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Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM*
Aίθουσες

Kαθημερινή
πρωί ή απόγευμα

Kαθημερινή
όλη μέρα

Σάββατο-Kυριακή
πρωί ή απόγευμα

Σάββατο-Kυριακή
όλη μέρα

Aμφιθέατρο

400,00 A

500,00 A

500,00 A

700,00 A

Φουαγιέ

200,00 A

300,00 A

330,00 A

500,00 A

* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα
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EDITORIAL
Μέτρα άνευ μέτρου
Είμαστε, λέει, τα τσιμπούρια στον κόρφο της εύρωστης Ευρώπης.
Οι ευρω-παρίες.
Είμαστε πιο Βαλκάνια από ότι νομίζαμε.
Αυτοί των οποίων τα σπασμένα δε θέλει κανένας να πληρώσει.
Οι εθισμένοι στη διαφθορά: αναρωτιόταν μεγαλοφώνως ένας Ολλανδός στο αεροδρόμιο
«Μακεδονία» πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα η διαφθορά και η διαπλοκή να μην
περιορίζονται σε υψηλό επίπεδο -όπως συμβαίνει λίγο πολύ παντού, δεν είναι δα και
τόσο ενάρετοι οι Ευρωπαίοι «αδερφοί» μας- αλλά να φτάνει μέχρι τον επαγγελματία, τον
υπάλληλο, τον περιπτερά, τον ταξιτζή, μέχρι όλους μας με άλλα λόγια.
«Μας δώσατε τα φώτα, δε λέω, αλλά τώρα τα πληρώνουμε ακριβά», έλεγε ο ίδιος Ολλανδός στην Ελληνίδα φίλη του, συνεχίζοντας τη συζήτηση πάνω στο αεροπλάνο –βραδινή
πτήση για Αθήνα. «Είσαστε κι αναξιόπιστοι από πάνω», πρόσθεσε.
Ας εστιάσουμε σ’ αυτό το τελευταίο, την αναξιοπιστία. Οι «Τροϊκανοί» ζήτησαν σκληρά
μέτρα και τα έλαβαν: φόροι, φόροι, φόροι. Τα μέτρα δεν έφτασαν. Και ζήτησαν νέα δόση
μέτρων για να μας δώσουν τη νέα δόση χρημάτων. Τώρα συζητάμε το Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα για την Οικονομία 2012-2015. Πριν το εγκρίνουμε όμως, πριν καν το συζητήσουμε, εξετάσαμε τι απέδωσαν τα προηγούμενα μέτρα, εξετάσαμε αν οι υποσχέσεις
μας –πρώτα από όλα προς τους πολίτες- απέκτησαν κάποια υπόσταση;
Η αγορά γονάτισε και η ψυχολογία κατέρρευσε. «Ξυπνάω κάθε πρωί και κοιτάζω από
το παράθυρο να δω αν η Ελλάδα φαίνεται χρεοκοπημένη», σχολίαζε γελώντας (ακόμη)
συνάδελφος μηχανικός-εργολάβος. Αν εξαιρέσουμε την υπαρκτή –και σίγουρα όχι θετική…- μεταβολή που έφεραν τα μέτρα σε αγορά και ψυχολογία, πέτυχαν κάποιον στόχο;
Χαλιναγωγήθηκε η εισφοροδιαφυγή;
Συνελήφθησαν τα μαύρα ευρώ της σκιώδους οικονομίας (αυτά μάλλον αυξήθηκαν, καθώς με τέτοια ανεργία και πτώση μισθών, άνθρωποι που δεν είχαν μέχρι σήμερα δελεαστεί από την παραοικονομία βρέθηκαν να τσαλαβουτούν στην υπόγεια οικονομία);
Ήρθε η ανάπτυξη;
Δυστυχώς, όχι. Τα μέτρα που λαμβάνονται (με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις), στην πλειοψηφία τους πληρώνουν στους πιστωτές μας τα ακριβά μας δάνεια. Δε σπάνε το απόστημα, ούτε δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης –κακά τα ψέματα.
Κι όταν η πρώτη φουρνιά μέτρων δεν έχει αποδώσει τα ευκταία, πόσες αντοχές να έχει
μια κοινωνία για να πιστέψει ότι στη δεύτερη ή την τρίτη φουρνιά θα δοκιμάσει κι αυτή
επιτέλους το ψωμί;
Η ελληνική κοινωνία έχει χάσει την υπερηφάνεια και την αισιοδοξία της –τις χάσαμε
όταν μας έπεσαν κάπου ανάμεσα στις δύο μέρες εβδομαδιαίως εργασία, στα διψήφια
ποσοστά ανεργίας, τις μειώσεις μισθών, τη φορολογική «δικαιοσύνη» -που είναι θεότυφλη βεβαίως βεβαίως- στα δημοσιεύματα για πωλητήρια στην Ακρόπολη και τα νησιά
μας, στη χειρονομία της Αφροδίτης της Μήλου και στις έξωθεν παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας μας.
Η ελληνική κοινωνία έχει χάσει τη συνοχή της. Και ίσως αυτή είναι η χειρότερη απώλεια
από όλες.
Κάποιος είπε ότι το κατέβασμα των Ελλήνων «Ιντιγκνάδος» -των αγανακτισμένων- στους
δρόμους σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος του Εμφυλίου στην Ελλάδα, γιατί ενώνει κάτω
από το ίδιο πανό Αριστερούς, Κεντρώους, Δεξιούς, ακόμη και ακραίους όλων των προσανατολισμών.
Ίσως να έχει δίκιο, υπό την έννοια ότι οι συγκεντρώσεις των αγανακτισμένων συνιστούν
μια καθαρόαιμη αντίδραση, μια αφύπνιση. Δεν είναι κοινωνική συνοχή, όμως. Και ουδείς
γνωρίζει ακόμη ποιες είναι οι αντοχές, η συνεκτικότητα, η συνέπεια, οι δυνατότητες, η
διάρκειά της.
Εν αναμονή των εξελίξεων, που πιθανότατα ουδείς μπορεί να προβλέψει, αν κάτι περισσεύει στην ελληνική κοινωνία, αυτό είναι σίγουρα η αοριστία, η προχειρότητα, η απαισιοδοξία, τα μέτρα που μοιάζουν να σχεδιάζονται στο γόνατο για να «κλείσουν» τρύπες
-χωρίς να αξιολογούνται τα αποτελέσματά τους, η πρόοδος, χωρίς να μετριούνται τα
βήματα που έγιναν μπροστά ή πίσω.
«Έχω την αίσθηση ότι οι Έλληνες είναι έτοιμοι για θυσίες, αρκεί οι απώλειες να κατανεμηθούν ισομερώς, μέχρι την κορυφή. Αλλιώς και ιδίως αν επιβληθούν κι άλλοι φόροι,
άμεσοι ή έμμεσοι, πρέπει κάποιοι να σκεφτούν ότι πολλοί περισσότεροι θα καταφύγετε
στην παραοικονομία και αρκετοί θα αρχίσετε να μεταναστεύετε σε γειτονικές βαλκανικές χώρες. Από εδώ, στη Θεσσαλονίκη, τα Σκόπια είναι δίπλα», είπε –χονδρικά και με
το ύφος του ανθρώπου που λέει το αυτονόητο- ο θεωρούμενος ως γκουρού της Παραοικονομίας καθηγητής Φρίντριχ Σνάιντερ, με την ευκαιρία πρόσφατης παρουσίας του στη
Θεσσαλονίκη. Και πρόσθεσε ότι όπου κι αν σταθεί και όπου κι αν βρεθεί, ο ίδιος διαμηνύει ότι οι Έλληνες δεν είναι τεμπέληδες –αλλού είναι το πρόβλημα (θέλει κάποιος να
μαντέψει;).
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OΧΙ ΣΤΟΝ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική εξακολουθούν να
βρίσκονται στη λίστα με τις πιο επικίνδυνες περιοχές για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στην
ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 6 Ιουνίου και ως θέμα είχε την “πρόληψη
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Πρόληψη και προστασία

του πολίτη και του οικοσυστήματος

από τις δασικές πυρκαγιές
Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49, 54643, Θεσσαλονίκη)
ώρα 18:00 • είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες: 2310 883144, www.tkm.tee.gr

και προστασία του πολίτη και του οικοσυστήματος
από τις δασικές πυρκαγιές”. Στην ίδια εκδήλωση τονίστηκαν ότι δεν πρέπει να επιφέρει εφησυχασμό η
περυσινή πολύ καλή αντιπυρική περίοδος αλλά και η
ανάγκη δημιουργίας ατομικών καταφυγίων για τους
κατοίκους που ζουν σε δασικές περιοχές. Επίσης,
έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντική αύξηση,
τόσο στον αριθμό των πυρκαγιών όσο και τη καμένη
έκταση στη λεκάνη της Μεσογείου, που καταγράφεται τα τελευταία 50 χρόνια, ενώ όπως έγινε γνωστό
το 97% των δασικών πυρκαγιών που κάθε χρόνο
ξεσπούν στην Ελλάδα οφείλονται (είτε εκούσια, είτε
ακούσια) στον ανθρώπινο παράγοντα και μόλις το
3% σε φυσικά φαινόμενα όπως ο κεραυνός.
Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες ο πρόεδρος
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης τόνισε πως θα
πρέπει να γίνει βίωμα σε κάθε έλληνα πολίτη η
αγάπη προς το περιβάλλον. “Δυστυχώς, όμως στη
λογική της ανάπτυξης κατορθώσαμε να κάνουμε βίλες μέσα στο δάσος με στόχο μία εφήμερη
ποιότητα ζωής. Κι αυτό είναι λάθος! Το ΤΕΕ, με
την Ομάδα Φυσικών Καταστροφών που έχει συστήσει, θα συνεχίσει να κάνει κι άλλες εκδηλώσεις με στόχο να βοηθήσουμε την πατρίδα μας.
Μπορούμε να ορθώσουμε την Ελλάδα ξεκινώντας
από τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος”, είπε ο κ.
Κονακλίδης υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι από
το 1987 έως σήμερα έχουν γίνει στάχτη περίπου
4,5 εκατομμύρια στρέμματα ελληνικού δάσους,
δηλαδή το 13,5% του δασικού πλούτου.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Γιάννης Ιωαννίδης, πρότεινε “να μπουν
σπίτια μέσα στο δάσος, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην προστασία του”, ενώ από την πλευρά
του ο ανεξάρτητος βουλευτής του Κιλκίς Κώστας
Κιλτίδης τόνισε ότι “έστω κι αργά πρέπει να μπει σε
εγρήγορση η κρατική μηχανή”. Ο υποδιοικητής διοίκησης Π.Υ. πύραρχος Γιώργος Παυλίδης εκτίμησε ότι
“η συγκεκριμένη εκδήλωση θα βοηθήσει να περιοριστεί το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών”.
n 250.000 στρ. δάσους στάχτη κάθε χρόνο
Η εκδήλωση, στην οποία προήδρευσε ο αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ Βασίλης
Λεκίδης, ξεκίνησε με την εισήγηση του γενικού
διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
δρ. Δασολογίας Νικήτα Φραγκισκάκη, που αναφέρθηκε στην ενεργή αντιπυρική προστασία.
Όπως είπε στη χώρα μας τα δασικά οικοσυστήματα καλύπτουν το 67% της επιφάνειάς της, ενώ από
το 1974 έως σήμερα κάθε χρόνο καίγονται στην
Ελλάδα κατά μέσο όρο περίπου 250.000 στρέμματα
δάσους. “Τα τελευταία χρόνια οι καμένες εκτάσεις
στην ευρωπαϊκή Μεσόγειο –με εξαίρεση Τουρκία,
Τυνησία και Μαρόκο- τριπλασιάστηκαν”, είπε. Αναφερόμενος στα μέτρα προστασίας των κατοίκων
που ζουν σε δασικές περιοχές πρότεινε -μεταξύ
άλλων- τη δημιουργία ατομικών καταφυγίων. Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι η ενεργή αντιπυρική
προστασία επιτυγχάνεται με το τρίπτυχο: Επιβολή
(νόμων, κανονισμών), Εκπαίδευση (προσωπικού
και πολιτών) και Εντατική Πρόληψη.
n Όχι εφησυχασμός
Την εκτίμησή του ότι “τα τελευταία χρόνια πάμε
πολύ καλά στην αντιμετώπιση των δασικών πυρ-

καγιών εξαιτίας της καλής συνεργασίας των
αρμόδιων φορέων” εξέφρασε ο διευθυντής
Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Κωνσταντίνος Κοκολάκης. Τόνισε ότι
πέρυσι ήταν μία πολύ καλή χρονιά σε ότι αφορά
την αντιπυρική περίοδο, αλλά αυτό δεν πρέπει να
προκαλεί εφησυχασμό. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 575/80 οι πιο επικίνδυνες περιοχές
για δασικές πυρκαγιές στη Βόρεια Ελλάδα είναι
οι ζώνες ευθύνης των δασαρχείων: Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Θάσου και Αλεξανδρούπολης
- Σαμοθράκης. Παρουσιάζοντας στοιχεία έρευνας
του καθηγητή Δημήτρη Καϊλίδη, ο κ. Κοκολάκης
τόνισε ότι σε σύνολο 3.514 δασικών πυρκαγιών
που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια οι 2.776
(ποσοστό 78%) εκδηλώθηκαν με θερμοκρασίες
που κυμαίνονταν από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, οι 852 (ποσοστό 24,2%) με υγρασία 41%-50%
και 2.136 (ποσοστό 60,8%) με ανέμους εντάσεως
τριών έως πέντε Μποφόρ. Ο κ. Κοκολάκης υιοθέτησε την άποψη ότι η συντριπτική πλειονότητα
των δασικών πυρκαγιών οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. “Άρα στην κυριολεξία μπορούμε
να θεωρήσουμε ότι από εμάς εξαρτάται αν θα
ξεσπάσει μια δασική πυρκαγιά και στόχος είναι η
μείωση των όποιων δυσμενών επιπτώσεων. Αλλά
και από τη σωστή συνεργασία όλων εξαρτάται το
αποτέλεσμα τόσο στην πρόληψη και την ετοιμότητα, όσο και στην αντιμετώπιση αλλά και την αποκατάσταση”, είπε. Ξεκαθάρισε ότι η Πολιτική Προστασία δεν είναι υπόθεση μόνο των -με τη στενή
του όρου έννοια- Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας αλλά και όλων των πολιτών. “Δε θέλουμε να
μεταφέρουμε τις ευθύνες μας στον πολίτη. Απλά
θέλουμε να αναλάβει αυτές που του αναλογούν και
γι’ αυτό του ζητάμε να μεριμνήσει να καθαρίσει την
αυλή του εξοχικού του από τα ξερά χόρτα, να έχει
τα απαραίτητα υλικά και μέσα να αντιμετωπίσει στη
γέννησή της μια πυρκαγιά που τυχόν θα ξεσπάσει
από την αμέλειά του. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η
φωτιά δεν κάνει διακρίσεις”, κατέληξε.
n Σημαντική η συνεισφορά των ΓΣΠ
«Ο αριθμός των φυσικών καταστροφών έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμια
κλίμακα λόγω των κλιματικών αλλαγών και των
ραγδαία αυξανόμενων ανθρώπινων δραστηριοτήτων», υπογράμμισε η καθηγήτρια του Τμήματος
Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ Μαρία Τσακίρη - Στρατή παρουσιάζοντας τη συμβολή της
τηλεπισκόπησης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στην πρόληψη και καταγραφή
των φυσικών καταστροφών. Οι τηλεπισκοπικοί
δορυφόροι μπορούν να εντοπίζουν εγκαίρως τις
θέσεις των γεγονότων σε μία χρονική σειρά εικόνων, επιτρέποντας τον έλεγχο/παρακολούθηση μιας καταστροφής, την εκτίμηση των ζημιών,
την χαρτογράφηση της νέας κατάστασης και την
ενημέρωση βάσεων δεδομένων, που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην ανακατασκευή. Η αποτελεσματική μελέτη μίας καταστροφής με τη
χρήση διαφόρων δεδομένων απαιτεί περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(ΓΣΠ). Η ανάλυση σε περιβάλλον ΓΣΠ επιτρέπει
την επεξεργασία χωρικών δεδομένων διαφόρων
πηγών και ημερομηνιών με στόχο την ουσιαστική
διαχείριση των καταστροφών. Η ίδια έφερε ως
παράδειγμα της χρησιμότητας των ΓΣΠ την κα-
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΜΥΘΟΣ
Ημερίδα, 27 Ιουνίου
Ενεργειακής Αιγαίου Α.Ε.
«Ο Ρόλος του ΙΓΜΕ στην Έρευνα Νέων ΥδρογοΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΣΤ
ναθράκων στον Ελληνικό Χώρο»,
Καθ.
Κώστας
ΑΠΟ ΤΗ
Παπαβασιλείου, Γενικός Διευθυντής ΙΓΜΕ, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Οι Προοπτικές Εκμετάλλευσης Νέων ΚοιταΤΡΙΤΗ 2ΕΛ.ΠΕ»,
1ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
σμάτων Πετρελαίου για τον Όμιλο των
Ιωάννης Γρηγορίου, Διευθυντής Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων,ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Όμιλος
ΚΑΙ ΕΛ.ΠΕ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ Φυσικού
«Η Διαχείριση των Νέων Κοιτασμάτων
ΣΕΙΣ
ΜΟ
ΤΗΣ ΙΑ
Αερίου», Αλέξης Γιαννακόπουλος,
ΠΔιευθυντής
ΩΝΙ ΥΣ
ΚΑ
ΙΤ
Δραστηριοτήτων Μεταφοράς και Εκμετάλλευσης
ΗΣ
ΔΕΣΦΑ Α.Ε
Πληροφορίες: Αντώνης Τσιπούρας, τηλ.
2310883122, fax 2310883110, e-mail: tonytsip@
28 Ιουνίου 2011
central.tee.gr n
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ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ημερίδα, 21 Ιουνίου
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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ΑΣ ΕΑΣ
Ν

αντισεισμικού σχεδιασμού και εκτιμάται ότι θα
μπορούσε να σηματοδοτήσει την αφετηρία για νέους
τρόπους αντιμετώπισης των συνεπειών του σεισμού.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Καθηγ. του
Τμήμ. Πολιτ. Μηχ/κών και Πρόεδρος του ΕΤΑΜ
Κυριαζής Πιτιλάκης, ο Καθηγ. του Τμήμ, Πολιτ.
Μηχ/κών του ΕΜΠ Γιώργος Γκαζέτας (Οι σεισμοί της Ν. Ζηλανδίας 2010-2011) και ο Καθηγ.
του Τμήμ. Γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκκας (Mega tsunami – Japan 2011. Διερεύνηση
της καταστροφής με συνδυασμό έρευνας πεδίου,
οπτικού υλικού και δορυφορικών δεδομένων.
Επιπτώσεις σε κατασκευές και έργα υποδομής).
Πληροφορίες: Τασούλα Μητρακάκη, 231883144,
fax 2310883151, e-mail: mitraka@central.tee.grn

ΑΝΔΙΑΣ
ΖΗΛ

Ημερίδα με θέμα «Εμπειρίες και συμπεράσματα
από τους πρόσφατους σεισμούς της Ιαπωνίας
και της Νέας Ζηλανδίας», διοργανώνει στις 28
Ιουνίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με πρωτοβουλία της Διαρκούς Ομάδας Εργασίας για την Αντιμετώπιση των
Φυσικών Καταστροφών. Στην εκδήλωση, που θα
ξεκινήσει στις 18:00, στο ισόγειο αμφιθέατρο του
κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, στη
Θεσσαλονίκη), οι παρευρισκόμενοι θα ενημερωθούν «από πρώτο χέρι». Κι αυτό γιατί, οι ομιλητές
της εκδήλωσης, οι οποίοι ταξίδεψαν επί τόπου
στις πληγείσες περιοχές, θα μεταφέρουν στον τεχνικό κόσμο τα νέα δεδομένα για την αντισεισμική
πρόληψη και αποκατάσταση. Ο σεισμός, ιδιαίτερα
της Ιαπωνίας, αλλάζει πολλά από τα δεδομένα του
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ΑΣ ΕΑΣ
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εφαρμογή των προδιαγραφών προσβασιμότητας
και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.
• Την εξέταση της επάρκειας των υφιστάμενων
προδιαγραφών προσβασιμότητας, του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και της δυνατότητας ανάπτυξης
διαδραστικών διαδικασιών επικαιροποίησής του.
• Την εξέταση της δυνατότητας συγκρότησης
ενός τεχνικού δικτύου προσβασιμότητας με μέλη
μηχανικούς της Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία
ασχολούνται με θέματα προσβασιμότητας.
Τα παραπάνω θα εξεταστούν στο πλαίσιο του νέου
χάρτη τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτός προέκυψε από το Σχέδιο Καλλικράτης.
Πληροφορίες: Καίτη Πετρίδου, τηλ. 2310883121, fax
2310883110, e-mail: petridou@central.tee.gr n

ΝΔΙΑΣ

Ημερίδα με θέμα την προσβασιμότητα των Α.μΕΑ
σε δημόσιους χώρους και κτήρια, διοργανώνει
στις 21 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ
μετά από πρόταση της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και στο πλαίσιο της δράσης
«Σχεδιάζοντας για Όλους». Η εκδήλωση, που θα
φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του συνεδριακού
κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» της HELEXPO, έχει
τους εξής στόχους:
• Τον προσδιορισμό του ρόλου της Δημόσιας Διοίκησης στην προώθηση της προσβασιμότητας των
δημόσιων χώρων και του «Σχεδιασμού για Όλους».
• Την εξέταση της επάρκειας των υφιστάμενων
διαδικασιών εποπτείας και ελέγχου των μελετών
και των κατασκευών δημοσίων έργων (ιδιαίτερα των ανοικτών δημόσιων χώρων) ως προς την

Α
ΖΗΛ

n Πολύτιμες συμβουλές
«Οι πυρκαγιές απειλούν τα σπίτια στη ζώνη μίξης/επαφής δάσους-αστικής περιοχής. Η ζώνη
αυτή είναι η περιοχή όπου δάσος και κατοικημένες περιοχές συναντώνται και επηρεάζουν η μία
την άλλη», τόνισε ο αντιπύραρχος και δρ. Πολ.
Μηχανικός Δημήτρης Τσατσούλας. Σύμφωνα με
τον ίδιο, οι πιο σημαντικοί παράγοντες που ενισχύουν την προστασία των κατοικιών που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις είναι: η ποιότητα των
κατασκευών (πυράντοχες κατασκευές), η δυνατότητα πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων και η
επάρκεια νερού. “Οι κατοικίες που ανεγείρονται
στις πλαγιές λόφων και βουνών, ιδιαίτερα σε απότομα εδάφη με υψηλή και εύφλεκτη βλάστηση
είναι επικίνδυνες για τους ενοίκους τους, εφόσον
δεν έχουν ληφθεί πρώτα επαρκή μέτρα προστασίας από τις δασικές πυρκαγιές”, είπε.
Ο κ. Τσατσούλας παρουσίασε τα σημαντικότερα
από τα ‘Γενικά μέτρα πυροπροστασίας’ τα οποία
μεταξύ άλλων είναι:
• Η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης γύρω από το σπίτι
• Κλάδεμα των δέντρων μέχρι το ύψος των τριών
μέτρων
• Αποφυγή τοποθέτηση πλαστικών υδρορροών
στους τοίχους του κτίσματος.
• Τοποθέτηση παντζουριών από μη εύφλεκτα υλικά
• Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων αντικειμένων κοντά στο σπίτι και κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών
• Τοποθέτηση καυσόξυλων σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους
• Προμήθεια κατάλληλων πυροσβεστήρων
• Τοποθέτηση δεξαμενής νερού, με απλή αντλία
που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο γενικός γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Παναγιώτης Αντιβαλίδης και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Δημήτρης Μήτρου. Γραπτό
χαιρετισμό απέστειλε ο υφυπουργός Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης. n

Ημερίδα με τίτλο «Ελληνικό Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο. Αλήθεια ή Μύθος», διοργανώνει τη
Δευτέρα 27 Ιουνίου, στο αμφιθέατρο του κτηρίου
του, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατόπιν εισήγησης της Μόνιμης
Επιτροπής Ενέργειας. Στη διάρκεια της ημερίδας,
που θα ξεκινήσει στις 18.00 (έναρξη προέλευσης
17.30) και θα διαρκέσει μέχρι τις 21.00, θα παρουσιαστούν οι εξής εισηγήσεις:
«Αξιολόγηση Ερευνητικών Δεδομένων από την
Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΕΚΑ», Καθ. Γρηγόρης Τσόκας, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής ΑΠΘ, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΥΠΕΚΑ για την Αξιοποίηση
και Επεξεργασία του Εθνικού Αρχείου Ερευνών
«Έρευνα και Γεωτρήσεις για Κοιτάσματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα», Δρ.
Κωνσταντίνος Νικολάου, Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΝΔΙΑΣ
ΖΗΛ

ταστροφική πυρκαγιά του Σέιχ Σου το 1997. Ένα
χρόνο νωρίτερα, είχε σχεδιαστεί ένα χάρτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς του περιαστικού δάσους. Μετά τη φωτιά έγινε δορυφορική
απεικόνιση της καταστροφής, η οποία έδειξε ότι
το 78,3% της έκτασης που είχε χαρακτηριστεί το
1996 ως ‘υψηλού κινδύνου’ είχε γίνει στάχτη.
Τις εφαρμογές τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στην πρόληψη,
αντιμετώπιση και επιτήρηση δασικών πυρκαγιών
παρουσίασε ο δρ. Δασολογίας Γιώργος Μαλλίνης,
η εισήγηση του οποίου έγινε σε συνεργασία με τον
επίκουρο καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ Ιωάννη Γήτα και
τον καθηγητή της ίδιας Σχολής Μιχάλη Καρτέρη.
Σύμφωνα με τον κ. Μαλλίνη οι πυρκαγιές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος πολλών χερσαίων οικοσυστημάτων όπως τα εύκρατα δάση, οι σαβάνες
και τα Μεσογειακά οικοσυστήματα. “Όμως, από
το 1960 μέχρι σήμερα παρατηρείται μία εκθετική
αύξηση τόσο στον αριθμό των πυρκαγιών όσο και
στη συνολική καμένη έκταση στις Ευρωπαϊκές
Μεσογειακές χώρες συμπεριλαμβανομένης και
της Ελλάδας. Αυτή η αύξηση σχετίζεται με τις πρόσφατες κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές που έγιναν
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Μεσογείου καθώς και
με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή”, είπε.

