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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
Η ουτοπία και τ’ αυθαίρετα
-Τι είναι η ουτοπία*;
-Η ουτοπία βρίσκεται στον ορίζοντα. Είναι αυτό που όταν κάνω δύο βήματα, απομακρύνεται τέσσερα. Όταν προχωράω τέσσερα βήματα, απομακρύνεται οκτώ. Όσο μακριά και
να πάω, δεν μπορώ να τη φτάσω, ποτέ.
-Και τότε, τι νόημα έχει;
-Μα, είναι αυτό που σε κάνει να προχωράς!**
Δε μας έλειψαν στην Ελλάδα οι νόμοι για το περιβάλλον. Κυβερνήσεις δύο κομμάτων, επί
37 χρόνια, παράγουν νόμους: για το περιβάλλον καθεαυτό, τη χωροταξία, την πολεοδομική ανασυγκρότηση, την αειφόρο περιφερειακή ανάπτυξη… Ακόμη και για την προστασία
του πολιτιστικού περιβάλλοντος***
Το κακό (και χιλιοειπωμένο) είναι ότι οι νόμοι δυστυχώς δεν εφαρμόζονται και τα φιλόδοξα σχέδια μένουν σκονισμένα στο συρτάρι, μέχρι τη στιγμή που οι πολιτικές ηγεσίες
θα τα ξεχάσουν, βγάζοντας από το μαγικό τους «καπέλο» βολικές τροπολογίες.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της πρόσφατης τροπολογίας, με την οποία αναστέλλονται οι προσφυγές στα δικαστήρια και οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, ακόμη και μέσα σε
δάση (με εξαίρεση κραυγαλέες περιπτώσεις ανέγερσης σε εθνικούς δρυμούς, περιοχές
Natura κτλ) .
Δε θα πούμε ξανά τα όσα έχουμε επανειλημμένως επισημάνει, σχετικά με το αν μπορούν
να «σταθούν» συνταγματικά τέτοιες αποφάσεις ή σχετικά με πώς τα αυθαίρετα τετραγωνικά μετατρέπονται εν μία νυκτί σε ψήφους.
Δε θα επιχειρήσουμε καν να τεκμηριώσουμε το ότι η νομιμοποίηση τέτοιων παρανομιών
σήμερα, θα λειτουργήσει αύριο σαν τροφή για τη νέα γενιά αυθαιρέτων.
Αλλά θα θέσουμε έναν άλλο προβληματισμό, λίγο διαφορετικό. Στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στο σημείο να πουλάμε εκδούλευση -σκληρή λέξη, αλλά αληθινή- στους παρανομούντες, κάθε φορά που ζοριζόμαστε οικονομικά.
Ας σταθούμε λιγάκι να αναρωτηθούμε: μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε για
να «σώσουμε» τη χώρα; Τι ακόμη είμαστε διατεθειμένοι να πουλήσουμε, όταν έχουμε
τόσες φορές φτάσει στο σημείο να δίνουμε συγχωροχάρτι έναντι αντιτίμου; Ποιο θα είναι
το επόμενο πράγμα που θα μετατρέψουμε σε εμπόρευμα;
Ο πανικός μπροστά στην κρίση είναι κατανοητός. Η ανάγκη να βρεθούν χρήματα για να
πληρώσουμε τους δανειστές μας, προφανής. Και ίσως αυτή η κυβέρνηση να μπορεί μια
μέρα να ισχυριστεί ότι είχε πολύ ισχυρότερους λόγους από τις προκατόχους της για να
νομιμοποιήσει τα αυθαίρετα και να μαζέψει λεφτά.
«Στη χώρα μας στρουθοκαμηλίζουμε. Δεν είναι δυνατόν να γκρεμίσεις 1.000.000 αυθαίρετα κτίσματα», δήλωσε ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος, Γ. Παπακωνσταντίνου. Είναι,
όμως, δυνατόν να τα νομιμοποιήσεις…
Ουτοπία είναι, προφανώς, το ιδανικό. Αυτό που «δεν είναι δυνατόν», όπως είπε και ο κ.
Παπακωνσταντίνου. Είναι, όμως, επίσης αυτό, που λειτουργώντας έστω ως ένα ακραίο
μέτρο σύγκρισης για τις μη ιδανικές κοινωνίες στις οποίες ζούμε, μπορεί να διαμορφώσει προϋποθέσεις για πραγματικά καλύτερες μέρες.
Δεν είναι ότι στο ΤΕΕ είμαστε κοινωνικά ανάλγητοι ή ότι δεν αναγνωρίζουμε τη συνδρομή
του κλάδου των μηχανικών στην αυθαιρεσία. Έχουμε, για παράδειγμα, πολλές φορές
επισημάνει ότι η αργή επέκταση σχεδίων πόλης εξωθεί κάποιους πολίτες σε παράνομες
τακτικές.
Αυτό το πρόβλημα το λύνεις, επιταχύνοντας για παράδειγμα τις διαδικασίες των επεκτάσεων. Όχι επιβραβεύοντας αυτούς που παρανομούν, γιατί τότε θα έχουμε περισσότερα
αυθαίρετα και περισσότερα «θύματα».
Θύματα μεταξύ αυτών που μια μέρα σίγουρα θα πληρώσουν για την παρανομία τους –παρανομία που διαπράττουν επειδή έχουν γαλουχηθεί βλέποντας γύρω τους διαχρονικά
την ατιμωρησία. Και θύματα μεταξύ αυτών που συνειδητά -και όχι μόνο από φόβο- δεν
παρανομούν και σίγουρα νιώθουν ευήθεις με την αρχαία ελληνική έννοια για τη συμμόρφωσή τους με τους νόμους.
Δεν ξεκινάς για το καλύτερο, για τη σωτηρία της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας κακές πρακτικές του παρελθόντος. Ή, όπως είπε ο κ. Χριστοφιλόπουλος συνεχίζοντας τη «νομιμοποίηση της παρανομίας και τη γελιοποίηση της νομιμότητας». Σας ακούγεται ουτοπικό
ως θέση;
*Η ουτοπία είναι μεν λέξη με προέλευση την ελληνική γλώσσα (ού+ τόπος), αλλά έννοια
ξενόφερτη. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1516 από τον Σερ Τόμας Μουρ, στο
βιβλίο του «Utopia», το οποίο, σημειωτέον, μπορεί να έχει ελληνικό τίτλο, αλλά δεν έχει
ακόμη μεταφραστεί στα ελληνικά…
**Απόσπασμα από έργο του Eduardo Hughes Galeano, Ουρουγουανού δημοσιογράφου
και συγγραφέα.
***Όπως μας υπενθύμισε σε άρθρο του στην «Ημερησία» ο καθηγητής
Δ.Γ.Χριστοφιλόπουλος, μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών,
παραθέτοντας όλους τους σχετικούς νόμους, που έχουν ψηφιστεί από το 1974 μέχρι σήμερα
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν συντελεστεί στον τομέα της προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) τόσο στο φυσικό, όσο
και στο δομημένο περιβάλλον, μένουν ακόμη
πολλά να γίνουν. Αυτή ήταν η πεμπτουσία της
ημερίδας που διοργάνωσε την Τρίτη 21 Ιουνίου
2011 το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο Συνεδριακό Κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης” με θέμα “Προσβασιμότητα Κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων - Το νομοθετικό
πλαίσιο και η εφαρμογή του από την τοπική αυτοδιοίκηση”. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της
ημερίδας παρουσιάστηκαν τόσο οι νόμοι όσο και
συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ. Μάλιστα, αναφέρθηκε
πως πολύ λίγα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες
υπηρεσίες είναι προσβάσιμα. Οι συμμετέχοντες
συμφώνησαν πως υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο,
αλλά πλέον είναι η ώρα να σταματήσουν τα λόγια
και να ξεκινήσουν οι πράξεις.

n Χαιρετισμοί
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης αναφέρθηκε στην προηγούμενη εκδήλωση του Επιμελητηρίου για τα
ΑμεΑ, η οποία είχε γίνει με αφορμή την ανακήρυξη του 2003 ως Ευρωπαϊκού Έτους για τα άτομα
με αναπηρίες. “Τότε λέγαμε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα αλλά υπάρχουν πολλά να γίνουν
ακόμα. Σήμερα μπορούμε να πούμε το ίδιο. Γιατί
ναι μεν έχουν γίνει περισσότερα, αλλά, αφενός
έχουν μείνει αρκετά απραγματοποίητα από τη λίστα του 2003, αφετέρου η αύξηση των ευκαιριών
και των δυνατοτήτων λόγω της εξέλιξης, αυξάνει
την ανάγκη, αυτές οι νέες ευκαιρίες και δυνατότητες να προσφέρονται σε όλους”, είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι εξαιρετικής σημασίας να μην
περιοριστεί ο διάλογος στην προσπελασιμότητα
των δημοσίων κτιρίων κι υπηρεσιών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή των υπηρεσιών υγείας.
“Δεν υπάρχουν αναπηρικά άτομα αλλά αναπηρικές κοινωνίες”, σχολίασε στο χαιρετισμό του ο
αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων Θεσσαλονίκης Ανδρέας Κουράκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι υπάρχουν νόμοι,
οι οποίοι όμως δεν εφαρμόζονται με αποτέλεσμα
τα άτομα με αναπηρίες να αισθάνονται περισσότερο σαν πολίτες με λιγότερα δικαιώματα. “Πρέπει να περάσουμε επιτέλους από τα λόγια στην
πράξη”, κατέληξε.
Στην εκδήλωση γραπτό χαιρετισμό απέστειλε ο
νέος υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνσταντίνου, τον οποίο διάβασε το στέλεχος του γραφείου
μελετών ΑΜΕΑ του υπουργείου Λενούσα Χολέβα.
“Είμαστε στη διαδικασία της τελικής επεξεργασίας διατάξεων του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που αναφέρονται στην προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρίες ή γενικότερα με μειωμένη
κινητικότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Η επεξεργασία αφορά τη συμπλήρωση και
τροποποίηση του ΓΟΚ και του Κτιριοδομικού Κανονισμού”, ανέφερε στο γραπτό μήνυμά του ο κ.
Παπακωνσταντίνου και ανακοίνωσε ότι για πρώτη
φορά συμπεριλαμβάνεται η μελέτη προσβασιμότητας για την έκδοση οικοδομικής άδειας για όλα
τα δημόσια και για πολλές κατηγορίες ειδικών
έργων. Επίσης, σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε εκ
μέρους του υπουργείου Εσωτερικών ο προϊστάμενος του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στη Θεσσαλονίκης Πρόδρομος
Κεσίσογλου.
n Πιο ακριβές οι εκ των υστέρων παρεμβάσεις
προσβασιμότητας στα κτίρια
“Δυστυχώς, η χώρα μας δεν έχει κάνει το παραμικρό για να προσελκύσει τουρίστες με αναπηρίες.
Στο πλαίσιο των Αγώνων του 2004, προσεγγίσαμε
60.000 επιχειρήσεις στην Αττική προτείνοντάς
τους να κάνουν παρεμβάσεις στα καταστήματά
τους για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ. Ανταποκρίθηκαν μόλις 1.000 επιχειρήσεις”, είπε στην
εισήγησή της το μέλος της επιτροπής προσβασιμότητας του ΥΠΕΚΑ και συνεργάτης της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

