχρι την πιθανή τροπο-
ποίηση του Ν.2508/97, για την οποία δεν είναι 
γνωστό αν και πότε θα πραγματοποιηθεί. Από την 
άλλη πλευρά, υπενθυμίζεται ότι στο άρθρο 4 του ν. 
2508/1997, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 24 του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της πρω-
τοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης» (Πρόγραμμα 
«Καποδίστριας»), προβλέπεται η σύνταξη περισ-
σοτέρων της μιας μελέτης Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 
στην εδαφική περιφέρεια του ίδιου δήμου όταν 
αυτός προέρχεται από τη συνένωση περισσοτέ-
ρων Ο.Τ.Α.
Μετά τα παραπάνω, και με δεδομένα:
• την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας του πο-
λεοδομικού σχεδιασμού των οικισμών της χώρας, 
με σκοπό την αντιμετώπιση χωρικών προβλη-
μάτων, που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της 
μακροχρόνιας εγκατάλειψης του χωρικού και 
αναπτυξιακού σχεδιασμού,
• την προσπάθεια που γίνεται από την πολιτεία 
για επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του 
Ε.Σ.Π.Α. και την ταχύτερη απορρόφηση των ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και
• την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, η 
οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα 
του μελετητικού δυναμικού της χώρας,
παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέρ-
γειες, ώστε να ανασταλεί η ισχύς της παραπάνω 
περιοριστικής διάταξης, μέχρις ότου επιλυθεί το 
θέμα συνέχισης των διαδικασιών ανάθεσης για 
τους νέους Ο.Τ.Α..

n ΟΣΕΤΕΕ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΣΕ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ 
Συνομολόγηση Εθνικών Ομοιοεπαγγελματικών 
Συμβάσεων Εργασίας για τη Βιομηχανία, τη Βιο-
τεχνία και το Εμπόριο.
Η ΟΣΕΤΕΕ υπέγραψε τις δύο Ομοιοεπαγγελματι-
κές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, 
α)  των Διπλωματούχων Μηχανικών ΑΕΙ & των 
Πτυχιούχων Μηχανικών ΑΤΕΙ και 
β) των Εργοδηγών-Σχεδιαστών και Εμπειροτε-
χνών που εργάζονται στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνι-

κές και Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας, 
πετυχαίνοντας την κατοχύρωση του 13ου και 14ου 
μισθού των εργαζομένων, τη συγκράτηση των μι-
σθών τους για το 2010 και αυξήσεις αντίστοιχες 
με τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό των προηγούμε-
νων ετών για το 2011 και το 2012. 
Η εξέλιξη αυτή είναι μια ισχυρή γραμμή άμυνας 
απέναντι στην επίθεση που δέχονται τα δικαιώμα-
τα των εργαζομένων.
Οι συμβάσεις είναι τριετούς διάρκειας και συνο-
μολογήθηκαν με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος 
(ΓΣΕΒΕΕ) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνι-
κού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).
Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αποτελεσματικά 
τους τεχνικούς υπαλλήλους τόσο στον Τεχνικό 
κλάδο, όσο και στο Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό και 
Εμπορικό Τομέα εν’ όψη της ενδεχόμενης σύνα-
ψης επιχειρησιακών συμβάσεων.
Να αντισταθούμε όλοι στο φόβο που δημιουργεί-
ται.
Να μη διστάσουν οι εργαζόμενοι να προσέλθουν 
στην Ομοσπονδία μας για τη στήριξη και την ενί-
σχυση του διαπραγματευτικού της ρόλου.
Όλοι μαζί μπορούμε.

n ΣΕΤΕΟ: ΨΗΦΙΣΜΑ
Έκτακτης γενικής συνέλευσης της 3/12 /2010 
των μελών του Συλλόγου Εργαζομένων της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που συνήλ-
θε στις 3-12-2010 ενέκρινε ομόφωνα το παρόν 
ψήφισμα αφού εκτίμησε τη συνολική κατάσταση 
στην οικονομία γενικότερα αλλά και στην εταιρία 
ειδικότερα, σε σχέση πάντα με τα εργασιακά μας 
θέματα. 
Είναι δεδομένο ότι τον τελευταίο καιρό οι εργα-
ζόμενοι στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ανησυχούν από 
μια σειρά από γεγονότα που αφορούν το φυσικό 
αντικείμενο της εταιρίας, τη μελλοντική της πο-
ρεία και φυσικά την εργασιακή κατάσταση. 
Τα γεγονότα αυτά είναι:
1. Η ρητή πρόβλεψη στο σχέδιο του Προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2011 για την εκμετάλ-
λευση της Εγνατίας οδού μέσω συμβάσεων παρα-
χώρησης. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται σε 
δημόσιο κείμενο η πρόθεση της κυβέρνησης να 
εκχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης της Εγνα-
τίας οδού σε ιδιώτες, δικαίωμα που εκχωρήθηκε 
στην Εταιρία με τον Ν  3212/2003, ως αποκλειστι-
κό δικαίωμα της κρατικής εταιρίας. 
Στην Εγνατία οδό, που κατασκευάστηκε ως δημό-
σιο έργο με χρήματα των ελλήνων φορολογουμέ-
νων και κοινοτικές χορηγίες, έπρεπε από χρόνια 
να λειτουργούν διόδια για να ξεχρεωθούν εκτός 
άλλων τα δάνεια που αναγκάστηκε να συνάψει 
λόγω της αδυναμίας του δημοσίου να χρημα-
τοδοτήσει πλήρως το έργο. Αντί αυτού η εταιρία 
αρκετά χρόνια τώρα, ελάχιστα έπραξε, παλινδρο-
μώντας μεταξύ διάφορων λύσεων, ενώ αντίθετα 
οι εργολάβοι/παραχωρησιούχοι εισπράττουν ήδη 
διόδια έναντι μελλοντικών δρόμων.
Εάν λοιπόν η πεντάχρονη σκόπιμη απραξία του 
τέως ΥΠΕΧΩΔΕ, συνεχιστεί και άλλο με το νυν 
ΥΠΟΜΕΔΙ, δεν είναι περίεργο ότι η τρόικα και το 
αρμόδιο για τις ιδιωτικοποιήσεις υπουργείο θα 
προστρέξουν στη «βοήθεια» του πάντα πρόθυμου 
για φιλέτα ιδιωτικού τομέα.
Δεν ευθύνονται λοιπόν οι εργαζόμενοι για την 
ασυνέπεια πληρωμών του δημοσίου και τα δάνεια, 
ούτε για τη χρόνια αδράνεια στην εκμετάλλευση 
της οδού. Πολιτικές επιλογές με πράξεις ή παρα-
λείψεις θα οδηγήσουν στην εκποίηση του εθνικού 
πλούτου, με πρόσχημα τον υπερδανεισμό. 
Τα διόδια πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα από την 
Εταιρία χωρίς καμιά καθυστέρηση.
2.Η πρόθεση του Υπουργείου να αφαιρέσει την 
αρμοδιότητα της ΕΟΑΕ για διαχείριση - επίβλεψη 
των συμβάσεων παραχώρησης (Ε 65 και Μαλια-
κός – Κλειδί). Η αρμοδιότητα αυτή εκχωρήθηκε 
με ΚΥΑ το 2008 στην ΕΟΑΕ από τον τέως Υπ. Γ. 
Σουφλιά ως αποκεντρωμένη δράση και λόγω του 
λαμπρού «ιστορικού» της ΕΟΑΕ που εξασφάλιζε 
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άρτια διαχείριση υπέρ των συμφερόντων του δη-
μοσίου. Τότε τα ίδια πάντα συμφέροντα αντέδρα-
σαν για τη δήθεν αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το 
«καθαρό» δημόσιο. Σήμερα με αφορμή τις πέντε 
ΚΥΑ, που αναθέτουν στην ΕΟΑΕ έργα σε πέντε πε-
ριφέρειες, αντιδρούν με το ψευδοεπιχείρημα της 
αποκέντρωσης υπέρ των περιφερειών.
Αντί λοιπόν η πολιτική ηγεσία να διατηρήσει αυτήν 
την αποκεντρωμένη δράση και να προχωρήσει σε 
παραπέρα αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με αύξη-
ση του τεχνικού, και συμβατικού ελέγχου των λε-
όντειων αυτών συμβάσεων, σχεδιάζει αντίθετα να 
αφαιρέσει την τόσο σημαντική αυτή αρμοδιότητα 
από την ΕΟΑΕ, τη μοναδική αποκεντρωμένη κρα-
τική εταιρία στην Β. Ελλάδα. Μας είναι αδιανόητη 
η αφαίρεση αντικειμένου (και θέσεων εργασίας) 
και η μεταφορά της εποπτείας έργων ύψους 3 δις 
σε κάποιον νέο αθηναϊκό δημόσιο φορέα, όταν 
η διαχείριση των παραχωρήσεων από την ΕΟΑΕ 
εξασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις διαφάνειας 
ως επίσημα πιστοποιημένου φορέα με επάρκεια 
διαχείρισης.  
Σε τελική ανάλυση ας αναλάβει τις ουσιαστικές 
και αποφασιστικές αρμοδιότητες η Αθήνα, χω-
ρίς την καθολική απόσπαση από την ΕΟΑΕ του 
τεχνικοδιοικητικού αντικειμένου διαχείρισης των 
έργων. 
3. Η προβλεπόμενη στον Προϋπολογισμό 2011 
χρηματοδότηση των 150 εκ. € για τα προς εκτέλε-
ση έργα εμφανίζεται ισχνότατη σε σύγκριση με το 
σύνολο των παρεμβάσεων που έχουν εξαγγελθεί 
από τους πολιτικά αρμόδιους. Οι ανησυχίες μας 
εστιάζονται στο εάν πρόκειται τελικά να ξεκινήσει 
το 2011 η εκτέλεση των έργων που πολλαπλώς 
έχει εξαγγείλει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΜΕΔΙ 
(πχ 2,71 δις μόνο για Θεσσαλονίκη) ή οι εξαγγελί-
ες αντανακλούν αγαθές (χωρίς οικονομική βάση) 
προθέσεις, σε πλήρη αναντιστοιχία με τους σχε-
διασμούς (ή δεσμεύσεις) του οικονομικού επιτε-
λείου. 
Διότι αν και το 2011 δεν αρχίσει η ανάκαμψη με 
μοχλό τις υποδομές, τότε τι νόημα έχουν οι θυσίες 
των εργαζομένων; Τι νόημα έχει και η διένεξη με 
την ετερόκλητη συμμαχία, τέως νομαρχών, δημό-
σιων υπαλλήλων, αθηναϊκών μεγαλομελετητικών 
γραφείων, ΤΕΕ, κλπ για τις πέντε ΚΥΑ με τις οποί-
ες αναλαμβάνει έργα η ΕΟΑΕ, 
Εμείς πιστεύουμε ότι τα έργα που ανακοινώθηκαν 
είναι αναγκαία, πολύ περισσότερο όταν η αγορά του 
μελετητικού – κατασκευαστικού τομέα συρρικνώ-
νεται, η ανεργία αυξάνεται και η  ανάπτυξη απου-
σιάζει (Η Ελλάδα εμφανίζεται ως η μοναδική χώρα 
στην ευρωζώνη με αρνητική ανάπτυξη).
Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει η απαραίτητη χρηματο-
δότηση ώστε να ξεκινήσουν το 2011 τα έργα.
4. Όσον αφορά τη φετινή ΣΣΕ, σημειώνουμε ότι 
υποβάλλαμε έγκαιρα την πρόσκληση και τις προ-
τάσεις μας, έχοντας λάβει διαβεβαίωση της διοί-
κησης περί της πρόθεσης της για σύναψη σύμ-
βασης. Σήμερα στο τέλος του χρόνου, μετά από 
συναινετικές διαπραγματεύσεις και χωρίς ουσια-
στικές διαφωνίες, αντιμετωπίζουμε αναβλητικό-
τητα και δισταγμούς. Πρώτη φορά, μετά από μια 
δεκαετία συνεργασίας με τις εκάστοτε διοικήσεις, 
πληθώρα συλλογικών ρυθμίσεων και παγιωμένη 
εργασιακή ειρήνη, αντιμετωπίζουμε την άρνηση. 
Είναι προφανές ότι, παρά τις κυβερνητικές δι-
αβεβαιώσεις ότι δε θα περικοπούν και άλλο οι 
αποδοχές,  ενόψει αναδιάρθρωσης των ΔΕΚΟ, θα 
ζητηθούν παραπέρα θυσίες. 
Με τη βασική διαφορά βέβαια ότι η ΕΟΑΕ δεν 
είναι ΔΕΚΟ, δεν προβλέπεται να αναδιαρθρωθεί, 
δεν έχει μονιμότητα και οι εργαζόμενοί της δεν 
παίρνουν ούτε υπερωρίες, ούτε άλλα επιδόματα, 
πέραν του ονομαστικού μισθού τους.
Οφείλουμε επίσης να σημειώσουμε ότι ο «φό-
ρος» που κατέβαλαν συνολικά οι εργαζόμενοι της 
ΕΟΑΕ δεν περιέχει μόνο τη μείωση κατά 25-30% 
των αποδοχών τους, αλλά και τις απολύσεις 300 
συναδέλφων που συνέβαλαν στην κατασκευή του 
έργου και σήμερα θητεύουν στην ανεργία. Ας το 
συνυπολογίσουν οι «αρμόδιοι» των περικοπών 
για να δούμε πόσο μειώθηκε τελικά το περίφημο 
μισθολογικό κόστος στην εταιρία. 