ΗΣ
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ΗΛΕΚΤΡ
ΣΥΝΤΑΓΟ
ΚΑΙ ΗΛΕ
ΦΑΚΕΛΟ
ΠΡΟΟΠΤ
ΤΟ ΠΡΩΤ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ενεργειακά αυτόνομα καταμαράν, ικανά να ταξιδέψουν δύο εβδομάδες με λιγότερο από ένα λίτρο
καυσίμου. Τηγανέλαια που γεμίζουν …ρεζερβουάρ απορριμματοφόρων. «Προκάτ» κατασκευές με
εξαιρετικές ενεργειακές περγαμηνές, που ξεπερνούν τις φυσικές αδυναμίες τους. Δίκτυα πράσινων ξενοδοχείων και μια νέα γενιά ανακύκλωσης.
Ποιος είπε ότι η Ελλάδα δεν παράγει καινοτομία
και μάλιστα «πράσινη»;
Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργάνωσε ημερίδα με
θέμα το δίπτυχο «Καινοτομία και Περιβάλλον»,
στην οποία αναδείχθηκε η ικανότητα των Ελλήνων
να καινοτομούν με διεθνείς προοπτικές, εν μέσω
οικονομικής και ενεργειακής κρίσης.
Στην ίδια εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 8 Ιουνίου, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
παρουσιάστηκαν τάσεις του μέλλοντος, όπως η
οικολογία στην πληροφορική και οι πνευματικές
μεταφορές, που χρησιμοποιούν τη δύναμη του
πεπιεσμένου αέρα, καθώς και τρόποι χρηματοδότησης της πράσινης καινοτομίας.

n ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗΓΑΙΝΕΛΑΙΟ
Το καλοκαίρι του 2012 αναμένεται να κάνει την
εμφάνισή του στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το απορριμματοφόρο του δήμου, που θα
καίει βιοντίζελ με πρώτη ύλη το …τηγανέλαιο,
όπως γνωστοποίησε στη διάρκεια της εκδήλωσης η ερευνήτρια του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Σ. Μπεζεργιάννη,
πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το απορριμματοφόρο, το οποίο
αποκτήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, θα «καίει» το βιοντίζελ δεύτερης γενιάς που παράγεται
στο ΕΚΕΤΑ, στο πλαίσιο της πρώτης παγκοσμίως
εφαρμογής καταλυτικής υδρογονοκατεργασίας
σε 100% τηγανέλαιο από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το όλο εγχείρημα, το οποίο εφαρμόζεται
πιλοτικά στο ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ, «τρέχει» στο πλαίσιο
του έργου Biofuels-2G,που χρηματοδοτείται από
το κοινοτικό πρόγραμμα Life+. Μέχρι στιγμής,
έχουν παραχθεί 900 λίτρα βιοντίζελ, έναντι στόχου
για 2 τόνους, στο πλαίσιο του έργου, το οποίο έχει
τα εξής τρία στάδια: α) συλλογή τηγανέλαιου από
23 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης, στα οποία μπορούν να παραδίδουν χρησιμοποιημένο λάδι και οι
πολίτες (για περισσότερες πληροφορίες: www.
biofuels2g.gr), β) αειφόρος παραγωγή/ποιοτικός
έλεγχος του βιοντίζελ και γ) χρήση του καυσίμου
από το προαναφερόμενο απορριμματοφόρο του
δήμου, για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών.

δα ερευνητών του ΑΠΘ απέδειξε ότι ένα προκατασκευασμένο σπίτι μπορεί να καταναλώνει μέχρι
και κατά 40% λιγότερη πρωτογενή ενέργεια, σε
σχέση με ένα συμβατικό και να έχει ουσιαστικά
μηδενικές «θερμογέφυρες», αν γίνουν οι απαραίτητες –καινοτόμες- κινήσεις! Ο λόγος για το
σπίτι της εταιρίας «Ηλιάδης», το οποίο μελετήθηκε από το Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής
των Κτηρίων του ΑΠΘ στο πλαίσιο της δράσης
«Κουπόνια Καινοτομίας», που είχε προκηρυχθεί
από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Η βελτιστοποίηση των δομικών στοιχείων του σπιτιού
(θερμομόνωση, σωστές συναρμογές), σε συνδυασμό με παρεμβάσεις βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής (φυτεμένο δώμα, σκιάστρα), απέδωσαν ένα
προκατασκευασμένο σπίτι με εξαιρετική ενεργειακή συμπεριφορά, όπως σημείωσε κατά την ομιλία
της στην εκδήλωση η λέκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, Α. Τσικαλουδάκη.

n Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ANTE
PORTAS
Το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
των αεροπορικών μεταφορών αναμένεται να
ξεπεράσουν την επόμενη 20ετία οι τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)! Ήδη
αντιστοιχούν στο 2% των εκπομπών CO2 της ΕΕ
των 25 κρατών-μελών (με το 20% να αντιστοιχεί
στην παραγωγή και το 80% στη χρήση υπολογιστών), ενώ για κάθε προσωπικό υπολογιστή,
που πετάχτηκε το 2008 απαιτήθηκαν -κατά μέσο
n ΤΑΞΙΔΙ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ 0,97 LT ΚΑΥΣΙ- όρο- 14,2 κυβικά νερού, 54 kg αργού πετρελαίου
και 107 kg σιδηρομεταλλεύματος. Η παραγωγή
ΜΟΥ
Σε αναζήτηση επενδυτή για το ενεργειακά αυτό- μιας μνήμης 2 G απαιτεί μεταξύ άλλων 1,6 κιλά
νομο σκάφος αναψυχής «Marvin the Martian», καυσίμου, 72 γραμμάρια χημικών και 700 γραμβρίσκεται το αρχιτεκτονικό γραφείο Mal-vi μάρια αερίων, όπως επισήμαναν οι ηλεκτρολόγοι
Αrchitects, που φιλοδοξεί με το δημιούργημά του μηχανικοί δρ Ε. Καραπιστόλη και Γ. Μπόντζιος.
να δημιουργήσει μια εντελώς νέα κατηγορία προ- Πάντως, οι εφαρμογές « πράσινων» ΤΠΕ έρχονται
σέλκυσης αγοραστών, όπως επισήμανε η αρχιτέ- να βελτιώσουν σημαντικά την κατάσταση. Βάσει
κτων Μ. Μαλινδρέτου-Βήκα. Υπό προϋποθέσεις μελετών, σε ορίζοντα εικοσαετίας, η Ευρώπη
και με πλήρη ηλεκτρική κίνηση, το καταμαράν θα μπορούσε χρησιμοποιώντας πράσινες ΤΠΕ
Marvin, που διαθέτει δύο κινητήρες –έναν ηλε- (πχ, έξυπνα δίκτυα, πράσινα data centers κτλ)
κτρικό και ένα ντιζελοκίνητο- και 35 τετραγωνι- να πετύχει μείωση ενεργειακής κατανάλωσης
κά φωτοβολταϊκών πάνελ, μπορεί να ταξιδεύει κατά 50%, σε σύγκριση με τη χρήση συμβατικών.
δύο εβδομάδες με μόνο καύσιμο τον ήλιο! Ενδει- Μεταξύ άλλων, οι εισηγητές πρότειναν και την
κτικό είναι ότι στην προσομοίωση ενός ταξιδιού πράσινη χρήση συμβατικών ΤΠΕ, πχ, με κλείσιδύο εβδομάδων στις Σποράδες και την Εύβοια, ο μο του υπολογιστή όταν δεν λειτουργεί, σβήσιμο
Marvin κατανάλωσε –σε πλήρη ηλεκτρική κίνη- της οθόνης του, ακόμη και για σύντομη απουσία
ση- μόλις 0,97 λίτρα καυσίμου! Το πρωτοποριακό του χρήστη, σωστή ρύθμιση φωτεινότητας της
σκάφος παρουσιάστηκε στην έκθεση Yacht Show οθόνης, αποφυγή των πολύ μεγάλων οθονών,
στο Μονακό και προσήλκυσε το ενδιαφέρον τριών που είναι ενεργοβόρες, αποσύνδεση συσκευών
εξειδικευμένων ναυπηγείων. Σύμφωνα με την κα που δε χρησιμοποιούνται, απενεργοποίηση των
Μαλινδρέτου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί - screen savers κτλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη
μεταξύ άλλων- για τουρισμό σε προστατευόμενες Μ. Βρετανία αποδείχτηκε ό τι η σπατάλη 1 TWh
περιοχές (αφού είναι αθόρυβο και έχει μηδενι- (1 TWh= 1 δισ.KW) ετησίως οφείλεται σε μόνιμα
κούς ρύπους), σε ηλιόλουστα νησιωτικά συμπλέγ- ανοιχτούς υπολογιστές (ακόμη και τη νύχτα)!
ματα (αφού εκμεταλλεύεται την ηλιοφάνεια) και
για πλοήγηση μεγάλων ποταμών. Βέβαια, προ- n «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
κειμένου το σκάφος να φτάσει μαζικά μέχρι τις «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
θάλασσες, απομένει το δύσκολο εγχείρημα, της Σε οικολογικό ξενοδοχείο, αντί για ένα «συμβατικό», χωρίς περιβαλλοντική πολιτική, θα προτιεξεύρεσης επενδυτή.
μούσαν να μείνουν πάνω από εννέα στους δέκα
n ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙ- Ελληνες (ποσοστό 93%), αν είχαν να διαλέξουν
ανάμεσα σε δύο μονάδες, στο ίδιο εύρος τιμών
ΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ … «ΠΥΡΓΟΥ»
Μπορεί ένα προκατασκευασμένο σπίτι να είναι και υπηρεσιών. Παράλληλα, επτά στους δέκα
ενεργειακά πιο «ολιγαρκές» από ένα συμβατικό; (70%), θα ήταν πρόθυμοι να συμμετέχουν στην
Αν και τα «λεπτά» σημεία μιας προκάτ κατασκευ- περιβαλλοντική πολιτική του ξενοδοχείου τους,
ής είναι αρκετά (πχ, μεγάλες εκτεθειμένες επιφά- στη διάρκεια των διακοπών τους, ενώ το 62%
νειες, μεταλλικός σκελετός κτλ), ωστόσο μια ομά- επιθυμεί το κατάλυμα που διαλέγει να λειτουργεί
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με βάση πρόγραμμα περιβαλλοντικής πολιτικής.
Τα παραπάνω συμπεράσματα, που φέρνουν στην
επιφάνεια την ανάδυση μιας νέας τάξης, «πράσινων» Ελλήνων τουριστών, προκύπτουν από διαδικτυακή έρευνα της ομάδας «Greenhotels», σε
πανελλαδικό δείγμα 400 ατόμων, την οποία παρουσίασε στην εκδήλωση ο πολιτικός μηχανικός
Σ. Μυλωνάς. Παρουσιάζοντας το πρώτο δίκτυο οικολογικών ξενοδοχείων στην Ελλάδα, ο κ .Μυλωνάς σημείωσε ότι οι «πράσινες» μονάδες ικανοποιούν λιγότερο ή περισσότερο τα περιβαλλοντικά
κριτήρια της International Tourism Partnership
σε τέσσερις βασικούς τομείς: εξοικονόμηση α)
νερού και β) ενέργειας, ορθολογικής διαχείρισης
αποβλήτων και περιβαλλοντικής πολιτικής. Τα χαρακτηριζόμενα ως οικολογικά ξενοδοχεία ανήκουν
στην κατηγορία Green Hotels, ενώ ακολουθούν
τρεις χαμηλότερες, οι Eco Class A (ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα), Β (σημαντική περιβαλλοντική
προσπάθεια) και C (ορισμένες φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές). Για να γίνει κάποιο ξενοδοχείο
μέλος του δικτύου πρέπει να έχει κατάταξη τουλάχιστον ECO C. Για περισσότερες πληροφορίες,
αλλά και για κρατήσεις «πράσινων» ξενοδοχείων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν
στην ιστοσελίδα http://www.greenhotels.gr, που
ξεκίνησε από 1/1/2011.

n Η ΝΕΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΕΓΕΤΑΙ UPCYCLING
Και το όνομα αυτού …upcycling. Αν μέχρι σήμερα
οι περισσότεροι γνωρίζουν το recycling (ανακύκλωση), η καινοτόμα τάση, που κερδίζει διαρκώς
έδαφος, ονομάζεται «upcycling» (αναβαθμιστική ανακύκλωση). Με απλά λόγια, πρόκειται για
τη διαδικασία κατά την οποία ένα άχρηστο υλικό
μετατρέπεται σε τελικό προϊόν ίσης ή ανώτερης
περιβαλλοντικής αξίας. Όπως εξήγησε ο αρχιτέκτων Ν. Χαπίτας, ένα από τα μέλη της ομάδας
scoopa, που πιάνει φαινομενικά άχρηστα αντικείμενα και τα μετατρέπει σε «χρυσό», στο upcycling
δε χρησιμοποιείται ενέργεια, ώστε να καταστραφεί η αρχική μορφή της πρώτης ύλης, αλλά αυτή
επαναχρησιμοποιείται αυτούσια και είναι ορατή.
Η scoopa είναι μία ομάδα που απαρτίζεται από
αρχιτέκτονες, εικαστικούς και τεχνίτες. Κάνει κατασκευές χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη δευτερογενή υλικά δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία
και ένα νέο κύκλο ζωής. Η ιδέα ξεκίνησε από τον
προσωπικό τρόπο ζωής με στόχο τον περιορισμό των ρύπων στο ελάχιστο. Αυτό οδήγησε στο
μετασχηματισμό άχρηστων υλικών σε χρηστικά
αντικείμενα σύγχρονου σχεδιασμού. Τα μέλη της
ομάδας συλλέγουν την πρώτη ύλη τους από επιχειρήσεις αλλά και από ιδιώτες με στόχο τη μείωση απορριμμάτων της πόλης. Η συμμετοχή των
πολιτών είναι βασική στη διαδικασία της ανακύn ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
κλωσης. «Πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε είΠώς θα σας φαινόταν αν μελλοντικά θα μπορού- ναι μεταλλικά βαρέλια, χαρτοσωλήνες, πλαστικά
σατε να ταξιδέψετε μέχρι τη δουλειά σας, χρη- μπουκάλια, σαμπρέλες, λάστιχα, μουσαμάδες,
σιμοποιώντας μια ατομική «κάψουλα» που θα καπάκια, υφάσματα, γυάλινα μπουκάλια και
κινείται μέσα σε έναν αγωγό με τη δύναμη του πάρα πολλά άλλα υλικά. Τα εξετάζουμε σύμφωνα
αέρα; Μήπως αν υπήρχε τέτοιο μέσο μεταφοράς, με τις ιδιότητές τους, συναρτήσει και του υλικού
οι πόλεις μας θα ήταν ήσυχες, γεμάτες πεζοδρό- και της γεωμετρίας τους. Ο επανασχεδιασμός
μους και χωρίς ρύπανση; Κι όμως, η λύση των των προϊόντων γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε
πνευματικών υπόγειων μεταφορών (μεταφορών να είναι προσιτός, λειτουργικός και ταυτόχρονα
που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα), που τώρα πρωτοποριακός. Στα επόμενά μας σχέδια είναι η
επανεξετάζεται, λόγω της περιβαλλοντικής επι- πρόταση στο δήμο και στους συμπολίτες μας για
βάρυνσης και της μεγέθυνσης των πόλεων, έρχε- την εικαστική διαμόρφωση του πεζόδρομου της
ται από το παρελθόν: μεγάλος αριθμός πνευματι- Ισαύρων με ανακυκλώσιμα υλικά», αποκάλυψε.
κών αγωγών ήταν σε χρήση στο Παρίσι μέχρι το
1984, ενώ το ίδιο ίσχυε και για την Πράγα ως το n ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟ2002, καθώς υπήρχε δίκτυο 60 χλμ για μεταφορά ΜΙΑΣ
αλληλογραφίας. Αυτά επισήμανε στην εκδήλωση Οδηγίες προς ναυτιλλόμενους για την αξιοποίη πολιτικός μηχανικός-συγκοινωνιολόγος Π. Πέρ- ηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας CIP Ecoκα, μέλος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ Innovation, που στόχο έχει να γεφυρώσει το χάΤΚΜ.Ενα είδος πνευματικής μεταφοράς, που σμα ανάμεσα στην επιτυχημένη οικολογική καινοέχει σήμερα εφαρμογή είναι αυτό της μεταφοράς τομία και την αγορά, έδωσε η δρ φυσικός μηχανιεμπορευμάτων σε αγωγούς με κάψουλες χωρίς κός υλικών Κ. Τζιτζινού, στο πλαίσιο του δικτύου
μηχανές (PCP), που προωθούνται με εμφύσηση Enterprise Europe Network. Η πρωτοβουλία,
αέρα. Πάντως, στην Ευρώπη προωθούνται και μη ύψους 200 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2008πνευματικά συστήματα υπόγειων εμπορευματι- 2013, χρηματοδοτεί τις ΜΜΕ μέχρι και στο 50%
κών μεταφορών, όπως τα αυτομάτως καθοδη- των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Στο πλαίσιο
γούμενα οχήματα σε αγωγούς (Ολλανδία- ΑGVIT) της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2011,
ή σε σιδηροτρoχιά (Γερμανία CargoCap-Αgrit). ο προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας ανέρχεται
Κατά την ίδια, η χρήση των PCP στο μέλλον των σε 38 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων θα γίμεταφορών έχει άπειρες εφαρμογές. Οι PCP νεται μέχρι το Σεπτέμβριο, ενώ τα πρώτα έργα
δεν εμπλέκονται με την κυκλοφοριακή συμφό- αναμένεται να ξεκινήσουν σε ένα χρόνο από σήρηση, είναι αξιόπιστοι, δεν μολύνουν την ατμό- μερα (Μάιο-Ιούνιο 2012). Οι βασικοί άξονες επισφαιρα, χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, δεν λέξιμων επενδύσεων είναι: ανακύκλωση, δομικά
επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, εί- υλικά, τρόφιμα-ποτά, νερό, πράσινες επιχειρήναι ασφαλείς έναντι κλοπών και βανδαλισμών. σεις , ενώ ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος τόσο
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα. Για
εκατοντάδων εμπορευμάτων, τα οποία συνήθως περισσότερες πληροφορίες, σε σχέση με το πώς
μεταφέρονται με φορτηγά όπως αλληλογραφία, μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες αποδοχής
δημητριακά, λαχανικά, συσκευασμένα προϊόντα, της πρότασής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
κιβώτια με κονσέρβες, μπουκάλια γάλακτος και να ανατρέξουν στην εισήγηση της κας Τζιτζινού
αναψυκτικών, φάρμακα, βιβλία κ.α.
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπου έχουν αναρ-

τηθεί και όλες οι υπόλοιπες εισηγήσεις.
n ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ…
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, είπε
ότι ενώ στην Ελλάδα μιλάμε επί 20 χρόνια για
καινοτομία, ποτέ δεν υπήρξε σχέδιο οργανωμένης δράσης, με αποτέλεσμα τα εξασφαλισμένα
κονδύλια να οδηγούνται σε συμβατικές δραστηριότητες. Δηλώνοντας την απαισιοδοξία του, ο
πρόεδρος αναφέρθηκε σε παλαιότερη εκδήλωση
του ΤΕΕ για τη βιομηχανική καινοτομία, λίγο πριν
ξεσπάσει η παγκόσμια κρίση, όπου είχε πει «Μονοσήμαντη επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να γίνει η πιο δυναμική οικονομία της γνώσης
στον κόσμο. Γιατί δεν μπορούμε και κυρίως δεν
θέλουμε να ανταγωνιστούμε τις απαράδεκτες
συνθήκες εργασίας και αμοιβές των αναδυόμενων οικονομιών της Ασίας». Για να καταλήξει:
«Διαψεύστηκα. Και διαψεύδομαι διαρκώς, σε
βαθμό που να μην ξέρω αν θα έλεγα στο παιδί
μου και στους νέους συναδέλφους σήμερα, να
μοχθήσουν για την επιστήμη και την έρευνα ή να
κατεβούν στο Λευκό Πύργο» Αναφερόμενος στο
περιβάλλον, είπε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά δήλωσε και πάλι την απαισιοδοξία του,
δεδομένου ότι το ενδιαφέρον για την προστασία
του, συχνά αναλώνεται σε επίπεδο προθέσεων,
ενώ οι απόπειρες για «πράσινη ανάπτυξη» χαρακτηρίζονται από το γνωστό αλαλούμ. Παράλληλα,
εργαλεία προστασίας του περιβάλλοντος, όπως
οι ΜΠΕ, συχνά έρχονται να επιβεβαιώσουν μια
ήδη ειλημμένη απόφαση, αντί να ρυθμίσουν τα
δεδομένα, τακτική, που μπορεί να γίνει καθεστώς σε συνθήκες κρίσης.
Με δεδομένα, ένα δεύτερο μνημόνιο, με πολύ
περισσότερους άνεργους, συναδέλφους και συμπολίτες και μια αποσυντονισμένη κοινωνία με
περιορισμένη αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, ο
πρόεδρος κάλεσε τους μηχανικούς να είναι κοντά στο ΤΕΕ «με το υστέρημα του χρόνου και του
κόπου μας» όπως είπε χαρακτηριστικά, γιατί το
ΤΕΕ έδωσε το «παρών» σε δύσκολες στιγμές της
χώρας και το ίδιο μπορεί να κάνει και τώρα.
n ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ…
Έχουν αναρτηθεί και θα παραμείνουν μέχρι το
τέλος του μήνα πόστερ από τις εισηγήσεις που
παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση συν
τρία επί πλέον θέματα:
1. Βελτίωση ποιότητας εσωτερικού αέρα με τη
χρήση φυτών – όχι μόνο πόστερ αλλά και φυτό από την VITA VERDE,
2. Συμμετοχή και Α’ Έπαινος στον διαγωνισμό για
το «Σχεδιασμό Κοινότητας Κοινωνικών Κατοικιών
με αρχές Οικολογικού Σχεδιασμού,
3. Πρόταση διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του
Θερμαϊκού Κόλπου, από τη Δ/νση Προστασίας και
Ανάπτυξης Θερμαϊκού.
n και μία σύνθεση
από τις αφίσες που κυκλοφόρησαν την τελευταία
δεκαετία για τη δημοσιοποίηση εκδηλώσεων του
Τμήματος, για θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική προστασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι
το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν τυπώνει πλέον προσκλήσεις και
αφίσες για τις εκδηλώσεις του, αλλά τις κυκλοφορεί ηλεκτρονικά. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ της συλλογής και του αρχείου
Κωστάκη, ΚΜΣΤ, 4 Ιουνίου – 28 Αυγούστου,
2011, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Δάμασις του βλέμματος»,
ένα εγχείρημα μεταξύ
τέχνης, φιλοσοφίας και
ψυχανάλυσης, (Ειρήνη
Αθανασάκη, Χάιντς
Γκάπμαιρ Gappmayr,
Ντοροτέ Γκολτς, Βάλι
Έξπορτ, Άκελαϊ Σελ,
Κατρίν Κάιζερ, Μπριγκίτε Μάλκνεχτ, Ούλα
φον Μπράντενμπουργκ,
Ίνγκο Νούσμπαουμερ,
Πρίντσγκάου/Πόντγκορσεκ, Άνγκελα
Σβάνκ, Ρουθ Σνελ, Κρίστιαν Σραίντερ, Έστερ
Στόκερ), 15 Ιουνίου
- 2 Σεπτεμβρίου 2011,
Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης, με
την υποστήριξη του
Αυστριακού Υπουργείου Παιδείας, Τέχνης
και Πολιτισμού και του
Ινστιτούτου Γκαίτε Θεσσαλονίκης, Πολιτιστικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης
του ΜΙΕΤ (Βίλα Καπαντζή, Βας. Όλγας 108),
Θεσσαλονίκη.

sdf

ΕΚΘΕΣΗ της Κατερίνας Ζαχαροπούλου, με
τίτλο «PETRONELLA OORTMAN» (8 βιντεοτοιχογραφίες & 1 εγκατάσταση), 26 Μαΐου – 26
Ιουνίου 2011, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης, με τη σύμπραξη της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Λουτρά ο Παράδεισος
(Μπέη Χαμάμ), Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ «Η Μακεδονία από τις
ψηφίδες στα pixels», μια διεθνώς πρωτότυπη
έκθεση διαδραστικών συστημάτων με θεματολογία που αντλείται από την ιστορία και τον
πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
του Θανάση
Παπακωνσταντίνου, 17
Ιουνίου 2011,
«Βαβυλωνία»
Μύλος Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με
τίτλο «New
Religion»
του Damien
Hirst, 7
Απριλίου
– 31 Ιουλίου
2011, Μακεδονικό
Μουσείο
Σύγχρονης
Τέχνης
(Εγνατία
154), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
του οράματος του Ιωάννη «Αποκάλυψη», πάτμια θεατρική ομάδα
“Τέχνη”, σε σκηνοθεσία Barbara Hoffmann
και σκηνογραφία Hans
Hoffer, 26 με 30 Ιουλίου (5 παραστάσεις, με
μεταφρασμένα αποσπάσματα σε 4 γλώσσες),
ιστορικός χώρος του Σπηλαίου της Αποκάλυψης, Πάτμος.
ΕΚΘΕΣΗ έργων της
Clara Fantini και
του Stefano Tinto,
μια πρωτοβουλία του ιταλικού
περιπτέρου στην
54η Μπιενάλε της
Βενετίας, 4 Ιουνίου
– 27 Νοεμβρίου
2011, Ιταλικό
Μορφωτικό Ινστιτούτο (Φλέμινγκ 1,
αίθουσα Σαβίνιο),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ της Ράνιας Εμμανουηλίδου, με τίτλο “Ορλάντο”, (αναφορά στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Βιρτζίνια Γουλφ, 7 Μαΐου – 26 Ιουνίου 2011, Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (Εγνατία 154, εντός ΔΕΘ),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο
«Νέοι καλλιτέχνες», των Κώστα
Γιάτσου, Δημήτρη
Εφέογλου, Σταμάτη Λιάσκου και
Φώτη Σαγώνα, 14
Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2011, Γκαλερί
Λόλα Νικολάου
(Τσιμισκή 52),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Χτίζοντας την επανάσταση: Αρχιτεκτονική και Τέχνη στη Ρωσία 1915-1935», 25
Μαΐου - 18 Σεπτεμβρίου 2011, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία με την
Royal Academy of Arts του Λονδίνου, La Caixa
Forum, Μαδρίτη