Μαριλύ Χριστοφή. Αναφερόμενη στην καταναλωτική συμπεριφορά των ατόμων με αναπηρία
αναφέρθηκε στα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου
του 2007, σύμφωνα με τα οποία το 91% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα ξόδευε περισσότερο
αν περιορίζονταν τα φυσικά εμπόδια. Στην ΕΕ
υπάρχουν περίπου 133 εκατομμύρια τουρίστες
που είναι άτομα με αναπηρίες και συνοδοί τους
και τα δυνητικά έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε 80 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος.
Αμέσως μετά παρουσίασε στοιχεία σχετικά με
το κόστος κατασκευής και την προσβασιμότητα.
Σύμφωνα με έρευνα του Βασιλικού Ινστιτούτου
Τεχνολογίας της Σουηδίας το 1994, το ποσοστό
αύξησης του κόστους κατασκευής προσβάσιμου συνεδριακού κέντρου ανέρχονται στο 0,02%,
ενώ εκτινάσσονταν στο 0,12% για τις εκ υστέρων
παρεμβάσεις προσβασιμότητας. Αντίστοιχα, για
τη δημιουργία προσβάσιμου δημαρχείου ήταν
0,05%, ενώ για τις εκ υστέρων παρεμβάσεις ήταν
0,20%, για τη δημιουργία προσβάσιμης τάξης
εκπαιδευτικού ιδρύματος ήταν 0,13%, ενώ για
τις εκ υστέρων παρεμβάσεις 0,51% και για τη
δημιουργία προσβάσιμου εμπορικού κέντρου το
ποσοστό αύξησης του κόστους κατασκευής ήταν
0,006%, το οποίο ‘σκαρφάλωνε’ στο 0,22% για τις
εκ των υστέρων παρεμβάσεις.
Τη θεσμοθέτηση του μέχρι σήμερα άτυπου γραφείου μελετών για ΑΜΕΑ και την περαιτέρω στελέχωσή του προωθεί το ΥΠΕΚΑ, 26 χρόνια μετά
τη σύστασή του, όπως ανακοίνωσε στην εισήγησή
της η αρχιτέκτων πολεοδόμος του γραφείου Λενούσα Χολέβα. Σε ότι αφορά τη Μόνιμη Επιτροπή
Προσβασιμότητας, η οποία συστάθηκε το 2000,
αντικείμενό της είναι η εξέταση και γνωμοδότηση αιτημάτων σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του ΓΟΚ που αναφέρονται σε ΑμεΑ
και η σχετική εισήγηση προς τον υπουργό. Παρουσίασε τα συνήθη αιτήματα που αντιμετωπίζονται από το γραφείο Μελετών για ΑμεΑ και την
Επιτροπή Προσβασιμότητας του ΥΠΕΚΑ και τα
οποία -μεταξύ άλλων- οφείλονται στο γεγονός ότι
“η έννοια του ‘Σχεδιασμού για Όλους’, που οδηγεί
ουσιαστικά σε μια νέα φιλοσοφία αειφόρου σχεδιασμού, απουσιάζει παντελώς από την εθνική
νομοθεσία”.
Στην αδυναμία -όπως είπε- κατανόησης του τεχνικού κόσμου να εφαρμόσει σωστά τις προδιαγραφές προσβασιμότητας των ΑμεΑ αναφέρθηκε
ο αρχιτέκτων μηχανικός, προϊστάμενος γραφείου
ΑμεΑ στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού,
Ιωάννης Πολυχρονίου, ο οποίος εκτίμησε ότι η
Θεσσαλονίκη είναι πιο προσβάσιμη πόλη σε σχέση με την Αθήνα.
n Μικρή ανταπόκριση των ΟΤΑ
Στο πρόγραμμα προσβασιμότητας στους δήμους
που προωθεί από το 2008 το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρθηκε ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ του υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Αντώνης Θεοδώρου. Στο πλαίσιο
του προγράμματος το υπουργείο ζήτησε από 220
Καποδιαστριακούς δήμους (Αττικής - Θεσσαλονίκης - πρωτεύουσες νομών) να καταθέσουν προτάσεις για δημιουργία προσβάσιμης αλυσίδας, η
οποία θα συνδέει, με προσβάσιμα πεζοδρόμια
και διαβάσεις κατά μήκος μιας συγκεκριμένης
διαδρομής, τις προσβάσιμες εγκαταστάσεις και
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υποδομές των περιοχών υψηλής επισκεψιμότητας, οι οποίες στεγάζουν δραστηριότητες που
έχουν μεγάλη σχέση με το κοινό όπως το εμπορικό, διοικητικό, εκπαιδευτικό, αθλητικό, αρχαιολογικό και ψυχαγωγικό κέντρο. “Δυστυχώς,
απάντησαν μόνο 70 Δήμοι, εκ των οποίων οι 42
ασχολήθηκαν με το θέμα, από τους οποίους μόνο
έξι είχαν κάνει σοβαρή δουλειά!”, πρόσθεσε.
n Βελτιωμένη αλλά όχι ικανοποιητική η κατάσταση
«Δεν πρέπει να δικαιολογείται εφησυχασμός από
τα κάποια βήματα που έχουν γίνει σε ότι αφορά
τις δυνατότητες πρόσβασης των ΑμεΑ σε δημόσια κτίρια και την πόλη. Έχει δημιουργηθεί κατ’
αρχήν ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν», τόνισε
ο προϊστάμενος επιθεωρητής Θεσσαλονίκης
του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) Πρόδρομος Κεσίσογλου.
Στην εισήγησή του έκανε μία ‘ακτινογραφία’ της
κατάστασης, παρουσιάζοντας τις αλλαγές που
έχουν συντελεστεί. Όπως είπε, το διάστημα 2002
– 2003, στελέχη του Σώματος έκαναν ελέγχους
με αντικείμενο τις δυνατότητες προσβασιμότητας
των ΑμεΑ σε 587 κτίρια, 127 δημοσίων υπηρεσιών (υπουργείων, περιφερειών, νομαρχιών, δήμων και ειδικών σχολείων). Όπως προέκυψε το
21,8% των κτιρίων διέθετε χώρους στάθμευσης
για ΑμεΑ, το 35,8% ειδικές ράμπες, το 16,9%
ανελκυστήρες για ΑμεΑ, 5,5% ειδικά γκισέ και
13,8% ειδικές προσβάσιμες τουαλέτες. Με βάση
τη συγκεκριμένη έρευνα, η Πολιτεία έλαβε αποφάσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητας
των ΑμεΑ σε δημόσια κτίρια. Το ΣΕΕΔΔ επανήλθε με δεύτερο έλεγχο τη διετία 2008 – 2009,
βάζοντας στο μικροσκόπιο 106 δημόσια κτίρια.
Τα αποτελέσματα ήταν σαφώς βελτιωμένα, σε
σχέση με το 2002 – 2003. Το 60,8% είχε ειδικές
ράμπες, το 54% ανελκυστήρες, το 30% κουπαστές, το 14,7% γκισέ, το 34,4 τουαλέτες και το
40,8% χώροι στάθμευσης. «Πολύ λίγα κτίρια που
στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου τομέα διαθέτουν το σύνολο των υποδομών που απαιτούνται
για την απρόσκοπτη πρόσβαση παντού των ΑμεΑ.
Τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, τα
περισσότερα των οποίων είναι παλαιά, δεν εξασφαλίζουν το σύνολο των βασικών διευκολύνσεων που προβλέπονται για την εξυπηρέτηση των
πολιτών με ειδικές ανάγκες είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι, είτε συναλλασσόμενοι. Όμως, τα νέα
κτίρια πληρούν, κατά κανόνα, τις προβλεπόμενες
από την ισχύουσα νομοθεσία προδιαγραφές»,
τόνισε ο κ. Κεσίσογλου. Επίσης, αναφέρθηκε και
στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις πόλεις και
τους κοινόχρηστους χώρους, χαρακτηρίζοντας
την κατάσταση «κάθε άλλο παρά θετική».
Σε συνεργασία όλων των τοπικών αρχών και υπηρεσιών κάλεσε το μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΕΣΑμεΑ Ράλλης Τσιουλάκης με στόχο την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς διακρίσεις.
Στην εισήγησή του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο
άρθρο 21 του Ελληνικού Συντάγματος στο οποίο
αναφέρεται ρητά ότι «τα άτομα με αναπηρίες
έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που
εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική
ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας». Τόνισε
ότι το εθνικό αναπηρικό κίνημα από πολύ νωρίς

αντιλήφθηκε τη σημασία και διεκδίκησε τη διασφάλιση της προσβασιμότητας από την Ελληνική
Πολιτεία, αναπτύσσοντας σειρά σχετικών εργαλείων.
n Παρεμβάσεις
Για την προσβασιμότητα ατόμων με προβλήματα
όρασης στην πόλη της Θεσσαλονίκης μίλησαν εκ
μέρους της περιφερειακής ένωσης Κεντρικής
Μακεδονίας του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Τυφλών
η οργανωτική γραμματέας Χριστίνα Μπλαβάκη
και η εκπαιδεύτρια κινητικότητας προσανατολισμού & δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης Λίνα
Καλλέ. Αναφέρθηκαν στις υποδομές προσβασιμότητας και την υφιστάμενη κατάσταση, τους
τρόπους αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων μετακίνησης με την ανάπτυξη προτάσεων συμπεριφοράς της κοινωνίας, την ανάπτυξη
προτάσεων κατασκευών προσβασιμότητας και
προσανατολισμού εσωτερικών χώρων, τις δυνατότητες ισότιμης ένταξης του τυφλού ατόμου στο
μορφωτικό, επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα
και την ανάπτυξη συνεργασίας φορέων για την
προώθηση στόχων που συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή.
Παρέμβαση για τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου
στην πόλη της Θεσσαλονίκης έκανε ο πρόεδρος
του παραρτήματος Μακεδονίας Θράκης του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών Γιώργος
Αυγουστίδης. Παρουσίασε συγκεκριμένα προβληματικά σημεία στη Θεσσαλονίκη όπου δεν
υπάρχουν ή είναι κακοφτιαγμένες οι ράμπες.
Οι φοιτήτριες Αρχιτεκτονικής Χαρά Τύρη και
Κωνσταντίνα Κενού καθώς και η καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ Φανή Βαβύλη αναφέρθηκαν στην αρχιτεκτονική και την προσβασιμότητα.
Παρουσίασαν το πρόβλημα προσβασιμότητας των
ατόμων με ειδικές ανάγκες σε χώρους και κτήρια
του πανεπιστημίου.
Αναφορά στην ιδιαιτερότητα της λειτουργίας των
γραφείων προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα
οποία δεν εποπτεύονται άμεσα από το υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗΔ) αλλά από διαφορετικά υπουργεία έκανε ο υπεύθυνος του Γραφείου Προσβασιμότητας ΑμεΑ ΑΠΘ δρ. Δημήτριος
Ναλμπάντης.
«Πρόθεση της διοίκησης του Δήμου είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητας για όλους», τόνισε η αρχιτέκτων Λάουρα Φραγκίδου, η πολιτικός
μηχανικός Σέβη Λαφτσίδου και η ηλεκτρολόγος
Μαρία Γκατζιώνη από το γραφείο ΑμεΑ του δήμου Θεσσαλονίκης. Όπως είπαν σε συνεργασία
με την ερευνητική ομάδα του Α.Π.Θ. εκπόνησαν
ολοκληρωμένες μελέτες παρεμβάσεων για τη
βελτίωση της προσβασιμότητας σε πέντε δημοτικά κτίρια, αλλά δεν πρόλαβαν την ένταξή τους
στο «ΘΗΣΕΑΣ».
Στην προσπάθεια προσβασιμότητας που έγινε
κατά τη διάρκεια της ανάπλασης της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο αρχιτέκτων

μηχανικός Πρόδρομος Νικηφορίδης. “Η πρόσβαση των ΑμεΑ γίνεται από τις ράμπες, ενώ η
πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους περιοχές και
κατασκευές είναι εξασφαλισμένη με τις κατάλληλες ράμπες “, είπε.
Στην αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός συστήματος
αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης της προσβασιμότητας των εμποδιζομένων ατόμων σε
επίπεδο Δήμου, στα πρότυπα των μεθόδων προτυποποίησης διαδικασιών που εφαρμόζονται σε
άλλους τομείς αναφέρθηκε ο δρ. Πολιτικός Μηχανικός του ΑΠΘ Παναγιώτης Τσαλής.
Παρών στην εκδήλωση ήταν το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ Κυριάκος Μουρατίδης. Η Οργανωτική Επιτροπή της ημερίδας
αποτελούνταν από τους αρχιτέκτονες Θανάση
Παππά, Ολίβια Καραγιάννη, Δημήτρη Ναλμπάντη
(γραφείο προσβασιμότητας ΑμεΑ, ΑΠΘ) και την
πολιτικό μηχανικό Άννα Κουκουδέα (ταμίας του
παραρτήματος Μακεδονίας Θράκης του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, αντιπρόεδρος
δημοτικής επιτροπής για ΑμεΑ και συνεργάτης
του ΤΕΕ/ΤΚΜ), ενώ ενεργό ρόλο είχε το μέλος
της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ Δώρα Μάνου. Να σημειωθεί
ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τιμήθηκε για την
πολύχρονη προσφορά της η αρχιτέκτονας Αργυρώ
Λεβέντη, η οποία από το 1985 κάνει ουσιαστικές
παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
Καθώς η κ. Λεβέντη δεν κατέστη δυνατό να παραβρεθεί στην εκδήλωση, την τιμητική πλακέτα παρέλαβε εκ μέρους της από τα χέρια του κ. Τάσου
Κονακλίδη, η κ. Λενούσα Χολέβα. n
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ,
ΑΛΛΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΣΚΑ..
Υπαρκτά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού
αερίου, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν
την καθιστούν …Αλάσκα, Σαουδική Αραβία ή Βενεζουέλα, σε αντίθεση με τη σχετική φημολογία
περί ύπαρξης τεράστιων πετρελαιοπιθανών περιοχών, διαθέτει η Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, η πολυετής απουσία της χώρας
μας από τα διεθνή δρώμενα της αγοράς υδρογονανθράκων και το προβληματικό μέχρι σήμερα
θεσμικό πλαίσιο, κρατούν μακριά τους ξένους
επενδυτές, δεδομένου ιδίως ότι οι ερευνητικές
γεωτρήσεις είναι πολυδάπανες επενδύσεις, κόστους δεκάδων ή και εκατοντάδων εκατομμυρίων
δολαρίων και, κυρίως, υψηλού ρίσκου.
Τα παραπάνω επισήμαναν οι ομιλητές στην εκδήλωση με τίτλο «Ελληνικό Πετρέλαιο και Φυσικό
Αέριο: Αλήθεια ή μύθος», που διοργάνωσε στις
27 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ Τμήμα Κ. Μακεδονίας (ΤΕΕ/
ΤΚΜ).
Οι ομιλητές επισήμαναν ακόμη την πολυετή
απουσία της Ελλάδας από τα διεθνή δρώμενα της
αγοράς υδρογονανθράκων, καθώς και την ανάγκη
βελτίωσης του σχετικού θεσμικού πλαισίου, που
σήμερα αποθαρρύνει τους επενδυτές.
Σε γραπτό χαιρετισμό του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Μανιάτης, γνωστοποίησε ότι
πολύ σύντομα θα οδεύσει στο υπουργικό συμβούλιο «για μια δεύτερη ανάγνωση» το σχετικό
πολυνομοσχέδιο για την αγορά υδρογονανθράκων, ώστε ακολούθως να οδεύσει προς ψήφιση
στη Βουλή. Παράλληλα, υπό επεξεργασία βρίσκεται το Προεδρικό Διάταγμα για το καταστατικό
λειτουργίας του φορέα που θα αναλάβει να συντονίσει το όλο εγχείρημα.
Την ελπίδα ότι η αυστηρότητα του ελληνικού κράτους στη διασφάλιση των ελληνικών συμφερόντων
γύρω από το πετρέλαιο δεν θα εξαντληθεί στην
ανάθεση των ερευνών, αλλά θα συνεχιστεί και
όταν –και αν με το καλό- φτάσει να διαπραγματευτεί την εκμετάλλευση, εξέφρασε ο πρόεδρος
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης. «Αυτό το τονίζω», είπε, «επειδή έχουμε γίνει επανειλημμένα
μάρτυρες λεόντειων συμβάσεων, όπου εμείς δεν
ήμασταν ποτέ το λιοντάρι». Ο ίδιος εξέφρασε τον
φόβο ότι, λόγω της δεινής κατάστασης της Ελλάδας, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος «να δώσουμε τα
πρωτοτόκια για φακές και δεν αναφέρομαι μόνο
στους υπαρκτούς ή τους αναμενόμενους υδρογονάνθρακες, αλλά και στους λιγνίτες και τα υδροηλεκτρικά έργα».
«Κατηγορηματικά θετική» είναι η απάντηση στο
ερώτημα περί ύπαρξης ή μη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, αν και πρέπει να γίνει
σαφές ότι «Αλάσκες στην Ελλάδα δεν υπάρχουν»,
όπως επισήμανε κατά την ομιλία του στην εκδήλωση ο τεχνικός σύμβουλος της Ενεργειακής Αιγαίου ΑΕ, δρ Κωνσταντίνος Νικολάου.
«Υπάρχουν 11 ενεργά πετρελαϊκά κοιτάσματα,
κυρίως σε δυτική Ελλάδα και ανατολική Θράκη», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι
ουσιαστικά ανεξερεύνητη χώρα, αφού έχουν γίνει
μόλις 175 γεωτρήσεις, εκ των οποίων μόνο οι 2022 ήταν αντιπροσωπευτικές με βάση τα σημερινά
δεδομένα (τη στιγμή που μόνο στα κοιτάσματα του
Πρίνου, σε εμβαδόν 450 τετραγωνικών χιλιομέτρων έχουν πραγματοποιηθεί 25!).
Σύμφωνα με τον δρα Νικολάου, το γεγονός ότι η