Παραπέρα δικαιούμαστε να ρωτήσουμε εάν εξα-
ντλήθηκαν όλες οι δυνατότητες περιστολής των 
άσκοπων δαπανών και καταβολών, ώστε να φτά-
σουμε και πάλι στην «εύκολη» λύση της αφαίμα-
ξης των εργαζομένων.
Μετά από αυτά είναι φανερό ότι η προσφυγή μας 
στη διαδικασία μεσολάβησης μέσω του ΟΜΕΔ 
είναι πλέον μονόδρομος, όταν μάλιστα οι προτά-
σεις μας κινούνται μέσα στο πλαίσιο της ΕΣΣΕ της 
ΓΣΕΕ.
Παρά τα ανησυχητικά γεγονότα θεωρούμε θετικές 
τις διαβεβαιώσεις του Υφυπουργού κ. Ιωάννη Μα-
γκριώτη προς το ΔΣ του Συλλόγου μας κατά την 
πρόσφατη συνάντηση που είχε μαζί του. Με εξαί-
ρεση τα σημεία 2 και 4 για τα οποία χρειάζεται πε-
ρισσότερη συζήτηση και ενημέρωση, η βούληση 
του Υπουργείου να αξιοποιεί στο μέλλον την ΕΟΑΕ 
ως φορά διαχείρισης και εκτέλεσης έργων είναι 
ενθαρρυντική. Ελπίζουμε ότι η εκτίμηση που τρέ-
φει για το φορέα μας και η προσπάθεια για την 
αξιοποίησή του θα ευοδωθούν στο σημερινό δύ-
σκολο οικονομικό περιβάλλον.
‘Όλοι αναγνωρίζουν ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτη-
μα της Εταιρίας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. 
Στελέχη που δούλεψαν με άλλους ρυθμούς, δια-
δικασίες και όρεξη σε σύγκριση με το δυσκίνητο 
δημόσιο. Έτσι η ΕΟΑΕ πέτυχε να απορροφά πάνω 
από 700 εκ € ετησίως.
Ως εργαζόμενοι πετύχαμε να κατασκευάσουμε 
το μεγαλύτερο και αρτιότερο αυτοκινητόδρομο 
της χώρας. Δικαιούμαστε επομένως να διατηρή-
σουμε και στο μέλλον το δικαίωμα στην εργασία, 
το σεβασμό για την επιστήμη μας και την αγάπη 
μας για την εταιρία. Θα το κάνουμε συντεταγμένα, 
αποφασιστικά και αγωνιστικά.