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ανησυχητικές Μούσες», 23
Ιουνίου – 4 Αυγούστου 2011, Κρατικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης
Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, Λιμάνι), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «New Religion» του Damien
Hirst, 7 Απριλίου – 31 Ιουλίου 2011, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Εγνατία 154),
Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Τα εκατό χρόνια των ανασκαφών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών στη Θάσο», 9 Μαΐου – 9 Αυγούστου 2011,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ΙΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων Καβάλας και την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ
του Παντελή
Θαλασσινού, με τίτλο
«Κόντρα στον
καιρό», 27
Ιουνίου 2011,
«Βαβυλωνία»
Μύλος Θεσσαλονίκη.
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ΕΚΘΕΣΗ του Jan Fabre (Antwerp, 1958), με τίτλο “PIETAS”,
1 Ιουνίου - 16 Οκτωβρίου 2011, ενταγμένη στην 54η Μπιενάλε της Βενετίας, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΚΜΣΤ)
στη Θεσσαλονίκη, Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στο Μπέργκαμο (GAMeC) και το Kunsthistorisches
Museum στη Βιέννη, “Nuova Scuola Grande di Santa Maria
della Misericordia, Βενετία.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, με αυθεντικά έργα & μεταξοτυπίες, με τίτλο “Summer Time”, (συμμετέχουν: Μαρία Αναστασίου, Χρύσα Βέργη,
Όλγα Βερυκάκη, Ειρήνη Γκόνου, Τάνια Δημητρακοπούλου, Ανδρέας Ζυμβραγός, Ειρήνη Κανά, Ιωάννα Καφίδα, Δημήτρης Κούκος, Σπύρος Κουρσάρης,
Κυριακή, Στέλλα Μελετοπούλου, Ραφαήλ Μπάικας, Τιμόθεος Μπατινάκης, Άννα Μπίλλυ, Ανδρέας Νικολάου, Ιωάννης Ξενάκης, Μίλτος Παντελιάς,
Κώστας Παππάς, Βασίλης Σπεράντζας, Γιώργος Σταθόπουλος), καλοκαίρι 2011, αίθουσα τέχνης ATRION (Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα
«Προσβασιμότητα
δημόσιων χώρων και
κτιρίων: από τη θεωρία
στην πράξη», στο πλαίσιο της δράσης «Σχεδιάζοντας για Όλους»,
21 Ιουνίου 2011,
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Συνεδριακό
Κέντρο της HELEXPO
Α.Ε. «Ιωάννης Βελλίδης», Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ “Οι Ρωμιοί Αρχιτέκτονες της Πόλης
στην περίοδο του Εκδυτικισμού”, 30 Μαΐου – 10
Ιουλίου 2011, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών (Παπαρρηγοπούλου 5-7, Πλατεία Κλαυθμώνος), Αθήνα.

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα
«Ελληνικό πετρέλαιο
και φυσικό αέριο: Αλήθεια ή μύθος», 27 Ιουνίου 2011, ΤΕΕ/ΤΚΜ,
αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ
(Μ. Αλεξάνδρου 49),
Θεσσαλονίκη.
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα
«Εμπειρίες και συμπεράσματα από τους σεισμούς της Ιαπωνίας &
της Νέας Ζηλανδίας»,
28 Ιουνίου 2011, ΤΕΕ/
ΤΚΜ, αμφιθέατρο ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου
49), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Το
μάθημα της παράδοσης», με προπλάσματα και σχέδια από τη
Μακεδονία (φοιτητικές
εργασίες από το αρχείο
Ν. Μουτσόπουλου), 27
Οκτωβρίου 2010 – 27
Ιουνίου 2011, Λαογραφικό και Εθνολογικό
Μουσείο Μακεδονίας
– Θράκης (Βασ. Όλγας
68), Θεσσαλονίκη.
12Ο THESSALONIKI
FORUM, με θέμα «Η
Περιφέρεια ως Κέντρο
Ανάπτυξης και Εξωστρέφειας: Επενδύσεις, Υποδομές και
Διεθνής Δικτύωση»,
19 & 20 Ιουνίου 2011,
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
& Ελληνοαμερικανικό
Επιμελητήριο, Μέγαρο
Μουσικής, Θεσσαλονίκη.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, με θέμα 1) Διακρίβωση μη αυτόματων
ηλεκτρονικών ζυγών,
βάσει της νέας οδηγίας
της EURAMET. Η οδηγία αυτή θα υιοθετηθεί
άμεσα από το ΕΣΥΔ
για τη διαπίστευση στο
πεδίο διακρίβωσης μη
αυτόματων ηλεκτρονικών ζυγών & 2) Ογκομέτρηση δεξαμενών
στα πλαίσια συστημάτων εισροών – εκροών
καυσίμων σε πρατήρια
καυσίμων, 20 & 21
Ιουνίου 2011, Ελληνικό
Ινστιτούτο Μετρολογίας
(ΒΠ Σίνδου), Θεσσαλονίκη.
.

NANOTEX 2011, πολυγεγονός διεθνών επιστημονικών, τεχνολογικών
και επιχειρηματικών εκδηλώσεων
(Διεθνής Έκθεση, Διεθνή Συνέδρια
& Σχολεία στις Νανοτεχνολογίες &
Οργανικά Ηλεκτρονικά, Εκδήλωση
Μεταφοράς Τεχνολογίας & Επιχειρηματικών Συνεργασιών), Ιούλιος 2011,
εγκαταστάσεις ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011-2013
Στην πρώτη γραμμή της καθημερνής ατζέντας των
μηχανικών, αλλά και των πολιτών, στοχεύει να βάλει
το περιβάλλον η ΜΕ Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
εν μέσω ιδίως της οικονομικής κρίσης, που τείνει να
μετατρέψει την επίλυση των περιβαλλοντικών θεμάτων σε πολυτέλεια.
Όπως υπογραμμίζει στον προγραμματισμό της για την
περίοδο 2011-2013, τα θέματα περιβάλλοντος είναι
ίσως τα σημαντικότερα και ουσιαστικότερα, που έχει
να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Η περιβαλλοντική προστασία δεν είναι μόδα, είναι υποχρέωση
όλων μας αλλά και πολύ περισσότερο των μηχανικών
που διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση να δώσουν λύσεις. Η αποτελεσματική εφαρμογή
της περιβαλλοντικής προστασίας μπορεί να δώσει
λύσεις και διεξόδους σε νέα επαγγέλματα, σε νέες
«φιλικές» επενδύσεις σε νέο τρόπο ανάπτυξης.
Στην Ελλάδα σήμερα στην κορυφή της ατζέντας και
της καθημερινότητας κυριαρχεί η οικονομική κρίση.
Η οικονομική κρίση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη θίγονται τα θέματα περιβάλλοντος και να μη γίνουν
εκπτώσεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά
και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η επίλυση
των περιβαλλοντικών θεμάτων από υποχρέωση που
είναι σήμερα τείνει να γίνει πολυτέλεια και οι συνέπειες της μη εφαρμογής μέτρων θα είναι ολέθριες.
(Βλέπε π.χ. την περίπτωση της Κορώνειας)
Η Ε.Ε σήμερα καθημερινά μας παρακολουθεί. Εντοπίζει προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας,
στις ελλιπείς υποδομές που διαθέτουμε και πρόσφατα έδειξε ότι είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει τους ισχυρότερους μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων που διαθέτει. Η παραπομπή της χώρας στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη λίμνη Κορώνεια πρέπει να αποτελέσει παραδειγματισμό για την αδυναμία μας (πολιτείας και πολιτών) να διαχειριστούμε με
σεβασμό τον φυσικό μας πλούτο. Ας μη κρυβόμαστε
πίσω από το δάκτυλο μας. Για κάθε δυσάρεστη εξέλιξη φταίει η ασυνέπεια του κρατικού μηχανισμού, η
λανθασμένη αντίληψη της μόνιμης μη τιμωρίας αλλά
και η άγνοια των πολιτών.
Σε αυτή τη ΜΕ θέλουμε λοιπόν να βάλουμε τα θέματα
περιβάλλοντος στην πρώτη γραμμή της καθημερινής
ατζέντας των συναδέλφων μηχανικών, των πολιτών
αλλά και όπου μπορούμε να έχουμε επιρροή. Θέλουμε να αποτελέσουμε τον ουσιαστικό σύμβουλο της
πολιτείας, της Περιφέρειας και των Δήμων της ΠΚΜ,
το μέντορα του κάθε μηχανικού αλλά το παράδειγμα
του κάθε πολίτη στα θέματα περιβάλλοντος, δίνοντας
σκέψεις, προτάσεις και λύσεις. Βασικές αρχές στις
σκέψης μας αποτελούν u951 η αειφορία και η εφαρμογή της τοπικής ατζέντας (think global act local).
Η επιτροπή, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά, έχει κάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
1. Κατέγραψε το σύνολο των θεμάτων που θεωρεί
πως πρέπει να προσεγγίσει.
2. Ταξινόμησε και ιεράρχησε τη θεματολογία της σε
βασικούς άξονες.
3. Δημιούργησε μικρότερες ομάδες και δημιούργησε
επτά τομείς δράσεων δημιουργώντας οργανόγραμμα
λειτουργίας.
4. Συγκρότησε μόνιμες ομάδες εργασίες οι οποίες
παράγουν θέσεις, απόψεις, ιδέες και επιστημονικό
έργο.
5. Τέλος συγκρότησε ομάδες εργασίας για την προσέγγιση των θεμάτων που θα ασχοληθεί.
Ως επιτροπή ζητούμε από τη διοικούσα τα ακόλουθα:
6. Να μπορούμε να λειτουργήσουμε οριζόντια με τις

υπόλοιπες επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΚΜ αλλά και με τα
υπόλοιπα τμήματα της Ελλάδος. Ήδη έχουν ξεκινήσει
οριζόντιες επιτροπές με εμπλοκή όλων των μόνιμων
επιτροπών (ΠΧ Διαβούλευση Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης)
7. Να μας δοθεί η άδεια να δημιουργήσουμε κανάλια
επικοινωνίας με πολίτες μέσα από το διαδίκτυο και
άλλα μέσα. Πχ. Blog ή άλλα διαδικτυακά μέσα.
Τρόπος λειτουργίας:
• Συναντήσεις κάθε τρεις εβδομάδες
• Καθημερινή επικοινωνία μέσω διαδικτύου
• Αποδελτίωση από όλα τα μέλη
Στη συνέχεια σας παρουσιάζουμε τους επτά τομείς
δράσης που έχουμε σχεδιάσει και τις προτεινόμενες
Ο.Ε.:
1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Οργανώνει την επικοινωνιακή πολιτική της επιτροπής, παρουσιάζει τις θέσεις όπου αυτό ζητηθεί από
τη Διοικούσα.
• Οργανώνει τις εκδηλώσεις, ημερίδες κτλ σε θέματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• Προτείνει θέματα για τη διαδικτυακή στήλη στο site
του ΤΕΕ σε θέματα περιβάλλοντος
• Προτείνουμε θεματολογίες την παγκόσμια ημέρα
περιβάλλοντος
• Προτείνει τη μόνιμη επικοινωνία με Δήμους, Περιφέρεια για συνεργασία σε θέματα περιβάλλοντος.
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – Παρουσίαση θέματος ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα νέων.
Δημιουργία ομάδας με Θέμα ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. Προτείνεται να γίνει επεξεργασία του ρυθμιστικού αλλά και των υπολοίπων κειμένων για τη ΠΚΜ
αλλά με γνώμονα την αειφορική ανάπτυξη και στόχο
την προώθηση του θεσμού greenCapital αλλά και
την υποβοήθησης της υποψηφιότητας της πόλης για
το θεσμό της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας νέων 2014.
Το θέμα θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία και με
άλλες επιτροπές.
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
Ως θέμα για το έτος 2011 έχει προταθεί η μείωση
των απορριμμάτων. Εντός του Απριλίου θα προταθούν
δράσεις στη διοικούσα για να προχωρήσει η σχετική
οργάνωσή τους.
2. ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
• Προτείνει και αναλαμβάνει δράσεις εκπαίδευσης
μηχανικών, φοιτητών, μαθητών και πολιτών.
• Στόχος του 2011 να γίνουν 5 βασικές εκπαιδεύσεις
σε θέματα περιβάλλοντος (ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΕΡΟ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)
Ειδικότερα προτείνονται τα ακόλουθα:
1. Εκπαιδευτικό διήμερο για τη διαχείριση των υγρών
αποβλήτων, συστήματα επεξεργασίας, νομοθεσία η
οποία να απευθύνεται σε μηχανικούς Δήμων αλλά και
σχετικούς συναδέλφους με το αντικείμενο.
2. Ημερίδα με θεματολογία τα αποχετευτικά δίκτυα
κενού
3. Ημερίδα με θεματολογία τη μείωση των απορριμμάτων
4. Ημερίδα για τη seveso.
5. Ημερίδα για την περιβαλλοντική ευθύνη και το περιβαλλοντικό ρίσκο
6. Ημερίδα με θέμα την οικολογική καινοτομία. (Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων,
Πράσινα ΤΠΕ κτλ)

7. Έχει γίνει επαφή με τη ΜΚΟ των «οικολογικών
πρακτόρων» όπου οι μαθητές ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου τους
3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ,
ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
• Παρακολούθηση της Ελληνικής Νομοθεσίας – μόνιμη στήλη στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
• Παρακολούθηση της εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας στο Ελληνικό δίκαιο – μόνιμη στήλη στο
ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
• Σχολιασμός και διαβούλευση νομοσχεδίων
• Προτάσεις για νέο θεσμικό πλαίσιο προς την πολιτεία
• Περιβαλλοντική ευθύνη. Εφαρμογή της νομοθεσίας
• Φορείς διαχείρισης (καταγραφή φορέων ΠΚΜ,
ΦΕΚ, αρμοδιότητες) – Ο.Ε
Ομάδες εργασίας:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Νέο μοντέλο περιβαλλοντικής
αδειοδότησης. Διαδιακασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης βάσει του Καλλικράτη επιτάχυνση διαδικασιών και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας.
Σχεδιασμός ενός νέου τρόπου υποβολής και διαχείρισης u964 της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και
παρακολούθησης.
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Φορείς διαχείρισης. Καταγραφή και αρμοδιότητες. Προτάσεις για τους φορείς που
δεν έχουν δημιουργηθεί να συσταθούν άμεσα.
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: Οδηγία seveso και νέα οδηγία
SEVESO. Η ομάδα εργασίας έχει ήδη ξεκινήσει με
τους κ. ΑΣΣΑΕΛ και κα. ΡΑΔΟΥ.
4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΠΑ – ΕΡΓΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Μεγάλα έργα περιβάλλοντος, απαραίτητα έργα περιβάλλοντος και χρηματοδότηση έργων. Τα νέα έργα
που απαιτούνται.
• Αναπτυξιακά έργα και αναπτυξιακά εργαλεία. Προτάσεις για μοντέλα χρηματοδότησης για τα έργα περιβάλλοντος
• Προτάσεις για την ανάπτυξη της περιφέρειας με
άξονα το περιβάλλον
• Τουριστικές υποδομές – master plan ΟΡΘ, αεροδρόμιο
• Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης – επιχειρηματικά πάρκα
5. ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Το κτίριο του ΤΕΕ / ένα σύγχρονο οικολογικό κτίριο
• Master plan ΟΡΘ – Ο.Ε – έχει ξεκινήσει από το
ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6: Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ως ένα σύγχρονο
οικολογικό κτίριο. Προτεινόμενες διαδικασίες και
καλές πρακτικές για τη σωστή λειτουργία του.
6. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ – ΧΑΔΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
• Διαχείριση υγρών αποβλήτων
• Επικίνδυνα απόβλητα
• Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Καλλικράτης και
ΦΟΣΔΑ.
7. ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Κορώνεια – ενημέρωση – θέση
• Μεταλλεία Χρυσού – Ο.Ε από διοικούσα
• Λιμάνι Θεσσαλονίκης
• Αεροδρόμιο
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7: Η περιβαλλοντική διάσταση του
Λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα
εργασίας έχει ξεκινήσει. n
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2011-2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ
Υποβολή μέχρι 1 Αυγούστου

σεων σχετικά με τις εξειδικεύσεις, που προτείνονται στο ν/σ του υπουργείου Οικονομικών, μέσω
άλλων ν/σ που θα ακολουθήσουν (αναθεώρηση ν.
3316/2005, αναθεώρηση ν. 3669/2008 κ.λ.π.).
iii. Επιλογή, ανάλυση σε βάθος και προώθηση
προτάσεων, που περιλαμβάνονται στο κείμενο θέσεων για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
στο επάγγελμα του Μηχανικού, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος.
n 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΙ
Βασικοί στόχοι του Προγραμματισμού 2011-2012 iv. Διερεύνηση δυνατότητας για τη σύσταση κοινής
της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμά- Επιτροπής με μέλη άλλων Επιμελητηρίων, για τη
των είναι η προσέγγιση των προβλημάτων, που διαμόρφωση κώδικα συνεργασίας, ανταλλαγής
αντιμετωπίζουν οι Μηχανικοί στην άσκηση του πληροφοριών, συνδιαμόρφωσης προτάσεων σε
επαγγέλματός τους, η βελτίωση των συνθηκών ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος κ.λ.π.
δουλειάς και η αναβάθμιση του ρόλου του Μηχα- v. Επαγγελματικά δικαιώματα βασικών ειδικοτήτων μηχανικών και μηχανικών με εξειδικευμένο
νικού, ατομικά και συλλογικά.
Ειδικότερα, το αντικείμενο της Επιτροπής χωρί- αντικείμενο, λόγω τίτλου σπουδών, επαγγελματικής εμπειρίας κ.λ.π. Επαγγελματικά δικαιώματα
ζεται θεματολογικά στις παρακάτω ενότητες:
α. Επαγγελματικά Δικαιώματα & Λειτουργία του πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
επαγγέλματος: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα
θέματα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των 2.2 Ομάδες Εργασίας
Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών Προτείνεται να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας
εκπαίδευσης (τριετούς, τετραετούς, πενταετούς για την επεξεργασία και διαμόρφωση θέσης στα
εκπαίδευσης, Μάστερ, Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.), ακόλουθα θέματα:
καθώς και τα θέματα λειτουργίας του επαγγέλ- i. Καταγραφή προβλημάτων υλοποίησης του Κ.Εν.
ματος (ελάχιστες αμοιβές, ΜΗ.Κ.Ι.Ε., διαδικασία Α.Κ. Η ομάδα θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της
Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων και θα τροφοδοαπόκτησης Α.Α.Ε. κ.λ.π.).
β. Βασικά και τρέχοντα Επαγγελματικά Θέματα: τήσει με προτάσεις την Ο.Ε. που συγκροτήθηκε
Η ενότητα περιλαμβάνει τα βασικά επαγγελματικά από τη Δ.Ε. για το ίδιο θέμα. Στην τελευταία θα
θέματα (ασφαλιστικό, πειθαρχικές διαδικασίες, συμμετέχει ένα άτομο από την Ο.Ε. της Επιτροπής
ποινικοποίηση του επαγγέλματος κ.λ.π.) και την μας.
παρακολούθηση επαγγελματικών θεμάτων, που ii. Επαγγελματικά δικαιώματα και αμοιβές μηχαανακύπτουν κατά την άσκηση του επαγγέλματος νικών νέων τεχνολογιών, πληροφορικής κ.λ.π. Συ(θέματα σχέσεων των Μηχανικών με Υπηρεσίες, νεργασία με τη Μ.Ε. νέων τεχνολογιών και Ε.Τ.Α.
iii. Οργάνωση μαθημάτων σε επαγγελματίες μηθέματα υφιστάμενης ή νέας νομοθεσίας κ.λ.π.).
χανικούς με εξειδικευμένη θεματολογία (π.χ.
βαθιές θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις). Συνεργασία
n 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο προγραμματισμός της Μ.Ε. προτείνεται να περι- με την Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Στόχος είναι η
επιμόρφωση των μηχανικών του ιδιωτικού τομέα
λαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
σε ειδικά θέματα, που απαιτούν εμβάθυνση.
2.1 Επαγγελματικά θέματα
i. Εξέταση, διαμόρφωση άποψης και προώθηση iv. Σώμα ορκωτών μηχανικών. Τεκμηρίωση αναστη Δ.Ε. και στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος γκαιότητας σύστασης, πρόταση λειτουργίας.
των απαιτούμενων ενεργειών, σχετικά με επαγ- v. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Λειτουργελματικά θεμάτα, που προκύπτουν, είτε από νέες γικά και άλλα προβλήματα, προτάσεις.
νομοθετικές ρυθμίσεις, είτε μετά από αιτήματα vi. Μόνιμη ομάδα εργασίας για θέματα σχετικά με
συναδέλφων, έγγραφα φορέων κ.λ.π. Ενδεικτι- τη νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
κά αναφέρονται ως θέματα που απαιτούν άμεση και τις επιπτώσεις στη λειτουργία του επαγγέλμααντιμετώπιση: (α) ενεργειακοί επιθεωρητές και τος του μηχανικού.
υλοποίηση του Κ.Εν.Α.Κ., (β) προβλήματα που vii. Επιδοτήσεις νέων μηχανικών. Συγκέντρωση
προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος στοιχείων, έκδοση Οδηγού προς τους νέους μηχανικούς για τις ευκαιρίες που υπάρχουν, προτάσεις
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στην αυτοδιοίκηση.
ii. Διερεύνηση του θέματος της απελευθέρωσης προς την πολιτεία για στόχευση των επιδοτήσεων.
των «κλειστών επαγγελμάτων» και της επίδρασης
στον κλάδο των Μηχανικών. Διαμόρφωση προτά- 2.3 Εκδηλώσεις
Προτείνεται να οργανωθούν εκδηλώσεις για τα
παρακάτω θέματα:
i. Προβλέψεις της νέας νομοθεσίας για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό.
ii. Το επάγγελμα του μηχανικού στη νέα πραγματικότητα: Το τέλος του μοναχικού μηχανικού.
Στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την
αναβάθμιση του ρόλου του μηχανικού, ιδίως
στη δύσκολη συγκυρία της οικονομικής κρίσης,
τοποθετεί το κέντρο βάρους του σχεδιασμού της
για την περίοδο 2011-2013 η Μόνιμη Επιτροπή
Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ο προγραμματισμός της ακολουθεί:

2.4 Σεμινάρια μικρής διάρκειας
Η θεματολογία των σεμιναρίων μικρής διάρκειας
θα οριστικοποιηθεί μετά την επεξεργασία των
απαντήσεων των Ν.Ε., των Μ.Ε. και των επιστημονικών Συλλόγων, από τους οποίους ήδη ζητήθηκαν προτάσεις.n

Δύο κυρίαρχες ενέργειες-δράσεις, για τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Αρχιτεκτονικής»,
στις 3 Οκτωβρίου, αποφάσισε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με
πρόταση της ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, με
άξονα το θέμα που προτείνει η UIA «Αρχιτεκτονική και ανθρώπινα δικαιώματα». Οι δράσεις, που
απευθύνονται στους αρχιτέκτονες και στο ευρύ
κοινό, είναι οι εξής:
1. Έκθεση αφίσας – μετά από διαγωνισμό, που
θα διοργανώσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ – με θέμα “αρχιτεκτονική και ανθρώπινα δικαιώματα”, με διάρκεια
από 3-9 Οκτωβρίου 2011.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι
Αρχιτέκτονες μηχανικοί, Διπλωματούχοι Ε.Μ.Π. ή
των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής
ή ισότιμων Σχολών αλλοδαπής, μέλη του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, με έδρα την Κεντρική Μακεδονία, και φοιτητές του τμ. Αρχιτεκτόνων της Π. Σ. του ΑΠΘ. Οι
συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό
των μελών κάθε ομάδας. Για τη συμμετοχή μιας
ομάδας πρέπει κάθε μέλος αυτής να πληροί τις
προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Δικαίωμα στο
διαγωνισμό έχει ο κάθε συμμετέχων μόνο μία (1)
φορά -είτε ατομικά είτε ως μέλος ομάδας-.
Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποκλείεται
κάθε πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα συμμετείχε
στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του τεύχους
προκήρυξης του Διαγωνισμού, τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής, όπως επίσης και τα πρόσωπα που
συνδέονται άμεσα, επαγγελματικά, με τα πιο πάνω
πρόσωπα ή έχουν με αυτά συγγένεια πρώτου ή
δευτέρου βαθμού, καθώς και το προσωπικό του
Φορέα προκήρυξης που υπηρετεί ή υπηρετούσε
σε αυτόν κατά την ημερομηνία έγκρισης του Διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη του.
Στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τα παρακάτω χρηματικά βραβεία:
Α’ βραβείο: 500,00 Ευρώ
Β’ βραβείο: 400,00 Ευρώ
Γ’ βραβείο: 300,00 Ευρώ
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 1η Αυγούστου 2011.
Την αναλυτική προκήρυξη και τους όρους του διαγωνισμού, μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι
στο site του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr
Πληροφορίες: Αντώνης Τσιπούρας, Τηλ. 2310883122, tonytsip@central.tee.gr
Νίκος Καμαριανός, Τηλ. 2310-923251, 6945
772119, kamarnik@otenet.gr
2. Εκδήλωση συμμετοχής του κοινού, με σκοπό
να εκφραστεί πάνω στο θέμα: «αρχιτεκτονική
είναι...» και εγκατάσταση μικρής κλίμακας εφήμερου χαρακτήρα.
Προβλέπεται αρχικά η οργανωμένη συμμετοχή
μαθητών των σχολείων της ΠΚΜ, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Α’βάθμιας και
Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Η εκδήλωση προγραμματίζεται για την 1η Οκτωβρίου 2011
Οι προτεινόμενοι χώροι για τις δράσεις είναι το
κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τα περίπτερα της νέας παραλίας του Δ. Θ. και οι κεντρικοί υπαίθριοι χώροι
της πόλης. n
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ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Eπιμέλεια: Xρύσα Λασκαρίδου, Άγγελος Aγγελίδης
Τα αποτελέσματα του 6μηνου δημόσιου διαλόγου, που ξεκίνησε στις 6.9.2010, με την παρουσίαση του ΕΣΣΥΜ-Θ,
από την ηγεσία του ΥΠΟΜΕΔΙ και την Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στον Υπουργό κ. Ρέππα,
μαζί με την άποψή του καθώς και τις απόψεις, αναλυτικά,
όλων των φορέων και πολιτών που έλαβαν μέρος.
Την επεξεργασία των προτάσεων αλλά και τη μελέτη του
θέματος και τη σύνταξη του σχεδίου θέσεων του ΤΕΕ, που
ενέκρινε η ΔΕ, είχε αναλάβει Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους Α. Γιαννακού, Β. Κωνσταντινίδη, Π. Μπίλλια,
Π. Πέρκα και Ι. Χατζόπουλο.
Το «Τεχνογράφημα» παρουσιάζει τα βασικότερη σημεία
του κειμένου, το οποίο είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ (www.tkm.tee.gr – Θέσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ)
n Οι απόψεις των φορέων
Από το σύνολο των φορέων, που κλήθηκαν εγγράφως να
γνωμοδοτήσουν, ανταποκρίθηκαν 28 φορείς, ενώ γραπτές
προτάσεις και παρατηρήσεις απέστειλαν 2 ενώσεις πολιτών
και 8 άτομα.
Συνοπτικά, από την επεξεργασία των προτάσεων προέκυψαν
τα ακόλουθα συμπεράσματα:
- Από τους 38 φορείς ή/και φυσικά πρόσωπα, 20 διατύπωσαν γενικές απόψεις, 22 διατύπωσαν απόψεις για τις δημόσιες συγκοινωνίες, 24 για τις οδικές μεταφορές, 13 για τους
τερματικούς σταθμούς – χώρους στάθμευσης, ενώ 3 δε γνωμοδότησαν απευθείας για το Στρατηγικό Σχέδιο.