Ιταλία, η Κροατία και η Αλβανία έχουν ανάλογα
συστήματα, επιβεβαιώνει το ενδεχόμενο ύπαρξης
κοιτασμάτων και στην Ελλάδα.
Ο ίδιος σημείωσε ότι, στην παρούσα φάση, η
Ελλάδα μπορεί να κάνει και χωρίς ΑΟΖ, αφού
υπάρχει η υφαλοκρηπίδα, η οποία λύνει πολλά
θέματα.
Πάντως, πρόσθεσε, για να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα, επιβάλλεται να ενεργοποιηθεί ο σχετικός ενιαίος μηχανισμός, ο οποίος θα αναλάβει
μεταξύ άλλων τη βελτίωση του νομικού πλαισίου,
για να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές,
αλλά και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια.
Ο δρ Νικολάου σημείωσε ακόμη ότι οι έρευνες
στα κοιτάσματα του Πρίνου συνεχίζονται και «αν
δεν βρεθεί κάτι, το κοίτασμα σιγά-σιγά τελειώνει». Ωστόσο, η εταιρία προχωρά σε περαιτέρω
έρευνες στον Πρίνο, ώστε να εξασφαλίσει την παραγωγή και στα χρόνια που θα έρθουν.
“Παγωμένη” παραμένει, παρά την κινητικότητα σε
επίπεδο εξαγγελιών, η ερευνητική δραστηριότητα
για την αναζήτηση υδρογοναθράκων στην Ελλάδα, πέραν του κοιτάσματος στον Βόρειο Πρίνο,
όπως επισήμανε ο καθηγητής του ΑΠΘ, Γρηγόρης
Τσόκας, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του
ΥΠΕΚΑ για την Αξιοποίηση και Επεξεργασία του
Εθνικού Αρχείου Eρευνών.
Ο ίδιος σημείωσε ότι, προκειμένου να αυξηθούν
οι ερευνητικές γεωτρήσεις, απαραίτητη είναι η
αναθεώρηση της νομοθεσίας στην Ελλάδα και
του καθεστώτος των αδειοδοτήσεων, ενώ επιβάλλεται να δοθούν κίνητρα στους υποψήφιους
επενδυτές.
Ο κ. Τσόκας τόνισε, τέλος, ότι τα μέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος, στη διάρκεια δραστηριοτήτων του είδους, πρέπει να λαμβάνονται
με βάση τις πλέον σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές.
«Ανενεργή περιοχή» στην έρευνα πετρελαίου είναι η Ελλάδα, αφού τα τελευταία 15 χρόνια κάθε
σχετική κίνηση έχει ουσιαστικά διακοπεί, με
εξαίρεση Πρίνο και Ν. Καβάλα, όπως σημείωσε ο
διευθυντής Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων,
Ιωάννης Γρηγορίου. Σχολιάζοντας το ερώτημα
“υπάρχει πετρέλαιο στην Ελλάδα;” ο ίδιος σημείωσε ότι τα αποτελέσματα των γεωχημικών και
γεωλογικών ερευνών είναι ενθαρρυντικά.
Κατά τον κ. Γρηγορίου, η Ελλάδα διαθέτει πολλές
ανεξερεύνητες περιοχές: «υπάρχουν γεωλογικοί
πετρελαιοπιθανοί στόχοι, σε βάθος μεγαλύτερο
των 4.000 μέτρων , που δεν έχουν ερευνηθεί μέχρι σήμερα, καθώς και σε βάθη νερού άνω των
500 μέτρων , ενώ μηδενική είναι η έρευνα για
φυσικό αέριο και shale gas (σ.σ. αέριο αργιλικού
σχιστόλιθου)», σημείωσε.
Ενδεικτικό της αδράνειας είναι το γεγονός ότι, με
βάση έρευνα της IHS PEPS, η Ελλάδα κατατάσσεται 75η μεταξύ 115 χωρών από άποψη δραστηριοτήτων Έρευνας και Παραγωγής (Ε & Π) υδρογονανθράκων. Στη συνολική επιχειρηματική
κατάταξη 115 χωρών της IHS PEPS, κατέχει την
83η θέση, έναντι της 52ης για τη Βουλγαρία, 42ης
για την Τουρκία, 40ής για την Πορτογαλία και της
23ης για τη Ρουμανία.
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«Σήμερα, παρά τις  συνεχείς κυβερνητικές εξαγγελίες, δεν προχωρεί ούτε η ίδρυση φορέα, ούτε
η αλλαγή του νόμου 2289/95 [...] Το μοναδικό
κοίτασμα, στην περιοχή του Πρίνου, διέπεται από
ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, εξαιρετικά ευνοϊκές για τον ανάδοχο, ενώ ο μοναδικός γύρος παραχωρήσεων, για τέσσερις περιοχές, που έγινε το
1997, δεν είχε θετικά αποτελέσματα, αφού κατέληξε σε ανεκπλήρωτες ερευνητικές υποχρεώσεις
και τελικά επιστροφή περιοχών», υποστήριξε ο κ.
Γρηγορίου.
Εξέφρασε, τελικά, την πεποίθηση ότι υπάρχει
μέλλον για την Ε & Π υδρογονανθράκων στην
Ελλάδα, αρκεί η πολιτεία να ιδρύσει άμεσα έναν
ευέλικτο και σωστά στελεχωμένο κρατικό φορέα
που θα προκηρύσσει και με διαφανείς διαδικασίες θα παραχωρεί και θα ελέγχει τα δικαιώματα Ε
& Π σε διεθνείς πετρελαϊκές εταιρίες με αποδεδειγμένη οικονομική επάρκεια και εμπειρία. Ο
φορέας αυτός προτείνεται να είναι αρμόδιος για
τη δημιουργία σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου,
την επιλογή των προς παραχώρηση περιοχών με
αυστηρά κριτήρια, την επιχειρηματική προώθηση
των επιλεγμένων περιοχών, την απολύτως διαφανή επιλογή των αναδόχων και την αυστηρή παρακολούθηση των εργασιών.
«Αβασάνιστη» χαρακτήρισε τη σεναριολογία για
ύπαρξη πολύ μεγάλων κοιτασμάτων στην Ελλάδα
ο γενικός διευθυντής του ΙΓΜΕ, Κώστας Παπαβασιλείου, σημειώνοντας ότι τίποτα δεν είναι βέβαιο,
αν δεν υπάρξουν, μετά από έρευνες υποδομής, οι
απαραίτητες γεωφυσικές έρευνες και κυρίως δισδιάστατα και τρισδιάστατα σεισμικά μεγάλου βάθους. «Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας», είπε ο
κ. Παπαβασιλείου και απέδωσε εύσημα στην Κύπρο για τις ταχύτατες διαδικασίες, όπου η πρώτη
ερευνητική γεώτρηση από τη Noble Energy θα γίνει εντός του τρίτου τριμήνου του 2011. Πρόσθεσε
δε, ότι το ΙΓΜΕ, με την εκτεταμένη και πολυετή
τεχνογνωσία που διαθέτει, μπορεί να συνδράμει
σημαντικά στις έρευνες, εξοικονομώντας κεφάλαια για το ελληνικό κράτος.
Σε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον λαμβάνει
χώρα η προσπάθεια για αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στον ελλαδικό χώρο, για
τουλάχιστον τρεις λόγους: πρώτον, οι υφιστάμενες
και προγραμματισμένες διασυνδέσεις του Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) με συστήματα μεταφοράς των κρατών-μελών της ΕΕ, παρέχει
τη δυνατότητα διαμετακόμισης σημαντικών ποσοτήτων αερίου προς τις κοινοτικές χώρες. Δεύτερον, ολοκληρώνεται η εσωτερική αγορά φυσικού
αερίου της ΕΕ και, τρίτον, δίδεται προτεραιότητα
σε έργα και επενδύσεις, που διαφοροποιούν τις
πηγές τροφοδοσίας και τις οδούς μεταφοράς φυσικού αερίου προς τον καταναλωτή. Τα παραπάνω
επισήμανε ο διευθυντής Εμπορίας Ρυθμιζόμενων
Υπηρεσιών ΔΕΣΦΑ ΑΕ, Σωτήριος Μπράβος και
πρόσθεσε: «Η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου για
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς Φυσικού
Αερίου δίδει νέες προοπτικές και παρέχει προτεραιότητα σε έργα και επενδύσεις που συμβάλλουν
στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ
από Τρίτες χώρες, αλλά και στη διαφοροποίηση
των οδών μεταφοράς».
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν τα Ελληνικά Πετρέλαια. n

«Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ

Συναυλία, 9 Ιουλίου

Υποβολή μέχρι 1 Αυγούστου

Μεγάλη μουσική συναυλία ελληνικού τραγουδιού
των Δικηγόρων & Μηχανικών Ν. Κιλκίς, το Σάββατο 9 Ιουλίου 2011, στις 8.30 μμ, στο «Θέατρο
Λόφου Κιλκίς».
Στις 9 Ιουλίου 2011, στο “Θέατρο Λόφου Κιλκίς”,
δεκαεπτά Δικηγόροι και Μηχανικοί του Ν. Κιλκίς
με δώδεκα μουσικούς, θα παρουσιάσουν τη δουλειά πολλών μηνών τραγουδώντας τα πιο ωραία
λαϊκά, και σε πείσμα των καιρών θα αποδείξουν
ότι στη μουσική δε χωράνε μνημόνια.
Η συναυλία θα αρχίσει στις 8.30 μμ με πέντε νεανικά μουσικά σχήματα και θα την παρουσιάσουν η
Πάολα Χαραλαμπίδου με τον Δημήτρη Τσαντάκη.
Συμμετέχουν:
Από τους Δικηγόρους οι: Άννα Φαχουρίδου,
Χριστίνα Χαραλαμπίδου, Σταμάτης Κανταρτζής,
Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ειρήνη Νικολάου, Αγγελική Παπαδοπούλου, Λευτέρης Παυλίδης και
Τριαντάφυλλος Πέτρογλου.
Από τους Μηχανικούς οι: Όλγα Λαμπριανίδου,
Εύη Κουγιουμτζόγλου, Αντρέας Κεσίδης, Ηλίας
Αμοιρίδης, Λένα Αναστασιάδου, Μένη Μελετιάδου, Γιάννης Σαββόπουλος, Στέλιος Χαριτίδης και
Ζωή Τζήμητρα.
Η οργάνωση και η παραγωγή γίνεται από το Studio
Accordo με τη συμπαράσταση του Δήμου Κιλκίς
και των Συλλόγων των Δικηγόρων και Μηχανικών
του Νομού.
Η ενορχήστρωση των τραγουδιών είναι του Νίκου
Σπυρλιάδη. Τα κείμενα που θα ακουστούν είναι
του Αντρέα Κεσίδη και της Μένης Μελετιάδου.
Θα υπάρχει εισιτήριο γενικής εισόδου 5 ευρώ για
την κάλυψη των εξόδων της συναυλίας. Σας περιμένουμε όλους. n

Μία από τις ενέργειες-δράσεις, για τον εορτασμό
της «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ», στις 3 Οκτωβρίου, που αποφάσισε το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, με πρόταση της ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων είναι η έκθεση αφίσας.
Έκθεση αφίσας -μετά από διαγωνισμό-, 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 συμμετοχής
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 n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
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.
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.

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.

Α

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.

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.

ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ της συλλογής και του αρχείου Κωστάκη, 4 Ιουνίου – 28
Αυγούστου 2011, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη), Θεσσαλονίκη.

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.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ του Σωκράτη Μάλαμα, 4 Ιουλίου
2011, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Νέοι καλλιτέχνες», των
Κώστα Γιάτσο, Δημήτρη Εφέογλου, Σταμάτη Λιάσκο και Φώτη Σαγώνα, 14 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2011, Γκαλερί Λόλα Νικολάου (Τσιμισκή 52),
Θεσσαλονίκη.
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ Αθηνών και Επιδαύρου, με τίτλο
«Πολιτισμός ενάντια στη φύση», 1 Ιουνίου – 31
Αυγούστου 2011, Αθήνα – Επίδαυρος.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τίτλο «Η πόλη μας τραγουδάει»,
μεγάλη μουσική συναυλία ελληνικού τραγουδιού των δικηγόρων & μηχανικών Ν. Κιλκίς,
Σάββατο 9 Ιουλίου 2011, «Θέατρο Λόφου»,
Κιλκίς.
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.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ της Τάνιας Τσανακλίδου, 11 Ιουλίου
2011, Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 25-27,
Σταυρούπολη), Θεσσαλονίκη.

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.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ της Νίκης Καραγκίνη, με τίτλο
«Εν οίκω», 8 Ιουνίου – αρχές Ιουλίου 2011,
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο
Άλεξ Μυλωνά-ΜΜΣΤ (Πλ. Αγίων Ασωμάτων 5),
Θησείο.

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.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ του
Παντελή Θαλασσινού, 14 Ιουλίου
2011, Θέατρο
Δάσους, 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.

.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΜE ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2011-2013
Ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρέφεια των δράσεών της,
θα δώσει στην περίοδο 2011-2013 η Μόνιμη Επιτροπή
Νέων Τεχνολογιών, Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΜΕΝΤ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με στόχο να ενισχύσει το ρόλο
του Τμήματος στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, στη
συνείδηση τόσο των μελών του, όσο και ευρύτερα της
κοινωνίας.
Μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός της επιτροπής περιλαμβάνει τη σύσταση έξι ομάδων εργασίας (πχ, για τις
ψηφιακές υποδομές, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση
και τις ηλεκτρονικές πράσινες προμήθειες στους καλλικρατικούς δήμους), καθώς και τη διοργάνωση πέντε εκδηλώσεων και ισάριθμων σεμιναρίων μικρής διάρκειας.
Ο προγραμματισμός της επιτροπής ακολουθεί:
n Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η ΜΕ Νέων Τεχνολογιών, Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΜΕΝΤ) θα ασχοληθεί με επιστημονικά θέματα
Πληροφορικής, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Έρευνας,
Καινοτομίας και γενικά τεχνολογικών νεωτερισμών που
προέρχονται από τα παραπάνω πεδία. Διακριτοί σκοποί
της είναι η διαμόρφωση εμπεριστατωμένης επιστημονικής γνώμης, η συμβολή στη χάραξη της πολιτικής του
ΤΕΕ, η ανάδειξη του ρόλου του μηχανικού και η υποστήριξη του έργου του και της Πολιτείας στον επιστημονικό
χώρο ευθύνης της. Επειδή η μέχρι πρότινος παρουσία του
ΤΕΕ/ΤΚΜ στα σχετικά επιστημονικά αντικείμενα υπήρξε
μειωμένη, η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην
εξωστρέφεια, ώστε να κατοχυρώσει το ρόλο του ΤΕΕ στη
συνείδηση των μελών του και της κοινωνίας.
n Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Β.1 Παρακολούθηση Νομοθεσίας – Διαμόρφωση θέσεων ΤΕΕ/ΤΚΜ
Σκοπός είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση
όλων των νομικών κειμένων της ισχύουσας εθνικής και
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των προτεινόμενων νέων
νομοθετημάτων, σχετικών με το αντικείμενο της ΜΕΝΤ,
ώστε η ΜΕ να συμβάλλει στη διαμόρφωση των θέσεων του
ΤΕΕ/ΤΚΜ στην όποια δημόσια διαβούλευση.
Β.2 Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας στην
Κεντρική Μακεδονία - Ζώνη Καινοτομίας
Το ΤΕΕ είναι σε θέση να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης τεχνολογικών ιδεών που έχουν το χαρακτήρα της
καινοτομίας με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
της περιφερειακής οικονομίας. Η συμβολή του μπορεί
να γίνει με τη μορφή παρεμβάσεων σε δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η χρηματοδότηση
καινοτόμων προτάσεων μέσω του ΠΕΠ ΚΜ, η αξιολόγηση
του έργου του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας και η
συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης καινοτόμων προϊόντων ή στη διαδικασία ανάδειξης προϊόντων ή φορέων
τεχνολογικής αριστείας.
Στον άξονα αυτό εμπίπτει και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
της Περιφέρειας που στοχεύει να συγκεντρώσει και να
ενισχύσει ποικίλες δραστηριότητες καινοτομίας σε μια
χωροθετημένη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
προωθώντας τη συνέργεια μεταξύ διαφόρων δημόσιων
και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στους
τομείς της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Τεχνολογίας
και της Βιομηχανίας. Το ΤΕΕ/ΚΜ οφείλει και θεσμικά να
παρακολουθεί αυτή την προσπάθεια, η οποία προχωρά με
πολύ αργούς ρυθμούς και πενιχρά, μέχρι στιγμής, αποτελέσματα.