n ΣΤΥΕ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΣΕ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙ-
ΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ
Ο Σ.Τ.Υ.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η συ-
νομολόγηση των Εθνικών Ομοιοεπαγγελματικών 
Συμβάσεων Εργασίας με το Σύνδεσμο Επιχει-
ρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνο-
μοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε) και την Εθνική Συνομο-
σπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), για τους 
τεχνικούς υπαλλήλους που εργάζονται στις Βιο-
μηχανικές & Βιοτεχνικές Μονάδες και στις Εμπο-
ρικές Επιχειρήσεις της χώρας.
Η μία Ο.Σ.Σ.Ε. αφορά στους συναδέλφους Διπλω-
ματούχους Μηχανικούς ΑΕΙ και τους Πτυχιούχους 
Μηχανικούς ΑΤΕΙ και η άλλη αφορά τους συνα-
δέλφους Εργοδηγούς –Σχεδιαστές και Εμπειρο-
τέχνες.
Μέσα σ’ αυτό τον ορυμαγδό των εξελίξεων η υπο-
γραφή των δύο Ο.Σ.Σ.Ε. είναι μία πράξη ευθύνης 
απέναντι στους συναδέλφους μας για την κατοχύ-
ρωση του 13ου  και του 14ου μισθού και την αύξηση 
των μισθών τους για το 2011 και το 2012 σύμφωνα 
με το ευρωπαϊκό πληθωρισμό, με βάση αναφοράς 
το προηγούμενο έτος. 
Η διάρκεια ισχύος είναι τριετής: 2010-2011-
2012.
Κατοχυρώνεται επίσης και ενισχύεται η βαρύτητα 
και η θεσμική ισχύς του Συλλόγου μας σήμερα, 
που τα συνδικάτα δέχονται ολομέτωπη επίθεση 
από κάθε μορφή εξουσίας, πολιτική, οικονομική, 
Μ.Μ.Ε, ώστε να είμαστε αποτελεσματικότεροι στην 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Καλούμε τους εργαζόμενους τεχνικούς στις Κατα-
σκευαστικές, Μελετητικές, Βιομηχανικές, Βιοτε-
χνικές, Εμπορικές επιχειρήσεις να απευθύνονται 
στο ΣΤΥΕ, ώστε από κοινού να αντιμετωπιστεί η 
νέα επίθεση των εργοδοτών με αφορμή τη δυνα-
τότητα σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων.
Καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μα-
ζικά στη Γενική Απεργία της 15ης Δεκέμβρη, τόσο 
στις συγκεντρώσεις όσο και στις πορείες που θα 
πραγματοποιηθούν κατά τόπους από τα Εργατικά 
Κέντρα. 
Υ.Γ.  Σε εκείνους τους γνωστούς κύκλους που 
θα βγουν να καταγγείλουν τη συνομολόγηση των 
Ο.Σ.Σ.Ε. ως «ξεπούλημα» τους ευχόμαστε να 
υπογράψουν κάτι καλύτερο για τους εργαζόμε-
νους. n
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Το πρόγραμμα MEID-Mediterranean Eco 
Industrial Development έχει ως στόχο την ανά-
πτυξη ενός μοντέλου σχεδιασμού, κατασκευής 
και διαχείρισης αειφορικών Βιομηχανικών Πε-
ριοχών (ΒΙ.ΠΕ.). Το υπό ανάπτυξη μοντέλο δια-
χείρισης θα έχει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί 
σε υφιστάμενες και νέες ΒΙ.ΠΕ με κύριο στόχο 
την αειφορική διαχείρισή τους. Το έργο αποσκο-
πεί στη βελτίωση της δυναμικότητας και ανταγω-
νιστικότητας των βιομηχανιών, που λειτουργούν 
στα όρια αυτών των περιοχών, καθώς και στην 
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, μέσω της 
εφαρμογής περιβαλλοντικά εναρμονισμένων πο-
λιτικών λειτουργίας και της χρήσης καινοτόμων 
τεχνολογιών, που θα οδηγήσουν στην αειφόρο 
ανάπτυξη. 
Το έργο στοχεύει στην πρόληψη και ελαχιστοποί-
ηση των παραγόμενων αποβλήτων, την αποφυγή 
της ρύπανσης, την επαναχρησιμοποίηση και ανα-
κύκλωση υλικών, την κατασκευή των βιομηχανι-
κών εγκαταστάσεων με βιοκλιματικούς όρους 
και τη χρήση τεχνολογιών για την εξοικονόμηση 
(αλλά και την παραγωγή) της απαιτούμενης ενέρ-
γειας για τη λειτουργία των βιομηχανιών. Επίσης 
στοχεύει στη γενικότερη προστασία και βελτίω-
ση του περιβάλλοντος στα όρια των ΒΙ.ΠΕ.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος MED «European territorial cooperation» 
της Ε.Ε. και έχει συνολική διάρκεια τρία χρόνια 
(2010-2013). Οι εταίροι του έργου περιλαμβάνουν 
από την Ελλάδα δύο Εργαστήρια του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης: (α) Γενικής 
και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών, και (β) Μετάδοσης Θερμό-
τητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής της Πο-
λυτεχνικής Σχολής, όπως επίσης και το δίκτυο 
τοπικής αυτοδιοίκησης ‘Εύξεινη Πόλη’ (Αθήνα), 
από την Ιταλία την ENEA (Εθνικό Κέντρο Ερευ-
νών της Ιταλίας σε θέματα Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος – Μπολώνια), το ίδρυμα FENICE (πε-
ριοχή Πάντοβας) και τη σύμπραξη βιομηχανιών 
στο δήμο της Ragusa (Σικελία), από την Ισπανία 
τα ιδρύματα Labein (Χώρα των Βάσκων), καθώς 
και την INTRAECO και το Fundacion Comunidad 
Valenciana Región Europea (Βαλένσια). Ακόμη 
συμμετέχουν το ίδρυμα Temi Zammit (Μάλτα), ο 
φορέας SKEMA (Νίκαια-Γαλλία) και το Business 
Service Centre of Government of Zenica-Doboj 
Canton (Βοσνία-Ερζεγοβίνη).
Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου οργανώνεται το 
πρώτο Εθνικό Φόρουμ Βιώσιμης Διαχείρισης 
Βιομηχανικών Περιοχών με θέμα «Βιώσιμη Δι-
αχείριση Βιομηχανικών Περιοχών και Βιοτεχνι-
κών Πάρκων». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 
14 Ιανουαρίου 2011 στις 9:30 π.μ., στην Πολυ-
τεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμι-
ου Θεσσαλονίκης στο Αμφιθέατρο Α. Τσιούμης. 
Στην εν λόγω εκδήλωση θα παραστούν ομιλητές 
και καλεσμένοι από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., η 
οποία οργανώνει και διαχειρίζεται τις περισσό-
τερες ΒΙ.ΠΕ. στην Ελλάδα και εκπρόσωποι από 
τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και όμορων 
δήμων σε ΒΙ.ΠΕ. n
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ…   
του Θανάση Παππά, Α, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Μενεμένης

Υπήρχαν και υπάρχουν πάντα δυο δρόμοι: 
Ο δρόμος της σιγουριάς, που ξεκούραστα κι αβί-
αστα αποδίδει 8,9 κι ο δρόμος της ουσιαστικής 
αξιολόγησης, που ενέχει ρίσκο. Ήθελα όμως να 
αξιολογηθώ κατ’ ουσία, γιατί μετά από 27 χρόνια 
παρουσίας και συμβολής στη διοικητική πυραμί-
δα του Δήμου, θεώρησα ότι άξιζε το 8,9 να γίνει 
έστω 9,0 και έστω σε ένα κριτήριο, με απόφαση 
του αρμόδιου συμβουλίου. Όχι κατ’ ανάγκην αλλά 
κάτω από συγκεκριμένη τεκμηρίωση.
Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό και ως ‘’επιβρά-
βευση’’ εγκολπώθηκα το 8< 8,9.  Η θέση μου λοι-
πόν γίνεται δυσμενέστερη και η προφανής απορία 
είναι γιατί να μπλέκει κανείς και να αναταράσσει 
καταστάσεις, αφού το ‘’δημοσιοϋπαλληλίκι’’  είναι 
εξασφαλισμένο (ακόμη).
Η οφειλόμενη προκαταρτική διαβεβαίωση είναι 
ότι δε θεωρώ τον εαυτό μου ‘’εξαιρετικό υπάλ-
ληλο σε όλα’’,  διότι πιστεύω  ότι η ουσιαστική  
επαγγελματική μας αναβάθμιση είναι ένα ταξίδι 
που έχει μόνο αρχή, αφού πάντα υπάρχουν περι-
θώρια βελτίωσης. Επί πλέον  έχω επίγνωση των 
δυνατοτήτων μου.
Εν τούτοις για δυο λόγους θεώρησα ότι θα μπο-
ρούσα να δοκιμάσω την αξιολόγησή μου στα προ-
βλεπόμενα πεδία, με την πεποίθηση πως κάπου 
θα ήταν δυνατόν να βαθμολογηθώ με κάτι παρα-
πάνω από το ‘’πατροπαράδοτο’’, το σύνηθες, το 
βαθμολογικά πολυχρησιμοποιημένο και τετριμ-
μένο 8,9:
Α. Στηρίχτηκα στο  βιογραφικό μου σημείωμα.
Β. Ήθελα να διαπιστώσω το προχώρημα των λει-
τουργιών της δημόσιας διοίκησης και αν είναι δυ-
νατό και πότε, κάποιος να μπορεί να λάβει σε ένα 
πεδίο των δράσεων/καθηκόντων του το βαθμό 9-
10, δηλαδή να επιβραβευτεί κάπου, από κάποιο 
συμβούλιο, που θα βλέπει με ανοιχτούς ορίζοντες 
… 
Σκεφτείτε την επερχόμενη (;) αξιολόγηση ποιοτι-
κού έργου των συναδέλφων-από ποιόν άραγε- και 
τη συσχέτιση με το μισθό!!
Θεωρώ  ότι το σύνολο της 25ετους δραστηριότη-
τάς μου ως διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών και ως 
μοναδικού διευθυντή στο δήμο Μενεμένης, με 
αρμοδιότητες συντονισμού των λοιπών υπηρεσι-
ών και με δεδομένο τα τεκμήρια που προσκόμι-
σα για το έτος 2008, θα μπορούσε να αποτελέσει 
βάση για επιβράβευση δεξιοτήτων, έστω σε ένα 
πεδίο και έστω με  +0,10.
Σημειώνω παρεμπιπτόντως πως  γνωρίζω από 
αξιολογήσεις των εκθέσεων αξιολόγησης  συνα-
δέλφων από  διάφορα τμήματα  και άλλων  υπαλ-
λήλων στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που  αξιο-
λογούνται -κατά περίπτωση-“εύκολα” με ”υψηλή 
βαθμολογία”  και έχουν καλύτερη βαθμολογική 
τύχη.)
Παρεμβαίνω για το θέμα, ειδικά για τα συλλο-
γικά όργανα διοίκησης των μηχανικών, των 
μηχανικών δημοσίου, των υπαλλήλων ΟΤΑ κ.α. 
που συμμετέχουν σε όργανα και διαδικασίες και 
που ασχολούνται δια των εκπροσώπων τους με 
αξιολογήσεις. Όλοι άλλωστε γνωρίζουμε πως 
πληθώρα κρίσεων γίνεται γραφειοκρατικά και 
ισοπεδωτικά  ώστε να διαφυλαχθεί προφανώς  η 
επικρατούσα κατάσταση, να μη βγαίνει κανείς από 
το τέλμα, να επιβραβεύεται “σιωπηλά” η ήσσονα 