Πηγή φωτο:http://www.helleco.gr
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- 16 φορείς/πρόσωπα δε γνωμοδότησαν συνολικά για το
σχέδιο, αλλά διατύπωσαν απόψεις μόνο για ζητήματα που
τους αφορούν ή για έργα που (στην περίπτωση των Ο.Τ.Α.,
κυρίως) βρίσκονται εντός της εδαφικής τους επικράτειας.
- Όσον αφορά το συνολικό προσανατολισμό του σχεδίου, 10
φορείς/πρόσωπα ασκούν αρνητική κριτική, ενώ οι υπόλοιποι 25 δεν εκφράζουν άποψη. Ιδιαίτερα επισημαίνεται το
γεγονός ότι το ΕΣΣΥΜ-Θ δε συνδέεται με τον πολεοδομικό
και χωροταξικό σχεδιασμό για τη Θεσσαλονίκη, ενώ στις
περισσότερες από τις αρνητικές κριτικές αναφέρεται ότι το
Σχέδιο επικεντρώνεται στις οδικές μετακινήσεις, ενισχύοντας τη χρήση των ΙΧ.
- Σχετικά, με την Εξωτερική Περιφερειακή, 23 φορείς/πρόσωπα δεν εκφράζουν άποψη, 9 συμφωνούν και 3 αντιδρούν
τονίζοντας ότι η υλοποίησή της θα οδηγήσει σε έκρηξη της
αστικής κάλυψης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.
- Σχετικά με την Υποθαλάσσια Αρτηρία, 29 δεν εκφράζουν
άποψη, 4 αντιδρούν, κυρίως για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους και 2 συμφωνούν.
- Για το σχεδιασμό των υπολοίπων τμημάτων της Εσωτερικής
Περιφερειακής, 26 δεν εκφράζουν άποψη, 7 συμφωνούν και
διατυπώνουν προτάσεις βελτίωσής τους, ενώ 2 αντιδρούν.
- Για τη ζεύξη του Θερμαϊκού, 26 φορείς/πρόσωπα δεν εκφράζουν άποψη, 5 αντιδρούν κυρίως για περιβαλλοντικούς
και οικονομικούς λόγους, επισημαίνοντας ότι το έργο είναι
ατεκμηρίωτο και ιδιαίτερα φιλόδοξο και 4 συμφωνούν.
- Σχετικά με το τραμ, 23 δεν εκφράζουν άποψη, 8 συμφωνούν και διατυπώνουν προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του και 4 αντιδρούν τονίζοντας ότι η λειτουργία του θα
προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης στις πυκνοκατοικημένες περιοχές του ΠΣΘ.
- Σχετικά με τη θαλάσσια συγκοινωνία, 24 δεν εκφράζουν
άποψη, ενώ οι υπόλοιποι 11 συμφωνούν και διατυπώνουν
προτάσεις οργάνωσης και λειτουργίας της.
- Τέλος, όσον αφορά τους τερματικούς σταθμούς–χώρους
στάθμευσης, 22 δεν εκφράζουν άποψη, ενώ οι υπόλοιποι
13 συμφωνούν και διατυπώνουν επιπλέον προτάσεις για τη
χωροθέτηση και τη λειτουργία τους.
Ορισμένα από τα βασικότερα γενικά συμπεράσματα της διαδικασίας διαβούλευσης είναι τα ακόλουθα:
- Ο αριθμός των φορέων, που ανταποκρίθηκαν, ήταν περιορισμένος σε σύγκριση με τους αποδέκτες της πρόσκλησης
που απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
- Ιδιαίτερη θέση στα σχόλια, κατέχει η άποψη ότι το ΕΣΣΥΜ-Θ δε βασίζεται στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό σε επίπεδο μητροπολιτικής περιοχής, προϋπόθεση
αναγκαία για το συντονισμό, τόσο των επιμέρους σχεδίων
και επεμβάσεων όσο και των δύο βασικών εμπλεκόμενων
Υπουργείων.
- Μεγάλο μέρος των απαντήσεων επισημαίνει ότι το ΕΣΣΥΜΘ περιορίζεται σε μεγάλα έργα υποδομής και δεν περιλαμβάνει επεμβάσεις προς την κατεύθυνση των ήπιων τρόπων
μετακίνησης και της μείωσης του ΙΧ.
- Οι φορείς, στο μεγαλύτερο μέρος τους, επικεντρώνονται σε
ζητήματα, που σχετίζονται με τις δικές τους χωρικές ή τομεακές αρμοδιότητες, χωρίς να ξεκαθαρίζουν αν αποδέχονται
συνολικά το προτεινόμενο πλέγμα έργων υποδομής, με ποια
ιεράρχηση και με ποιες προτεραιότητες.
(Οι απόψεις των φορέων ταξινομούνται σε πίνακες με βάση
τις σημαντικότερες επιλογές του Σχεδίου, ενώ συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά σε παράρτημα).

n Οι απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί των προτάσεων
του ΕΣΣΥΜ-Θ
• Αναγκαιότητα συσχετισμού του ΕΣΣΥΜ-Θ και του Χωρικού Σχεδιασμού
Βασικό μειονέκτημα του σχεδιασμού, είναι η έλλειψη συσχετισμού με το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό,
ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος συντονισμός για την
επίτευξη των στόχων για την πόλη και την περιφέρεια. Το
ΕΣΣΥΜ-Θ, είναι απαραίτητο:
1. Nα πηγάζει και να υποστηρίζεται από το σχεδιασμό στο
επίπεδο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου
2. Nα συντονίζεται με σαφή και συστηματικό τρόπο, σε ότι
αφορά τις κρίσιμες επιμέρους δράσεις του, με τις γενικές
αρχές του σχεδιασμού των χρήσεων γης και της οικιστικής
ανάπτυξης
Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα δύο εμπλεκόμενα υπουργεία ΥΠΟΜΕΔΙ και ΥΠΕΚΑ πρέπει να προχωρήσουν σε αναλυτικότερες
μελέτες για τον έλεγχο της συμβατότητας του προτεινόμενου
από το ΕΣΣΥΜ-Θ μεταφορικού σχεδιασμού και του ισχύοντος, προβλεπόμενου ή υπό μελέτη πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.
• Σχολιασμός Οδικών Υποδομών
Το στρατηγικό Σχέδιο προτείνει δύο δακτυλίους, τον Εσωτερικό (Εσ.Ο.Δ.) και τον Εξωτερικό (Εξ.Ο.Δ.). Οι δύο δακτύλιοι
προβλέπεται να επικοινωνούν με επτά ακτινικές συνδέσεις,
από τις οποίες κυρίως οι τρεις (ΑΣ4, ΑΣ5 και ΑΣ6) θα δίνουν
τη δυνατότητα στους περιφερειακούς οικισμούς να φθάσουν
στην Εσωτερική Περιφερειακή και από αυτήν στις κεντρικές
περιοχές της πόλης. Η επιλογή αυτή γίνεται, όπως αιτιολογείται στο Στρατηγικό Σχέδιο, για να λειτουργήσει η Εξωτερική Περιφερειακή κυρίως ως άξονας διαμπερούς κυκλοφορίας, χωρίς να διευκολύνει ιδιαίτερα τις κινήσεις των οχημάτων από την περιφέρεια προς το κέντρο της πόλης, έτσι
ώστε αφενός να ενισχυθεί η ζήτηση των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς και αφετέρου να υποστηριχθεί ο στόχος της δημιουργίας “συμπαγούς” πόλης, με περιορισμό της επέκτασης των περιοχών κατοικίας. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται
ότι η κυκλοφορία, που αναμένεται να αυξηθεί λόγω των ήδη
εγκεκριμένων πολεοδομικών επεκτάσεων, είναι ενδεχόμενο
να μην εξυπηρετηθεί από το νέο σχεδιασμό, κατάσταση που
θα επιβαρυνθεί εάν δεν προωθηθεί άμεσα η κατασκευή των
ακτινικών συνδέσεων.
Εσωτερικός Οδικός Δακτύλιος
Σχετικά με την αναβάθμιση από Κ16(Λαχαναγορα) – Κόμβο
Κωνσταντινουπόλεως (Σταυρούπολη), αξιολογείται ως θετική η προσπάθεια, ώστε να εξασφαλισθεί συνεχής ροή, με τη
δημιουργία ανισόπεδων κόμβων ή διαβάσεων και προτείνεται να δοθεί στο έργο άμεση προτεραιότητα. Δεδομένων όμως
των πολεοδομικών και ιδιοκτησιακών δεσμεύσεων κατά μήκος του δυτικού τμήματος της Εσωτερικής Περιφερειακής,
επισημαίνει ότι οι λύσεις δε θα πρέπει να επιφέρουν μεγάλα
κυκλοφοριακά προβλήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών
και -κυρίως- να μην οδηγήσουν σε διαμορφώσεις που περιορίζουν τη σημερινή κυκλοφοριακή ικανότητα.
Σε ότι αφορά το τμήμα από τον Κόμβο Κ5 (Πολίχνη) έως Κ10
(Κωνσταντινουπολίτικα) στο στρατηγικό σχέδιο αναφέρονται
δύο διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο αφορά στην αναβάθμιση αυτού του τμήματος με συνεχή διαπλάτυνση ή επιμέρους
βελτιώσεις συγκεκριμένων σημείων και τμημάτων, ενώ το
δεύτερο αφορά στην κατασκευή νέου υπερυψωμένου κλάδου (Fly-Over) με 2+2 λωρίδες σε μήκος 6,5 χλμ. περίπου.
Το πρώτο σενάριο εκτιμάται από τους συντάκτες του Στρατηγικού Σχεδίου ότι θα επιφέρει μια αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας περίπου στο 25% - 30%. Εκτίμηση του
ΤΕΕ είναι ότι το σενάριο αυτό έχει ελάχιστες πιθανότητες
υλοποίησης, αφενός επειδή οι διαπλατύνσεις εμποδίζονται
από τους υπάρχοντες κόμβους και αφετέρου επειδή η ενδε-
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χόμενη εκτέλεση τέτοιου έργου θα προκαλούσε ουσιαστικά
διακοπή της λειτουργίας του πιο κρίσιμου τμήματος της Περιφερειακής.
Το δεύτερο σενάριο, αναφέρεται ενδεικτικά, χωρίς κυκλοφοριακά, κατασκευαστικά και οικονομικά στοιχεία. Για την
ασφαλή εκτίμηση των ενδεχόμενων ωφελειών πρέπει να
είναι γνωστά :
- ο τρόπος και οι θέσεις σύνδεσης της υπερυψωμένης οδού
με την Εσωτερική Περιφερειακή,
- η διάταξη των ενδιάμεσων κόμβων,
- η επίδραση του έργου στους υπάρχοντες κόμβους και
- το αναμενόμενο μέγεθος του φόρτου των οχημάτων, που θα
προτιμούν τη νέα διαδρομή.
Άρα απαιτείται να συνταχθεί ειδική κυκλοφοριακή μελέτη
που να εκτιμήσει την κυκλοφοριακή απόδοση του υπερυψωμένου έργου, αλλά κυρίως να ελέγξει (με μικροπροσομοίωση) τη λειτουργία όλων των επιμέρους κόμβων και σημείων
εισόδου-εξόδου.
Παράκαμψη του ιστορικού κέντρου από Ν.Δ. πλευρά (Mini
Υποθαλάσσια)
Παρά τις αντιρρήσεις για το προαναφερθέν έργο, έχει καταστεί κοινά αποδεκτή η αναγκαιότητα οδικής παράκαμψης
του ιστορικού κέντρου από την πλευρά της θάλασσας, ι ώστε
να επιτευχθεί η αποσυμφόρησή του, η βελτίωση της ποιότητας ζωής που θα διατηρήσει τον αστικό χαρακτήρα της
περιοχής, και η ανάδειξη της ιστορικής και αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς της πόλης.
Στην παρούσα φάση, οι προτάσεις του ΕΣΣΥΜ-Θ για τα συγκεκριμένα έργα είναι απολύτως ενδεικτικές και κατά συνέπεια πρέπει να εκπονηθούν οι κατάλληλες τεχνικές μελέτες
για την τεκμηρίωση της εφικτότητας των έργων.
Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών
Οι προτεινόμενες διαπλατύνσεις, (Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν.
Μουδανιών κατά μια λωρίδα ανά κατεύθυνση, από τον Κ12
μέχρι τον κόμβο Ν. Ρυσίου, Εσωτερική Περιφερειακή κατά
μια λωρίδα στην κατεύθυνση προς Καλαμαριά του τμήματος
από Κων/πολιτικά έως Κ12) είναι ιδιαίτερα δυσχερείς, λόγω
των τεχνικών προβλημάτων και των δεσμεύσεων γης, που
υπάρχουν στην Α.Δ. Πανοράματος, αλλά και λόγω του περιορισμένου πλάτους της ζώνης απαλλοτρίωσης.
• Εξωτερικός Οδικός Δακτύλιος
Βόρειο – Ανατολικό τμήμα
Το τμήμα αυτό που αρχίζει από τον κόμβο Ευκαρπίας και
οδεύει Β.Α. του πολεοδομικού συγκροτήματος, παρακάμπτοντας τα Πεύκα, το Ασβεστοχώρι και την Εξοχή, ακολούθως διέρχεται από τον αυχένα Χορτιάτη και φτάνει μέχρι το
Σχολάρι, παρακάμπτοντας το Πανόραμα και το Τριάδι, είναι
το πιο κρίσιμο, επειδή αφορά άμεσα τα θέματα εξυπηρέτησης του κεντρικού τμήματος του πολεοδομικού συγκροτήματος και έχει προτεραιότητα μελέτης και κατασκευής.
Το κύριο πρόβλημα της νέας χάραξης είναι η διαδρομή της
σε υψηλό και δυσχερές εδαφικό ανάγλυφο, που οδηγεί σε
σχετικά μειωμένη ταχύτητα μελέτης (≤90 χλμ./ώρ.) και
σε μεγάλες κατά μήκος κλίσεις επί πολύ μεγάλα μήκη, οι
οποίες θα δημιουργούν προβλήματα στα βαρύτερα οχήματα
και θα μειώνουν την ελκυστικότητα της οδού για την ταχεία
παράκαμψη του πολεοδομικού συγκροτήματος. Επίσης,
η συγκεκριμένη χάραξη, με την αμφίβολη υλοποίηση των
ακτινικών συνδέσεων, δε φαίνεται να απαντά με επιτυχία
στο ερώτημα πως θα εξυπηρετούνται οι κινήσεις των κατοίκων των ανατολικών περιοχών προς το κέντρο και τα δυτικά,
ιδιαίτερα μετά από τη δόμηση των εγκεκριμένων γιγαντιαίων
πολεοδομικών επεκτάσεων, που βρίσκονται σε φάση πολεοδομικών μελετών.
Τέλος σημειώνεται ότι το ΝΑ τμήμα της χάραξης δεν έχει
σαφή χαρακτηριστικά και δε φαίνεται εάν επιλύει τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή του Τριαδίου.

Νότιο – Νοτιοδυτικό τμήμα
Το νέο στοιχείο, πέραν του αναμφισβήτητης χρησιμότητας
οδικού άξονα μέχρι το Αγγελοχώρι, είναι η προτεινόμενη
“ζεύξη” του Θερμαϊκού Κόλπου από το Αγγελοχώρι έως την
απέναντι πλευρά του Θερμαϊκού και η σύνδεση με τον ΠΑΘΕ
στον Α.Κ. Αξιού (Χαλάστρας). Το προτεινόμενο έργο (γέφυρα ή σήραγγα) είναι πολύ μεγάλης κλίμακας και τεράστιου
κόστους. Από τα διαθέσιμα και αναφερόμενα στοιχεία δεν
προκύπτει να έχει γίνει κυκλοφορική εκτίμηση των φόρτων,
που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει. Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός αποβλέπει σε «συμπαγή» αστικά κέντρα και σε μείωση
των ενεργοβόρων μετακινήσεων, αυτό το πολύ μεγάλο και
ακριβό έργο είναι αμφίβολης αναγκαιότητας για τα σημερινά
και τα μεσοπρόθεσμα κυκλοφοριακά δεδομένα.
• Μετρό
Προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα του ΜΕΤΡΟ είναι
απαραίτητο να αναληφθούν κατάλληλες νομοθετικές και
διοικητικές πρωτοβουλίες με σκοπό την υπέρβαση δεσμεύσεων που ισχύουν και επιτρέπουν συνεχείς προσφυγές στα
δικαστήρια με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή και ακύρωση
των έργων.
• Κατασκευή τραμ – Θαλάσσια συγκοινωνία
Είναι από όλους αποδεκτό ότι το ΤΡΑΜ αποτελεί ένα πολύ
εξυπηρετικό και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς, το οποίο μπορεί επίσης να συνδυαστεί και με σημαντικές πολεοδομικές αναπλάσεις, εφόσον: διασφαλιστούν
πόροι, γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση της ζήτησης και της βιωσιμότητας ενός τέτοιου μέσου και αποφασιστεί - εγκριθεί
- καλυφθεί νομικά και διαδικαστικά μια πολιτική αστικών
συγκοινωνιών με συνδυασμό Μετρό, ΤΡΑΜ και λεωφορείων.
Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε η συζήτηση
γύρω από αυτό το έργο έχει απλώς αποπροσανατολιστικό
χαρακτήρα και αναλώνει άσκοπα τους ελάχιστους διαθέσιμους πόρους.
Τα ίδια, ίσως και δυσμενέστερα, ισχύουν για τη θαλάσσια
αστική συγκοινωνία. Πρέπει να ελεγχθεί αυστηρά η σκοπιμότητα από οικονομοτεχνική άποψη και να μη δημιουργηθεί
μια ακόμη ζημιογόνα επιχείρηση κοινής ωφέλειας.
• Τερματικοί σταθμοί – Χώροι στάθμευσης
Η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και αναγκαιότητας κατασκευής Σταθμών Αυτοκινήτων γίνεται με σαφή και πλήρη
περιγραφή στο ΕΣΣΥΜ-Θ. Η υλοποίηση ενός προγράμματος
κατασκευής Σταθμών Αυτοκινήτων εξαρτάται από οικονομικές παραμέτρους (κόστος γης και κατασκευής, σε συνδυασμό με τα προσδοκώμενα έσοδα λειτουργίας), από πολεοδομικές συνθήκες (πυκνότητα δόμησης, έλλειψη ελεύθερων
χώρων, δεσμεύσεις ΓΠΣ και περιβαλλοντικών διατάξεων),
καθώς και από τις διατάξεις και διαδικασίες που διέπουν
τη χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία / εκμετάλλευση
των Σταθμών.
• Προτεραιότητες έργων
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμφωνεί με το στόχο του συγκοινωνιακού
σχεδιασμού με επίκεντρο τα συστήματα των Δημόσιων Συγκοινωνιών και κατά συνέπεια θέτει τις παρακάτω προτεραιότητες.
Πρώτη προτεραιότητα θεωρείται η ολοκλήρωση της βασικής
γραμμής του Μετρό και των επεκτάσεών του. Δεδομένης της
σημαντικής καθυστέρησης των εργασιών της βασικής γραμμής, θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης
αυτών των έργων από τα υπάρχοντα κονδύλια του ΥΠΟΜΕΔΙ,
κατά προτεραιότητα και πριν από οποιοδήποτε άλλο μεγάλο
έργο προκρίνει το Υπουργείο.
Ως δεύτερη προτεραιότητα τίθεται η κατασκευή σταθμών
αυτοκινήτων, και ειδικότερα στο κέντρο και στις άμεσες
παρυφές του, ώστε να αποσυμφορηθεί το κέντρο της πόλης