Β.3 Ψηφιακή Στρατηγική – Προώθηση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
Το ΤΕΕ οφείλει να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης της 4ης Προγραμματικής
Περιόδου και να αναδιαμορφώνει θέσεις και προτάσεις
για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων. Ο
άξονας αυτός θα έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία
των θέσεων του ΤΕΕ για το νέο αναπτυξιακό νόμο, το
πρόγραμμα «Ευρώπη 2020» και γενικότερα την ψηφιακή
στρατηγική καθώς και την εκπόνηση σχεδίων δράσης για
την προώθησή τους.
Β.4 Ανάπτυξη Τεχνικών Προδιαγραφών
Η ραγδαία εξέλιξη στους χώρους τηλεπικοινωνιών και
υπολογιστικών συστημάτων δημιούργησε νέες απαιτήσεις
ψηφιακών υποδομών. Ελλείψει σχετικών νομοθετημάτων,
κανονισμών και τεχνικών οδηγιών, επικρατεί σύγχυση
σχετικά με τις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση υποδομές,
με συνέπεια την αποσπασματική αντιμετώπισή τους που
συχνά οδηγεί σε ελλείψεις ή υπερβολές. Παρά την εγγενή
δυσκολία ανάπτυξης αυστηρών προδιαγραφών σε ένα πολυσχιδή και συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό χώρο,
το ΤΕΕ, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας και
επαγγελματικός φορέας των Ελλήνων Μηχανικών, μπορεί
να συμβάλει στη δημιουργία ενός πλαισίου βασικών αρχών ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών.
Β.5 Απασχόληση Μηχανικών / Επαγγελματικά Δικαιώματα / Επιμόρφωση
Η ΜΕΝΤ θα επιδιώξει συνεργασία με τη Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ, για τα δικαιώματα
των Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και των
Μηχανικών Επικοινωνιών, τις αμοιβές των μηχανικών στις
εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής καθώς και
τον καθορισμό της κατηγορίας μελετών «Πληροφοριακών
Συστημάτων και Δικτύων», τους συντελεστές κέρδους και
τις προεκτιμούμενες αμοιβές. Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί την αναγκαιότητα καταγραφής της
απασχόλησης των μηχανικών στους τομείς της έρευνας,
της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών. Επίσης, η επιτροπή θα ασχοληθεί με την επιμόρφωση των μηχανικών
στους τομείς Τηλεματικής, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής και θα έχει σαν στόχο αφενός μεν την κατάρτισή τους σε αντικείμενα τα οποία επιλέγονται με βάση τις
ανάγκες της αγοράς, αφετέρου δε την ενημέρωσή τους σε
θέματα που αντλούνται από την ελληνική πραγματικότητα
και αφορούν εμπορικά δρώμενα, κανόνες ανταγωνισμού
και επιστημονικές εξελίξεις.
Προκειμένου να διερευνηθούν οι προοπτικές απασχόλησης μηχανικών σε καινοτόμους κλάδους προτείνεται να
γίνει έρευνα σε εθνικές και διεθνείς ζώνες καινοτομίας
με στόχο την καταγραφή καλών πρακτικών στους καινοτόμους αυτούς κλάδους.
Β.6 Παρεμβάσεις στην κοινωνία
Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΤΕΕ και της τόνωσης της σχέσης μεταξύ του επαγγελματικού φορέα των
Μηχανικών και της κοινωνίας. Βασική επιδίωξη της ΜΕ
είναι η ανοικτή παρουσίαση θεμάτων που σχετίζονται με
τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και, κυρίως, η εφαρμογή
τους προς όφελος της κοινωνίας. Ενδεικτικά, η ΜΕ προτίθεται αφενός μεν να προωθήσει δράσεις σχετικά με την
ευρυζωνικότητα, την ασφάλεια στο διαδίκτυο κ.α., αφετέρου δε να παρουσιάσει καινοτόμες εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και περιοχές, όπως για παράδειγμα:
• βελτίωση της ποιότητας ζωής πολιτών ειδικών κατηγοριών (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων),

• διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,
• συμμετοχή σε σχεδιαζόμενες δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης σε συνεργασία και με Καλλικρατικούς Δήμους,
• ηλεκτρονική υγεία.
Με τον τρόπο αυτό η ΜΕΝΤ μπορεί να συμβάλει στο να
γίνει ευρύτερα γνωστό το κοινωνικό έργο των Μηχανικών
σε θέματα νέων τεχνολογιών.
Β.7 Ψηφιακή Οργάνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Η αύξηση της ροής της διαχεόμενης πληροφορίας στην
σημερινή εποχή εν γένει και στο χώρο των μηχανικών ειδικότερα, σε συνδυασμό με τη μείωση του διαθέσιμου χρόνου για επαρκή ενημέρωση, δημιουργούν την ανάγκη για
αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας. Προσανατολιζόμενο προς αυτή την κατεύθυνση, το
ΤΕΕ/ΤΚΜ οφείλει να παρέχει ανανεωμένες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση των μελών
του και την ενημέρωση των πολιτών εμπλουτίζοντας τις
ψηφιακές βιβλιοθήκες και διαθέτοντας σεμιναριακό υλικό
μέσω διαδικτύου. Η ΜΕΝΤ θα προτείνει, θα προδιαγράψει
και ενδεχομένως θα επιβλέψει την υλοποίηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Β.8 Παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων ή ιδεών με συμμετοχή εταιρειών του κλάδου
Ένα διαπιστωμένο πρόβλημα στον επιχειρηματικό χώρο είναι η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων καινοτόμων προϊόντων και των πιθανών πελατών τους. Η εταιρεία
που έχει συγκεκριμένες ανάγκες ή ζητά τη στελέχωση εξειδικευμένης θέσης και οι εν δυνάμει κατάλληλοι υποψήφιοι
αγνοούν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Η ΜΕΝΤ θα επιδιώξει τη διοργάνωση ημερίδων που θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας πρώτης επαφής (νέων κυρίως) μηχανικών που
έχουν καινοτόμα προϊόντα ή ιδέες με εταιρείες του κλάδου
με τελικό σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη συνεργασιών.
Για την προώθηση και διάδοση των δράσεων της ΜΕΝΤ
μπορεί να διοργανωθεί μια ημερίδα TEDx (independently
organised TED event), ενώ θα επιδιωχθεί η συνεργασία
και με κάποιο Open Coffee.
Β.9 Άλλες Δράσεις
H επιτροπή θα ασχοληθεί με θέματα εξωστρέφειας, συνάπτοντας επαφές με τα αντίστοιχα τμήματα ξένων τεχνικών επιμελητηρίων (ΙΕΕΕ, ΙΕΤ, VDE κτλ). Θα ασχοληθεί με
θέματα της επικαιρότητας παρακολουθώντας τις εξελίξεις και συμμετέχοντας σε θέματα της αρμοδιότητας της.
n Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ
Γ.1 Παρακολούθηση της σχετικής Νομοθεσίας – Διαμόρφωση θέσεων ΤΕΕ/ΤΚΜ
Γ.1.1 Αδειοδότηση κεραιών και ελεύθερα ασύρματα δίκτυα
Γ.1.2 Παρακολούθηση της έκδοσης των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για τον
καθορισμό των ελαχίστων απαιτήσεων και προδιαγραφών
των μελετών και των έργων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και πληροφορικής.
Γ.1.3 Διερεύνηση νομοθετικού πλαισίου για τη διαπίστευση λογισμικού.
Γ.2 Προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας στην Κ. Μακεδονία - Ζώνη Καινοτομίας
Γ.2.1 Διαμόρφωση της άποψης του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη Ζώνη
Καινοτομίας
Γ.2.2 Εκπροσώπηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Ζώνη Καινοτομίας
Γ.2.3 Υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές και τεχνολογικές
υποδομές στην Κεντρική Μακεδονία, καταγραφή προβλημάτων και ελλείψεων, προτάσεις.
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Γ.3 Ψηφιακή Στρατηγική – Προώθηση Ψηφιακής Οικονομίας
Γ.3.1 Παρακολούθηση της εξέλιξης του ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης
Γ.3.2 Παρακολούθηση και επεξεργασία προτάσεων για το
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Γ.3.3 Παρακολούθηση και επεξεργασία προτάσεων για το
νέο αναπτυξιακό νόμο
Γ.3.4 Παρακολούθηση και επεξεργασία προτάσεων για το
πρόγραμμα «Ευρώπη 2020»
Γ.4 Ανάπτυξη Τεχνικών Προδιαγραφών
Γ.4.1 Προοπτική σύνταξης τεύχους προδιαγραφών για
υποδομές τηλεματικής
Γ.4.2 Σύνταξη τεύχους προδιαγραφών για την εγκατάσταση
οπτικών ινών σε Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Γ.4.3 Σύνταξη τεύχους προδιαγραφών εγκατάστασης συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και επίβλεψης οικιακών, δημόσιων και επαγγελματικών κτιρίων.
Γ.4.4 Καταγραφή βέλτιστων πρακτικών και δυνατότητα
σύνταξης των προδιαγραφών του ηλεκτρονικού εισιτηρίου
για τη χρήση του από τον ΟΑΣΘ και το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Έμφαση μπορεί να δοθεί στην υλοποίηση τέτοιων
συστημάτων με χρήση RFID ή/και Smart Cards.
Γ.4.5 Η χρήση αισθητήρων για τη μέτρηση της απόκρισης
των κατασκευών αποτελεί κανόνα για τον προσδιορισμό
των δυναμικών χαρακτηριστικών τους καθώς επίσης και
για τη δομική τους παρακολούθηση. Μέχρι στιγμής στο
εμπόριο διατίθενται ασύρματοι αισθητήρες και καταγραφικές μονάδες με πολύ χαμηλή διακριτότητα. Η ΜΕΝΤ
διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό για τη διερεύνηση των
δυνατοτήτων που υπάρχουν για την ανάπτυξη συστημάτων
ασύρματων αισθητήρων - καταγραφέων υψηλής ανάλυσης.
Γ.4.6 Εύρεση προδιαγραφών σε διεθνές επίπεδο βάσει
των οποίων θα παράγονται νέα υλικά και θα γίνονται οι
εφαρμογές των τεχνικών Επισκευής, Συντήρησης και Ενίσχυσης των κατασκευών.
Γ.5 Απασχόληση Μηχανικών / Επαγγελματικά Δικαιώματα / Επιμόρφωση
Γ.5.1 Καταγραφή της απασχόλησης των μηχανικών στην
έρευνα/καινοτομία/νέες τεχνολογίες και χρήση κοινωνικών δικτύων στη ΚΜ
Γ.5.2 Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής και Μηχανικών Επικοινωνιών (σε συνεργασία με τη ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων)
Γ.5.3 Αμοιβές μηχανικών στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών/
πληροφορικής (σε συνεργασία με τη ΜΕ Επαγγελματικών
Θεμάτων)
Γ.5.4 Μελέτες και Έργα «Πληροφοριακών Συστημάτων
και Δικτύων»
Γ.5.5 Η επιμόρφωση των μηχανικών μπορεί να κινηθεί στα
παρακάτω πλαίσια:
α. Ασφάλεια δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων
β. Προστασία προσωπικών δεδομένων
γ. Ηλεκτρονικές προμήθειες – εμπόριο – συναλλαγές
δ. Εξελιγμένες μορφές και εφαρμογές συστημάτων ραδιοσυχνικών ετικετών (RFID) και ασύρματων δικτύων μικρών αποστάσεων (π.χ. Zigbee).
ε. Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για καινοτόμες δραστηριότητες και τεχνολογίες
στ. Σύγχρονες πρακτικές και μεθοδολογίες οργάνωσης
έργων λογισμικού
ζ. Ιατρική διαλειτουργικότητα με τη χρήση του πρωτοκόλλου HL7.