προσπάθεια και να αποτρέπεται η ουσιαστική  και 
επί της ουσίας αξιολόγηση.
Άραγε με τι κριτήρια οι εκπρόσωποι των συλλογι-
κών οργάνων συμμετέχουν στα υπηρεσιακά συμ-
βούλια; Πώς σκέφτονται την αξιολόγηση δραστη-
ριοτήτων των συναδέλφων τους; 
Διαπιστώνω λοιπόν  στη ροή του χρόνου και κατ’ 
εξακολούθηση πως:
• Αν πρόκειται κάποιος βάσιμα να τιμωρηθεί για 
κάποιο ουσιώδες παράπτωμα γνωμοδοτούν με 
τερτίπια για να απαλλαγεί. 
• Αν πρόκειται κάποιος να επιβραβευτεί, τον τυ-
λίγουν σε μια κόλλα χαρτί με  γραφειοκρατικές 
τυπικούρες, με άχρωμες και κουραστικές αξιολο-
γήσεις, μιας δημοσιοϋπαλληλίας που απέρχεται.
Τονίζω μόνο πως η νέα οργάνωση των υπηρεσιών, 
με ευρύτητα και επάρκεια, οι νέες απαιτήσεις για 
διοίκηση με στόχους, για μέτρηση της αποδοτικό-
τητας και της αποτελεσματικότητας, για  ποιοτική 
αξιολόγηση επί καθημερινής βάσης, για  επιχει-
ρησιακά προγράμματα και ετήσια προγράμματα 
δράσης, για   συμβούλια συντονισμού δημοτικών  
υπηρεσιών, για εφαρμογή κοινού  πλαισίου αξι-
ολόγησης, απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό που 
υπερβαίνει κάπως  κριτήρια συμβατικά. 
Ακόμα οι όποιες υλοποιήσεις και τα όποια απτά 
αποτελέσματα, στην καθημερινή διοίκηση και 
διαχείριση απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό που ερ-
γάζεται άοκνα και είναι στην πρώτη γραμμή. Υπο-
στηρίζω ότι συμβάλλω σε τέτοιες διεργασίες.
Ακριβώς όλα αυτά με εξωθούν στο να υποβάλλω 
εγγράφως/δημοσίως την ένστασή μου στην κρίση 
του ΕΙΔΙΚΟΥ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, διότι αν 
και δεν προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής, 
επιθυμώ να είμαι απέναντι στην  “κρατούσα άπο-
ψη”’ που θέλει να μην μπλέκεις να μη στεναχωρι-
έσαι και να μη χάνεις χρόνο  για τέτοια πράγματα.
Απέναντι στον εισηγητή του ειδικού υπηρεσιακού 
συμβουλίου, που δε βρήκε τίποτα αξιόλογο (που 
να δίνει σε κάποιο κριτήριο +010), που δε θεώρη-
σε σκόπιμο να αποσαφηνίσει σημεία της ειδικής 
αιτιολογίας από τον α’ αξιολογητή, ούτε από την 
υπηρεσία, ούτε από κανέναν. Υπήρχε στερεότυπη 
βεβαιότητα στις κρίσεις κι αξιολογήσεις…. Ας εί-
ναι.
Όλα τα παραπάνω δεν είναι τίποτα άλλο από μια 
κριτική αποτίμηση της έκθεσης αξιολόγησης του 
Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που όφειλα να 
την κάνω, λόγω αυτοσεβασμού. Για τον ίδιο ακρι-
βώς λόγο όμως οφείλω να αναφέρω ότι  η συγκε-
κριμένη αξιολόγηση  δεν πρόκειται να επηρεάσει 
καθόλου τη διαρκή  προσπάθεια και προσφορά 
από πλευράς μου, στην άσκηση των υπηρεσιακών 
μου καθηκόντων.   
* Για ενημέρωση διευκρινίζω πως έχω επισυνά-
ψει πλήρη φάκελο για τη δραστηριότητά μου, που 
ζήτησα να αξιολογηθεί από την ειδική επιτροπή. 
Επίσης έχω προσθέσει αναλυτικά σχόλια-τεκμή-
ρια για την κρίση του αξιολογητή μου, σε όλα τα 
κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης έτους 2008 
αναλυτικά. (βλέπε www.a-pappas.gr)n
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ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΕ 

 

Κατά τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 
Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ) εκλέχτηκε 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε 
σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος:  Στ. Γιαννόπουλος, καθηγητής ΑΠΘ
Αντιπρόεδρος: Χρ. Μπαμπατζιμόπουλος, καθηγητής 
Α.Π.Θ.
Γ. Γ.: Ν. Θεοδοσίου, επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.
Ταμίας: Μ. Σαπουντζής, λέκτορας Α.Π.Θ.
Μέλη: Μ. Βαφειάδης, αναπληρωτής καθηγητής 
Α.Π.Θ., Δ. Καραμούζης, καθηγητής Α.Π.Θ., Γ. Σα-
μαράς, καθηγητής Α.Τ.Ι.Θ., Ά. Ψιλοβίκος, επίκου-
ρος καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας, Χρ. Ευαγγε-
λίδης, επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.
Σημειώνεται ότι η ΕΥΕ είναι επιστημονικό σω-
ματείο χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που 
ιδρύθηκε το 1981 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 
συσπειρώνει επιστήμονες Πολυτεχνικών, Γεωτε-
χνικών και άλλων Σχολών, με κοινό αντικείμενο 
την επιστήμη του νερού. Τα μέλη της προέρχο-
νται από όλη την Ελλάδα και ασχολούνται με την 
έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών και τεχνο-
λογικών μεθόδων σε υδροτεχνικά προβλήματα 
της χώρας μας. Συνεργάζεται με διάφορους πα-
ρεμφερείς Ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς 
για μεταφορά τεχνολογίας και υποβοήθηση όλων 
των ειδικών φορέων (μελετητές υδραυλικών έρ-
γων, φορείς αξιοποίησης υδάτινου δυναμικού 
κ.λπ.) στην εφαρμογή προηγμένων υδροτεχνικών 
μεθόδων. Η ΕΥΕ οργανώνει συνέδρια, ημερίδες, 
συμπόσια, επιστημονικές συναντήσεις, μαθήματα 
και διαλέξεις και εκδίδει το περιοδικό ΥΔΡΟΤΕ-
ΧΝΙΚΑ. Επίσης απονέμει βραβεία σε πτυχιακές/
διπλωματικές διατριβές, καθώς και επιστημονι-
κές διακρίσεις.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της 
ένωσης στη διεύθυνση: http://eye.web.auth.gr/ n

ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 Διάλεξη, 21 Ιανουαρίου

Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ σας προ-
σκαλούν στη διάλεξη με τίτλο: «Έρευνες Υδρογο-
νανθράκων στην Ελλάδα, Ιστορικό, Πετρελαιοδυ-
νατότητες, Προοπτικές και Σχέση με την Εθνική 
Κυριαρχία» από το Δρα Κωνσταντίνο Α. Νικολάου, 
Γεωλόγο Πετρελαίων – Ενεργειακό Οικονομολόγο, 
Σύμβουλο εταιριών Έρευνας-Παραγωγής Υδρογο-
νανθράκων, Τεχνικό Σύμβουλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, Τέως Τεχνικό Διευθυντή ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ, που διοργανώνεται στην 
αίθουσα του τμήματος Τοπογράφων Μηχανικών 
«Αλέξανδρος Τσιούμης» στη Θεσσαλονίκη, την 
Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011 στις 12:00 μ.μ.
Ο κ. Κ. Νικολάου ασχολείται τα τελευταία 35 
χρόνια με την έρευνα και παραγωγή υδρογοναν-
θράκων (Ε&ΠΥ/Α) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Το αντικείμενο της διάλεξης αποτελεί ένα πολύ 
ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα για την ελληνική 
πραγματικότητα. n



Η πόλη έχει μνήμη και 
μας υποδεικνύει η ίδια 

τα μέσα μεταφοράς που 
χρειάζεται

Με την πρόσφατη αλλαγή 
στη διοίκηση του Δήμου, 

δημιουργείται πιστεύω 
μια μεγάλη ευκαιρία 

ώστε όσα μελετήσαμε, 
σχεδιάσαμε και οραματι-
στήκαμε να γίνουν επιτέ-

λους πραγματικότητα

Η απελευθέρωση 
των δρόμων από τα 

διπλοπαρκαρισμένα ΙΧ, η 
απόδοση περισσότερων 

ελεύθερων χώρων στους 
πεζούς και τα ποδήλατα, 
η μείωση της ατμοσφαι-

ρικής ρύπανσης δεν 
απαιτούν πολλά επιπλέον 

χρήματα, ούτε την 
ευλογία της κεντρικής 

διοίκησης

Η πόλη είναι ενιαία, 
και τα προβλήματα 

κυκλοφορίας, στάθμευ-
σης ή ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης δε διακρίνουν 
διοικητικά όρια, πρέπει 