από την κυκλοφορία των ΙΧ.
Σε ότι αφορά τις οδικές υποδομές, βασική προτεραιότητα
είναι η ολοκλήρωση του Εσωτερικού Οδικού δακτυλίου.
Η κατασκευή του Εξ.Ο.Δ. είναι ένα έργο με μακρύ ορίζοντα
ολοκλήρωσης. Το τμήμα του Εξ.Ο.Δ. που αρχίζει από τον
κόμβο Ευκαρπίας και καταλήγει στην Αγ. Παρασκευή, είναι
το πιο κρίσιμο, επειδή αφορά άμεσα τα θέματα εξυπηρέτησης του κεντρικού τμήματος του πολεοδομικού συγκροτήματος και έχει προτεραιότητα μελέτης και κατασκευής.
n Συμπεράσματα και Παρατηρήσεις
Το έργο της Εξωτερικής Περιφερειακής θεωρείται αναγκαίο, συνδυαζόμενο -όμως- με τις αναγκαίες συνδέσεις
του με την Εσωτερική Περιφερειακή. Πάντως, η λειτουργικότητα και ο βαθμός αποδοχής του έργου θα εξαρτηθούν
από τα τελικά και ακριβή χαρακτηριστικά της χάραξής του,
που πρέπει να γίνουν αποδεκτά από περιβαλλοντική άποψη,
καθώς και από τους οικισμούς που εξυπηρετούνται ή επηρεάζονται από το έργο.
Το έργο της Ζεύξης του Θερμαϊκού είναι πολύ μακροπρόθεσμο και το μόνο που πρέπει να περιληφθεί στο Σχέδιο είναι
η άμεση εφαρμογή κατάλληλου πολεοδομικού σχεδιασμού
στη Ν.Α. Θεσσαλονίκη, ώστε να παραμείνει ελεύθερος ο διάδρομος της μελλοντικής χάραξης του Ν.Α. και Ν. σκέλους
της Εξωτερικής Περιφερειακής μέχρι την περιοχή Αγγελοχωρίου.
Ο Β.Δ. βρόχος του εσωτερικού δακτυλίου, που ολοκληρώνεται με την παράκαμψη του ιστορικού κέντρου μπορεί να
λειτουργήσει ως στοιχείο αποσυμφόρησης και αναβάθμισης
του ιστορικού κέντρου.
Τα στοιχεία κόστους των έργων είναι απολύτως ενδεικτικά,
δεδομένου ότι τα έργα προτείνονται με μορφή απλών γραμμών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων περιορίζονται
σε ενδεικτικούς άξονες χάραξης και δεν προσφέρονται για
ουσιαστικό σχολιασμό, συγκεκριμένες παρατηρήσεις, ενδεχομένως βελτιωτικές προτάσεις.
Από όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι τα έργα και οι
επεμβάσεις, που προτείνονται, θα είναι εφικτά μόνον εάν
συντρέξουν πολλές άλλες τεχνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και νομικές προϋποθέσεις. Συνεπώς το Στρατηγικό
Σχέδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια δέσμευση για πρόγραμμα επεμβάσεων, αλλά μόνον ως ένας κατάλογος επιθυμητών στόχων, που πρέπει να διερευνηθούν και να μελετηθούν σε βάθος, ώστε να αναδειχθούν τα έργα που θα είναι
πραγματικά «σκόπιμα» και υλοποιήσιμα.
Για την αξιόπιστη διερεύνηση της εφικτότητας των έργων
πρέπει να σημειωθεί ότι απαιτείται η εκπόνηση μελετών
τουλάχιστον σε επίπεδο Προμελέτης. Επισημαίνεται, χαρακτηριστικά, ότι -λόγω της θέσης των έργων στον αστικό,
περιαστικό και δασικό χώρο- απαιτούνται τεχνικές διερευνήσεις και μελέτες με ακρίβεια και λεπτομέρειες «μελέτης
εφαρμογής» και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν -όπως
προτείνει το Στρατηγικό Σχέδιο- με ερευνητικά προγράμματα ή προκαταρκτικές μελέτες, που είναι βέβαιο ότι θα
οδηγήσουν σε εκτεταμένες αναθεωρήσεις ή και ματαιώσεις
έργων, αφού όμως θα έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και θα
έχουν σπαταληθεί πόροι χωρίς αποτέλεσμα. n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΑΛΛΑ «ΦΩΣ» ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Σταθερά απαισιόδοξοι εμφανίζονται καταναλωτές
κι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, όπως προκύπτει
από την τελευταία έρευνα οικονομικής συγκυρίας
του ΙΟΒΕ για το μήνα Μάιο. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα, μετά
από ένα δίμηνο πτώσης, και διαμορφώνεται εκ
νέου στις 74 μονάδες. Το κλίμα στους επιμέρους
τομείς της οικονομίας είναι μικτό: στη Βιομηχανία
ο σχετικός δείκτης δε μεταβάλλεται, ενώ η υποχώρηση που καταγράφεται στις Υπηρεσίες είναι
οριακή. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχεται το Λιανικό
Εμπόριο, με αισθητή μείωση του σχετικού δείκτη,
ενώ στις Κατασκευές σημειώνεται μεν άνοδος,
αλλά από μια πολύ χαμηλή βάση. Από την πλευρά της ζήτησης σταθεροποιείται η καταναλωτική
εμπιστοσύνη, πάντα όμως αντανακλώντας την
έντονη απογοήτευση […] Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές βελτιώνεται
ήπια για δεύτερο μήνα το Μάιο και διαμορφώνεται στις 36,4 μονάδες (από 29,4 μονάδες), επίπεδο
που υπολείπεται όμως της αντίστοιχης περσινής
επίδοσής του (44 μονάδες). Η ελαφρά ανάκαμψη
εκπορεύεται κυρίως από τη βελτίωση των προσδοκιών στις προβλέψεις για το επίπεδο εργασιών
και της απασχόλησης το επόμενο διάστημα στις
Ιδιωτικές Κατασκευές, ενώ στα Δημόσια Έργα, οι
εξαιρετικά δυσοίωνες προβλέψεις για την απασχόληση εξομαλύνονται ελαφρά. Στο σύνολο του
τομέα, οι προβλέψεις για την απασχόληση παραμένουν έντονα υποτονικές, παρά τη διαμόρφωση
του σχετικού δείκτη σε λιγότερο αρνητικά επίπεδα (στις -57 από -68 μονάδες), με σχεδόν δύο στις
τρεις επιχειρήσεις να αναμένουν νέα υποχώρηση
(από 75%). Ο δείκτης των προβλέψεων για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων μεταβάλλεται οριακά και διαμορφώνεται στις -74 μονάδες,
με τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων
(84%) να αναμένει μειωμένα επίπεδα κατασκευαστικής δραστηριότητας το επόμενο διάστημα. Από
τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών των
επιχειρήσεων βαίνουν ελαφρώς δυσμενέστερες,
με το 76% των επιχειρήσεων (από 73%) να εκτιμά
επιδείνωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας διευρύνονται στους 14 (από 12,9), ενώ στις προβλέψεις για τις τιμές κυριαρχούν σταθερά οι πτωτικές τάσεις (στις -23 από -29 μονάδες ο σχετικός
δείκτης). Μόλις 4% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι
η επιχειρηματική λειτουργία του διεξάγεται απρόσκοπτα, ενώ πάνω από τις μισές επιχειρήσεις
(56%) αναφέρουν ως σημαντικότερο εμπόδιο την
ανεπαρκή χρηματοδότηση και τη χαμηλή ζήτηση.
(Κέρδος 6/6/2011)
ΣΤΗΝ «ΠΑΓΙΔΑ» ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
Σε «βόμβα» για τον προϋπολογισμό χιλιάδων νοικοκυριών εξελίχθηκε η ρύθμιση του υπουργείου
Περιβάλλοντος για την «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων χώρων που παράνομα άλλαξαν χρήση.
Περίπου 600 χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων (που
έχουν υπαχθεί στη σχετική ρύθμιση) θα πληρώνουν εσαεί -σε όλες τις φορολογικές δηλώσειςνέες επιβαρύνσεις, την ύπαρξη των οποίων είχε
αποκλείσει η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ. Πλέον η επιφάνεια των τακτοποιημένων ημιυπαίθριων θα
συνυπολογίζεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2012 στον προσδιορισμό της επιφάνειας των ακινήτων στο πλαίσιο της εφαρμογής

των διατάξεων για ιδιοκατοίκηση, δωρεάν παραχώρηση, ενοικίαση ή έκπτωση τόκων δανείων. Οι
ημιυπαίθριοι δε θα φορολογούνται αναδρομικά,
όμως θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό
των τεκμηρίων, βάσει των τετραγωνικών μέτρων
της επιφανείας τους και με τις νέες αντικειμενικές αξίες. Όπως σημειώνει και η ΠΟΜΙΔΑ, όσοι
τακτοποίησαν τους συγκεκριμένους χώρους θα
επιβαρυνθούν σε όλες τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις με υψηλότατα τεκμήρια που δεν
καλύπτονται από τα μειωμένα εισοδήματά τους
με αποτέλεσμα να φορολογούνται βάσει διογκωμένων αντικειμενικών αξιών και τεκμηρίων διαβίωσης. Παράλληλα, οι ημιυπαίθριοι που είτε δεν
είχαν δηλωθεί στο Ε9 (δήλωση στοιχείων ακινήτων), είτε είχαν ήδη αναγραφεί ως βοηθητικοί χώροι, δεν απαιτείται να δηλωθούν ως κύριοι χώροι
στο Ε9 του2011. Όσον αφορά το Φόρο Ακίνητης
Περιουσίας (ΦΑΠ) για τους «τακτοποιημένους»
ημιυπαίθριους, δεν προβλέπεται καμία αλλαγή,
σε σχέση με το διάστημα πριν από την ένταξή τους
στη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω
ιδιοκτησία δεν αλλάξει χέρια. Εάν δηλαδή το «τακτοποιημένο» ακίνητο μεταβιβαστεί ή αποτελέσει
αντικείμενο γονικής δωρεάς, κληρονομιάς κ.ο.κ.,
τότε δηλώνεται στο ΦΑΠ με τη νέα του μορφή και
εμβαδόν.
(www.capital.gr 6/6/2011)
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΣΙΟΥ;

Φωτογραφία από το site της εφημερίδας «Πρώτο
Θέμα». Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street
Journal, η κυβέρνηση της Ελλάδας ετοιμάζεται να
πουλήσει δημόσια περιουσία ύψους 42,9 εκατ. δολαρίων (30 δισ. ευρώ), με στόχο τη μείωση του υπέρογκου δημόσιου χρέους της. Συνολικά, η Κτηματική
Εταιρεία του Δημοσίου έχει μία λίστα που περιλαμβάνει 75.000 κρατικά ακίνητα.

Πλέον δε θα απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας
για την αγορά ακινήτων από πολίτες χωρών εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Επιτέλους από τα λόγια
περνούμε στην πράξη, αντικρίζοντας την ελληνική πραγματικότητα και τις ιδιαιτερότητές της.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα θετικό μέτρο, το οποίο
ζητούσε η κτηματαγορά τουλάχιστον τα τελευταία
15 χρόνια» σημειώνει στο Capital.gr ο αντιπρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
της PANHOL Developments του ομίλου PANHOL
Γιάννης Παναγιωτίδης. Σήμερα για την απόκτηση ακινήτου από κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης (π.χ. Αμερικανοί, Ρώσοι ή Ελβετοί) στην
παραμεθόριο απαιτείται η υποβολή και έγκριση
αίτησης στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται για μία διαδικασία που διαρκεί στην καλύτερη
περίπτωση οκτώ μήνες και έχει οδηγήσει σε πρόωρο τέλος σημαντικό αριθμό επενδύσεων. Είναι
αξιοσημείωτο ότι το διάστημα 2007-2008, πριν το
ρούβλι κατρακυλήσει έναντι του ευρώ σε ιστορικά
χαμηλά, είχαν «παγώσει» δεκάδες πράξεις αγοραπωλησίας στη Βόρεια Ελλάδα από Ρώσους […]
Σύμφωνα με τη νέα τροπολογία του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, οι νομοί Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής παύουν να θεωρούνται παραμεθόριοι (για
την απόκτηση ακινήτου), ενώ σε όσες περιοχές
εξακολουθούν να θεωρούνται παραμεθόριες, οι
άδειες θα χορηγούνται σε περιφερειακό επίπεδο
από επιτροπές που συγκροτούνται για το σκοπό
αυτό και όχι σε κεντρικό επίπεδο και τελικά από
τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
(www.capital.gr 3/6/2011)
Η ΚΡΙΣΗ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟ …ΝΕΦΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μπορεί η οικονομική κρίση να πλήττει την τσέπη
των Ελλήνων, όμως την ίδια στιγμή δείχνει να δρα
ιδιαίτερα ευεργετικά, τουλάχιστον στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, για το περιβάλλον. Με τις
αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων να περιορίζουν
δραστικά τις μετακινήσεις των αυτοκινήτων, τα
ταξί να αποφεύγουν τις περιφορές στο δρόμο
προς άγραν πελατών, περιμένοντας σε επιμέρους
πιάτσες, αλλά και τη βιομηχανική παραγωγή να
υποχωρεί, η ατμόσφαιρα στη συμπρωτεύουσα
παρουσιάζει ποιοτική βελτίωση. Τη διαπίστωση
την ενισχύει και το γεγονός ότι η χρήση πετρελαίου θέρμανσης το χειμώνα που πέρασε ήταν λιγότερη λόγω των ήπιων συνθηκών που επικράτησαν. Ενδεικτικό της ποιοτικής αναβάθμισης στην
ατμοσφαιρική εικόνα της Θεσσαλονίκης είναι το
γεγονός ότι το 2010, η μείωση των αιωρούμενων
σωματιδίων στον αέρα της πόλης ήταν κατά περίπου 16% και αντίστοιχα οι υπερβάσεις στο σταθμό
μέτρησης της Οδού Βενιζέλου, στην «καρδιά» της
πόλης, περιορίστηκαν σχεδόν στο μισό (48%). Τα
ελπιδοφόρα στοιχεία που συνέλεξε, για το 2010,
το δίκτυο σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του δήμου Θεσσαλονίκης, παρουσίασε
ο προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος,
δρ χημικός μηχανικός και περιβαλλοντολόγος
Μάξιμος Πετρακάκης. Με θεσμοθετημένο όριο
τα 40μg/m3, η μέση ετήσια συγκέντρωση στο
σταθμό της Τούμπας ήταν 28 μg/m3, στο σταθμό
της Άνω Πόλης 27 μg/m3, στο σταθμό της 25ης
Μαρτίου 31 μg/m3 και στο σταθμό της Λαγκαδά
39 μg/m3. Μόνο στο σταθμό του κέντρου ο μέσος
όρος συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από το όριο (46
μg/m3), αλλά με σημαντικά χαμηλότερη από το
2009, όταν βρισκόταν στα 55 μg/m3.
(Ημερησία 7/6/2011)

Η ελληνική κρίση και τα σχέδια της κυβέρνησης
για πώληση δημόσιας περιουσίας δημιουργεί
«χρυσές» ευκαιρίες για αγορά τμημάτων ελληνικών νησιών και κρατικών ακινήτων γενικότερα, από ξένους επενδυτές, γράφει η Wall Street
Journal. Στο δημοσίευμα με τίτλο «Θέλετε να
αγοράσετε ένα κομμάτι ελληνικού νησιού;» επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας ετοιμάζεται να πουλήσει δημόσια περιουσία ύψους
42,9 εκατ. δολαρίων (30 δισ. ευρώ), με στόχο τη
μείωση του υπέρογκου δημόσιου χρέους της.
Προς πώληση ενδέχεται να διατεθούν το Καζίνο
της Πάρνηθας, ξενοδοχεία, ακόμα και ένα πολυτελές θέρετρο με γήπεδο γκολφ στη Ρόδο, αναφέρεται. Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου έχει
μία λίστα που περιλαμβάνει 75.000 κρατικά ακίνητα, με την κοινοπραξία να έχει επιφορτίσει την
Εθνική Τράπεζα να προωθήσει την πώληση 20-30
ακινήτων τους προσεχείς μήνες, σύμφωνα με το
γενικό διευθυντή του τμήματος ακινήτων της ΕΤΕ,
Αριστοτέλη Καρυστινό. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι περίπου
15 δισ. ευρώ μπορούν να εξασφαλισθούν από πω- ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΤΑ 20% ΩΣ ΤΟ 2020
λήσεις κρατικής περιουσίας.
Για την Ευρώπη η ώρα των αποφάσεων έφτασε,
(Πρώτο Θέμα 1/6/2011)
σε σχέση με τη δόμηση της παραγωγής και του
ΔΕ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΙΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ενεργειακού της μοντέλου για τις επόμενες δεκαΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ετίες, καθώς άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως
η Ασία, προσεγγίζουν αυτά τα επίπεδα γρηγορότεΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Στην κατάργηση της αναχρονιστικής ρύθμισης ρα, αμφισβητώντας το ρόλο της. Το 2010 οι ιδιωτου 1927, που μετατρέπει τις επενδύσεις σε πα- τικές επενδύσεις στον τομέα καθαρής ενέργειας
ραμεθόριες περιοχές σε γραφειοκρατικό Γολγο- στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 39% για να φτάσουν
θά, προχωρεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας […] το παγκόσμιο ρεκόρ των 37,5 δισ. ευρώ. Αυτό καθιστά την Κίνα τη νέα υπερδύναμη της καθαρής
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ενέργειας. Τα επόμενα χρόνια η τάση αναμένεται
να συνεχιστεί. Το 5ετές πλάνο της Κίνας (2011-15)
τοποθετεί τις βιομηχανίες της καθαρής ενέργειας
και της ενεργειακής αποδοτικότητας στο επίκεντρο της στρατηγικής της χώρας για ανάπτυξη,
εξαγωγές και βιομηχανικό εκσυγχρονισμό. Μέχρι
το 2015 ο τομέας της εξοικονόμησης ενέργειας
και της προστασίας του περιβάλλοντος στην Κίνα
αναμένεται να αποτιμάται στα 493 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι Ευρωπαίοι, για να ενισχύσουν τις
επενδύσεις σε πράσινα προϊόντα, υπηρεσίες και
υποδομές, χρειάζονται νέες και φιλόδοξες πολιτικές. Πολιτικές που δε θα υπονομεύονται από
τον υπερβολικό προστατευτισμό προς παρωχημένα βιομηχανικά συμφέροντα, εις βάρος των καινοτόμων βιομηχανιών και τομέων. Η Ευρωπαϊκή
Ενωση πρέπει να υιοθετήσει μια πιο φιλόδοξη
πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2020. Ο σημερινός στόχος της μείωσης των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%
μέχρι το 2020 δεν αποτελεί επαρκές κίνητρο για
τις επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες.
(Ελευθεροτυπία 5/6/2011)
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΦΟΡΟ-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων υπολογίζεται με
τον υψηλότερο συντελεστή (10%) στην Ευρώπη,
κάτι που λειτουργεί ως αντικίνητρο για την προσέλκυση επενδύσεων *Ο υψηλότερος στην Ευρώπη είναι και ο ΦΠΑ στα ακίνητα, κάτι που επίσης
λειτουργεί ως αντικίνητρο, ειδικά για τις επενδύσεις σε εξοχικά. Καμία χώρα δεν φορολογεί την
αγορά καινούριας κατοικίας με συντελεστή 23%
όπως η Ελλάδα. Προφανείς είναι οι αρνητικές
επιπτώσεις, ειδικά σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα μόνιμης παραθεριστικής
κατοικίας. *Είμαστε μία από τις δύο χώρες που
επιμένουν να μη φορολογούν την υπεραξία από
την αγοραπωλησία ακινήτων. Προτιμούμε να επιβαρύνουμε την επένδυση, φορολογώντας τον αγοραστή. *Η «πατέντα» των αντικειμενικών αξιών
δεν εφαρμόζεται μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει και σε
άλλες χώρες. Στις περισσότερες, όμως, η απόσταση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο στην Ελλάδα, όπου
αφήνει ορθάνοιχτα παράθυρα φοροδιαφυγής.
(Ελευθεροτυπία 5/6/2011)
50.000.000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
Πενήντα εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων
καταλήγουν κάθε χρόνο στα σκουπίδια. Πρόκειται για φάρμακα τα οποία είτε έχουν λήξει, είτε
δε χρησιμοποιούνται πια, καθώς οι πάσχοντες
ολοκλήρωσαν τη θεραπεία τους. Η αλόγιστη και
ανεξέλεγκτη απόρριψη των φαρμάκων μπορεί να
προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στον άνθρωπο
και το περιβάλλον, καθώς οι ουσίες τους παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και επομένως
μπορούν να προσβάλλουν τη διατροφική αλυσίδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε σε εκδήλωση για τη διαχείριση των οικιακών φαρμάκων σήμερα, Δευτέρα, ο πρόεδρος του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων κ. Ι. Τούντας, κάθε χρόνο
στην Ελλάδα διακινούνται περίπου 500 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων, από τα οποία υπολογίζεται ότι περί το 10% απορρίπτονται στους
κάδους αχρησιμοποίητα ή ληγμένα.
Όπως ανέφερε ο καθηγητής στη Σχολή Χημικών
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
κ. Ι. Ζιώμας, «το 2% των φαρμάκων που διακινούνται στην αγορά επιστρέφεται στις φαρμακοβιομηχανίες από φαρμακεία και φαρμακαποθήκες,
επειδή έχουν λήξει πριν ακόμα πουληθούν». Επιπλέον, σημείωσε, «ένα ποσοστό της τάξεως του
10% των περιεχομένων του οικιακού φαρμακείου
καταλήγει δυστυχώς μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα, στους όποιους χώρους διάθεσης. Πρόκειται για ληγμένα φάρμακα, στα οποία έχει παρέλθει ο χρόνος ασφαλούς χρήσης ή φάρμακα τα
οποία τελικά δε χρησιμοποιήσαμε για διάφορους
λόγους. Με διάφορους μηχανισμούς και κυρίως

μέσω της εισόδου τους στον υδροφόρο ορίζοντα,
οι φαρμακευτικές ουσίες, είτε αυτούσιες είτε μετασχηματισμένες, εισέρχονται στο βιολογικό μας
κύκλο».
(Το Βήμα 7/6/2011)
«ΟΧΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΑΘ- ΟΛΘ
Την αντίθεσή του στην προοπτική ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και
της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης εκφράζει σε ψήφισμά του το δημοτικό
συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Με το ψήφισμα το δημοτικό συμβούλιο ζητά να διατηρηθεί ο δημόσιος
χαρακτήρας τους, συμπληρώνοντας ότι “το νερό
είναι κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικής εκμετάλλευσης. Δεν
πρέπει επίσης να εκχωρηθεί ως φυσικός πλούτος, όπως και οι πηγές και όλα όσα συναποτελούν
το δίκτυό του, ώστε να φτάνει το νερό σε κάθε σπίτι, σε ιδιωτική εκμετάλλευση”.
(Μακεδονία 7/6/2011)

καθένα από αυτά τα φωνήματα συνδέεται με ένα
μοναδικό σήμα στον εγκέφαλο. Τα σήματα αυτά
μπορούν να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια της
δημιουργίας τους ενόσω το άτομο εκφράζει τα
φωνήματα είτε μιλώντας δυνατά είτε «μιλώντας»
στον εαυτό του χωρίς να βγαίνει ήχος. Προκειμένου να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους οι
ερευνητές ζήτησαν από τους εθελοντές να παράγουν τέσσερις επαναλαμβανόμενους ήχους –
«οο», «ah», «eh» και «ee». Καθώς οι εθελοντές
παρήγαγαν τους ήχους οι ειδικοί ήταν σε θέση να
ανιχνεύσουν τα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου
που αντιστοιχούσαν σε κάθε ήχο.
(Το Βήμα 30/5/2011)
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ «ΦΟΥΡΝΙΑ» Η ΕΥΑΘ
Στην πρώτη γραμμή των αποκρατικοποιήσεων
που θα επιχειρήσει να κάνει η κυβέρνηση το προσεχές διάστημα βρίσκεται η ΕΥΑΘ και σύμφωνα
με πληροφορίες που φτάνουν στο κτίριο επί της
Εγνατίας ίσως να είναι η πρώτη ΔΕΚΟ που θα
βγει στο σφυρί μέσα στο καλοκαίρι. «Η κυβέρνηση αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει την Εταιρεία
Ύδρευσης και Αποχέτευσης και αυτό σημαίνει ότι
προφανώς το μάνατζμεντ θα περάσει σε ιδιωτικά
χέρια, με ό,τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες. Οι
υποδομές και οι φυσικοί πόροι παραμένουν στα
χέρια του δημοσίου (σ.σ. ανήκουν στην ΕΥΑΘ Παγίων), όμως η χρήση του δικτύου και η τιμολογιακή πολιτική θα παραχωρηθούν στον επενδυτή και
ζητούμενο είναι το ποιος θα αναλάβει τη συντήρηση του δικτύου και την επέκτασή του», υποστηρίζουν στελέχη της εταιρείας. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι
η ιδιωτικοποίηση θα έρθει εντός του καλοκαιριού
και θα είναι βάσει του σχεδίου του 2009. Δίνουν
σχετικό προβάδισμα στην κοινοπραξία «Suez»«Ελλάκτωρ», διότι η δεύτερη ελέγχει τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού του Γαλλικού και
του διυλιστηρίου του Αλιάκμονα, ενώ σύμφωνα
με ορισμένους η «Suez» ελέγχει περίπου το 10%
του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ μέσω τρίτων.
«Η ιδιωτικοποίηση θα φέρει σε βάθος χρόνου
χαμηλότερης ποιότητας και ακριβότερο νερό στις
βρύσες των σπιτιών», τονίζουν εργαζόμενοι και
φορείς. Και είναι αλήθεια ότι, όπου το νερό το
διαχειρίζονται ιδιώτες, η τιμή του είναι ιδιαίτερα
τσουχτερή. Αυτό συμβαίνει στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες, στο Μπρίστολ
κ.ά., ενώ σε ορισμένες από αυτές τις πόλεις οι
δημοτικές αρχές μετά τις μεγάλες αντιδράσεις
του κόσμου αποφάσισαν να πάρουν υπό το δικό
τους έλεγχο τους σχετικούς οργανισμούς.
(Μακεδονία 6/6/2011)