Γ.6 Παρεμβάσεις στην κοινωνία
Γ.6.1 Προτάσεις για ευρυζωνικότητα (Σχολεία/ Πόλη)
Γ.6.2 Μητροπολιτικά ευρυζωνικά δίκτυα στην ευρύτερη
περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας – Διαχείριση των υποδομών των Δήμων και Κοινοτήτων
Γ.6.3 Εργονομία – Οδηγίες για χρήση Η/Υ – Ασφάλεια στην
εργασία – Μετρήσεις – Ιατρικά δεδομένα.
Γ.6.4 Ηλεκτρονικά απόβλητα – Διαχείριση – Ανακύκλωση
(σε συνεργασία με τη ΜΕ Περιβάλλοντος)
Γ.6.5 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Γ.6.6 Προτάσεις για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση με
αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας
Γ.6.7 Κάρτα του Πολίτη: Προτάσεις για διαφύλαξη της
ασφάλειας των δεδομένων και πιθανές προεκτάσεις στη
χρήση της
Γ.6.8 Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι (e-Purse): Παρουσίαση της
αρχιτεκτονικής του συστήματος υποστήριξης πληρωμής
μικροποσών μέσω έξυπνης κάρτας (Smart Card). Το παράδειγμα των Κάτω Χωρών και πιθανές προοπτικές αξιοποίησης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Σκοπός της ΟΕ θα είναι η σύνταξη τεύχους προδιαγραφών
για την εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης
κτιρίων (B.E.M.S), το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τεχνικές
περιγραφές των συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου,
της αρχιτεκτονικής και τοπολογικής δικτύωσής τους, της
ηλεκτρολογικής εγκατάστασής τους, καθώς και της συμβατότητας και διασυνδεσιμότητάς τους με τις υφιστάμενες
ψηφιακές υποδομές. Απώτερος σκοπός της ΟΕ θα είναι η
ενίσχυση των υπαρχόντων κανονισμών, όπως ΕΛΟΤ HD384
και ΚΕΝΑΚ, για τη δημιουργία έξυπνων κτιρίων με συγκεκριμένη ενεργειακή ταυτότητα. (4-5 άτομα, 18 μήνες)

Γ.7 Ψηφιακή Οργάνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Γ.7.1 Εγκατάσταση και λειτουργία της νέας κομβικής ιστοσελίδας (web portal) του ΤΕΕ/ΤΚΜ (ενημέρωση/επικοινωνία/on-line εξυπηρέτηση)
Γ.7.2 Προώθηση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών εξετάσεων για την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
(σε συνεργασία με το Κεντρικό ΤΕΕ)
Γ.7.3 Διασύνδεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με το ΑΠΘ για την ηλεκτρονική αναζήτηση διπλωμάτων και αποδεικτικών σπουδών
Γ.7.4 Αναδιάρθρωση των μηχανισμών του ΤΕΕ/ΤΚΜ για
την αυτοματοποίηση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών για απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
και ηλεκτρονικής πληρωμής των σχετικών παραβόλων.
Γ.7.5 Ανάπτυξη πλατφόρμας για παρακολούθηση σεμιναρίων σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου και δυνατότητα
ερωταπαντήσεων με τους εισηγητές σε μορφή webinar.
Γ.7.6 Προώθηση υλοποίησης Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού από το ΤΕΕ - Προδιαγραφές- Σκοποί χρήσης (σε
συνεργασία με το Κεντρικό ΤΕΕ)

Δ.4 Μελέτες και Έργα Πληροφοριακών Συστημάτων και
Δικτύων – Αμοιβές των μηχανικών (σε συνεργασία με τη
ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων)
Σκοπός της ΟΕ θα είναι η δημιουργία συγκεκριμένης πρότασης για τη θεσμοθέτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων
και νομοθετικού πλαισίου για τις μελέτες και τα έργα Πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα, η ΟΕ θα συντάξει ενδελεχή
πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα εξής:
α) ενεργοποίηση των κατηγοριών μελετών “Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων” του ν. 3316/2005 από το
ΥΠΥΜΕΔΙ,
β) δημιουργία κατηγορίας έργων “Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων” στο ν. 3264/2004 από το ΥΠΥΜΕΔΙ,
γ) τροποποίηση του νόμου 3051/2002 και του Π.Δ. 50/2001
“Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων
του δημόσιου τομέα” για την αναβάθμιση του ρόλου του
Μηχανικού Υπολογιστών στο δημόσιο τομέα και την εκπαίδευση,
δ) ορισμός του έργου και της μελέτης “Πληροφοριακών
Συστημάτων και Δικτύων”,
ε) ορισμός του έργου “Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού”
(5 άτομα, 6 μήνες)

n Δ. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την υλοποίηση του έργου της η ΜΕ προτίθεται να συστήσει τις παρακάτω Ομάδες Εργασίας:
Δ.1 Προδιαγραφές Ψηφιακών Υποδομών
Ολοκληρώθηκε η 1η Φάση Εργασιών της ΟΕ που είχε συσταθεί από τη ΜΕ Δικτύων και Τηλεματικής, με 1ο Παραδοτέο το σχολιασμό και ερμηνεία του σχεδίου ΚΥΑ με θέμα
“Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών με εξειδίκευση στα
δίκτυα οπτικών ινών”. Η Ομάδα Εργασίας θα ασχοληθεί
στη 2η Φάση Εργασιών, η οποία εγκρίθηκε από τη ΔΕ, με
ζητήματα προβλημάτων στις εγκαταστάσεις οπτικών ινών,
όπως κακοτεχνίες που παρατηρούνται, και θα προτείνει
βέλτιστες πρακτικές. Θα γίνει πρακτική εφαρμογή (case
study) της ΚΥΑ σε συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να διαπιστωθούν στην πράξη οι ενδεχόμενες αδυναμίες ή τα σημεία
που χρειάζονται βελτίωση ή προσαρμογή. Το υλικό θα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους επαγγελματίες
μηχανικούς και τους τεχνικούς εγκαταστάσεων όσο και σε
εκπαιδευτικούς οργανισμούς (τεχνικές σχολές). (5 άτομα,
18 μήνες)
Δ.2 Προδιαγραφές Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων
(σε συνεργασία με αντίστοιχη ΟΕ της ΜΕ Ενέργειας και
Περιβάλλοντος)

Δ.3 Καταγραφή της απασχόλησης των μηχανικών στην
Έρευνα, στην Καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες στην
Κεντρική Μακεδονία
Σκοπός της ΟΕ θα είναι η έρευνα και καταγραφή της εργασιακής πραγματικότητας των μηχανικών στους παραπάνω τομείς στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ελλάδα
γενικότερα. (Ενεργοποίηση μέσα από κοινωνικά δίκτυα) (5
άτομα, 6 μήνες)

Δ.5 Πολιτικές για τις νέες τεχνολογίες την έρευνα και την
καινοτομία στην ΠΚΜ (σε συνεργασία με τη ΜΕ Βιομηχανίας και Νέων Υλικών)
Σκοπός της ΟΕ θα είναι η παρακολούθηση και τοποθέτηση σε ζητήματα που άπτονται της πολιτικής για τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και την καινοτομία στο επίπεδο της
περιφέρειας αλλά και σε εθνικό επίπεδο, η καταγραφή
των θέσεων άλλων φορέων και η διαμόρφωση παρατηρήσεων – προτάσεων. Συγκεκριμένα η ΟΕ θα επικεντρώσει:
• Σε νομοσχέδια, σχέδια δράσης και πρωτοβουλίες του
Υπουργείου Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
• Στην πολιτική ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
• Στην εξέλιξη του εγχειρήματος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας
• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία που επηρεάζουν τις αντίστοιχες πολιτικές στην χώρα
μας και την ΠΚΜ.
Συνέχεια στη σελίδα 18
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(της καθηγήτριας Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Σάσας Λαδά)
Ανάμεσα σε αγαπημένους δασκάλους και παλιούς
αλλά και νεώτερους μαθητές, σε συναδέλφους και
φίλους, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, με την ενθουσιώδη
συμμετοχή και υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών του, διοργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων με το
γενικό τίτλο: «Κατοικία: Σχεδιάζω, Κατασκευάζω,
Σκέπτομαι», που διήρκεσαν από τις 14 Φεβρουάριου μέχρι τις 3 Μαρτίου 2011.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με ένα εντατικό εργαστήριο κατασκευών για την «Κατοίκηση» του Τμήματος, όπου για τρεις μέρες (14 - 17 Φεβρουαρίου),
μία έξοχη φοιτητική ομάδα από αγόρια και κορίτσια, μαζί με καθηγητές ζωγραφικής που βάφαν
τοίχους και καθηγήτριες να κουβαλούν μακέτες και
σχέδια, υπολόγιζαν και γελούσαν, έκοβαν σανίδες
και κουβαλούσαν, βίδωναν και συναρμολογούσαν.
Στις 17 Φεβρουαρίου εγκαινιάσαμε την έκθεση των

φοιτητικών θεμάτων από διάφορα εργαστήρια ή διπλωματικές, που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία
πέντε χρόνια, την έκθεση φωτογραφίας, που προετοίμασε ειδικά για το γεγονός, η φοιτητική φωτογραφική λέσχη ΦΛΑΣ του Τμήματός μας, με θέμα
τις συνθήκες ζωής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου, μέσα στους μετασχηματισμένους από
τις κατασκευές από φτηνό, λευκό ξύλο και το κέφι
που πλημμύρισε όλους τους κοινόχρηστους χώρους
του Τμήματός μας.
n Το Συμπόσιο
Ένα τριήμερο Συμπόσιο, που πραγματοποιήθηκε
στις 25, 26 και 27 Φεβρουαρίου 2011, στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα Αλέξανδρος Τσιούμης της Πολυτεχνικής, συγκέντρωσε συναδέλφους από όλες τις
Αρχιτεκτονικές Σχολές της χώρας και συναδέλφους
και συναδέλφισσες με αξιόλογο θεωρητικό και αρχιτεκτονικό έργο στο ζήτημα της κατοικίας, για να
ανταλλάξουμε διδακτικές εμπειρίες και προσεγγίσεις αλλά και να διερευνήσουμε τους νεώτερους
τρόπους σκέψης και κατανόησης που αφορούν στη
«σημαντικότερη» ανθρώπινη κατάσταση που είναι
αυτή της κατοικίας και του «κατοικείν».
Πριν από είκοσι ακριβώς χρόνια είχαμε κάνει την
πρώτη έκθεση και συμπόσιο για την Κατοικία με
προσκεκλημένους ομιλητές μεταξύ των άλλων, τον
Άρη Κωνσταντινίδη, τον Αριστομένη Προβελέγγιο,
το Γιώργο Σημαιοφορίδη. Από τότε μέχρι σήμερα,
ζούμε μία επιταχυνόμενη μετάβαση, από έναν κόσμο του πριν σε έναν κόσμο του μετά. Σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και περισσότερο «ανέστιος»,
«φέροικος», και «αειπλάνητος» (για να αναφερθώ
σε κάποιες λέξεις του Παπαδιαμάντη) ακόμη και αν
έχουμε σπίτι.
Πως κατοικούμε λοιπόν την Αρχιτεκτονική, το περιεχόμενο αλλά και τα κτίρια όπου στεγάζεται, τα
σπίτια και τις πόλεις μας, με τι θεωρητικά εργαλεία
και υποθέσεις θα εκτεθούμε στα σύγχρονα θέματα
των ανέστιων, ή άστεγων, των μεταναστών, της ευάλωτης και επισφαλούς εργασίας, των νέων μορφών
οικογένειας κ.τ.λ.
n Ο Martin Heidegger
Το 1971 ο Martin Heidegger στο κείμενό του
«Building, Dwelling, Thinking» αναρωτιέται τι σημαίνει να κτίζεις και να κατοικείς καθώς και ποια
είναι η σχέση ανάμεσά τους. Ξεκινάει με αυτό που
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η ηγεμονική άποψη
στο δυτικό λόγο για τη νεωτερικότητα, ότι δηλαδή
η κατασκευή και η κατοίκηση είναι δύο χωριστές
αλλά συμπληρωματικές δραστηριότητες που έχουν
σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Κτίζουμε σπίτια
ώστε να μπορέσουμε να τα κατοικήσουμε (ή όπως
είναι πιο σύνηθες στις βιομηχανικές και μεταβιομηχανικές κοινωνίες, κάποιοι άνθρωποι χτίζουν σπίτια
για να ζήσουν κάποιοι άλλοι σ’ αυτά). Το κατοικώ σ’
αυτή την περίπτωση σημαίνει απλά να είμαι εγκατεστημένος σε, ή να κατέχω ένα σπίτι, έναν τόπο κατοίκησης. Το κτίριο της κατοικίας στην περίπτωση
αυτή είναι ένα «δοχείο» για ορισμένες ανθρώπινες
δραστηριότητες, μια που υπάρχουν και πολλές άλλες που γίνονται έξω από τα σπίτια, ή στο ύπαιθρο.