και ο συγκοινωνιακός  
τουλάχιστον σχεδιασμός  

να είναι επίσης ενιαίος

Αποφασισμένος να προχωρήσει με γρήγορους 
ρυθμούς την κατασκευή γραμμής τραμ, που θα 
διέρχεται από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και 
τις οδούς Τσιμισκή – Μητροπόλεως, εμφανίστηκε 
ο υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύ-
ων, Σπύρος Βούγιας, σε συνέντευξή του στο ΤΕ-
ΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ. 
Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η συγκεκριμένη γραμμή 
είναι διαφορετική από τις δύο που περιλαμβάνο-
νται στο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών. 
Παρουσίασε το όραμά του για το Σιδηρόδρομο του 
2020, υποστήριξε ότι το υπουργείο συνεργάζεται 
στενά με το ΣΑΣΘ και τον ΟΑΣΘ για την αναβάθ-
μιση των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό και 
εκτίμησε ότι σήμερα έχουν διαμορφωθεί οι κα-
τάλληλες συνθήκες για την υλοποίηση της θαλάσ-
σιας αστικής συγκοινωνίας. 
Αναφέρθηκε στον Ενιαίο Μητροπολιτικό Φορέα 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και τόνισε ότι έχει δι-
αρκή συνεργασία με το νεοεκλεγέντα δήμαρχο της 
πόλης. Τέλος, υπογράμμισε ότι το έργο «Fiber To 
The Home» («οπτική ίνα στο σπίτι»), το οποίο έχει 
ως αντικείμενο την κατασκευή δικτύου οπτικών 
ινών και παρουσιάζει καθυστέρηση, θα προχωρή-
σει και θα είναι βιώσιμο για τις μεγάλες πόλεις.

n Το Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών 
ενώ ιεραρχεί στην πρώτη θέση τις «γραμμές μέ-
σων σταθερής τροχιάς όπως προαστιακός σιδη-
ρόδρομος, μετρό, τραμ ή/και monorail» στο δια 
ταύτα, ενώ περιγράφει τα οδικά έργα και τις επε-
κτάσεις του μετρό, στα υπόλοιπα αναφέρεται ως 
«τραμ κ.α.». Εσείς ως ένθερμος υποστηρικτής 
του τραμ και γενικότερα των μέσων σταθερής 
τροχιάς τι σκέφτεστε για αυτές τις επιλογές του 
υπουργείου; Θα προσπαθήσετε να επηρεάσετε 
τις αποφάσεις για να πάμε από το «τραμ κ.α.» 
στο παλιό σύνθημα «εμείς με τραμ»;
Για το τραμ μίλησα πρώτη φορά το 1982 σε ένα 
συνέδριο για το άγουρο τότε κυκλοφοριακό πρό-
βλημα της Θεσσαλονίκης. Έλεγα πάντοτε πως η 
ίδια η μνήμη μιας πόλης που «θυμάται», υπο-
δεικνύει τα μέσα μεταφοράς που χρειάζονται και 
επανέρχονται με μια σύγχρονη, βεβαίως, μορφή 
(τραμ, καραβάκια κλπ). Αργότερα, επανήλθα με 
ένα ερευνητικό πρόγραμμα του ΑΠΘ που διερεύ-
νησε τη δυνατότητα κατασκευής σύγχρονου τραμ 
στη λεγόμενη «κάτω διαδρομή», (Βασ. Όλγας 
– Τσιμισκή – Μητροπόλεως), αφού το μετρό θα 
καλύπτει ικανοποιητικά την «επάνω διαδρομή» 
(Εγνατία – Νέα Ελβετία). Αυτή τη γραμμή θέλουμε 
να προωθήσουμε σήμερα για κατασκευή.
Το Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών που  
παρουσίασε ο υπουργός κ. Ρέππας για τη Θεσ-
σαλονίκη περιλαμβάνει και την κατασκευή δύο 
ακόμη γραμμών τραμ, στη δυτική και ανατολική 
Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, εκτός από τη γραμμή 
στο κέντρο της πόλης, την οποία σας προανέφε-
ρα. Αυτή η γραμμή κορμού είναι πολύ βασική και 
γι’ αυτό το λόγο θα προχωρήσουμε με γρήγορους 
ρυθμούς στην «ωρίμανση» του έργου για να εντα-
χθεί στα προγράμματα χρηματοδότησης.

n Το ΤΕΕ/ΤΚΜ υποστηρίζει το σιδηρόδρομο ως 
«μέσον μαζικής μεταφοράς με χαμηλό οικονο-
μικό, ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος και 
υψηλότατο αναπτυξιακό όφελος». Έχει μάλιστα 
τεκμηριώσει και υποβάλλει πλήρη πρόταση για 
τη Σιδηροδρομική Εγνατία (2004) και σχέδιο για 
ολοκληρωμένο Προαστιακό (2003), που επανα-
φέρει κάθε τόσο χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
Ποια είναι τα άμεσα σχέδια για την υποστήριξη 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, δεδομένων 
μάλιστα των δομικών αλλαγών στον ΟΣΕ; Υπάρ-
χουν σχέδια που σχετίζονται με τις προτάσεις 
του Τμήματος;
Ξεκινώντας από το τραμ και τον προαστιακό και 
προχωρώντας στο υπεραστικό  δίκτυο με την ίδια 
λογική, φθάνουμε στο σιδηρόδρομο του μέλλο-
ντος, δηλαδή τα σύγχρονα τρένα υψηλών ταχυτή-
των που θα μπορούν να κάνουν τη διαδρομή Αθή-
να – Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από τρεις ώρες. 
Τότε θα δούμε το μερίδιο της επιβατικής αγοράς 
να εκτοξεύεται από το ασήμαντο 5% περίπου που 
είναι σήμερα στο 20-25% αφού πολύ λιγότεροι 
θα επιλέγουν το αεροπλάνο ή το Ι.Χ. για την ίδια 
διαδρομή. Παράλληλα, το θλιβερό σημερινό 2% 
για τις εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να 
φθάσει εύκολα το 10% με καλύτερη διαχείριση 
και συνδυασμένες λειτουργίες που προβλέπεται 
να αναπτυχθούν στο διαμετακομιστικό κέντρο του 
Θριάσιου πεδίου της Αθήνας και στον παλιό εμπο-
ρευματικό σταθμό ή στο στρατόπεδο Γκόνου της 
Θεσσαλονίκης. Ηλεκτροδοτούμενη διπλή γραμ-
μή, με σήραγγες στο ορεινό τμήμα της διαδρομής 
(που ολοκληρώνονται μέχρι το 2015) θα δώσουν 
στο βασικό τμήμα του ΠΑΘΕ (Πάτρας – Αθηνών 
– Θεσσαλονίκης - Ειδομένης) μια πολύ διαφορε-
τική εικόνα από τη σημερινή. 
Πιστεύω ακόμη πως, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη 
μπορούν να δημιουργηθούν διεθνείς επιβατικές 
συνδέσεις με τις γειτονικές πρωτεύουσες (Βελι-
γράδι, Σόφια, Βουκουρέστι, Κωνσταντινούπολη) 
αλλά και εμπορικές με τις περιοχές της Μαύρης 
θάλασσας που θα είναι πολύ πιο συμφέρουσες οι-
κονομικά και χρονικά από το θαλάσσιο πέρασμα 
του Βοσπόρου. Αυτός μπορεί να είναι ο σιδηρό-
δρομος στην Ελλάδα το 2020. 

n Το όνομά σας έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη 
θαλάσσια συγκοινωνία. Πολλοί μηχανικοί βέ-
βαια και ίσως και οι σκληροί τεχνοκράτες του 
υπουργείου σας, αντιμετωπίζουν την πρόταση 
ως «τουριστική ατραξιόν». Εκτιμάτε ότι θα υλο-
ποιηθεί; Κι αν ναι, πως και σε τι βαθμό θα βο-
ηθήσει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού 
προβλήματος;
Και για τη θαλάσσια συγκοινωνία ισχύει αυτό που 
είπα και για το τραμ: ότι η πόλη έχει μνήμη και μας 
υποδεικνύει η ίδια τα μέσα μεταφοράς που χρειά-
ζεται. Πέρασαν 25 χρόνια από τότε που κατέθεσα 
τη σχετική πρόταση. Ποτέ δεν είναι αργά, όμως, 
για ένα έργο που θα προσφέρει στους Θεσσαλονι-
κείς την ευκαιρία να ξαναζήσουν την υπέροχη ει-
κόνα ενός ζωντανού Θερμαϊκού και να θαυμάσουν 
την πόλη από την καμπύλη της πλευρά. Σήμερα 
έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες, 

τόσο από πλευράς συγκοινωνιακών αναγκών, όσο 
και από πλευράς οικονομικών προϋποθέσεων, 
ώστε η πρόταση να υλοποιηθεί. Το Υπουργείο Με-
ταφορών θα προχωρήσει σε δημόσια προκήρυξη 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συντονισμό του 
ΣΑΣΘ, ενώ παράλληλα θα υπάρξει διαβούλευση 
με τους νέους δημάρχους Θεσσαλονίκης, Καλα-
μαριάς και Θερμαϊκού. Πρόκειται για μία βασι-
κή διαδρομή που θα συνδέει την Περαία ή τους 
Νέους Επιβάτες με την Καλαμαριά και το κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, που θα απαιτήσει, ήπιες υπο-
δομές για τη δημιουργία, κατ΄ αρχήν, τριών ή το 
πολύ τεσσάρων στάσεων. Ύστερα από τόσα χρόνια 
προσπαθειών, σε συνδυασμό και με την πρόσφατη  
αλλαγή στη διοίκηση του Δήμου, δημιουργείται πι-
στεύω μια μεγάλη ευκαιρία ώστε όσα μελετήσαμε, 
σχεδιάσαμε και οραματιστήκαμε για την πόλη να 
γίνουν επιτέλους πραγματικότητα. Για πρώτη φορά, 
ύστερα από πολύ καιρό είμαι ξανά αισιόδοξος για 
την πορεία και το μέλλον της πόλης.