ΤΙ ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΤΙ ΠΙΚΑΝΤΙΛΙ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Τι Κολωνάκι, τι Πικαντίλι: Οι έλληνες «λεφτάδες»,
όπως τους αποκαλεί η γερμανική εφημερίδα
«Die Welt», μεταφέρουν τα ευρώ τους στο Λονδίνο. Οι κτηματομεσίτες, προσθέτει, τρίβουν τα
χέρια τους. Οι πολυεκατομμυριούχοι από την Ελλάδα, αλλά και από την Πορτογαλία και την Ισπανία, επιλέγουν τη βρετανική πρωτεύουσα για να
διασώσουν τις «οικονομίες» τους. Και διάσωση
σημαίνει εδώ επένδυση σε ακίνητα. Σύμφωνα με
τη διευθύντρια του ινστιτούτου Savills Ressearch
Γιολάντα Μπάρνες, το ποσοστό των αγοραστών
ακινήτων από τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες σε
αριστοκρατικά προάστια όπως το Πικαντίλι, το
Μάιφερ και η Μπελγκράβια, αυξήθηκε το 2011
στο 14% (2010: 11%). Το αντίστοιχο ποσοστό των
αγοραστών από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία
σε αυτή την ομάδα αυξήθηκε από 25% σε 36%
αντιστοίχως. Σε ακίνητα αξίας 15 εκατομμυρίων
και πλέον το ένα, το σχετικό ποσοστό των αγοραστών από τις τρεις αυτές χώρες φτάνει μάλιστα το
50%. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από αρκετές τράπεζες, που εκπροσωπούν πελάτες από τον
ευρωπαϊκό Νότο. Οι μεσογειακοί ξένοι, σύμφωνα
με την κ.Μπάρνες, έρχονται να προστεθούν τώρα
στην αποικία των Ρώσων, Ινδών και Αράβων, που
είχαν κάνει νωρίτερα παρόμοιες αγορές. Και η
έλευσή τους σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη μετατροπή ευρώ σε βρετανικές στερλίνες τα τελευταία
χρόνια.
(Το Βήμα 25/5/2011)
ΣΤΑ 2,64 ΕΚΑΤ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΔΙΑΒΑΣΑΝ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙ- ΣΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ!
Τα αρχαία αντικείμενα που βρίσκονται στην αυλή
Αμερικανοί ερευνητές επέτυχαν να «δουν» τις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης θα
λέξεις να σχηματίζονται μέσα στον ανθρώπινο φιλοξενήσει η αποθήκη που θα κατασκευαστεί
εγκέφαλο! Το νέο επίτευγμα «ανάγνωσης» του στη δυτική ζώνη του περιβάλλοντα χώρου του
μυαλού αναμένεται να επιτρέψει κάποτε σε άτο- μουσείου. Το έργο, προϋπολογισμού 2.646.902
μα που σήμερα ζουν μέσα στη «σιωπή» λόγω ευρώ, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ «Μακεδονίας- Θράπαθήσεων ή τραυματισμών του εγκεφάλου να κης 2007- 2013» με σχετική απόφαση του γενι…μιλήσουν. Οι επιστήμονες από το Κέντρο για την κού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Καινοτομία στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία Μακεδονίας- Θράκης, Θύμιου Σώκου. Στο μεταξύ,
του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον τοποθέτησαν με αντίστοιχες αποφάσεις εντάσσονται στο ΕΣΠΑ
μια συστοιχία 64 ηλεκτροδίων στο κρανίο τεσσά- για χρηματοδότηση οι εργασίες αποκατάστασης
ρων ατόμων που έπασχαν από σοβαρής μορφής στο διατηρητέο συγκρότημα της πρώην σχολής
επιληψία. Αρχικός σκοπός της μελέτης ήταν να τεχνών και επαγγελμάτων (Σχολή Χαμηδιε), που
εξεταστεί τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλο θα μετατραπεί σε πολυχώρο πολιτισμού στην οδό
αυτών των ασθενών με αποτέλεσμα να προκαλού- Ελένης Ζωγράφου, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιερά
νται επιληπτικές κρίσεις. Ωστόσο τα ηλεκτρόδια Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο και στο μαυήλεγχαν παράλληλα τις περιοχές του εγκεφάλου σωλείο του Μουσά Μπαμπά στην Ανω Πόλη στη
οι οποίες θεωρείται ότι παράγουν την ομιλία. Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελεί το μοναδικό σωΠρόκειται για τον κινητικό φλοιό, την περιοχή του ζόμενο μνημείο του μοναστηριού των μπεκτασήWernicke καθώς και την περιοχή Broca. Οι συ- δων δερβίσηδων. Ο συνολικός προϋπολογισμός
γκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου παράγουν των τεσσάρων παραπάνω έργων ανέρχεται σε
τα 40 φωνήματα (πρόκειται για τους ξεχωριστούς 6.486.672 ευρώ.
φωνητικούς φθόγγους στην ομιλία) από τα οποία (Αγγελιοφόρος 6/6/2011)
«δομείται» η αγγλική γλώσσα. Οι ερευνητές ανακάλυψαν, όπως αναφέρουν στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Neural Engineering», ότι το
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λυψης από κατώτερο κλάδο (Τ.Ε.) μόνο ελλείψει
υπαλλήλων του ανώτερου κλάδου (Π.Ε.)
Άλλωστε και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 678/2005
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας, το γνωστικό αντικείμενο των Μηχανικών Π.Ε. διαφέρει κατά πολύ του αντίστοιχου των Μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης
και συνεπώς ουδεμία εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. μπορεί
να γίνει με αυτά των Διπλωματούχων Μηχανικών
n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Ε.Ι.
ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
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n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: NEA ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ενόψει της σύστασης των Οργανισμών της Εσω- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τερικής Υπηρεσίας των νέων Καλλικρατικών Κατά την 10η/2011 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΜΔήμων σε εφαρμογή του Ν.3852/10,κρίνουμε ΔΥΔΑ./ΚΜ έγινε ανασυγκρότηση του Διοικητικού
σκόπιμο να εκθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά Συμβουλίου. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ., μέχρι το τέμε την κάλυψη θέσεων ευθύνης στις Τεχνικές λος της θητείας, είναι η παρακάτω:
Υπηρεσίες .
Πρόεδρος: Αραβίδου Κική, Αγρονόμος ΤοπογράΗ πάγια θέση της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ είναι ότι φος Μηχανικός
ως Προϊστάμενοι Τεχνικών Υπηρεσιών πρέπει Αντιπρόεδρος: Μαργαριτόπουλος Μαργαρίτης,
να τοποθετούνται αποκλειστικά Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός
Μηχανικοί Π.Ε. και μόνον ελλείψει υπαλλήλων Γεν. Γραμματέας: Φουντουλίδου Λένα, Αγρονόμος
του κλάδου αυτού, να τοποθετούνται άλλες κατη- Τοπογράφος Μηχανικός
γορίες υπαλλήλων.
Ταμίας: Ζηκοπούλου Ηλέκτρα, Αρχιτέκτων ΜηΗ θέση μας αυτή προέρχεται από τις σημαντικές χανικός
ιδιομορφίες που παρουσιάζει ο κλάδος των Δι- Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Λαβασά Σοφία, Ποπλωματούχων Μηχανικών σε σχέση με τους λοι- λιτικός Μηχανικός
πούς κλάδους υπαλλήλων και έχουν να κάνουν Μέλος: Ανδρεάδου Παρθένα, Αγρονόμος Τοπομε:
γράφος Μηχανικός
• Την υποχρεωτική άδεια άσκησης επαγγέλματος Μέλος: Μακνέα Κριστίνα, Χημικός Μηχανικός
και το περιεχόμενο των επιμέρους επαγγελματι- Μέλος: Μακρής Χρήστος, Αγρονόμος Τοπογράκών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα, που αποτελούν φος Μηχανικός
αναγκαίες προϋποθέσεις για την πρόσληψή τους Μέλος: Τσιωνάς Γιάννης, Αγρονόμος Τοπογράφος
στο Δημόσιο, καθώς και για την άσκηση των υπη- Μηχανικός
ρεσιακών καθηκόντων τους κατά τις επί μέρους
ενέργειες παραγωγής του τεχνικού έργου.
n ΔΑΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ• Τις αυξημένες ποινικές ευθύνες για πράξεις ΝΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ
που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων Στις 29.9.2010 η παράταξή μας έστειλε στον
τους και που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε- Πρόεδρο και τη ΔΕ/ΤΕΕ επιστολή (αριθ. πρωτ.
σία τους ακολουθούν δια βίου.
27147/30-9-2010) σχετικά με την Εγκύκλιο που
• Τη μοναδικότητα της επαγγελματικής και υπη- είχε εκδώσει ο ΟΑΕΕ (Αρ. 79/17.9.2010) «Περί
ρεσιακής ευθύνης στην άσκηση του ρόλου τους υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των «παλαιστην παραγωγή Δημόσιων Τεχνικών Έργων και ών» ασφαλισμένων που ασφαλίζονται στο Ενιαίο
Μελετών στη χώρα μας, καθώς και στο σχεδια- Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και
σμό και την υλοποίηση χωροταξικών, οικιστικών παράλληλα ασκούν ασφαλιστέα, στον ΟΑΕΕ, δρακαι περιβαλλοντικών έργων, εφαρμόζοντας τη στηριότητα». Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο υποσχετική τεχνική νομοθεσία.
χρεούνταν όσοι ασφαλίστηκαν στο ΤΣΜΕΔΕ πριν
Όλα τα ανωτέρω οδηγούν στην αναγνώριση του την 1.1.93, που σήμερα είναι ασφαλισμένοι στον
διακριτού ρόλου των Διπλωματούχων Μηχανι- Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και ασκούν
κών Π.Ε., ενιαίου κύκλου σπουδών 5ετούς δι- δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του
άρκειας, από τους υπόλοιπους κλάδους 4ετούς ΟΑΕΕ και δεν είναι συναφής με την επαγγελμαδιάρκειας, καθώς και τη σαφή διαφοροποίηση τική ιδιότητα του μηχανικού, να υπαχθούν στην
των αποφοίτων Ανωτάτης Σχολής Πανεπιστημι- ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Όμως, όπως και τότε, είχαμε
ακού Επιπέδου (ΠΕ) από εκείνη των αποφοίτων επισημάνει ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ και ασφαλισμένοι λόγω
Προκαλεί δε, ανησυχία και μας βρίσκει κάθετα ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ ασκούν διάφορες παράλληλες
αντίθετους, το γεγονός της ισοπέδωσης διαφορε- δραστηριότητες, συναφείς με την ιδιότητα του
τικών κατηγοριών (ΠΕ και ΤΕ), μέσω της απλής Μηχανικού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιπαράθεσης των διαφορετικών κλάδων που προ- ων δραστηριοτήτων είναι:
βλέπονται για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης - Συμμετοχή (ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο μέλος)
στους νέους Ο.Ε.Υ, χωρίς τη διευκρίνιση της κά- σε εταιρία με εμπορικό ή βιομηχανικό αντικείμενο (π.χ. εισαγωγή & εμπόριο δομικών υλικών,
παραγωγή μεταλλικών κατασκευών κτλ.).
- Συμμετοχή (ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο μέλος) σε εταιρία παροχής συμβουλών ανάπτυξης
& οργάνωσης, εκπόνηση οικονομικών μελετών
και αξιολόγηση επενδύσεων (π.χ. χρηματοοικο-
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νομικές μελέτες για κατασκευή φωτοβολταϊκών
συστημάτων με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης, αξιολόγηση μεταστέγασης αποθηκών
ή παραγωγικών χώρων, αξιολόγηση εξαγορών
κτλ.).
- Συμμετοχή (ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο μέλος)
σε εταιρία παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης (π.χ.
σεμινάρια με τεχνοοικονομικό αντικείμενο).
Μηχανικοί-σύμβουλοι
επιχειρήσεων
(management consultants - χωρίς απαραίτητα
αμιγές τεχνικό αντικείμενο).
- Μεσίτες και σύμβουλοι ακινήτων και βιομηχανικών χώρων.
Τα παραδείγματα περιπτώσεων Μηχανικών που
ασκούν και άλλη δραστηριότητα είναι πολλά και
δύσκολα, διακρίνεται το τεχνικό αντικείμενο.
Γι’ αυτό και είχαμε κρίνει επιβεβλημένη την παρέμβαση του ΤΕΕ και του Τομέα Μηχανικών του
ΕΤΑΑ, διότι θεωρούσαμε αρκετά δύσκολο τον
προσδιορισμό της συνάφειας επαγγέλματος με
την ιδιότητα του Μηχανικού από τον ΟΑΕΕ. Ευτυχώς, τελικά, μάλλον μετά και τις παρεμβάσεις
μας, ο ΟΑΕΕ στις 16.3.2011 με αριθ. πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/22/25401 εξέδωσε την αριθμό 17 Εγκύκλιο με θέμα «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις
σχετικά με την υπαγωγή στον ΟΑΕΕ των “παλαιών” ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που παράλληλα
ασκούν ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα».
Στην παραπάνω Εγκύκλιο αναφέρεται χαρακτηριστικά «Όταν καθίσταται δύσκολος ο προσδιορισμός της συνάφειας του επαγγέλματος με την
ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού,
ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει βεβαίωση περί συνάφειας από τον αντίστοιχο Τομέα του ΕΤΑΑ στον οποίο υπάγεται (κυρίως για
υγειονομικούς και νομικούς) και από το Τεχνικό
Επιμελητήριο (για τους μηχανικούς)». Που αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι οι συνάδελφοι που ασκούν
δραστηριότητα συναφή με την ιδιότητα του Μηχανικού θα υποβάλλουν αίτηση στο ΤΕΕ, επισυνάπτοντας στοιχεία που θα αποδεικνύουν την
παραπάνω συνάφεια, για να πάρουν από αυτό τη
σχετική βεβαίωση, που θα υποβάλλουν εν συνεχεία στον ΟΑΕΕ για να εξαιρεθούν της υποχρέωσης ασφάλισης εκτός του ΕΤΑΑ και σε αυτόν.
Γι’ αυτό, με επιστολή της ΔΑΠ Μηχανικών προς
τη ΔΕ/ΤΕΕ στις 30 Μαρτίου 2011, ζητήσαμε την
κατάλληλη οργάνωση του Επιμελητηρίου τόσο για
την παραλαβή των σχετικών αιτήσεων όσο και για
την απόδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων σε
σύντομο χρονικό διάστημα.
Η ΔΑΠ Μηχανικών βλάπτει σοβαρά το κατεστημένο
n ΔΚΜ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 20112014
1. ΓΕΝΙΚΑ
Σε μια περίοδο όπου κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα, παραπαίει μπροστά στο
ενδεχόμενο της χρεοκοπίας και η οικονομική δυστοκία σε συνδυασμό με τα επαχθή για τους μηχανικούς κυβερνητικά μέτρα, έχουν οδηγήσει τον
κλάδο των μηχανικών σε κρίσιμες για την επιβίωσή του καταστάσεις, είναι απαραίτητη –πιο πολύ
από κάθε άλλη φορά- η ανάληψη πρωτοβουλιών
από την παράταξη, οι οποίες θα συμβάλλουν με
χρήσιμο και παραγωγικό τρόπο στην άρση των
παραπάνω αδιεξόδων. Η ΔΚΜ/ΤΚΜ θα πρέπει
να ανταποκριθεί με υψηλό αίσθημα ευθύνης στην
παραπάνω πρόκληση και να αξιοποιήσει στο έπακρο τα στελέχη της, προκειμένου να αποτελέσει
την επόμενη τριετία 2011-2014, αποφασιστικό
παράγοντα -μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου
και των φορέων στους οποίους έχει εκπροσώπους-στην επιβίωση και την ανασυγκρότηση της
χώρας, με τους μηχανικούς να συμμετέχουν με τις

17/421
ΤΕΥΧΟΣ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

γνώσεις τους σ’ αυτή δυναμικά και ουσιαστικά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω είναι η βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της παράταξης, μέσα από έναν ουσιαστικό
διάλογο που θα της δώσει τα απαραίτητα εργαλεία
και τις δυνατότητες, ώστε να υλοποιήσει με επιτυχία τους νέους προγραμματικούς της στόχους.
Στόχοι οι οποίοι θα βρίσκονται σε αρμονία με την
εφαρμογή ενός νέου οργανωτικού σχεδιασμού ο
οποίος θα δώσει βάρος:
• Στην παραγωγή και επικαιροποίηση των θέσεων και των προτάσεων της παράταξης τόσο για τα
αναπτυξιακά όσο και τα επαγγελματικά θέματα, οι
οποίες θα προκύπτουν μέσα από διάλογο με τους
συναδέλφους.
• Στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τα παραπάνω θέματα.
Οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να αφορούν τόσο τα
καθημερινά προβλήματα των συναδέλφων (π.χ.
εξυπηρέτηση των συναδέλφων από το ΤΣΜΕΔΕ)
όσο και θεσμικά και αναπτυξιακά ζητήματα (π.χ.
προτάσεις επί νομοσχεδίων,για το οικονομικό μοντέλο της χώρας κτλ.).
• Στην εξωστρέφεια και την επαφή με τους συναδέλφους ώστε οι παραπάνω θέσεις, προτάσεις
και παρεμβάσεις να έχουν τη μέγιστη δυνατή
αποδοχή και συμμετοχή τους.
2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
2.1 Παραγωγή και επικαιροποίηση των θέσεων
και των προτάσεων της παράταξης
Στο σημερινό ευμετάβλητο και δυσμενές οικονομικό περιβάλλον απαιτείται η συνεχής παραγωγή
θέσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που προκύπτουν τόσο από τη συνεχή επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών όσο και
από τις εν γένει αδυναμίες της ελληνικής πραγματικότητας. Τα θέματα για τα οποία θα πρέπει
άμεσα να υπάρξει επικαιροποίηση των θέσεών
μας είναι:
• Οι συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος και η
προάσπιση της επαγγελματικής ύλης των μηχανικών (επαγγελματικά δικαιώματα ,ελάχιστες αμοιβές, ποινικοποίηση του επαγγέλματος, ΜΗ.Κ.Ι.Ε.,
πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων, ΚΕΝΑΚ,
λειτουργία τεχνικών υπηρεσιών ειδικά μετά την
εφαρμογή του Καλλικράτη κτλ).
• Ασφαλιστικό-Φορολόγηση συναδέλφων-Λειτουργία ΕΤΑΑ-παροχές προς συναδέλφους.
• Διαδικασίες απόκτησης άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος.
• Θέματα ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού
που αφορούν τόσο την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας όσο και ευρύτερα ολόκληρη τη Χώρα
(χωροταξικά σχέδια, στρατηγικός σχεδιασμός
υποδομών, μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης του
ΠΣΘ, ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης κτλ.) .
• Προτάσεις για την αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας και τον τρόπο έκδοσης των
οικοδομικών αδειών
• Θέματα τεχνικής παιδείας και πιστοποίησης.
• Προτάσεις τόσο για τα προβλήματα των συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων όσο και για την
αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης γενικότερα.
• Προβλήματα νέων συναδέλφων και δημιουργία
ενός άτυπου γραφείου ευρέσεως εργασίας, όπου
οι νέοι συνάδελφοι θα μπορούν να βοηθούνται
στον τομέα της εύρεσης εργασίας.
• Νέες επαγγελματικές διέξοδοι για τον κλάδο
(παιδεία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καινοτομία και το μοντέλο ανάπτυξής της σύμφωνα με τις
προοπτικές που προσφέρει η σύγχρονη διεθνής
εμπειρία, πληροφορική, ίντερνετ, διεθνή προγράμματα υποδομών).
• Δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριότητας
από τους συναδέλφους (αναπτυξιακοί νόμοι και

τα κίνητρα που πρέπει να προσφέρουν σε σχέση
και με το ανταγωνιστικό πλαίσιο του ευρύτερου
βαλκανικού χώρου, κοιτίδες ανάπτυξης τεχνικών
επιχειρήσεων).
• Πρόγραμμα Καλλικράτης και διοικητική διάρθρωση της χώρας (προβλήματα εφαρμογής-προοπτικές).
2.2 Ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση παρεμβάσεων
Κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα, πρέπει να
αποτελέσει εκ νέου αντικείμενο προβληματισμού
για την παράταξη. Η επικαιροποίηση των θέσεών
μας θα πρέπει να γίνει μέσα από διάλογο με τους
συναδέλφους είτε άμεσα με συναντήσεις-εκδηλώσεις, είτε αξιοποιώντας τα τεχνολογικά μέσα
που μας προσφέρει το διαδίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Με αφορμή το συνέδριο και τις διαδικασίες
ανάδειξης των νέων κεντρικών οργάνων διοίκησης της παράταξης, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα συναντήσεις της Δ.Ε. της ΔΚΜ/ΤΚΜ
με επαγγελματικές ομάδες συναδέλφων, (ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλλοι, εργολήπτες, μελετητές κτλ) ώστε να ενημερώσουμε
τη νέα κεντρική Δ.Ε. της ΔΚΜ για τις προτάσεις
των συναδέλφων της Κεντρικής Μακεδονίας για
την αντιμετώπισή των προβλημάτων του κλάδου.
Η ανάγκη για συνεχή επικαιροποίηση των απόψεων της παράταξης-και μέσα από την οπτική γωνία
των συναδέλφων της περιφέρειας- είναι επιτακτική μια που η οικονομική κατάσταση στη χώρα
επιδεινώνεται με ραγδαίους ρυθμούς.
• Με αφορμή τη δημιουργία ενός blog ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων (http://dkmtkm.
com/wordpress), επιβάλλεται η επικαιροποίηση
της βάσης δεδομένων που κατέχει η ΔΚΜ με τα
στοιχεία επικοινωνίας των μελών της.
• Διοργάνωση εκδηλώσεων για κάποιους από
τους παραπάνω θεματικούς άξονες με προτεραιότητα σε θέματα και προβλήματα που σχετίζονται
με την επαγγελματική επιβίωση των συναδέλφων.
• Επαφή του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τα Προξενεία ξένων
χωρών που έχουν γραφεία στη Θεσσαλονίκη,
ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας
ενός προπαρασκευαστικού επιπέδου “επαγγελματικής μετανάστευσης”.
• Παρεμβάσεις μέσω των μελών μας που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ, του ΤΕΕ/
ΤΚΜ , των επιστημονικών και κλαδικών συλλόγων-συνδέσμων και της ΕΜΔΥΔΑΣ, για τη λήψη
πρωτοβουλιών από αυτούς τους φορείς για όλα τα
θέματα που αφορούν τόσο τον κλάδο όσο και την
ανάπτυξη της χώρας.
• Σύσταση εθελοντικών ομάδων δράσης είτε με
παράλληλη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνει το ΤΕΕ, είτε για αυτόνομες δράσεις
(όπως π.χ. διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων).
Αυτό το γεγονός θα ενεργοποιήσει τα μέλη και θα
τα φέρει σε καλύτερη επαφή και συνεργασία με
τη ΔΚΜ
• Aνάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση και
ενίσχυση της οικονομικής θέσης της ΔΚΜ (εγγραφή νέων μελών, κάλυψη συνδρομής από παλαιά μέλη, ενδεχόμενη αύξηση συνδρομής). Βελτιωμένη θέση στα οικονομικά συνιστά δυνατότητα
για περισσότερες δράσεις
2.3 Εξωστρέφεια –επικοινωνία με τους συναδέλφους
Σε μια περίοδο τόσο κρίσιμη, για να είναι η παράταξη χρήσιμη και παραγωγική θα πρέπει να

βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους συναδέλφους
και να λαμβάνει τα απαραίτητα μηνύματα για τα
προβλήματα και τις απόψεις τους. Αυτό θα πρέπει να είναι συνεχής επιδίωξη της παράταξης σε
συνδυασμό με την εξασφάλιση των απαραίτητων
προϋποθέσεων, ώστε η ΔΚΜ να είναι το όχημα
πραγματοποίησης συλλογικών δράσεων με τη
μέγιστη δυνατή συμμετοχή από την πλευρά των
συναδέλφων.
Για την επίτευξη των παραπάνω θα πρέπει να
υπάρχει συνεχής ενημέρωση των συναδέλφων
αλλά και των υπολοίπων πολιτών για τις θέσεις, τις
προτάσεις και τις πρωτοβουλίες της παράταξης
με την έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων.
Επιπλέον θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση το blog
της ΔΚΜ/ΤΚΜ (http://dkmtkm.com/wordpress),
όπου όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν θα μπορούν
να εγγράφονται και να καταθέτουν τις απόψεις
τους.
Τέλος σε συνεργασία με τις τοπικές διοικούσες
επιτροπές της ΔΚΜ/ΤΚΜ ανά νομό, θα πρέπει να
υπάρχει συνεχής επικοινωνία, είτε άμεση με συναντήσεις, είτε έμμεση με τα παραπάνω μέσα και
αυτό έτσι ώστε:
• Nα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιομορφίες κάθε
περιοχής και η διαφορά στα μεγέθη του επαγγελματικού αντικειμένου μεταξύ Θεσσαλονίκης και
Νομών, στη διαμόρφωση των θέσεων της παράταξης.
• Nα συμβάλλει η παράταξη στην αντιμετώπιση
των τοπικών προβλημάτων.
• Nα υπάρξουν πρωτοβουλίες ,παρεμβάσεις και
κινητοποιήσεις που δε θα περιορίζονται μόνο στη
Θεσσαλονίκη αλλά θα συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η δράση της παράταξης για την επόμενη τριετία 20112014 θα βασισθεί στο τρίπτυχο παραγωγή τεκμηριωμένων θέσεων – λήψη πρωτοβουλιών και
παρεμβάσεις-επικοινωνία και εξασφάλιση της
μέγιστης δυνατής συμμετοχής των συναδέλφων.
Οι τρεις αυτοί άξονες είναι αλληλένδετοι και με
κοινά πεδία δράσης.
n ΔΚΜ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ
Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών/Τμήματος
Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια της νέας στελέχωσης των Γραμματειών της παράταξης καλεί
τα μέλη και τους φίλους της που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν σ’ αυτές, να το δηλώσουν μέχρι τις
30/6/2011 ,στο dkmtkm@gmail.com.
Oι Γραμματείες της ΔΚΜ/ΤΚΜ είναι:
1. Οργανωτικού
2. Παραρτημάτων και Περιφέρειας
3. Επαγγελματικών θεμάτων
4. Προγράμματος
5. Οικονομικών θεμάτων
6. Νέων Μηχανικών
7. Ενημερώσεως και δημοσίων σχέσεων
Σε μια περίοδο που είναι απαραίτητη πιο πολύ από
κάθε άλλη φορά η συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις, η ΔΚΜ/ΤΚΜ επιχειρεί μια νέα προσπάθεια
με αφετηρία την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις
για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται πλέον άμεσα με την επαγγελματική επιβίωση
των συναδέλφων. Σ’ αυτή την προσπάθεια είναι
κρίσιμη η συμβολή όλων σας. n
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Η ΕΙΔΗΣΗ ΑΠΟ «ΕΓΚΥΡΟ» ΕΝΤΥΠΟ
του Ουρσουζίδη Ν. Γιώργου
Συνεχώς εμφανίζονται στην επικαιρότητα «νέα
στοιχεία» για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και μάλιστα από έγκυρα έντυπα, όπως
η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, που προσδίδουν κύρος και
αξιοπιστία σε απλές αλήθειες, πλην όμως χιλιοειπωμένες τα τελευταία χρόνια και στην Ημαθία,
μόνο που εδώ δεν καταφέραμε να πείσουμε τους
επαΐοντες διαχειριστές της ντόπιας και κεντρικής
εξουσίας, αλλά ούτε όσους θρέφονται παρασιτικά
γύρω από δαύτους, μικρούς και μεγάλους.
Αντιγράφω την τελευταία παράγραφο από το άρθρο του Παναγιώτη Μπουγάνη (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
9/5/11):
«Στην Ελλάδα η κυβέρνηση ψάχνει να βρει τρύπες
να τα θάψει, ζητώντας ελάχιστη βοήθεια από τους
πολίτες (και μόνο μέσω των μπλε κάδων όπου
υπάρχουν...).
Παράλληλα προωθεί τη δημιουργία φαραωνικών
εγκαταστάσεων με τεχνολογίες όπως η βιοξήρανση -που δεν προωθείται στην Ευρώπη και η
μεγαλύτερη εταιρεία του είδους στον κόσμο ανήκει στην ΗΛΕΚΤΩΡ, συμφερόντων Μπόμπολα- με
το τελικό προϊόν να είναι αδύνατο να αξιοποιηθεί
ενεργειακά, με αποτέλεσμα να ξαναθάβεται στους
ΧΥΤΑ!
Όπως γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου το
SRF που παράγει το νέο εργοστάσιο βιοξήρανσης
καταλήγει στον τοπικό Χώρο Υγειονομικής Ταφής.
Ότι δηλαδή συμβαίνει στα Άνω Λιόσια από το 2005,
όπου το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης παράγει χιλιάδες τόνους RDF με μεγάλο κόστος (89
ευρώ τον τόνο), οι οποίοι εν συνεχεία θάβονται
στον ΧΥΤΑ.»
Προσέξτε την τιμή ανά τόνο, και που καταλήγει το
περιβόητο SRF , που κατά τα άλλα θα μας έκανε
πλούσιους με την καύση του και την παραγωγή
ενέργειας εδώ στην Ημαθία, ενώ στην διακήρυξη