Όμως ο Heidegger αναρωτιέται «αν τα ίδια τα σπίτια παρέχουν κάποιου είδους εγγύηση ότι πράγματι είναι «κατοικήσιμα». Για να αποσαφηνίσουμε
λίγο τα πράγματα ας ονομάσουμε τη φυσική δομή,
το ίδιο το κτίσμα «κατοικία» ενώ η λέξη «το σπίτι» δηλώνει τόσο το κτίσμα όσο και το περιεχόμενό
του, την οικογένεια, τους ανθρώπους που κατοικούν
εκεί (βλέπε Μπαμπινιώτης Ετυμολογικό Λεξικό).
Η ερώτηση λοιπόν του Heidegger θα μπορούσε να
διατυπωθεί εκ νέου ως εξής: «Τι είναι εκείνο που
κάνει την κατοικία σπίτι;».
Μέσα από μία άσκηση στην ετυμολογία των λέξεων
κατασκευάζω και κατοικώ στα Αγγλικά και στα Γερμανικά, καταλήγει στο συμπέρασμα, που είναι «Ότι
δεν κατοικούμε επειδή έχουμε κατασκευάσει, αλλά
κατασκευάζουμε και έχουμε κατασκευάσει επειδή
κατοικούμε, επειδή είμαστε ήδη κάτοικοι. Μόνο εάν
είμαστε ικανοί να κατοικήσουμε, μόνο τότε μπορούμε να κατασκευάσουμε». Αυτό που εννοεί είναι ότι
οι μορφές που κατασκευάζουν οι άνθρωποι, είτε
στη φαντασία, είτε στο έδαφος, αναδύονται σαν
αποτέλεσμα είτε των δραστηριοτήτων στις οποίες
συμμετέχουν, είτε των ειδικών δεσμεύσεων με το
εκάστοτε περιβάλλον τους. Μόνο επειδή ήδη κατοικούμε μέσα στον κόσμο – το σπίτι των σκέψεών
μας όπως λέει ο Merleau-Ponty – είμαστε ικανοί να
κάνουμε τις σκέψεις που κάνουμε.
n Οι ενότητες
Με αφετηρία λοιπόν αυτή την προβληματική το Συμπόσιο διερεύνησε το θέμα «Κατοικία» σε τρεις
θεματικές ενότητες:
α. Τη διδασκαλία της κατοικίας στις αρχιτεκτονικές
σχολές της Ελλάδας, όπου παρουσιάστηκαν μεθοδολογικές προσεγγίσεις του «κατοικείν», η κατοικία ως σύγχρονο αστικό φαινόμενο σε διαφορετικά
τοπία ή συμφραζόμενα, εναλλακτικές στρατηγικές
σχεδιασμού, καθώς και τη διερεύνηση σύγχρονων
μορφών προγραμμάτων κατοίκησης, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, άστεγοι κ.λ.π.
β. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις του «κατοικείν». Η θεματική ήταν ανοιχτή σε σύγχρονες φιλοσοφικές, φαινομενολογικές, ανθρωπολογικές και
κοινωνιολογικές διαστάσεις του «κατοικείν», και
γ. Παρουσίαση σύγχρονων παραδειγμάτων/υλοποιημένων ή μη/κατοικίας στην Ελλάδα
Όπως μπορεί κάποιος να δει και στο αναλυτικό πρόγραμμα του συμποσίου, οι σαράντα δύο εισηγήσεις
που έγιναν, διατρέχουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα
εκπαιδευτικών, θεωρητικών και υλοποιημένων
απόψεων σχετικά με την κατοικία και την κατοίκηση. Οι εισηγητές/τριες, αρχιτέκτονες/ισσες με υψηλό θεωρητικό αλλά και υλοποιημένο αρχιτεκτονικό
έργο, συνδυάζανε επιπλέον, οι περισσότεροι/ες και
την ιδιότητα του δασκάλου. Ενδεικτικά θα αναφερθούν επιλεκτικά και αναγκαστικά επιγραμματικά,
λέξεις ή φράσεις κλειδιά, ορισμένων από τους εισηγητές/τριες.
«...αυτό είναι το σπίτι
εκεί που στέκει το τραπέζι με
το φως και το φως»
Paul Celan1
Το σπίτι. Το πρώτο μας σύμπαν
Gaston Bachelard
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n Ορισμένες από τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις
Με το ερώτημα “Ποια κατοικία;” ξεκίνησε την ομιλία
του ο Δημήτρης Φατούρος, ο Μίμης των φοιτητικών
μας χρόνων, ένα ερώτημα που δεν είναι ρητορικό,
καθόσον οι καινούργιες σήμερα πραγματικότητες
σε αυτό οδηγούν με επιμονή: τι είναι κατοικία, τι
είδους κατοικία, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η
ανάγκη της κατοικίας; Για την ανίχνευση αυτού του
ερωτήματος πρότεινε η διερεύνηση να αφορά τρεις
ενότητες,
Η πρώτη στο πεδίο και τις συνθήκες εγκατάστασης
της κατοικίας.
Η δεύτερη το πρόσωπο της κατοικίας, και
Η τρίτη το πρόσωπο του δημιουργού, τους αρχιτέκτονες, τους πολεοδόμους και τους χωροτάκτες.
O Τάσος Μπίρης αναφέρθηκε στη διπλή ιδιότητα
της κατοικίας, ως μοναδιαίου χωρικού στοιχείου
ανάπτυξης του ιδιωτικού βίου και ταυτόχρονα ως
μέρους της συλλογικής συμβίωσης που γεννά την
πόλη, αντλώντας τα παραδείγματά του από τους
ορεινούς ή νησιωτικούς παραδοσιακούς οικισμούς
μας, «αυτά τα τόσο κοντινά σε μας ζωντανά μαθήματα αρχιτεκτονικής» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Δημήτρης Αντωνακάκης εστίασε την εισήγησή
του στην πολυκατοικία και αναρωτήθηκε για το ποια
ήταν τα χαρακτηριστικά της πολυκατοικίας, αυτού
του κτηρίου-τύπου που κατέκλυσε την ελληνική
επικράτεια με μια αφάνταστη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ακυρώνοντας κάθε θεωρητική πρόβλεψη των εισηγητών του Γ.Ο.Κ., που επιχειρούσαν
με συνεχείς αναπροσαρμογές να τιθασεύσουν την
εξάπλωση του και να ελέγξουν την ποιότητά του,
τρέχοντας όμως, δυστυχώς, πάντα πίσω από την
ανεξέλεγκτη πραγματικότητα.
Σε συνέχεια, η Σουζάνα Αντωνακάκη διατύπωσε
συνοπτικά κάποια κοινά χαρακτηριστικά στα σπίτια
που σχεδίασαν μαζί με το Δημήτρη, διερευνώντας
την έννοια του ορίου, έννοια που συνδέεται άμεσα
με την κατοικία και το κατοικείν. Η ελληνική λέξη
όρος– όριο παραπέμπει ως γνωστόν ετυμολογικά
στον ορισμό, δηλαδή στη διατυπωμένη συνοπτικά
και με ακρίβεια σημασία μιας λέξης. Ποιος, όμως,
ορισμός είναι αρκετός να διατυπώσει συνοπτικά τις
πολυπλοκότητες και το περιεχόμενο των ορίων του
κτίσματος όταν στο όριο του κτίσματος εγγράφεται ο
λόγος του, δηλαδή οι επιλογές του αρχιτέκτονα, οι
αναλογίες του οι ποικιλότροπες αφηγήσεις, η ουσία
της ύπαρξης του και η ποιότητα της σύνθεσης.
Αμέσως μετά η Αγνή Κουβελά, στη παρουσίασή
της, ανέπτυξε τις απόψεις της μέσα από σχεδιασμένα παραδείγματα, για τον αναγκαίο προσανατολισμό
στο σχεδιασμό κατοικιών, που είναι η διατήρηση
της τοπικότητας, του πλούτου δηλαδή των ειδικών
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών κάθε τόπου που
συγκροτείται από το φυσικό και δομημένο τοπίο, το
περιβάλλον με το κλίμα του αλλά και τις σχέσεις που
αναπτύσσονται μέσα σ’ αυτό.
Ο Πάνος Δραγώνας στην εισήγησή του με τίτλο
«Μετά (την) ιδιωτικότητα: Βασικές έννοιες για τη
σύγχρονη αστική κατοίκηση» θεωρεί ότι ο κινηματογράφος και οι νεώτερες εκφράσεις μαζικής
κουλτούρας παρακολουθούν με κριτική ματιά την
εξέλιξη των προτύπων διαβίωσης, ενώ δυστυχώς,
η νεώτερη αρχιτεκτονική δε διατυπώνει ανάλογα
ισχυρές αφηγήσεις για την αστική κατοίκηση. Ειδικά στην Ελλάδα η τοπική αρχιτεκτονική έχει γίνει
κομφορμιστική, υποστηρίζει τα κυρίαρχα κατανα-

λωτικά πρότυπα και αποφεύγει να τοποθετηθεί κριτικά απέναντί τους.
Ο αστικός χώρος ακολουθεί μια ανησυχητική πορεία παρακμής και αποσύνθεσης. Φαίνεται ότι μεταβαίνουμε σε μια “εποχή των τεράτων” όπως έχει
χαρακτηριστικά περιγράψει ο Gramsci τις περιόδους εκείνες όπου ο παλαιός κόσμος πεθαίνει ενώ
ο νέος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει να διαμορφώνεται.
Ήδη, σήμερα, παρακολουθούμε την αποδόμηση
των παλαιότερων προτύπων κατοίκησης από τον
κινηματογράφο και άλλες εκφράσεις μαζικής κουλτούρας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο επαναπροσδιορισμός των προτύπων διαβίωσης και η διατύπωση
νέων ισχυρών αφηγήσεων για την αστική κατοίκηση, αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο στοίχημα. Η
ανάκτηση ενός ηγετικού ρόλου από τους αρχιτέκτονες δε θα είναι εύκολη. Η αρχιτεκτονική, όμως, δεν
μπορεί παρά να κοιτάξει πέρα από την τρέχουσα
κρίση και να επινοήσει τα πρότυπα κατοίκησης του
μέλλοντος.
Ο Ζήσης Κοτιώνης με τον ερεθιστικό τίτλο «Από
την πολυκατοικία στην πληθοδομή» διαπιστώνει
ότι την πρώτη δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα
στα ελληνικά μητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης παρατηρείται η εξής αντίστροφη
διαδικασία: Από την μια το οικοδομικό κέλυφος
των πόλεων παραμένει σχετικά αμετάλλακτο και
από την άλλη ο αστικός πληθυσμός μεταλλάσσεται
περνώντας από την κατάσταση του ενδημικού λαού
στην κατάσταση του μετακινούμενου πλήθους. Η
πόλη του ενδημικού λαού, στην ελληνική περίπτωση, υλοποιήθηκε μεταπολεμικά μέσα από τον οικοδομικό τύπο της πολυκατοικίας. Ο ίδιος οικοδομικός τύπος αναλαμβάνει τώρα τη στέγαση του νέου
μητροπολιτικού πλήθους. Μπορεί μια διερώτηση
για τις χωρικές ιδιότητες του πλήθους να τροφοδοτήσει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταλλαγής
της πολυκατοικίας του λαού προς την οικοδομή του
πλήθους; Οι χωρικές ιδιότητες του πλήθους στις
οποίες αναφέρεται είναι
Το Αθεμελίωτο, το αμετάλλακτο, το ανάρθρωτο και
το κοινό.
Τέλος, ο Κώστας Μανωλίδης συνόψισε συναρπαστικά τη δεκάχρονη διδακτική του εμπειρία στην
Αρχιτεκτονική Σχολή του πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
με τα εξής λόγια «….Μετά από δέκα χρόνια διδασκαλίας μαθημάτων Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού,
κάθε φορά που μπαίνω στο μάθημα έχω ακόμα την
άβολη αίσθηση ότι δεν πατάω σε κάτι σταθερό. Συνεχίζω να αμφιβάλω για τις μεθόδους μου και να
νοιώθω κάποια αβεβαιότητα για τις στοχεύσεις μου.
Για ένα πράγμα αρχίζω να είμαι σίγουρος. Ότι η διδασκαλία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού δεν είναι
μετάδοση κάποιας γνώσης ή ανάπτυξη ορισμένων
δεξιοτήτων. Αυτά είναι κάτι παράπλευρο.
Μια μύηση είναι το μάθημα του σχεδιασμού. Όχι στα
μυστικά της τέχνης μας. Είναι μια μύηση στο να κρατάς την αναπνοή σου και να καταδύεσαι κάτω από τα
προφανή και τα γνώριμα. Στο να βρεις τρόπους να
οδηγηθείς για λίγο από τις ποικίλες αντανακλάσεις
των πραγμάτων στο είναι τους. Να επιδοθείς σε αυτό

που ο Ανδρέας Εμπειρίκος σε ένα στίχο του ανέφερε ως «ένθερμον αναμόχλευσιν των υπαρχόντων».
Ο σχεδιασμός δεν είναι η λύση ενός προβλήματος
αλλά κυρίως αυτή η διαδικασία αναμόχλευσης των
υπαρχόντων. Και μαζί η αναγκαστική διέλευση κάποιων δύσβατων εσωτερικών περιοχών…..»
Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς, για την ανεπανάληπτη εμπειρία, όλους και όλες που συμμετείχαν με
κέφι, ζωντάνια και ευρηματικότητα στη δημιουργία
αυτού του ελπιδοφόρου συμβάντος στη Σχολή μας,
στις πραγματικά δύσκολες και σκοτεινές μέρες που
διανύουμε. n

Paul Celan:Του κανενός το ρόδο, Αγρα, Αθήνα,
1995, σελ.203
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ’80 ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
«Το σημείο-κλειδί για την αντιμετώπιση της σημερινής ταλαιπωρίας πολιτών αλλά και μηχανικών
στις πολεοδομικές υπηρεσίες είναι η απλοποίηση
της νομοθεσίας», επισημαίνει στην «Ε» ο Χρήστος Σπίρτζης, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Δίνει έμφαση στην «ταυτότητα» του κτηρίου, που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, από
την αρχική οικοδομική άδεια ως τις αλλαγές που
γίνονται στη διάρκεια της ζωής κάθε οικοδομής.
«Είναι αναγκαίο να επεκταθεί και στις υπάρχουσες οικοδομές, για να προστατεύσει τη ζωή των
ενοίκων, αλλά και να διασφαλίσει την ασφάλεια
των κτηρίων, που σήμερα δεν έχει κερδίσει την
απαιτούμενη προσοχή», προσθέτει και αναφέρει
χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν κίνδυνοι σε οικοδομές που κατασκευάστηκαν πριν από το 1980.
Αναφέρει χαρακτηριστικά την έλλειψη γείωσης,
που θα εξαλείψει φαινόμενα ηλεκτροπληξίας,
αλλά και τους πήλινους σωλήνες αποχέτευσης,
που με την πάροδο του χρόνου διαβρώνονται και
απειλούν τα θεμέλια της οικοδομής. Αποκαλύπτει
ότι ακόμη και για τους σεισμούς του 1999 δεν
υπάρχουν αρχεία για τις «κίτρινες» και «κόκκινες» οικοδομές και είναι υπαρκτοί οι κίνδυνοι να
παραπλανηθούν αγοραστές σε περιπτώσεις που
οι αποκαταστάσεις των ζημιών δεν έχουν γίνει με
το σωστό τρόπο. «Θα περιμένουμε το τελικό νομοσχέδιο για να τοποθετηθούμε συνολικά στο θέμα»,
σημείωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ και επισημαίνει ότι
«οι μηχανικοί θα αναλάβουν τις ευθύνες, που εκ
των πραγμάτων και σήμερα έχουν». Διαφορετική
είναι προσέγγιση της ομοσπονδίας εργαζομένων
στο πρώην υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, που σε εξώδικη
αναφορά της προς τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, με ημερομηνία 10-6-2011, θεωρεί
ότι η ανάθεση του ελέγχου των οικοδομών σε ιδιώτες υπάγεται στην ορθολογική ανάπτυξη των οικισμών και επομένως έρχεται σε αντίθεση με την
παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος, που
ορίζει ότι η αρμοδιότητα ασκείται από το κράτος.
Ζητεί να επανεξεταστούν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας με
εκπροσώπους των εργαζομένων, δεδομένου ότι οι
προτάσεις μεταβάλλουν ουσιαστικά το πεδίο δράσης και τη θέση των μηχανικών του Δημοσίου.
(Ελευθεροτυπία 15/6/2011)