n Υπήρξατε δύο φορές υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης. Αναφέρετε δύο - τρία πράγμα-
τα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν και για τα 
οποία δεν απαιτούνται ούτε οι ευλογίες ούτε τα 
κονδύλια της κεντρικής διοίκησης.
Στη Θεσσαλονίκη η θέση και η κλίμακα της πόλης, 
η ιστορία της και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό 
της μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει η γκρίζα 
εικόνα που επικράτησε μέχρι σήμερα. Εκείνο 
που απαιτείται πρωταρχικά είναι μία διαδικασία 
αυτογνωσίας, που σημαίνει ότι η πόλη πρέπει να 
απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν 
την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, αλλά και 
το μέλλον της. Να αποφασίσει η ίδια αν θα είναι 
για παράδειγμα μια πόλη μεταπρατική, υψηλών 
υπηρεσιών, καινοτομίας και πολιτισμού.
Ως προς τα μικρά καθημερινά ζητήματα, η απε-
λευθέρωση των δρόμων από τα διπλοπαρκαρι-
σμένα ΙΧ, η απόδοση περισσότερων ελεύθερων 
χώρων στους πεζούς και τα ποδήλατα, η μείωση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν απαιτούν πολλά 
επιπλέον χρήματα, ούτε την ευλογία της κεντρι-
κής διοίκησης, χρειάζονται, όμως, σχεδιασμό και 
πολιτική απόφαση ισχυρή, που διαθέτουν, είμαι 
βέβαιος ο νέος δήμαρχος και οι συνεργάτες του. 

n Το ΤΕΕ θεωρεί τη θεσμοθέτηση μητροπολι-
τικής διοίκησης για τη Θεσσαλονίκη, η οποία 
άλλωστε προβλέπεται τόσο από το Γενικό Χω-
ροταξικό όσο και από το ΕΣΠΑ, εκ των ων ουκ 
άνευ για την οργάνωση της πόλης, την επίλυση 
των προβλημάτων της και το σχεδιασμό του μέλ-
λοντός της. Εσείς, τι πιστεύετε ως πολιτικός, πο-
λίτης και… κοσμοπολίτης; 
Συμφωνώ απόλυτα και ανεπιφύλακτα. Στην πε-
ρίοδο διαμόρφωσης του Καλλικράτη για την πε-
ριοχή της Θεσσαλονίκης είχα προτείνει μια πολύ 
πιο γενναία συγχώνευση των σημερινών δήμων 
με στόχο κάποια στιγμή το πολεοδομικό συγκρό-
τημα να έχει μια ενιαία ισχυρή διοίκηση. Όμως 
στο μέτρο που τώρα μας αναλογεί, στο υπουργείο 
Μεταφορών και Δικτύων, συγκροτούμε για πρώτη 
φορά τον Ενιαίο Μητροπολιτικό Φορέα Συγκοινω-

«Είμαι ξανά αισιόδοξος για τη Θεσσαλονίκη»
n Άγγελος Αγγελίδης
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νιών Θεσσαλονίκης  που αναβαθμίζει το σημερι-
νό Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών σε σοβαρό 
αποφασιστικό όργανο με αρμοδιότητες για τον ολο-
κληρωμένο  κυκλοφοριακό σχεδιασμό όλου του 
πολεοδομικού συγκροτήματος. Αφού η πόλη είναι 
ενιαία, και τα προβλήματα κυκλοφορίας, στάθ-
μευσης ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης δε διακρίνουν 
διοικητικά όρια, πρέπει και ο συγκοινωνιακός  του-
λάχιστον σχεδιασμός  να είναι επίσης ενιαίος.

n Υπάρχει ήδη μία στενή συνεργασία ΥΠΟΜΕΔΙ 
– ΤΕΕ/ΤΚΜ ενώ τους τελευταίους δύο μήνες το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει υποδεχτεί  την ηγεσία του υπουρ-
γείου περισσότερες φορές από ότι στις δύο 
τελευταίες δεκαετίες. Εσείς έχετε διατελέσει 
μέλος της ΔΕ του Τμήματος και γνωρίζετε ότι 
το ΤΕΕ και οι μηχανικοί δεν είναι οι κλασσικοί 
«μπετατζήδες» και «ασφαλτάδες» αλλά έχουν 
άποψη και τεκμηριωμένες προτάσεις για τις 
υποδομές - κλασσικές και άυλες- και για την 
ανάπτυξη. Με αυτό το δεδομένο με ποιο τρόπο 
και σε ποια ζητήματα σχεδιάζετε να συνεργα-
στείτε με το ΤΕΕ;
Έχω μια παλιά, καλή και σταθερή σχέση με το 
ΤΕΕ. Αν και δεν ήμουν ο κλασικός μηχανικός «της 
πιάτσας» που συγκροτεί το βασικό σώμα του ΤΕΕ, 
εκλέχθηκα στην ολομέλεια του ΤΚΜ και ήμουν 
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής για κάποιο δι-
άστημα. Έκανα φίλους και εκτίμησα τις γνώσεις  
και τη δουλειά πολλών συναδέλφων μηχανικών, 
πολλοί από τους οποίους υπήρξαν φοιτητές μου 
στο τμήμα  Πολιτικών μηχανικών του ΑΠΘ. Ξέρω 
ότι οι ομάδες εργασίας του ΤΚΜ κάνουν σημαντι-
κή δουλειά και οι θέσεις τους παραμένουν αδίκως 
αναξιοποίητες τόσα χρόνια. Έχουμε λοιπόν τώρα 
την ευκαιρία να φέρουμε στην επιφάνεια και να 
προωθήσουμε τις προτάσεις του ΤΕΕ και να  δώ-
σουμε ξανά στο Επιμελητήριο το νόημα του συμ-
βούλου της Πολιτείας όπως θα έπρεπε να είναι. 
Σε ότι με αφορά, θα συνεργαστούμε στους τομείς 
της οδικής  ασφάλειας, του δημόσιου συγκοινω-
νιακού σχεδιασμού, των μέσων σταθερής τροχιάς 
ή των άλλων μεγάλων πολεοδομικών αναπλάσεων 
που σχεδιάζονται για την πόλη. Άλλωστε και ο άλ-
λος υφυπουργός, ο Γιάννης Μαγκριώτης και τρεις 
γενικοί γραμματείς του υπουργείου έχουν πολύ 
στενή σχέση με την πόλη και το ΤΕΕ και το ενδια-
φέρον μας μεταδόθηκε αμέσως και στον υπουργό 
Δημήτρη Ρέππα.

n Επιστρέψατε στον ίδιο τομέα αρμοδιοτήτων 
– παρά την αλλαγή του ΥΠΕΧΩΔΕ – ακόμα και στο 
ίδιο γραφείο που σας φιλοξένησε και κατά την 
προηγούμενη συμμετοχή σας στην Κυβέρνηση.  
Τι προχώρησε και τι έμεινε στάσιμο από τότε;
Όταν ξαναμπήκα στο ίδιο γραφείο, τα συναισθή-
ματα ήταν παράξενα: σα να γύρισα πίσω με την 
μηχανή του χρόνου. Όμως, όλα τα άλλα είχαν 
αλλάξει. Ούτε εγώ, ούτε οι συνεργάτες γύρω μου 
(ο υπουργός και οι σύμβουλοι) αλλά ούτε τα προ-
βλήματα και η χώρα ήμασταν πια ίδιοι. Κάποιοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες ήρθαν και με χαιρέτη-
σαν τόσο αλλαγμένοι που δυσκολεύτηκα να τους 
αναγνωρίσω. Το υπουργείο είναι τώρα πολύ πιο 

ισχυρό και σύνθετο (με τις υποδομές και τις μετα-
φορές μαζί) και οι  αρμοδιότητες που είχα το 2001 
(μόνο ΟΑΣΘ και ταχυδρομεία) έχουν διευρυνθεί 
κατά πολύ (αστικές συγκοινωνίες, αεροπορικές 
και σιδηροδρομικές μεταφορές, οδική ασφάλεια, 
επικοινωνίες, κ.α). Στο μεταξύ έζησα δύσκολες 
πολιτικές εμπειρίες και αισθάνομαι εκ των πραγ-
μάτων πιο δυνατός και έμπειρος. Θέλω τώρα να 
προλάβω να ολοκληρώσω τις κύριες εμμονές  μου 
για την πόλη (τραμ και θαλάσσια συγκοινωνία), να 
κερδίσω δηλαδή το προσωπικό μου στοίχημα και 
βέβαια να φανώ γενικότερα χρήσιμος για τη χώρα 
στη δύσκολη αυτή περίοδο. Από την εκπλήρωση 
αυτής της προσδοκίας εξαρτάται για μένα και η δι-
καίωση της πολύχρονης παρουσίας μου στα κοινά.

n Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να συνεργαστείτε 
και σε ποιους τομείς με τη νέα διοίκηση του κε-
ντρικού δήμου;
Συνεργάζομαι με το Γιάννη Μπουτάρη από τα τέλη 
της δεκαετίας του ’80. Απευθύνθηκα τότε προ-
σωπικά σ’ αυτόν για βοήθεια στην αποτροπή του 
μπαζώματος της παλιάς παραλίας. Τα αμέσως 
επόμενα χρόνια είχαμε κοινή παρουσία στα δρώ-
μενα της πόλης με την Ένωση Πολιτών για το Πε-
ριβάλλον και τον Πολιτισμό. Έκφραση αυτής της 
έντονης παρουσίας ήταν η υποψηφιότητά μου στις 
δημοτικές εκλογές του ’98, μια ξαφνική γιορτή 
της πόλης έξω από τις καθιερωμένες και κομμα-
τικές συμβάσεις. Ύστερα, οι δρόμοι μας χώρισαν 
για λίγο, αλλά ξαναβρεθήκαμε στο δημοτικό συμ-
βούλιο με ταυτόσημες θέσεις απέναντι στο κατε-
στημένο σύστημα που κρατούσε δέσμια την πόλη. 
Πολλοί από τους σημερινούς του συνεργάτες ήταν 
στη δική μας παράταξη. Υπάρχει λοιπόν κοινή 
διαδρομή, καλή χημεία, και ίδιες απόψεις για το 
ύφος, την αισθητική και το μέλλον της πόλης. 

n Το ΤΕΕ κι όχι μόνο, εκτιμά ότι οι υπηρεσίες 
των ΜΜΜ στη Θεσσαλονίκη είναι απογοητευτι-
κές. Πως μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα μέχρι 
την έναρξη λειτουργίας του μετρό; Και με ποιο 
τρόπο θα εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία – συ-
νεργασία του μετρό με τις οδικές συγκοινωνίες; 
Σε αυτή τη κατεύθυνση ποιο ρόλο θα παίξει η 
μετεξέλιξη του ΣΑΣΘ;
Η στροφή των πολιτών στις μαζικές μετακινήσεις, 
λόγω και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, 
είναι μία καλή ευκαιρία να ενισχύσουμε τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς και να αποτρέψουμε μακρο-
πρόθεσμα τη χρήση του αυτοκινήτου στις πόλεις 
δημιουργώντας νέες συνήθειες στους μετακινού-
μενους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι οι 
δημόσιες συγκοινωνίες να αποκτήσουν μεγαλύτε-
ρη αξιοπιστία, ευελιξία και αποτελεσματικότητα. 
Στη Θεσσαλονίκη, μέχρι να συμπληρωθεί το δί-
κτυο με μετρό ή και τραμ, το βάρος πέφτει στη 
βελτίωση των μετακινήσεων με τα λεωφορεία, 
τα οποία πρέπει βελτιώσουν περισσότερο την 
ταχύτητα της κίνησής τους, αλλά και καλύψουν 
επαρκέστερα τόσο τους δήμους του πολεοδομι-
κού συγκροτήματος, όσο και τον υπόλοιπο Νομό. 
Συνεργαζόμαστε στενά με το ΣΑΣΘ και με τον 
ΟΑΣΘ προκειμένου να υλοποιήσουμε προτάσεις 

που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών προς το επιβατικό κοινό (επέκταση και 
αστυνόμευση των λεωφορειολωρίδων, ενίσχυ-
ση και ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, 
εφαρμογές τηλεματικής κ.λπ.). Θεωρώ ιδιαίτερα 
θετική την προοπτική μετεξέλιξης του ΣΑΣΘ σε 
Μητροπολιτικό φορέα, ο οποίος θα συντονίζει όλα 
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, που θα ενταχθούν 
στο δίκτυο συγκοινωνιών της πόλης (λεωφορεία, 
μετρό, τραμ, θαλάσσια συγκοινωνία), όπως γίνεται 
στις περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις. Ελπίζω 
να φτάσει γρήγορα αυτή η στιγμή.

n Υπήρχε ένας σχεδιασμός από την προηγού-
μενη κυβέρνηση για την κατασκευή δικτύου 
οπτικών ινών Fiber To The Home (FTTH) και την 
πρόσβαση δύο εκατομμυρίων νοικοκυριών μέχρι 
το 2013, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν υλοποιείται. 
Πού οφείλεται αυτό και ποιός είναι ο σχεδιασμός 
του υπουργείου σας για την ανάπτυξη του δικτύ-
ου οπτικών ινών;
Η καθυστέρηση στην πορεία υλοποίησης του έρ-
γου Fiber To The Home (FTTH), οφείλεται στο ότι 
έπρεπε να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότη-
τα του έργου, η μέγιστη γεωγραφική και πληθυ-
σμιακή κάλυψη, η ενθάρρυνση του ανταγωνισμού 
και η τεχνολογική ουδετερότητα. Για το σκοπό 
αυτό, προκηρύχθηκε πριν από μερικούς μήνες 
δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή 
τεχνικοοικονομικού συμβούλου, προκειμένου να 
υποστηρίξει τη διαδικασία υλοποίησης του έργου. 
Η διαδικασία έχει προχωρήσει αρκετά και σύντο-
μα αναμένεται η τελική εισήγηση της αρμόδιας 
επιτροπής αξιολόγησης. Η εκτίμηση είναι πως το 
έργο θα είναι βιώσιμο τουλάχιστον για τις μεγάλες 
ελληνικές πόλεις.

n Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να υπερκεράσετε 
τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες που παρα-
τηρούνται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολο-
κλήρωση και προσέλκυση επενδύσεων στον το-
μέα των Τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα αυτόν 
των Ευρυζωνικών Δικτύων; 
Η έξοδος της χώρας από την κρίση περνάει μέσα 
από την προώθηση της καινοτομίας και τη βέλτι-
στη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η ύπαρξη 
ευρυζωνικών υποδομών καθιστά από μόνη της 
έναν τόπο πιο ελκυστικό για την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων έχει θέσει ως βασική προτεραι-
ότητα τη δημιουργία χρήσιμων υποδομών και ένα 
σύγχρονο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα υποστηρί-
ξει θεσμικά το τολμηρό αυτό εγχείρημα. Το σχετι-
κό σχέδιο δράσεων περιλαμβάνει την αξιοποίηση 
υφιστάμενων υποδομών όπως είναι οι μητροπο-
λιτικοί δακτύλιοι οπτικών ινών, την επαύξηση των 
υποδομών ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, 
την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές 
περιοχές και τη δημιουργία της νέας εθνικής υπο-
δομής δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) 
για την οποία μιλήσαμε παραπάνω. Θέλουμε να 
προχωρήσουμε ομαλά, σταθερά και επιτυχημένα 
στην ψηφιακή Ελλάδα του 2020. n

Ξέρω ότι οι ομάδες 
εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
κάνουν σημαντική 
δουλειά και οι θέσεις 
τους παραμένουν αδίκως 
αναξιοποίητες τόσα 
χρόνια

Το υπουργείο είναι τώρα 
πολύ πιο ισχυρό και 
σύνθετο με τις υποδομές 
και τις μεταφορές μαζί

Θέλω να προλάβω να 
ολοκληρώσω τις κύριες 
εμμονές  μου για την 
πόλη (τραμ και θαλάσσια 
συγκοινωνία)