Πηγή φωτό: www.verianews.blogspot.com

του δικού μας έργου προβλέπονταν, και μάλιστα
«επί ποινή αποκλεισμού», η διάθεσή του σε ειδικά αδειοδοτημένες επιχειρήσεις προς ενεργειακή αξιοποίηση, ενώ αποκλειόταν το παραγόμενο
compost να διατεθεί ακόμη και για επικάλυψη
των απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ!
Ενώ στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι γνωστό εδώ
και χρόνια ότι, καταλήγει απ’ ευθείας σε ΧΥΤΑ!!
Αξίζει να επισημανθεί επίσης ότι, για την Ημαθία
δεν προβλέπεται «δεκάρα τσακιστή» επιδότηση,
ούτε για την κατασκευή της ΜΕΑ – ΧΥΤΥ, αλλά
ούτε και για το κόστος επεξεργασίας των απορριμμάτων, και όλα αυτά παρά τις κατηγορηματικές
δηλώσεις των υπουργών τόσο της προηγούμενης,
όσο και της σημερινής κυβέρνησης, για επιχορήγηση εκατομμυρίων ευρώ!
Η σημερινή οικονομική κατάσταση προσγείωσε τους πάντες στη ζοφερή πραγματικότητα την
οποία βιώνουμε, οι υποσχέσεις των μεγαλόσχημων πολιτικών με το «μικρό νου», κατά Πάγκαλο,
για ροή εκατομμυρίων ευρώ έγιναν άπιαστα όνειρα και εμμονές.
Βέβαια η Ημαθία πληρώνει ούτως ή άλλως το
«φόρο βλακείας» των επιλογών της, όμως ευτυχώς, το ντόπιο επιστημονικό δυναμικό κυριολεκτικά «διέλυσε» την απαράδεκτη σύμβαση, κατά
τη φάση του προληπτικού ελέγχου στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, περιορίζοντας κατά το δυνατό τις όποιες οικονομικές απαιτήσεις ήθελε προκύψουν στο
μέλλον.
Με την ευκαιρία θυμίζω, μερικά μόνο, από αυτά
που μας προέκυψαν από τη «δημοπρασία» του
δικού μας έργου:
• Ότι με μέριμνα και έξοδα των Ο.Τ.Α. θα γίνεται
η προδιαλογή των οργανικών απορριμμάτων από
τα λοιπά αστικά απορρίμματα;
• Μετά το άνοιγμα της μοναδικής οικονομικής
προσφοράς που προέκυψε από το διαγωνισμό, το
οικονομικό αντάλλαγμα προς τον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των «87,00 € (ογδόντα επτά ευρώ)
ανά τόνο εισερχόμενου απορρίμματος», πλέον
Φ.Π.Α., δηλαδή 94,83 € ανά τόνο (χωρίς επιδότηση), και για τα τρία ρεύματα εισερχομένων απορριμμάτων στη μονάδα.
• Είναι γεγονός, ότι το συνολικό κόστος αποκομιδής – προδιαλογής - επεξεργασίας των απορριμμάτων θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 190 € ανά τόνο.
Ήτοι 190 € x 60.000 ton. = 11.400.000 € /έτος,
τουλάχιστον!!
• « ….σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα λαμβάνει από τον ΚτΕ τουλάχιστον το
ποσό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη εγγυημένη
ποσότητα (42.669 τόνοι/έτος) ανεξαρτήτως αν
ο πρώτος διαχειρίζεται μικρότερες ποσότητες»,
ήτοι 4.046.301 € ανά έτος σε κάθε περίπτωση.
Και παρά την επαπειλούμενη οικονομική αφαίμαξη της Ημαθίας είναι βέβαιο ότι, το πρόβλημα
της διαχείρισης των απορριμμάτων δε θα λυθεί,
αλλά θα μετατοπισθεί στο μέλλον στις αίθουσες

των δικαστηρίων προς επίλυση διαφορών επί του
ζητήματος των αποζημιώσεων, η περίπτωση της
υποθαλάσσιας της Θεσσαλονίκης είναι νωπή για
να την ξεχάσουμε, ενώ το έργο ματαιώθηκε οριστικά το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να πληρώσει
ως ρήτρες το ποσό των 70.000.000€ στον Παραχωρησιούχο («Θερμαϊκής Οδού», της κοινοπραξίας των εταιρειών «Θεμελιοδομή», «Boskalis»
και «Ελλάκτωρ» του ομίλου Μπόμπολα), ενώ
το συνολικό κόστος για όλα αυτά τα χρόνια ενασχόλησης στο φορολογούμενο πολίτη είναι άλλα
300.000.000€; Ο λόγος του ναυάγιου της υποθαλάσσιας (ΥΠΠΟ) και το αμείλικτο ερώτημα που
τίθεται, αν δηλαδή, συμβαίνουν όλα αυτά τυχαία
ή αποτελούν στοχευμένη δράση, ώστε ο φορολογούμενος να πληρώνει, ως μη όφειλε από το
υστέρημά του , η απάντηση θα είναι σκληρή αλλά
δίκαιη, όμως δεν είναι αντικείμενο της παρούσης
επιστολής.
Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας, είναι
ανεξήγητη η εμμονή στην κατασκευή ενός εργοστασίου που ούτως ή άλλως δεν αντιμετωπίζει το
πρόβλημα, αλλά είναι και οικονομικά αδύνατο να
ανταπεξέλθουμε στο κόστος αποκομιδής – προδιαλογής - λειτουργίας του.
Στην περίπτωσή μας η ανώδυνη διέξοδος συνίσταται στη μη παραχώρηση των επί πλέον 32
στρεμμάτων δασικής έκτασης, που από «αβλεψία» δεν έγινε αντιληπτό ότι η αρχικά παραχωρηθείσα έκταση των 49 στρεμμάτων δεν επαρκούσε, ούτε από τον τεχνικό σύμβουλο, ούτε από
τους επισπεύδοντες, και έτσι εγκρίθηκε η Μ.Π.Ε.,
«δημοπρατήθηκε» το έργο, ολοκληρώθηκε ο
«διαγωνισμός», ανακηρύχθηκε ο «Ανάδοχος
ή Παραχωρησιούχος», στη συνέχεια υπεγράφη
η «σύμβαση» μεταξύ ΕΣΔΑ και ΗΛΕΚΤΩΡ και
αίφνης ανακάλυψε η «ΗΛΕΚΤΩΡ» πως «…η
παραχωρηθείσα έκταση δεν επαρκεί πλέον για
την κατασκευή του έργου καθώς είναι προφανές
ότι θέλοντας να εκπληρώσουμε τους όρους του
Υπουργείου Πολιτισμού προκύπτουν επιπλέον
ανάγκες σε έκταση…», όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται στο με αρ.πρ.24 - 5/4/2010 έγγραφο
της ΗΛΕΚΤΩΡ προς τον ΕΣΔΑ, μόνο που η απόφαση του ΥΠΠΟ εκδόθηκε στις 19/01/09 , ενώ η
σύμβαση υπεγράφη στις 26/3/1010, είναι γνωστό
δε, ότι τα όσα διαλαμβάνονται στη σύμβαση είναι
απολύτως δεσμευτικά και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Με τη διαφαινόμενη αναγκαστική επιλογή, έστω
προσωρινή λύση του προβλήματος, που προβλέπει
την μεταφορά των απορριμμάτων του Ν.Ημαθίας
στο ΧΥΤΑ της Κοζάνης, με συνολικό κόστος 50€
ανά τόνο, ώστε να αποφύγουμε τα επαπειλούμενα
πρόστιμα, αλλά κυρίως να σταματήσει το έγκλημα σε βάρος της υγείας των πολιτών της Ημαθίας, είναι αδιανόητο να υπάρχουν εγκέφαλοι που
να επιμένουν στο ψευτοδίλημμα της «θέσης 12»
και την κατασκευή ενός εκτρώματος στην πανέμορφη πλαγιά των Πιερίων, εκατό μέτρα πάνω
από τη λίμνη του Αλιάκμονα και αντίκρυ από το
μπαλκόνι της Βέροιας, την «ελιά» n
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ

O ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

Βιβλιοπαρουσίαση

Βιβλιοπαρουσίαση

Ποια χαρακτηριστικά αποκτά η αρχιτεκτονική σε
περίοδο κρίσης; Απαντήσεις δίνει το νέο βιβλίο
του καθηγητή του ΑΠΘ και αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας των Αθηνών, Αναστάσιου Μ.
Κωτσιόπουλου.
Το βιβλίο, με τίτλο «Η αρχιτεκτονική σε περίοδο
κρίσης», αναπτύσσεται σε 112 ενδιαφέρουσες
σελίδες. Σύμφωνα με τον επιμελητή της έκδοσης,
Αντρέα Γιακουμακάτο, «βασική είναι η ανάγνωση
από τον Κωτσιόπουλο της εξέλιξης των σύγχρονων φαινομένων: μέσω κατατάξεων ή ταξινομήσεων, εργαλείων βασικών της κριτικής τέχνης,
επικεντρώνεται σε δίπολα που χαρακτηρίζονται
από ροηκότητα και κυκλικότητα, κατακτούν κάποια στιγμή την οντότητα καθολικού ρεύματος για
να επανακυκλωθούν στη συνέχεια μεταλλαγμένα
και απαλλαγμένα από την πρωτογενή και στιβαρή ιδεολογική τους αποσκευή (για παράδειγμα
μοντέρνο κίνημα/υστερομοντέρνος μινιμαλισμός,
μεταμοντέρνο κίνημα/σύγχρονος εξπρεσιονισμός,
με την αρχιτεκτονική της υψηλής τεχνολογίας να
διεκδικεί τη δική της αυθύπαρκτη οντότητα)».
Κατά τον κ. Γιακουμακάτο, στη σκέψη του συγγραφέα το υλικό της σύγχρονης διεθνούς αρχιτεκτονικής είναι ζωντανό και εύγλωττο, έτσι ώστε το
μικρό αυτό βιβλίο να μετατρέπεται σε ένα από τα
πιο καθαρόαιμα δοκίμια κριτικής των τελευταίων
χρόνων στην Ελλάδα.
«Ο συγγραφέας γνωρίζει καλά τους κανόνες του
παιχνιδιού ώστε να χρησιμοποιεί το εργαλείο της
κριτικής χωρίς τούτο να κινδυνεύει να εκραγεί
ανάμεσα στα χέρια του (με ανήκεστες και ανήκουστες προσωπικές βλάβες, όπως ως γνωστόν
συμβαίνει συχνά στον κόσμο της αρχιτεκτονικής).
Επιχειρεί με τρόπο λόγιο και συγκροτημένο μια
πολύ ενδιαφέρουσα σύζευξη θεωρίας και κριτικής, παράγοντας ταυτόχρονα ένα είδος «ιστοριογραφίας του παρόντος». Θέτει εντέλει όσο λίγοι
στον τόπο μας σαφή και διαυγή ερωτήματα για το
χαρακτήρα και τις επιλογές της αρχιτεκτονικής
του καιρού μας», καταλήγει. Η τιμή του βιβλίου
είναι 15,80 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι ο συγγραφέας είναι καθηγητής
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. και, από το
2008, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Σπούδασε στο Α.Π.Θ. (δίπλωμα αρχιτέκτονα, διδακτορικό δίπλωμα και υφηγεσία) και το University
of Edinburgh (Ph.D.). Έχει πολυετή επιστημονική
και συγγραφική δραστηριότητα στο χώρο της θεωρίας της αρχιτεκτονικής, με γνωστότερο βιβλίο
του το «Κριτική της Αρχιτεκτονικής Θεωρίας», ενώ
έχει και εκτεταμένο αρχιτεκτονικό έργο. Κτίριά του
έχουν διακριθεί, με σημαντικότερη διάκριση το
βραβείο Αρχιτεκτονικής 2000 του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, και έχουν επανειλημμένως
δημοσιευθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως
στους παγκόσμιους άτλαντες “The Phaidon World
Atlas of Architecture” και “The Phaidon Atlas of
21st Century World Architecture”. n

Στις 26 Μαΐου 2011 έγινε η παρουσίαση του νέου
μυθιστορήματος του συναδέλφου Θεόδωρου Xατζηαναστασίου (M-H Μηχανικού EMΠ), με τίτλο
«O Πέτρος μέσα απ’ τους καθρέφτες» (Εκδότης:
University Studio Press).στην αίθουσα δεξιώσεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Την παρουσίαση του έργου έκαναν οι Σπύρος
Tσαφαράς (αρχαιολόγος), Tάσος Αποστολίδης
(συγγραφέας – εκπαιδευτικός) και Μάρνη Χατζηεμμανουήλ (δημοσιογράφος), αποσπάσματα
διάβασε η ηθοποιός και φιλόλογος Μαρία Ράπτη
και την παρουσίαση συντόνισε ο δημοσιογράφος
Απόστολος Λυκεσάς.
Στο νέο του μυθιστόρημα ο συνάδελφος χρησιμοποιεί ένα ευρηματικό τρόπο για να παρουσιάσει το
βίο και την πολιτεία του άγνωστου στο ευρύ κοινό
Πέτρου, του σαμποτέρ της ηλεκτρογεννήτριας του
Αλλατίνι στα 1944. Με το σαμποτάζ απετράπη η μετάδοση του λόγου του Χίτλερ στη Θεσσαλονίκη.
Οι «καθρέφτες» του τίτλου είναι πέντε αφηγητές
που διηγούνται, ο καθένας τους ξεχωριστά, βιωματικές εμπειρίες και αναμνήσεις τους στο συγγραφέα. Στις διηγήσεις περιλαμβάνονται κοινές
δράσεις τους με τον Πέτρο, σκέψεις τους γι’ αυτόν, αλλά και ακούσματα σχετικά με τη γενικότερη
συμπεριφορά του. Tα «καθρεφτίσματα» συναρμόζονται σε μια γλαφυρή αναπαράσταση γεγονότων,
που καλύπτουν χρονικά τον 20ο αιώνα, ενώ ταυτό-

χρονα με τη μέθοδο του φλας-μπακ ανατέμνεται
διεξοδικά η ζωή του κεντρικού ήρωα.
Δε μας ξαφνιάζει η συγγραφική δραστηριότητα
του συναδέλφου, για την οποία έχουμε γράψει
επαινετικά σχόλια και προ τριετίας. Μας ξαφνιάζει όμως ο πρωτότυπος τρόπος δόμησης του έργου του, η μέθοδος με την οποία ανατέμνει τους
χαρακτήρες των πρωταγωνιστών του και η απλότητα με την οποία μεταφέρει τον αναγνώστη στον
τόπο και στο χρόνο της αφήγησης. n

ΟΔΗΓΟΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Βιβλιοπαρουσίαση
Νέα έκδοση, με τίτλο «Οδηγός Θερμομόνωσης
και Στεγανοποίησης», κυκλοφόρησε πρόσφατα
από τις εκδόσεις ΚΤΙΡΙΟ. Η έκδοση είναι μοναδική στην Ελλάδα και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να δώσει ιδέες και λύσεις σε
αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, διακοσμητές, κατασκευαστές και φοιτητές.
Αρχής γενομένης με μια κατατοπιστική παρουσίαση του περιεχομένου του Κ.Εν.Α.Κ., στο βιβλίο
περιγράφονται λεπτομερώς κατασκευαστικές
λύσεις θερμομόνωσης και στεγανοποίησης,
χρήσεις δομικών στοιχείων και ιδιότητες μονωτικών υλικών, όπως προκύπτουν και από τις
απαιτήσεις που θέτει ο Κ.Εν.Α.Κ.
Αναλυτικότερα, στις 220 σελίδες της έκδοσης
αναλύονται τα εξής:
• H θερμική προστασία της κτιριακής κατασκευής.
• Τα θερμομονωτικά υλικά.
• Η θερμομόνωση των δομικών στοιχείων.
• Η υγρασία στις κτιριακές κατασκευές.

• Τα στεγανοποιητικά υλικά.
• Η προστασία δομικών στοιχείων από την υγρασία.
Για παραγγελίες απευθύνεστε στο τηλέφωνο
2310480340 και στην ιστοσελίδα www.ktirio.
gr. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Νικόλαος Πέντζος

Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Β. Ελλάδος

«Νέοι φόροι σημαίνουν βαθύτερη ύφεση»
n Aλεξάνδρα Γούτα
Η επιβολή έμμεσων
ή άμεσων φόρων έχει
οδηγήσει τη χώρα σε
πολύ μεγάλη ύφεση. Το
-7,6% της ύφεσης του
τελευταίου τριμήνου του
2010, αποδεικνύει του
λόγου το αληθές.
Οι πρόωρες εκλογές
πιστεύω ότι δε θα προσέφεραν κάτι ουσιαστικό
για την έξοδο της χώρας
από το Μνημόνιο. Κυρίως θα δημιουργούσαν
κλίμα αναστάτωσης, ενώ
θα ξοδεύονταν χρήματα
που έχει ανάγκη η χώρα.
Η σύμπνοια κυβέρνησης και εργαζομένων
χωρίς τις αγκυλώσεις του
παρελθόντος μπορεί να
οδηγήσει σε ένα γρήγορο
και αποτελεσματικό
πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που θα είναι
για το καλό της χώρας
Πιστεύω ότι μέρα με
τη μέρα τα πράγματα
αλλάζουν στη χώρα. Η
νοοτροπία των πολιτών
αλλάζει. Δυστυχώς
έπρεπε να φτάσουμε στο
χείλος του γκρεμού για
να συνειδητοποιήσουμε
τα αυτονόητα.
Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που ανήκουν
στον κλάδο των δομικών
υλικών είναι κατά κύριο
λόγο, ενεργοβόρες. Η
τιμή της ενέργειας έχει
αυξηθεί κατά 17% σε ένα
χρόνο, ενώ οι τράπεζες
μειώνουν καθημερινά
τα όρια χρηματοδότησης
των επιχειρήσεων και οι
φόροι αυξάνονται. Μετά
τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι βιομηχανίες
έχουν το μικρότερο μερίδιο ευθύνης για πιθανές
αυξήσεις τιμών.

Ουδεμία ελπίδα για γρήγορη επαναφορά έχουν η
ελληνική οικονομία και η Ελλάδα, όσο τα κυβερνητικά μέτρα εστιάζονται στην επιβολή άμεσων
ή έμμεσων φόρων, όπως υποστηρίζει, σε συνέντευξή του στο «Τ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Β. Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Νίκος Πέντζος.
Κατά τον κ .Πέντζο, που πρόσφατα επανεξελέγη
πρόεδρος του ΣΒΒΕ για δεύτερη συνεχή θητεία,
η λύση θα ήταν τα έσοδα να προέλθουν από την
πάταξη της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής
και της εισφοροδιαφυγής, αλλά και από τη μείωση των κρατικών δαπανών και τον περιορισμό
του κράτους.
Τάσσεται υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά υπό
προϋποθέσεις και εξηγεί γιατί θεωρεί ότι οι πρόωρες εκλογές δεν ενδείκνυνται αυτή τη στιγμή
για την Ελλάδα, ενώ επιχειρηματολογεί σε σχέση
με το γιατί πιστεύει ότι οι βιομηχανίες έχουν το
μικρότερο μερίδιο ευθύνης στις αυξήσεις των
τιμών των δομικών υλικών.
Ο γεννηθείς το 1971 Νίκος Πέντζος είναι ο νεότερος πρόεδρος βιομηχανικού συνδέσμου στην
Ελλάδα. Ανήκει στην τρίτη γενιά διοικούντων τη
βιομηχανία ΖΑΝΑΕ, ενώ διαδέχτηκε στο «τιμόνι» του ΣΒΒΕ το Γεώργιο Μυλωνά της ΑΛΟΥΜΥΛ.

ιδιωτικοποιήσεις τα επόμενα χρόνια. Ο ΣΒΒΕ θα
στηρίξει κάθε προσπάθεια που κατά τη γνώμη
του είναι προς όφελος της χώρας απ’ όπου και αν
αυτή προέρχεται.
Τελικά, η σύμπνοια κυβέρνησης και εργαζομένων
χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόντος μπορεί να
οδηγήσει σε ένα γρήγορο και αποτελεσματικό
πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που θα είναι για
το καλό της χώρας, και του κοινωνικού συνόλου.

Άλλωστε η επιβολή έμμεσων ή άμεσων φόρων
είδαμε ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε πολύ μεγάλη ύφεση. Το -7,6% της ύφεσης του τελευταίου
τριμήνου του 2010, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