τάξεις. Όμως κανείς δεν ελέγχει εάν πραγματικά
αυτές έχουν τηρηθεί με αποτέλεσμα ο κάθε μηχανικός να υπηρετεί τα συμφέροντα των εντολέων
του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κλείσιμο των
ημιυπαίθριων που παρά το γεγονός ότι είναι παράνομο, οι μηχανικοί, υπογράφουν για τη νομιμότητα
του κτίσματος προκειμένου να χορηγηθεί ρεύμα.
Ο ρόλος των πολεοδομιών οι οποίες θεωρούνται
οι πιο διαφθαρμένες υπηρεσίες διαφοροποιείται
καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι στο εξής θα
περιοριστούν στον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου. Οι οικοδομικές άδειες θα εκδίδονται από
τους μηχανικούς που θα είναι πλέον οι υπεύθυνοι
κάθε οικοδομής και στην πολεοδομία θα κατατίθεται μόνο το τοπογραφικό και το σχέδιο κάλυψης.
Προκύπτουν ωστόσο αρκετά ερωτήματα για το αν
η αλλαγή στον τρόπο έκδοσης των αδειών, θα
χτυπήσει κατά πρόσωπο την αδιαφάνεια που επικρατεί όλα αυτά τα χρόνια στις πολεοδομίες αλλά
και το «γρηγορόσημο». Κάποιοι στοιχηματίζουν
ότι ανοίγει ο δρόμος για νέου τύπου πελατειακές
σχέσεις. Στις νέες ρυθμίσεις θα προβλέπεται επίσης επιτάχυνση του χρόνου έκδοσης οικοδομικών
αδειών, οι οποίες θα μπορούν να εκδίδονται μέσα
σε λίγες μέρες.
(Πρώτο Θέμα 15/6/2011)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ!
Με... ηλεκτρονικές άδειες και μάλιστα με διαδικασίες «εξπρές» θα χτίζουν ακίνητα σύντομα οι
Έλληνες, ενώ περιορίζεται δραστικά ο ρόλος των
πολεοδομιών που αλλάζουν ρόλο και πλέον μετονομάζονται σε «Υπηρεσίες Δόμησης». Επιπλέον
θεσπίζεται ειδικό σώμα ελεγκτών μηχανικών, με
σκοπό τον περιορισμό της απίστευτης διαφθοράς στα πολεοδομικά γραφεία. Αυτό προβλέπει
το νομοσχέδιο που αναμένεται να ανακοινώσει
μέσα στο επόμενο διάστημα το υπουργείο Περιβάλλοντος και χθες «διέρρευσε» σε μερίδα του
Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Ν. Σηφουνάκης,
επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό ρεπορτάζ της
«Η» στις 7 Μαΐου. Με το νομοσχέδιο επισπεύδεται ο χρόνος έκδοσης των οικοδομικών αδειών σε μόλις 2 ημέρες και ισχύει για 4 χρόνια με
δυνατότητα επέκτασης. Σε περίπτωση κτιρίων με
εμβαδόν μεγαλύτερο των 5.000 τ.μ. η άδεια ισχύει
για έξι χρόνια. Θεσπίζεται ακόμη το αρχικό στάδιο
της «έγκρισης δόμησης». Σε κάθε περίπτωση, ο
χρόνος αναμονής προκειμένου να ξεκινήσουν οι
εργασίες δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 7 ημέρες.
Οι πολεοδομίες θα είναι πλέον αρμόδιες μόνο για
τον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών
του φακέλου, ενώ οι οικοδομές θα κατασκευάζονται με αποκλειστική ευθύνη των επιβλεπόντων
μηχανικών. Ωστόσο αυξάνεται το κόστος της οικοδομικής άδειας, καθώς επιβάλλεται ειδικό παράβολο για τη χρηματοδότηση του ειδικού Σώματος
ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟ- Ελεγκτών Μηχανικών. Τ
(Ημερησία 16/6/2011)
ΔΟΜΕΣ(;)
Σε ιδιώτες μηχανικούς πέφτει όλο το βάρος της
έκδοσης οικοδομικών αδειών, καθώς οι πρώτοι ΜΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΩθα έχουν όλη την ευθύνη του φακέλου μιας οικο- ΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
δομής αλλά και του πολεοδομικού ελέγχου για την Με ένα νέο μίγμα ασφάλτου από παλιά ελαστικά
τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Ομάδα του αυτοκινήτων θα στρωθούν εντός του καλοκαιριού
υπουργείου Περιβάλλοντος που επεξεργάζεται τις δρόμοι στη Λαμία, στο πλαίσιο του ερευνητικού
ρυθμίσεις για το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών προγράμματος Road Tire. Το νέο ασφαλτόμιγμα
αδειών, που είχε εξαγγείλει από την αρχή της δια- είναι υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής και η
κυβέρνησης η νέα ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, προβλέπει χρήση του μειώνει την ολισθηρότητα των δρόότι ο ρόλος του ελέγχου των οικοδομών θα με- μων και την ηχορύπανση, ενώ ταυτόχρονα, δίνει
ταφερθεί σε ένα νέο σώμα ορκωτών μηχανικών, λύση στο μείζον πρόβλημα περιβαλλοντικής διτους οποίους θα πιστοποιεί η Αποκεντρωμένη αχείρισης των παλιών ελαστικών, μέσα από την
Διοίκηση. Το σώμα αυτό θα διενεργεί υποχρεω- ανακύκλωση και διάθεσή τους για άλλες χρήσεις.
τικούς ελέγχους των οικοδομικών εργασιών στην “Από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει μείωση
αρχή και το τέλος της κατασκευής με την υποχρέ- της ολισθηρότητας και της ηχορύπανσης σε ποωση έκδοσης πορίσματος αυτοψίας. Σήμερα, για σοστό 10-20%. Από την εφαρμογή θα διαπιστώνα πάρει ρεύμα ένα κτίριο απαιτείται μόνο υπεύ- σουμε τα πραγματικά μεγέθη και τον βέλτιστο
θυνη δήλωση του μηχανικού ότι η κατασκευή εί- τρόπο αξιοποίησής του για το ελληνικό κλίμα”,
ναι νόμιμη και πληροί όλες τις πολεοδομικές δια- ανέφερε ο καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και επικεφαλής του προγράμματος Road Tire,
Αβραάμ Καραγιαννίδης. “Εάν κριθεί επιτυχημένη
η χρήση του νέου ασφαλτοτάπητα, θα εφαρμοστεί

σε πανελλαδικό επίπεδο. Ήδη το ενδιαφέρον
της βιομηχανίας είναι μεγάλο, ενώ υπάρχουν και
εταιρίες που υλοποιούν προγράμματα παραγωγής άλλων προϊόντων, όπως πλαστικά πατάκια,
σόλες υποδημάτων κ.α. από τα παλιά ελαστικά”,
πρόσθεσε ο Α. Καραγιαννίδης. Το έργο Road Tire
εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος Life. […] Με την υλοποίηση
του έργου Road Tire θα μειωθούν σημαντικά οι
ποσότητες φθαρμένων ελαστικών που αποθηκεύονται προσωρινά ή αποτίθενται ανεξέλεγκτα στο
περιβάλλον, καθώς θα επαναχρησιμοποιούνται
σε δημόσια έργα και έργα οδοποιίας. “Περίπου
55.000 τόνοι παλιών ελαστικών απορρίπτονται
κάθε χρόνο ανεξέλεγκτα στη χώρα μας”, ανέφερε
ο Α. Καραγιαννίδης.
(Έθνος 17/6/2011)
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ …ΗΛΙΟΡΟΦΗ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΤΗΣ AIRBUS

Φωτογραφία από το site της Ελευθεροτυπίας: H
Airbus ζήτησε από τους σχεδιαστές της να ονειρευτούν το αεροπλάνο του 2050 κι αυτοί μεγαλούργησαν! Η άτρακτος του Airbus του 2050 μπορεί να
αποτελείται σε ένα μέρος της από τις εικονιζόμενες
μεγάλες διάφανες επιφάνειες που θα εξασφαλίζουν
απρόσκοπτη θέα και δε θα έχουν, βέβαια, καμία
σχέση με τα γνωστά παράθυρα-φινιστρίνια που γνωρίζουμε.

Έχουμε δει κατά καιρούς διάφορα φουτουριστικά
σχέδια για το αυτοκίνητο του μέλλοντος. Φαίνεται
πως... ζήλεψε η Airbus και έβαλε τους σχεδιαστές της να παίξουν με την ερώτηση «πώς θα
είναι το αεροπλάνο του 2050»; Η απάντηση είναι
θεαματική. Ένα αεροσκάφος με καθίσματα που
προσαρμόζονται στο σώμα του επιβάτη και του
επιτρέπουν μια πιο ξεκούραστη διαμονή, καθώς
και χώροι ψυχαγωγίας και ελεύθερης κίνησης όχι
μόνο για όσους έχουν πληρώσει το τσουχτερό εισιτήριο της πρώτης θέσης. Οι φωτογραφίες που
έδωσε στη δημοσιότητα η Airbus είναι θεαματικές. Η άτρακτος του Airbus του 2050 μπορεί να
αποτελείται σε ένα μέρος της από μεγάλες διάφανες επιφάνειες που θα εξασφαλίζουν απρόσκοπτη θέα και δε θα έχουν, βέβαια, καμία σχέση με
τα γνωστά παράθυρα-φινιστρίνια που γνωρίζουμε.
Οι καινοτομίες που προτείνουν οι μηχανικοί συνεχίζονται με ηλεκτρονικές συσκευές ψυχαγωγίας,
η τροφοδοσία των οποίων θα εξασφαλίζεται από
ηλιακές κυψέλες, κυψέλες καυσίμου ή ακόμα
και από τη θερμότητα που παράγει το ανθρώπινο
σώμα. Προσθέστε σε όλα αυτά μια νέα σχεδίαση
των φτερών, καθώς και μια νέα γενιά μηχανών
που θα κάνουν το αεροπορικό ταξίδι μια -ακόμα
πιο- γρήγορη υπόθεση. Όλα αυτά βέβαια ισχύουν
στη θεωρία και στα προγράμματα σχεδίασης της
Airbus. Όπως, άλλωστε, έχουμε δει και στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα φουτουριστικά μοντέλα
σπανίως φτάνουν μέχρι τις γραμμές παραγωγής
και τις περισσότερες φορές δεν ξεπερνούν το
στάδιο της μακέτας.
(Ελευθεροτυπία 18/6/2011)
ΣΤΟ 20,2% (ΤΕΛΙΚΑ) Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2011 η ανεργία στην πόλη της Θεσσαλονίκης έσπασε το φράγμα του 20%, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή να
προχωρά στη διόρθωση των εκτιμήσεών της για
τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, καθώς τα
προσωρινά στοιχεία της έδειχναν τη συγκράτηση του ποσοστού στα επίπεδα του 19,3%. Μετά
τη διόρθωση ορισμένων τουλάχιστον παράδοξων
ευρημάτων η ανεργία στο πρώτο τρίμηνο του φετινού χρόνου έκλεισε στο 20,2%, το οποίο αποτελεί
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ρεκόρ σε όλες τις αστικές περιοχές της χώρας και
βρίσκεται 4,3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το
μέσο όρο πανελλαδικά.
(Θεσσαλονίκη 20/6/2011)
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Οκτώ από τα εννέα ανώτατα στελέχη της κινεζικής
ηγεσίας είναι επιστήμονες (των θετικών επιστημών) ή/και μηχανικοί. Ο Πρόεδρος της χώρας Hu
Jintao είναι μηχανικός υδραυλικών συστημάτων,
ενώ ο πρωθυπουργός Wen Jiabao είναι γεωμηχανικός. Φαίνεται πως οι Κινέζοι (πρακτικοί άνθρωποι και εφευρέτες εδώ και αιώνες) αποφάσισαν
να βάλουν ανθρώπους που καταλαβαίνουν από
τεχνολογία για να οδηγήσουν τη χώρα τους στην
πρόοδο. Εμείς με μια βουλή γεμάτη δικηγόρους,
πολιτικούς επιστήμονες και κάτι λίγους γιατρούς,
οικονομολόγους και πολιτικούς μηχανικούς που
πάμε;
(In.gr blog 17/6/2011)
ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ «ΚΟΥΡΔΙΖΟΝΤΑΝ!»
Φαίνεται ότι κάποια κοινά αντικείμενα των αρχαίων είναι ικανά να μετασχηματίζουν την ηχητική ενέργεια του χώρου σε μεγάλο ποσοστό στο
εσωτερικό τους! Οι μετρήσεις είχαν δείξει εντελώς άλλα από αυτά που επιθυμούσαν οι τρεις
ερευνητές. Κλεισμένοι για μέρες σε ένα άχαρο,
μικρό δωμάτιο, το θάλαμο ηχομόνωσης του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, μαζί
με γεννήτριες θορύβου, μικρόφωνα, υπολογιστές,
και διάφορα είδη αγγείων, κυρίως πήλινα πιθάρια
αλλά και μπουκάλια ή βάζα, έπαιρναν μετρήσεις
και μελετούσαν τις γραφικές παραστάσεις που
αυτές έδιναν. Ήθελαν να καταλάβουν την επίδραση που έχουν τέτοια αντικείμενα στην ακουστική
του χώρου. Με αυτό το θέμα είχε ασχοληθεί από
το 1863 ήδη ο Hermann von Helmholtz, ένας από
τους τελευταίους πανεπιστήμονες της Ευρώπης,
και στη συνέχεια πολλοί ερευνητές που χρησιμοποίησαν προχωρημένα Μαθηματικά αλλά και
πολύ εξελιγμένα ηλεκτρονικά μηχανήματα για
να καταλάβουν το πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ακουστική κλειστών αιθουσών αλλά και
ανοικτών θεάτρων. Επί ενάμιση αιώνα γίνονται
προσπάθειες με ειδικά κοίλα δοχεία, κυλινδρικά
ή σφαιρικά.
Ονομάζονται «συνηχητές» Helmholtz και διεγείρεται σε έντονες παλμικές κινήσεις ο αέρας στο
εσωτερικό τους με ακουστικά κύματα μιας κυρίως συχνότητας που ονομάζεται και «κεντρική»
για το κάθε δοχείο. Μόνο που αιώνες πιο πριν οι
Αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι είχαν καταφέρει
να κάνουν εκπληκτικές βελτιώσεις σε αυτό το
θέμα, χωρίς, εννοείται, να διαθέτουν τις σημερινές ευκολίες. […] Όπως λοιπόν μαθαίνουμε από
την εργασία με τίτλο «Χαλκός ηχών», του αρχιτέκτονα μηχανικού Παναγιώτη Καραμπατζάκη, του
ηλεκτρολόγου μηχανικού Βασίλη Ζαφρανά με ειδικό σύμβουλο τον αναπληρωτή καθηγητή αρχιτέκτονα μηχανικό και αρχαιολόγο Γιώργο Καραδέδο,
που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Ακουστικής του
Πολυτεχνείου πριν από λίγο καιρό, «στον 5ο π.Χ.
αιώνα, οι βασικές αρχές σχεδίασης του ελληνικού θεάτρου είχαν φτάσει ήδη σε αρκετά υψηλό
επίπεδο. Με την πάροδο του χρόνου, τα αρχαία
ελληνικά θέατρα, τόσο ως προς τη γεωμετρία
όσο και ως προς τη λειτουργία και τη δυνατότητα υποστήριξης παραστάσεων, μετατράπηκαν σε
περίτεχνα κτίσματα, υψηλής αισθητικής και κατασκευαστικής τεχνολογίας, έχοντας ξεκινήσει από
μιαν απλή διαμόρφωση της χωμάτινης πλαγιάς
εμπρός από μια επίπεδη περιοχή. Επιπλέον, ως
το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. χαρακτηριστική είναι
η είσοδος των Μαθηματικών (θεωρία αριθμών
των Πυθαγορείων) στις γεωμετρικές χαράξεις και
γενικότερα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων. Και ακόμη ειδικότερα των θεάτρων.
(Η Σημερινή 20/6/2011)
ΠΥΡΑΥΛΟΚΙΝΗΤΟ (ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟ) ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΟΥ
CONCORDE ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η EADS
O ευρωπαϊκός γίγαντας της αεροδιαστημικής βι-