θέλουμε να προχωρή-
σουμε ομαλά, σταθερά 
και επιτυχημένα στην 
ψηφιακή Ελλάδα του 
2020
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτεκτόνισσα από τεχνική εταιρεία 
κατασκευών με έδρα το πανόραμα, για 
εργασία γραφείου. Βιογραφικό email: 
kοsloudi.anastasia@gmail.com. 
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός για 
συνεργασία από εταιρεία ATHOS για τη 
λειτουργία του εκθεσιακού της χώρου στη 
Θεσσαλονίκη. Εμπειρία στην πώληση ξύ-
λινου κουφώματος, κουζίνας και επίπλου. 
Γνώση Αγγλικών και Ιταλικών, Η/Υ. Βιογρα-
φικό Fax 23770 23421, Τηλ 23770 22998, 
23770 23420, email: athoswin@otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος για πωλήσεις (τεχνικό αντι-
κείμενο). Εμπειρία επιθυμητή.  Τηλ 2310 
527198, 697 2191763, email: altinfo@
otenet.gr. 
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. 
Γνώση και εμπειρία στην διδασκαλία 
των προγραμμάτων: web design, strad, 
ArchiCAD, 3d studio max, Solid Edge, 
Solidworks, 4m – Adapt - Autofine, 
Αutoidea, Φωτοβολταϊκά, ενεργειακές 
μελέτες κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Βιογραφικό 
email: seminaria97@gmail.com.
Μηχανικός από εταιρεία που δραστηρι-
οποιείται στον τομέα των ενεργειακών με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, για την στελέχωση 
Α)Οργάνωση διαχείριση της διαφημιστι-
κής καμπάνιας, Β) Εξυπηρέτηση πελατών 
και πωλήσεις. Γνώση άπταιστων Αγγλικών. 
Βιογραφικό email: Energyplan2010@
gmail.com. 
Μηχανικός Προγραμματιστής από εται-
ρεία κατασκευής ιστοσελίδων e - shops. 
Γνώση σε php. Βιογραφικό Τηλ 2311 
241122, email: jobs@exnet.gr.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για 
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβα-
τόρια . Τηλ 697 6800825
Μηχανολόγος ή Μηχανικός Παραγωγής 
και Διοίκησης με Δ.Π.Υ., από εταιρεία 
κατασκευής παιδικών χαρών. Εμπειρία 
σε χώρους παραγωγής. Γνώση Αγγλικών, 
ISO 9.000 και 14.000.. Βιογραφικό email: 
manager@ermisltd.com.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εται-
ρεία, 3ετή εμπειρία σε εργοτάξια. Γνώση 
ξένης γλώσσας, δυνατότητα μετακίνησης 
εκτός Αθηνών. Τηλ 210 6897781, email: 
aris_ko1@otenet.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία ξύ-
λινων δομικών στοιχείων κατασκευών με 
έδρα στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, για την θέση του 
πωλητή. Προϋπηρεσία. Γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικό και συστατικές επιστολές, Fax 
2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310 
210141, 698 0485515. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, για 
επίβλεψη κατασκευής πενταόροφης οικο-
δομής με καταστήματα στη Δυτική Θεσσα-
λονίκη. Τηλ 693 2700082. 
Χημικός Μηχανικός νέος, νέα, για πλήρη 
απασχόληση. Fax 2310 785738, email: 
parik00@otenet.gr.
Χημικός Μηχανικός Ηλικία 28 έως 35 
ετών. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Επιθυμητή 
Ιταλικά, προϋπηρεσία. Fax 2310 784611, 
email: r.lazanidou@solhellas.gr. 
Test Engineer based in Austria, Code: 
GRC / 3790, Qualifications: Degree in 
electronic engineering or related field 
Communication skills in English •Open 
minded for system level coherences, 
Good teamplayer. Annual Wage: 40000€ 
-50000€ 
Numerical Evaluation Engineer based in 
Austria, Code: GRC / 3947, 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 / 3946. 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 € + 
(experienced is paid)
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 / 3948. 
Qualifications: MSc or PhD degree in 
Physics, Optics, Electronics, Micro-
electronics, Chemical Engineering or IC 
manufacturing •1-2 years experience in 
an IC manufacturing environment, with 
strong emphases on the lithography 
processing and application of imaging 
& overlay solutions in a production fab is 
preferred. •Strong technical background 
and drive towards solutions. •Willingness 
to travel international up to 30%. Excellent 
knowledge of the English language. 
Annual Wage: 35000€ - 50000€ 
Senior Product Engineer based in 
Austria Code: GRC/3945, Qualifications: 
• Degree in Electronic Engineering, 
Semiconductor Physics or equivalent 
background 5+ Years of Work experience 
required (e.g. Product- or Quality / Failure 
Analysis Engineer) •  Experience in the 
field of semiconductor technologies, 
failure analysis of integrated circuits • 
Experience with Failure Analysis and 
bench probing techniques • English 
(spoken and written) MEMS experience 
a strong plus. • Initiative, team oriented. 
• Excellent data analysis and analytical 
skills. Annual Wage: 45000 € + 
(experienced is paid)
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€, 
System Install Engineer (based 
in Amsterdam), Code: GRC / 3952, 
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€.
 

If you find yourself suitable for any of the 
above vacancies, please contact with Mrs 
Anna Agelidou from Manpower at 2310 
230 240 

 
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τά-
ξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην 
κατηγορία 7, για στελέχωση μελετητι-
κής εταιρείας. Τηλ 697 7466374, email: 
mmadim@otenet.gr.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2007, μεταπτυχια-
κό Πολεοδομία – Χωροταξία (ΕΜΠ). 3ετή 
προϋπηρεσία, έκδοση οικοδομικών αδει-
ών, εμπειρία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνι-
σμούς. 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. 
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005, κάτοχος 
πτυχίου τάξης Α’, 5ετή εμπειρία, έκδοση 
οικοδομικών αδειών και μελέτες εφαρ-
μογής δημοσίων έργων, μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ισπανία. Γνώση Αγγλικών, 
Ισπανικών, Η/Υ(Ms Office λογισμικό PC / 
MAC), AutoCAD 2D - 3D, SketchUp, 3D 
Studio Max, Rhino, Photoshop, Illustrator, 
In Design, Premiere, για συνεργασία με 
μελετητικά, τεχνικά γραφεία και κατα-
σκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697 7152354. 
email: anastfrag@hotmail.com.
Ηλεκτρολόγος για στελέχωση εταιρείας 
με ΜΕΚ Γ’ ηλεκτρομηχανολογικά, βιο-
μηχανικά-ενεργειακά, ΜΕΚ Α’ υδραυλικά 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

υπό πίεση. Τηλ 697 4400276.  
Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1986, διαχείρι-
ση βιομηχανικών μονάδων και τεχνική 
υποστήριξη – πωλήσεις φωτοβολταϊκών 
συστημάτων. Γνώση άπταιστα Αγγλικών, 
Γαλλικών, Ρουμάνικων, Η/Υ(Ms Office). 
Πολυετή εργασία σε Γαλλία, ΗΠΑ, για στε-
λέχωση εταιρείας. Τηλ 694 5622686. 
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1985, με πτυχίο 
ΜΕΚ Δ’ ηλεκτρομηχαλογικά, υδραυλικά 
υπό πίεση, βιομηχανικά - ενεργειακά, για 
στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 693 2484474.
Μηχανολόγος για στελέχωση εταιρείας 
με ΜΕΚ Α’ ηλεκτρομηχαλογικά, υδραυ-
λικά υπό πίεση, βιομηχανικά-ενεργεια-
κά. Τηλ 693 6393229., e-mail: kopdim@
hotmail.com. 
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 εται-
ρείας, με ΜΕΚ Γ’ Οικοδομικά, Οδοποιίας, 
Υδραυλικά, ΜΕΚ Α’ Λιμενικά, Βιομηχανικά 
- Ενεργειακά. Τηλ. 694 6385296. 
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση 
εταιρείας, με ΜΕΚ Β’ Οδοποιίας, Οικοδο-
μικά, ΜΕΚ Α’ Υδραυλικά, Λιμενικά, Βιομη-
χανικά - Ενεργειακά. Τηλ. 698 3334218, 
email: gkapo@teemail.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εμπειρία 
σε στατικές μελέτες δημοσίων και ιδιωτι-
κών έργων (γέφυρες, προένταση, σύμμει-
κτα, φέρουσα τοιχοποιία) και μελετητικό 
Β’ τάξης  στην κατηγορία 8, για συνεργα-
σία. Τηλ 697 6765233. 
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007, με 
2ετή εμπειρία σε μελέτες και κατασκευές 
οικοδομικών έργων. Γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ, AutoCAD, Cadware, άδεια οδηγή-
σεως, κάτοχος Ι.Χ., για εργασία σε τεχνι-
κό γραφείο ή εταιρεία στη Θεσσαλονίκη.  
Τηλ 694 6110906
Πολιτικός Μηχανικός δομοστατικός με 
μεταπτυχιακό στα αντισεισμικά. 3ετή 
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.
Πολιτικός Μηχανικός με πολυετή 
εμπειρία στην Διεύθυνση, Διοίκηση και 
Κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων 
(Οδοποιία, Υδραυλικά, Κτιριακά) αλλά και 
σημαντική εμπειρία στην επίβλεψη και 
διαχείριση μεγάλων συμβάσεων του δη-
μοσίου. Γνώση άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ, για 
συνεργασία με κατασκευαστική εταιρεία ή 
εταιρεία συμβούλων. Τηλ. 694 
6799884.
Τοπογράφος Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Γ’ οικοδομικά, ΜΕΚ Β’ οδοποιία, ΜΕΚ Α’ 
υδραυλικά, λιμενικά, για στελέχωση εται-
ρεία. Τηλ 694 8068479.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 02
n   Πληροφορίες για  

«e-Τεχνογράφημα»  
και @mytee.gr

n   Tιμοκατάλογος ενοικίασης 
αιθουσών TEE/TKM

 03
n   Ούτε καν στη χώρα του 

Απίθανου Πιθανού,  
κύριε Δασκαλόπουλε 

 04
n  Ενεργοποίηση δύο 

επιτροπών αντιπροσώπων 
& βραβείο νέου μηχανικού

 07
n  Μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ
n  Συνάντηση ΝΕ Πιερίας με 

τον K. Κουκοδήμο
n  Ημέρα εξυπηρέτησης για 

φορολογικά θέματα

 17
n  Βιώσιμη διαχείριση 

βιομηχανικών περιοχών & 
βιοτεχνικών πάρκων

 19
n  Νέο διοικητικό συμβούλιο 

της ΕΥΕ
n  Έρευνες υδρογονανθράκων 

στην Ελλάδα
n  Αξιολόγηση ειδικού 

υπηρεσιακού συμβουλίου. 
Κριτική αποτίμηση...

 20
n  Σπύρος Βούγιας
  «Είμαι ξανά αισιόδοξος για τη 

θεσσαλονίκη»

 22
n  Ζητείται

 08
n  Συνεχίστηκε η δημόσια 

διαβούλευση για το ΣΣΥΜ
 

 10
n  Ενδιαφέρουν

 12-13
n  Από τον Γκράχαμ Μπελ στο 

κοστούμι του «Iron Man»
   9 εφευρέσεις του 2010 που 

αλλάζουν τα δεδομένα

 

 14
n  Με μια ματιά 

 16
n  Συλλογικά-Παραταξιακά