n Τα χρέη του δημοσίου προς τις επιχειρήσειςμέλη σας ξεπερνούν το μισό δισ. ευρώ. Έχετε
προσδιορίσει πόσο μπορούν να αντέξουν χωρίς
να τα εισπράξουν; Τι προτείνετε να γίνει;
n Πρόσφατα, ο Αυστριακός καθηγητής Φ. Σνά- Οι επιχειρήσεις στη χώρα, αλλά ειδικά στην περιιντερ, θεωρούμενος ως «νούμερο ένα» ειδικός φέρεια βρίσκονται πλέον στα όριά τους. Πιστεύω
στην παραοικονομία, δήλωσε ότι τυχόν πρόσθε- ότι ο προσφορότερος τρόπος για την εξασφάλιτοι φόροι στην Ελλάδα απλά θα διογκώσουν την ση της συνέχειας και βιωσιμότητας των επιχειπαραοικονομία και θα διώξουν τις επιχειρήσεις ρήσεων είναι ο συμψηφισμός των οφειλών των
προς τα ..Σκόπια. Τί περιθώρια έχει σήμερα η επιχειρήσεων προς το κράτος με τις οφειλές του
Ελλάδα να μειώσει δραστικά τη σκιώδη οικονο- κράτους προς τις επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη
μία, που κατά ειρωνικό τρόπο λειτουργεί σταθε- πρόταση μπορεί να γίνει πραγματικότητα αρκεί
η κυβέρνηση να θελήσει να υλοποιήσει την ήδη
ροποιητικά;
Όταν το φορολογικό σύστημα γίνει δικαιότερο και θεσμοθετημένη σχετική διαδικασία που τώρα
παραμείνει σταθερό για μερικά χρόνια, τότε είμαι δεν υλοποιεί. Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει
βέβαιος ότι η νοοτροπία θα αλλάξει και το μέγε- η κυβέρνηση να πληρώνει τις οφειλές της στις
θος της παραοικονομίας θα περιοριστεί. Αν μάλι- επιχειρήσεις, αλλιώς θα είναι η κύρια υπεύθυνη
στα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση σύντο- για το κλείσιμο επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν
μα, τότε η μείωση των φορολογικών συντελεστών προβλήματα ρευστότητας.
ελπίζω ότι θα δράσει καταλυτικά στην κατεύθυνn Ποια είναι η άποψή σας για την αποτελεσματιση περιορισμού της παραοικονομίας.
κότητα των μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης,
n Ξεκινάω από την επικαιρότητα για τις ιδιωτικοποιήσεις. Στη λίστα που ανακοινώθηκε από n Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο πλαίσιο του μνημονίου; Είσαστε αισιόδοξος
την κυβέρνηση υπάρχει το νερό (ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ) πρότεινε μείωση της φορολογίας για τις επιχει- για την Ελλάδα; Θεωρείτε ότι μπορούμε όντως να
και τα λιμάνια (ΟΛΘ, ΟΛΠ). Κατά την άποψή σας, ρήσεις στο 15%. Θα πετύχαινε το σκοπό του ένα επιστρέψουμε στις αγορές το 2012;
υπάρχουν τομείς που δεν πρέπει να ιδιωτικοποι- τέτοιο μέτρο; Και κατά την άποψή σας, μπορεί να Όσο τα μέτρα εστιάζονται στην επιβολή άμεσων
εφαρμοστεί χωρίς να προκαλέσει την κοινωνική ή έμμεσων φόρων με αποτέλεσμα τη μείωση
ηθούν;
Είχαμε από την αρχή τοποθετηθεί ως Σύνδεσμος αντίδραση, όταν οι φόροι για τους μισθωτούς και του εισοδήματος των πολιτών και τη μείωση της
αγοραστικής τους δύναμης, δεν έχουμε καμιά
ότι είμαστε υπέρ της αξιοποίησης της δημόσιας τους συνταξιούχους «καλά κρατούν»;
περιουσίας αλλά όχι χωρίς προϋποθέσεις. Πρέπει Η μείωση των συντελεστών φορολογίας για τις ελπίδα. Νομίζω ότι όλοι πλέον έχουμε καταλάβει
να υπάρξουν σχέδια ανάπτυξης από τους επίδο- επιχειρήσεις θεωρώ ότι θα έδιναν μια ανάσα ότι η λύση είναι τα έσοδα να προέλθουν από την
ξους αγοραστές τα οποία απαραίτητα θα πρέπει ρευστότητας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα τη πάταξη της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής,
να συνδυάζονται με ρεαλιστικό πρόγραμμα επεν- δύσκολη χρονική περίοδο που περνάμε, αλλά θα της εισφοροδιαφυγής, της μείωσης των κρατικών
δύσεων για την επόμενη πενταετία, με σεβασμό προσέλκυε και ξένες επενδύσεις. Πιστεύω όμως δαπανών και από δράσεις που υποστηρίζουν την
και στους ανθρώπινους πόρους, σε καθέναν από ότι κεντρικό ζητούμενο κατά την τρέχουσα κρί- ανάπτυξη.
σιμη περίοδο είναι ο περιορισμός των ορίων του Αναφορικά με το ερώτημά σας, για επιστροφή της
τους οργανισμούς που αυτοί ενδιαφέρονται.
κράτους, και το κυριότερο ο περιορισμός του κό- χώρας στις αγορές το 2012 πιστεύω ότι πρέπει να
n Οι αντιδράσεις από πλευράς συνδικαλιστών στους λειτουργίας του. Αν τα κυβερνητικά μέτρα ανατρέξουμε στις σχετικές δηλώσεις κυβερνητιγια τις ιδιωτικοποιήσεις, ξεκίνησαν ήδη: τι πρέ- δώσουν έμφαση στο συγκεκριμένο σημείο τότε κών στελεχών, εννοείται αρμοδιότερων εμού για
πει να πράξει η κυβέρνηση από τώρα, για να μην πιστεύω ότι έχουμε ελπίδες να δούμε τη χώρα το θέμα, με βάση τις οποίες η χώρα θα επιστρέψει
ξαναδούμε κλειστά λιμάνια και τη χώρα κομμένη μας να αναπτύσσεται από τώρα και στο εξής σε στις αγορές μετά το 2013.
ορθολογική βάση.
στα δύο;
Η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με Τέλος να σας θυμίσω ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχα- n Έχετε πει ότι το ύψος των συνολικών συγχρητους εργαζόμενους ούτως ώστε να τους δώσει νιών Βορείου Ελλάδος εδώ και ένα χρόνο έχει ματοδοτήσεων, της τάξης των 130 δισ. ευρώ, οι
με ειλικρίνεια να κατανοήσουν ότι υπάρχει προ- υποστηρίξει επανειλημμένα δημοσίως ότι είναι οποίες έχουν «τρέξει» στη χώρα από την εποχή
οπτική ανάπτυξης και απασχόλησης στην εται- αντίθετος με την επιβολή άμεσων και έμμεσων των Ολοκληρωμένων Μεσογειακών Προγραμρεία στην οποία ανήκουν ενδεχομένως και με τις φόρων, ενώ επίσης συνεχώς υποστηρίζει τη δι- μάτων μέχρι και το ΕΣΠΑ, είναι μεγαλύτερο από
ασφάλιση με κάθε τρόπο των χαμηλών εισοδη- το δάνειο με την τρόικα κι όμως, δεν είδαμε ουμάτων για την εξασφάλιση τελικά της κοινωνικής σιαστικά αποτελέσματα (βλ. και λίστα IMD). Τελικά, υπάρχει ελπίδα γι’ αυτή τη χώρα; Έχουμε
συνοχής.
ξυπνήσει σε επίπεδο νοοτροπίας (πολιτικοί και
πολίτες) ή κοιμόμαστε ακόμη, όπως υποστηρίζουν οι Ισπανοί στις διαδηλώσεις τους («με το
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
γνωστό σύνθημα «μη φωνάζετε θα ξυπνήσετε
τους Έλληνες»;
Πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα τα πράγματα αλλάζουν στη χώρα. Η νοοτροπία των πολιτών αλλάζει
και πιστεύω ότι αυτό είναι θετικό για το μέλλον
της πατρίδας μας το πολιτικό σύστημα και τον
τρόπο διακυβέρνησης. Όλοι περιμένουμε να φύγουμε από παθογένειες του παρελθόντος, γιατί
μόνον έτσι θα δούμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης
βασισμένο σε στέρεες βάσεις. Δυστυχώς έπρεπε
να φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού για να συνειδητοποιήσουμε τα αυτονόητα.
n Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για τη χώρα είναι
ζητούμενο. Προλαβαίνουμε να το …βρούμε και
να το εφαρμόσουμε πριν να είναι πολύ αργά;
Πιστεύω πως ναι, αν λάβουμε υπόψη μας και την
αύξηση των εξαγωγών το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για υγιή αντίδραση της εγχώριας επιχειρηματικότητας, η οποία προσπαθεί να
διατηρήσει την παραγωγική της βάση στη χώρα
υποκαθιστώντας το χαμένο μερίδιο αγοράς από
την πτώση στην εγχώρια κατανάλωση, με πωλήσεις σε αγορές του εξωτερικού.
n Η οικοδομή στην Ελλάδα «ανακαλύπτει» ολοένα νεότερα χαμηλά, αλλά την ίδια ώρα, οι τιμές
των δομικών υλικών παραμένουν όχι απλά αμετακίνητες, αλλά με διαρκώς αυξητική τάση. Γι’
αυτό ευθύνονται ασφαλώς και οι βιομηχανίες
δομικών υλικών. Ποια είναι η άποψή σας για το
θέμα;
Σας θυμίζω ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που
ανήκουν στον κλάδο των δομικών υλικών είναι
κατά κύριο λόγο, ενεργοβόρες. Η τιμή της ενέργειας έχει αυξηθεί κατά 17% το χρονικό διάστημα
Δεκεμβρίου 2009 – Δεκεμβρίου 2010. Επίσης,
αυξάνονται τα επιτόκια δανεισμού των επιχειρήσεων την ίδια στιγμή που οι τράπεζες μειώνουν
καθημερινά τα όρια χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Ακόμη, αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων ενώ έχουν αυξηθεί οι
τιμές εισαγωγών για τη βιομηχανία.
Μετά τα παραπάνω είναι φανερό ότι για πιθανές
μικρές αυξήσεις στα τελικά προϊόντα δομικών
υλικών, οι βιομηχανίες έχουν το μικρότερο μερίδιο ευθύνης.

έχουν ή δεν έχουν πραγματική βάση.

Στη διοργάνωση δύο μονοήμερων εξειδικευμένων σεμιναρίων, με αντικείμενο τους ηλεκτροn Μπορεί ν’ αντέξει η Ελλάδα πρόωρες εκλογές νικούς ζυγούς και την ογκομέτρηση δεξαμενών,
στην παρούσα φάση;
προχωρά τον Ιούνιο, σε Αθήνα (29/6 και 30/6) και
Οι πρόωρες εκλογές πιστεύω ότι δε θα προσέφε- Θεσσαλονίκη (20/6 και 24/6), το Ελληνικό Ινστιραν κάτι ουσιαστικό στην πορεία ανάταξης της ελ- τούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ). Τα αντικείμενα των σεληνικής οικονομίας και στην έξοδο της χώρας από μιναρίων είναι:
το Μνημόνιο. Κυρίως θα δημιουργούσαν κλίμα
αναστάτωσης στις διεθνείς αγορές και αύξησης 1. Διακρίβωση μη αυτόματων ηλεκτρονικών
της αναξιοπιστίας της χώρας και του εγχώριου ζυγών βάσει της νέας οδηγίας της EURAMET. Η
πολιτικού συστήματος διεθνώς, όπως επίσης θα οδηγία αυτή θα υιοθετηθεί άμεσα από το ΕΣΥΔ για
ξοδεύονταν χρήματα που το έχει ανάγκη η χώρα. τη διαπίστευση στο πεδίο διακρίβωσης μη αυτόματων ηλεκτρονικών ζυγών.
n Μιλώντας με έναν επιχειρηματία από την Αθήνα και επιχειρηματολογώντας για την ανάγκη 2. Ογκομέτρηση δεξαμενών στα πλαίσια συστηενίσχυσης των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων, μάτων εισροών – εκροών καυσίμων σε πρατήρια
έλαβα την εξής απάντηση: «Ζούμε σε παγκοσμι- καυσίμων.
οποιημένη οικονομία. Δεν υπάρχει βορειοελλαδικός και νοτιοελλαδικός. Υπάρχει ικανός και μη Στην ιστοσελίδα του ΕΙΜ http://www.eim.gr πεικανός. Τα υπόλοιπα είναι πολιτική». Πώς σχολι- ριέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, τα
άζετε αυτή τη θέση;
προγράμματα και τα σχετικά έντυπα συμμετοχής
Συμφωνώ με τη συγκεκριμένη άποψη και θα στα σεμινάρια.
την εξέφραζα κι εγώ αν ήμουν επιχειρηματίας
εγκατεστημένος στην Αθήνα, δηλαδή αν είχα τη Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, ΕΙΜ, είναι
δυνατότητα να απευθυνθώ σε μια αγορά έξι εκα- ο Εθνικός Φορέας Μετρολογίας της Ελλάδος και
τομμυρίων ανθρώπων σε χρόνο μικρότερο από Σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα
μισή ώρα, καθώς και ήμουν δίπλα στα κέντρα μετρολογίας και μετρήσεων. Το ΕΙΜ είναι Νομιαποφάσεων. Δυστυχώς όμως η περιφέρεια δεν κό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο
έχει τέτοια πολυτέλεια και γι΄ αυτό αναγκάζεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με έδρα
να αναπτύξει τις δύσκολες δράσεις της εξωστρέ- και εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή της
φειας και της διεθνοποίησης, οι οποίες τελικά Θεσσαλονίκης. Αξιοποιώντας τις υπερσύγχρονες
αποτελούν τη μόνη διέξοδο για επιβίωση. Επίσης υλικοτεχνικές υποδομές, την τεχνολογία αιχμής
πιέζουμε για την άμεση λειτουργία της Επιχειρη- και την τεχνογνωσία του προσωπικού του, ανασιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) η οποία κατά πτύσσει δραστηριότητες, προωθεί συνεργασίες
την άποψη του ΣΒΒΕ θ’ αποτελέσει έναν πραγμα- και χορηγεί υπηρεσίες που συμβάλλουν σημαντιτικό φορέα αποκέντρωσης. Τα υπόλοιπα όντως κά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και στη
είναι πολιτική.
βελτίωση ανταγωνιστικής της θέσης.

n Ήδη υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ ΣΒΒΕ
και ΤΕΕ/ΤΚΜ, προς όφελος όλων κι αυτό φάνηκε
κι από το πόσο γεμάτη ήταν η αίθουσα στην πρόσφατη εκδήλωση για τα δομικά υλικά. Βλέπετε
άλλα πεδία, στα οποία θα μπορούσε να επεκταθεί αυτή η συνεργασία;
Σαφώς και βλέπουμε και άλλα πεδία στα οποία
μπορούμε να συνεργαστούμε. Εκτός από το δομικά υλικά θυμίζω ότι είχαμε και πολύ καλή συνεργασία στο δημόσιο διάλογο για την αναμόρφωση
n Γνωρίζετε ασφαλώς την άποψη των εργαζο- του νομοθετικού πλαισίου για τις άδειες των βιομένων ότι οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται την μηχανιών. Πιστεύω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο
κρίση για να προχωρήσουν σε απολύσεις και Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
να προχωρήσουν σε ατομικές συμβάσεις, κατα- Ελλάδος μπορούν να συνεργαστούν αποδοτικά για
την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας
στρατηγώντας κεκτημένα δικαιώματα…
Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις γνωρί- Ελλάδας σε οποιοδήποτε πεδίο αφορά την ανάζουν πολύ καλά αν η επιχείρησή τους πηγαίνει πτυξη.n
καλά ή δεν πηγαίνει καλά ή πηγαίνει τόσο καλά
όσο για παράδειγμα πριν πέντε χρόνια. Συνεπώς,
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορούν να κρίνουν αν
τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρετε

Για περισσότερες πληροφορίες: Βαγγέλης Μπάνος, Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας & Επιστημονικής Υποστήριξης, Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΒΠ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, ΤΚ57022 τηλ: 2310
569 988 Web: http://www.eim.gr και Twitter:
http://www.twitter.com/eimgreece n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων, με αρίστη γνώση προγραμμάτων 2D και 3D. Βιογραφικό email:
mclitsos@gmail.com.
Αρχιτέκτων, για συνεργασία σε περιβάλλον Αγγλικής - Γερμανικής γλώσσας.
Εμπειρία σε AutoCAD - 3D και σε παραγωγή ηλεκτρομηχανολογικών κτιριακών
σχεδίων. Βιογραφικό email: job1011@
ccintermadorak.net.
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός
από τεχνικό γραφείο στο κέντρο της πόλης, για 4ωρη πρωινή απασχόληση. Γη
AutoCAD. Τηλ 698 04510003.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 279100, email: tino@tee.
gr, nlefk@tee.gr.
Ηλεκτρολόγος από βιομηχανία καταψυγμένων τροφίμων με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Εμπειρία σε βιομηχανικό χώρο
τροφίμων. Βιογραφικό Fax 2310 795351,
email: eleni.koukouli@elzymi.gr. Υπόψη
κας Κουκούλη.
Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλειολόγος από εταιρεία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι
Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.» (για τις εγκαταστάσεις
στις Καλύβες Χαλκιδικής), για τη θέση
διευθυντή εργοστάσιου πυρομαχικών.
Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ. Επιθυμητή γνώση πυρίμαχων για χαλυβουργία.
Εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον.
Βιογραφικό Fax 23710 51011, Τηλ 23710
51251 -3, 23710 54324, email: verakini.
mines@grecianmagnesite.com. Υπόψη
κα Δημητρούση Ζ.
Μηχανικός από βιομηχανία τροφίμων
στη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκη ως υπεύθυνος
παραγωγής . Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικό email: stirixi2@
otenet.gr.
Μηχανικός από εκδοτική εταιρεία για
εξωτερικές πωλήσεις και για συνεργασία
με εταιρείες δομικών υλικών σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα . Ηλικία έως 32 ετών, 2
- 3έτη προϋπηρεσία σε τμήμα πωλήσεων
εταιρειών του τεχνικού κλάδου. Γνώση
Αγγλικών, Η/Υ, μεταφορικό μέσο. Βιογραφικό Fax 2310 480544, email: ad@
ktirio.gr.
Μηχανικός με ειδίκευση στον τομέα της
Πληροφορικής, από Cosmos Βusiness
Systems A.E.B.E που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής ολοκληρωμένων
λύσεων πληροφορικής, α) για Senior
Systems Administrator, με καθήκοντα
Α) Παρακολούθηση και διασφάλιση της
καλής λειτουργίας των συστημάτων του
Data Center, β) Αναγνώριση αναγκών
βελτίωσης των υποδομών και σχεδιασμός νέων λύσεων, γ) Συμμετοχή σε νέα
έργα πληροφορικής. 3ετής εμπειρία σε
αντίστοιχη θέση, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Εμπειρία στην υποστήριξη δικτύων LAN / WAN, σε λύσεις
Storage και Virtualization. Γνώση άπταιστων Αγγλικών. Επιθυμητή εμπειρία στην
κατοχή MCSE certifica. Βιογραφικό Fax
210 6464069, Τηλ 210 6492800, Διεύθυνση: Βριλησσού 73, Πολύγωνο, Τ.Κ. 114 76
Αθήνα. email: giokau@cbs.gr. Υπόψη κα
Γκιόκα Ράνια.
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας.
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια, Τηλ 697
6800825.
Μηχανολόγος από τεχνική εταιρεία στο
κέντρο, ως εσωτερικός συνεργάτης, χωρίς μισθό, με ανταποδοτική εργασία. Τηλ
697 7423228, 694 5662252.

Μηχανολόγος από εταιρεία ΑΠΕ, για το
τμήμα μελετών – κατασκευών. Εμπειρία
στο χώρο των φωτοβολταϊκών επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310 327308, email:
info@ecoenergia.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.
2310 279100, email: tino@tee.gr, nlefk@
tee.gr.
Πολιτικός Μηχανικός (γυναίκα), από τεχνική εταιρεία για το τμήμα Δημοπρασιών. Βιογραφικό Fax 2310 889020, email:
omeso@otenet.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία στο κέντρο, ως εσωτερικός συνεργάτης, χωρίς μισθό, με ανταποδοτική εργασία. Τηλ 697 7423228, 694 5662252.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία. 3 έτη εμπειρία στον τομέα των κατασκευών και δυνατότητα μετακίνησης
εκτός Θεσσαλονίκης. Γνώση Αγγλικών
επιθυμητή. Τηλ. 2310 445367, Fax 2310
445507.
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική
εταιρεία στο κέντρο, ως εσωτερικός συνεργάτης, χωρίς μισθό, με ανταποδοτική
εργασία. Τηλ 697 7423228, 694 5662252.
Production Engineer (male/female)
based in Germany. Code: GRC / 4614.
Qualifications: Completed university
qualification as mechanical engineer
with several years of professional
experience •Knowledge of drive
constructions and production of engines
and gears, including the inspection
•Knowledge of CATIA V5, MS Office,
SAP R3, PDM und Lotus Notes •English
language skill in spoken and written
•German language skill. Annual Wage:
not mentioned.
Test Engineer based in Amsterdam.
Code: GRC / 4612. Qualifications:
Bachelor or Master Degree in
electronics
engineering,
applied
physics,
mechanical
engineering
or aerospace engineering with 1 - 3
years of experience. (Background in
mechatronics would be ideal) Past
working experience preferably in a
high-tech production environment,
e.g. electronics, ict hardware, aircraft
construction, precision engineering or
maintenance. Affinity with both testing
as well as assembling is necessary.
Testing of high tech machines. Monthly
Wage: 2300€-3200€
Senior
Cost
Estimator
based
in Rotterdam, the Netherlands
.Code: GRC / 4324. Job Description:
The cost estimator independently
prepares an accurate cost budget and
initial formulation of the technical
qualifications and compilation of
the tender submission documents
based on the specifications and work
drawings made available by the client.
Qualifications: Bachelor’s degree in
Mechanics or Shipbuilding. • Used to
working in teams, with a service providing
and flexible attitude. • Experience in
ship building (maintenance or repair).
• Knowledge of estimating and cost
structures. • Knowledge of computer
programme. • Preferred age 40-50
Skills: Highly motivated person with
excellent communication skills. Ability
to work under pressure with flexibility.
Superintendent Engineer based in
Rotterdam, the Netherlands. Code:

GRC / 4600. Job Description: Providing
technical service and troubleshooting
for its engines on seagoing vessels, and
giving technical advice in form of followup to previously visited vessels as well
as engine related support to company’s
clients. Extensive travelling abroad
The core business includes: Trucks,
Diesel Engines, Turbo Machines and
Industrial Services. Frequent travelling
out of the Benelux Qualifications: A
qualified marine engineer with at
least 5 years experience and excellent
knowledge of: • two stroke and/or •
four stroke engines and/ or • Electronic
and pneumatic systems. Fluent spoken
and written English skills are required,
as well as being a strong Team player
and the ability to travel at short notice.
Skills: Highly motivated person with
excellent communication skills. Ability
to work under pressure. Annual Wage:
Max 60000 €
Power Transmission Engineer based
in Manheim, DE. Code: GRC / 4613.
Qualifications: A solid engineering
background in the electrical /
electromagnetic engineering and focus
/ in-depth knowledge in inductive
power transmission technology is
required. At least 3 years relevant work
experience in a similar industrial sector
(i.e. automotive) you should have an
entrepreneurial mindset, be innovative
and able to think out of the box. Your
systemic approach helps to transform
inventions into innovations You need
to have the ability to understand
complex situations instantly, filter out
the relevant elements for his work and
cleverly combine different elements
of information to add value. You need
the ability to cope with demanding
challenges and be flexible to perform
in several projects at the same time.
You need to be able to adapt to various
related areas in power transmission
technology. Working as part of a global
team, you should have a multicultural
mindset. An understanding of the emobility market and its key players is
beneficial. Business-fluent English
(written and spoken) is absolutely
necessary. A good command of German,
French or other European languages
would be advantageous. Annual Wage:
55000 € plus
If you find yourself suitable for any of the
above vacancies, please contact with
Mrs Anna Agelidou from Manpower at
2310 230 240

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων νέος. Με ευχέρεια στη σύνθεση, οικοδομική, σχέδιο και κατασκευή
μακέτας. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office,
Internet), AutoCAD, ArchiCAD, Artlandis,
Photoshop, για εργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο ή τεχνική εταιρεία στη
Θεσσαλονίκη. Τηλ 693 7110571, email:
xmandralis@hotmail.com.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2006, με μεταπτυχιακό στον ενεργειακό - βιοκλιματικό

σχεδιασμό (EDE Bartlett UCL ), με 5ετή
εμπειρία (Ελλάδα, Λονδίνο), έκδοση οικοδομικών αδειών, ενεργειακές μελέτες και εσωτερικές ανακαινίσεις. Γνώση
AutoCAD 2D - 3D, 3D MAX, Photoshop,
In design, Sketch Up, Ecotect. Τηλ 697
7000561, email: ab2.arch@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος με εμπειρία. Γνώση σε
μελέτες καθοδικής προστασίας σε έργα
φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ, σε μελέτες
καθοδικής προστασίας για χαλύβδινους
σωληναγωγούς ύδρευσης, για εργασία .
Τηλ 2310 314278, 697 6206265.
Ηλεκτρολόγος μέλος ΤΕΕ 2005, με 5 έτη
προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες. Γνώση μελετών φυσικού αερίου, ΜΕΚ Α’, Αγγλικά, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, 4Μ, για
εργασία ή για συνεργασία στην περιοχή
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697 7386856.
Μηχανολόγος για στελέχωση εταιρείας
με ΜΕΚ Α’ ηλεκτρομηχαλογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά - ενεργειακά.
Τηλ 693 6393229, e-mail: dkoptsis@
teemail.gr.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΜΕΚ
Γ’ ηλεκτρολογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά - ενεργειακά. Τηλ 693
6141060.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Γ’
οικοδομικά, υδραυλικά, Β’ οδοποιία, Α’
λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για
συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ
694 6615364.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Β’ οικοδομικά, υδραυλικά, οδοποιία, Α’
λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για
συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ
697 4304355.
Πολιτικός Μηχανικός, για στελέχωση
εταιρείας ή συνεργασία με πτυχίο ΜΕΚ
Β’ οικοδομικά, ΜΕΚ Α’ υδραυλικά, οδοποιία, λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά,. Τηλ 697 6706003.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007.
Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ(Ms
Office), AutoCAD, Ms Project, AutoCAD
– CIVIL, με 3ετή εμπειρία σε υδραυλικά
έργα και έργα οδοποιίας, για εργασία .
Τηλ 697 3313050, email: dimitrikok@
gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός στη Θεσσαλονίκη
με εμπειρία και γνώση σε φωτορεαλιστικά τρισδιάστατα σχέδια εξωτερικών και
εσωτερικών χώρων. Γνώση ArchiCAD,
Artlantis Studio, για συνεργασία και
μέσω διαδικτύου. Τηλ. 697 9190779.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2009,
με Μ.Δ.Ε. «Τεχνολογία σκυροδέματος
και επισκευές δομικών έργων». 2ετής
εμπειρία στη μελέτη -επίβλεψη κτιριακών έργων. Γνώση Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD, ΤΕΚΤΩΝ, ScadaPRO, για εξωτερική συνεργασία με τεχνικό γραφείο ‘η
τεχνική εταιρεία στις περιοχές Μακεδονίας και Θράκης. Τηλ 241 102240, 694
7447936.
Χημικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Β’
τάξης Καθαρισμός και επεξεργασία νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων. Τηλ. 694 5804172.
Χημικός Μηχανικός με μελετητικό πτυχίο Τάξης Α’ στις κατηγορίες 18 (χημικοτεχνικές μελέτες), 27 (περιβαλλοντικές
μελέτες,), για συνεργασία ή στελέχωση
εταιρείας. Τηλ: 694 5177005 και e-mail:
vgb.syn@gmail.com.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ

03

n Μέτρα άνευ μέτρου

04

nΌ
 χι στον εφησυχασμό για
τις δασικές πυρκαγιές

05

08

n Ενδιαφέρουν

10

n Πρόγραμμα δράσης ΜΕ
Περιβάλλοντος 2011-2013

11

n Πρόγραμμα δράσης ΜΕ
Επαγγελματικών Θεμάτων
2011-2013
n Διαγωνισμός αφίσας

n Ελληνικό πετρέλαιο και
φυσικό αέριο. Αλήθεια ή
μύθος;
n Προσβασιμότητα δημόσιων
n Eνιαίο στρατηγικό σχέδιο
χώρων και κτιρίων
υποδομών μεταφορών
n Εμπειρίες και
Θεσσαλονίκης: Tα
συμπεράσματα από τους
αποτελέσματα της
σεισμούς της Ιαπωνίας &
διαβούλευσης και οι
της Νέας Ζηλανδίας
προτάσεις του TEE/TKM

12-13

06

14

n Περιβάλλον
nΜ
 ε μια ματιά
και καινοτομία:
Πρωτοποριακές εφαρμογές
και στην Ελλάδα

16

18

n Η είδηση από «έγκυρο»
έντυπο
Άρθρο

19

n Η αρχιτεκτονική σε
περίοδο κρίσης
Βιβλιοπαρουσίαση

n Ο Πέτρος μέσα απ’ τους
καθρέφτες
Βιβλιοπαρουσίαση

n Οδηγός θερμομόνωσης &
στεγανοποίησης
Βιβλιοπαρουσίαση

20

n Νικόλαος Πέντζος

«Νέοι φόροι σημαίνουν βαθύτερη
ύφεση»

21

n Eξειδικευμένα σεμινάρια
μετρολογίας

23

n Ζητείται

nΣ
 υλλογικά-Παραταξιακά

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