ομηχανίας EADS, μητρική εταιρεία της Airbus,
παρουσίασε την Κυριακή το σχέδιο του Zehst,
ενός οικολογικού επιβατικού αεροπλάνου που
θα βασίζεται σε υβριδική τεχνολογία και θα πετά
στη στρατόσφαιρα με ταχύτητα τετραπλάσια από
του ήχου. Η απογείωση προγραμματίζεται για το
2050. «Οραματίζομαι ότι το αεροπλάνο του μέλλοντος θα μοιάζει με το Zehst» δήλωσε ο Ζαν
Μπότι του ομίλου παρουσιάζοντας το σχέδιο στο
Λε Μπουρζέ, λίγο έξω από τη γαλλική πρωτεύουσα, όπου ξεκινά τη Δευτέρα το Αεροπορικό Σόου
του Παρισιού. Το Zehst (προφέρεται «ζεστ» και
σημαίνει Υπερ-υπερηχητική Μεταφορά Μηδενικών Εκπομπών) μοιάζει με τον προκάτοχό του
Concorde και έχει ανάλογη χωρητικότητα, 50 με
100 θέσεις. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι
ότι δε χρησιμοποιεί ένα αλλά τρία είδη κινητήρων:
στην απογείωση θα χρησιμοποιεί δύο στροβιλοκινητήρες με ανεμιστήρα (turbofan), οι οποίοι θα
επιταχύνουν το αεροπλάνο στα 0,8 Mach, ή 0,8
φορές την ταχύτητα του ήχου. Σε αυτή την ταχύτητα, το Zhest θα σβήνει τους turbofan και θα
πυροδοτεί δύο πυραυλοκινητήρες , οι οποίοι θα
τροφοδοτούνται με υδρογόνο και οξυγόνο αποθηκευμένο σε εσωτερικές δεξαμενές. Το τρίτο
σύστημα προώθησης θα ενεργοποιείται στα Mach
2,5. Πρόκειται για ένα ζεύγος αυλοωθητήρων
(ramjet), ένα νεότερο είδος στροβιλοκινητήρων
χωρίς κινούμενα εξαρτήματα.
(Τα Νέα 20/6/2011)
ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΣΤΟ ΣΙΛΒΕΡΣΤΟΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΑΠΘ

Φωτογραφία από το site του «Αγγελιοφόρου». Η εικονιζόμενη ομάδα Formula του Πολυτεχνείου του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει στο Grand Prix στην πίστα Σίλβερστοουν της
Βρετανίας, τον Ιούλιο με ένα βελτιωμένο όχημα, φιλοδοξώντας να κατακτήσει μία από τις πέντε πρώτες
θέσεις της γενικής παγκόσμιας κατάταξης

Με ένα νέο βελτιωμένο όχημα θα συμμετάσχει
στο Grand Prix στην πίστα Σίλβερστοουν της Βρετανίας, τον Ιούλιο (13-17), η ομάδα Formula του
Πολυτεχνείου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, φιλοδοξώντας να κατακτήσει
μία θέση στην πεντάδα της γενικής παγκόσμιας
κατάταξης στα αγωνιστικά μονοθέσια. Η ομάδα
ART (Aristotle Racing Team) - που συμμετέχει
από το 2006 μέχρι σήμερα στον παγκόσμιο διαγωνισμό Formula για φοιτητές πολυτεχνείων από
πανεπιστήμια όλου του κόσμου (Formula SAE
Student), με σημαντικές νίκες στο ενεργητικό της
- θα διαγωνιστεί με το βελτιωμένο της μονοθέσιο
αγωνιστικό, εντός του καλοκαιριού, με άλλα 120
οχήματα πολυτεχνείων του εξωτερικού, τόσο σε
στατικά αγωνίσματα (σχεδιασμός, κοστολόγηση,
business presentation) όσο και σε δυναμικά
(αντοχής, επιτάχυνση, κατάταξη). […] «Αλλάξαμε
τελείως τα εξωτερικά καλύμματα του οχήματος,
ενώ προχωρήσαμε και σε βελτιώσεις στον κινητήρα της μηχανής, καθώς στο τελευταίο Grand
Prix, το Σεπτέμβριο στην Ιταλία, λόγω τεχνικού
προβλήματος, το όχημα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα» δήλωσε το μέλος της ομάδας
ART, φοιτητής Πολυτεχνικής, Εμμανουήλ Φαντέλ.
Το βασικό τμήμα του κινητήρα του μονοθέσιου
αγωνιστικού της ART προέρχεται από μηχανή της
Honda (CBR-600), ενώ όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις και προσθήκες έγιναν από τους «μηχανικούς» της ART, αποτελούμενη από 22 φοιτητές. Είναι 600 κυβικών, τετρακύλινδρος και η
επιτάχυνσή του είναι 0,100 χιλιόμετρα σε 3,2 δευτερόλεπτα. Το συνολικό βάρος του οχήματος είναι

240 κιλά και οδηγός του είναι μέλος της ομάδας.
Οι δοκιμές γίνονται στην πίστα του Ρυσίου, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, προκειμένου
να ελέγχονται και να δοκιμάζονται οι δυνατότητες
του οχήματος.
(Αγγελιοφόρος 20/6/2011)
ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΝΙΚΟΥ ΜΑΤΙΟΥ
Στο τελικό στάδιο φαίνεται πως βρίσκεται η
προσπάθεια ενός ομογενούς επιστήμονα από
την Αυστραλία για μια νέα παγκόσμια επιστημονική πρωτιά με τη δημιουργία βιονικού ματιού.
Πρόκειται για τον Ευστράτιο (Σταν) Σκαφίδα που
ηγείται του ερευνητικού κέντρου NICTA του Πανεπιστημίου Μελβούρνης, το οποίο συνεργάζεται
άμεσα με το ινστιτούτο «Bionic Vision Australia».
Η πρωτοποριακή εφεύρεση του ομογενή και των
συνεργατών του αποτελείται από μία κάμερα που
τοποθετείται σε γυαλιά και η οποία αιχμαλωτίζει
εικόνες. Στη συνέχεια οι εικόνες αυτές μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα τα οποία διεγείρουν
τους νευρώνες στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Ο
Σταν Σκαφίδας τελείωσε επιτυχώς το διδακτορικό
του ως ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης το 1997. Σήμερα ως καθηγητής
νανοηλεκτρονικής και διευθυντής του Κέντρου
Μηχανικής Νευρωνικής, ηγείται της έρευνας
της νανοηλεκτρονικής του πανεπιστημίου -στον
τομέα των ηλεκτρονικών μηχανικών αφιερωμένο
στη δημιουργία μικροσκοπικών συστατικών- νέας
γενιάς τρανζίστορ και τσιπ που βρίσκονται στο
επίκεντρο των ασύρματων επικοινωνιών τα οποία
συνεχίζουν να μετατρέπουν τον τρόπο που επικοινωνούμε και πώς ζούμε σήμερα. Ο Σταν Σταφίδας γεννήθηκε το 1971. Οι γονείς του, οι οποίοι
έχουν ρίζες από την Αμαλιάδα και την Καβάλα,
εγκαταστάθηκαν στη Μελβούρνη στις αρχές του
1960. «Όταν μου έφερναν δώρα στις γιορτές και
τα γενέθλιά μου, συνήθιζα να τα αποσυναρμολογώ
αναφέρει στο «Νέο Κόσμο» ο νεαρός καθηγητής
[…] Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του έγινε
ο συνιδρυτής της εταιρείας Bandspeed η οποία
έγινε και το όχημα για την εμπορικοποίηση της
έρευνάς του, όσον αφορά το σχεδιασμό και την
κατασκευή ημιαγωγών και άλλων προϊόντων για
ασύρματα συστήματα.
(Η Καθημερινή 20/6/2011)
ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μέχρι σήμερα η εικόνα που σκιαγραφούν οι διπλωματούχοι μηχανικοί για τον κλάδο τους είναι
πολύ θετική. Αξίζει να τονιστεί ότι οι μισοί μηχανικοί έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 23.480
ευρώ. Οι Μηχανικοί στο Δημόσιο παίρνουν 800
έως 850 ευρώ ως πρωτοδιόριστοι. Στα τεχνικά και
στα γραφεία μελετών οι αμοιβές φτάνουν τα 950
ευρώ, ενώ στις βιομηχανίες ξεπερνούν τα 1.000
ευρώ. Συγκεκριμένα και σε ότι αφορά το ΕΜΠ,
τη μεγαλύτερη ζήτηση φαίνεται ότι έχουν, βάσει
του καταγεγραμμένου χρόνου ανεύρεσης πρώτης
απασχόλησης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (σε λιγότερο από δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών τους). Ακολουθούν οι τοπογράφοι και οι
ναυπηγοί με αναφερόμενο μέσο όρο ζήτησης εργασίας τους 2,4 μήνες. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (2,6 μήνες), οι αρχιτέκτονες (2,8 μήνες)
και οι μηχανολόγοι μηχανικοί (3,3 μήνες). Μέχρι
σήμερα η εικόνα που σκιαγραφούν οι διπλωματούχοι μηχανικοί για τον κλάδο τους είναι πολύ
θετική. Όμως, οι άμεσες και μεσοπρόθεσμες
προοπτικές για την απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών της χώρας διαγράφονται μάλλον ανησυχητικές.
(Το Έθνος 20/6/2011)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΠΜΕ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Όπως είναι φυσιολογικό, η οικονομική κρίση η
οποία μαστίζει τη χώρα μας, έχει επιφέρει δυσμενέστατες συνέπειες και στον κλάδο των Μηχανικών. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος μας και
κυρίως οι νέοι συνάδελφοι, πλήττεται ολοένα και
περισσότερο από την ανεργία, η οποία λόγω του
ότι οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες είναι
αυτασφαλιζόμενοι, δεν είναι μετρήσιμοι με ακρίβεια.
Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο διότι δε
δόθηκε καμία βαρύτητα στην αντιμετώπιση του
συγκεκριμένου ζητήματος. Έτσι σήμερα φτάνουμε στο σημείο να έχουμε στρατιές ανέργων και
ετεροαπασχολούμενων συναδέλφων όλων των
ηλικιών, ενώ δεν έχει οριστεί ποτέ ποιος ορίζεται
νομικά ως άνεργος μηχανικός.
Οι λόγοι οι οποίοι μας οδήγησαν σ’ αυτό το σημείο
είναι πολλοί. Η αδιαφορία και οι λάθος χειρισμοί
είναι απλά ένας επιφανειακός και γενικός αφορισμός. Η ουσία είναι ότι η χώρα μας ποτέ δεν
ανέπτυξε την υποδομή ώστε να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για απασχόληση. Είναι γνωστό, ότι
ως χώρα έχουμε πολύ χαμηλούς δείκτες ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, ενώ στη δημόσια
διοίκηση κυριαρχεί η γραφειοκρατία. Ταυτόχρονα
οι εξαγωγές μας είναι περιορισμένες και αποτελούν μικρό τμήμα του Α.Ε.Π.
Φυσικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η χώρα μας
βρίσκεται πολύ πίσω στην έρευνα, στην καινοτομία,
στη χρήση νέων τεχνολογιών και τη βιομηχανία.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η ανεργία είναι συνέπεια της γενικότερης πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών και της έλλειψης στρατηγικής ανάπτυξης.
Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις, οφείλουμε να αντιδράσουμε
άμεσα και φυσικά δεν έχει νόημα να αναλωθούμε
στην αναζήτηση ευθυνών.
Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι η μοναδική διέξοδος από την κρίση είναι η ανάπτυξη η οποία οφείλει να συνδυαστεί με το νοικοκύρεμα του δημοσίου.
Ο ΣΠΜΕ προτείνει μια σειρά από βραχυπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θεωρούμε
ότι κινούνται προς την παραπάνω κατεύθυνση.
Θα πρέπει να τονίσουμε βέβαια ότι τα μέτρα που
προτείνονται, δε στοχεύουν μόνο στη μείωση της
ανεργίας των μηχανικών, αλλά αποτελούν μια
γενικότερη πρόταση αντιμετώπισης της κατάστασης και των κοινωνικών προβλημάτων που έχουν
δημιουργήσει και δεν μπορούν να μας αφήνουν
αδιάφορους.
Οποιαδήποτε πρόταση για την αντιμετώπιση της
ανεργίας των μηχανικών θα πρέπει να ξεκινήσει
με τον ορισμό της έννοιας του ανέργου μηχανικού και την νομική κατοχύρωσή του.
Επιγραμματικά τα μέτρα τα οποία προτείνουμε
χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες και αναφέρονται στην συνέχεια:

τηση από τα υγρά και στερεά καύσιμα και στροφή
σε νέες μορφές ενέργειας (Α.Π.Ε. κ.λ.π.).
• Ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Απαιτείται στρατηγικός επανασχεδιασμός με δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση και
στην συνέχεια την αύξηση των χρηματοδοτήσεων
σε αναπτυξιακά περιφερειακά έργα και έργα κοινωνικής υποδομής.
• Αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών
κονδυλίων. Μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι υπάρχει χαμηλή απορροφητικότητα, ένας από τους λόγους είναι ότι δεν υπάρχει αρωγή του κράτους προς
τους επιχειρηματίες-επαγγελματίες για την ένταξή
τους σ’ αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
• Τόνωση και επαναλειτουργία του πρωτογενή
και του δευτερογενή τομέα παραγωγής με προϊόντα υψηλής ποιοτικής στάθμης και αξιοποίηση
της γνώσης των Ελλήνων επιστημόνων, εξασφαλίζοντας έτσι θέσεις εργασίας.
• Κίνητρα για επενδύσεις. Θα πρέπει να υπάρξουν
κίνητρα προκειμένου να προσελκύσουμε επενδυτές να εγκατασταθούν στην χώρα μας. Βασική
όμως προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος. Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων
και επενδύσεων.
• Ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας η
οποία είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, παρά τις φωνές όλου του τεχνικού κόσμου.
• Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός,
με παράλληλες επεκτάσεις σχεδίων πόλεων όπου
θεωρηθεί αναγκαίο και ταυτόχρονη χωροθέτηση
βιομηχανικών ζωνών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
• Τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
με μείωση της φορολογίας τους και συμψηφισμό
των οφειλών του δημοσίου (ανεξόφλητοι λογαριασμοί) με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς
το δημόσιο (ΦΠΑ, ΙΚΑ κλπ).
• Εξόφληση ή/και συμψηφισμός των απαιτήσεων Εργοληπτικών και Μελετητικών εταιρειών
από το δημόσιο με πιθανές οφειλές του δημοσίου
προς αυτές. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν «λαμβάνειν» από το
δημόσιο και δεν εισπράττουν, να συμψηφίσουν
πιθανές οικονομικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο όπως Εφορία, ΙΚΑ κ.λ.π και να ανακουφιστούν
με στόχο την ανάκαμψή τους.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
• Κίνητρα για δημιουργία και εκσυγχρονισμό
νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων με ταυτόχρονη απλοποίηση και μείωση του χρόνου και της
διαδικασίας αδειοδότησης.
• Θεσμοθέτηση του Μητρώου Κατασκευαστών
Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΚΙΕ), το οποίο θα βάλει επί
τέλους μία τάξη στο χώρο των ιδιωτικών έργων
και θα σταματήσει ο χώρος αυτός να γίνεται αντικείμενο ευκαιριακού πλουτισμού.
• Απλοποίηση της έκδοσης οικοδομικών αδειών και
του τρόπου λειτουργίας των πολεοδομικών γραφείων,
το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει με
μείωση του χρόνου των απαιτούμενων εγκρίσεων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ
• Στήριξη των άνεργων συναδέλφων με χρηματοδοτικά προγράμματα είτε μέσω του ταμείου μας
είτε στα πλαίσια συμφωνιών με τράπεζες.
• Ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
των ΤΕΙ και άλλων τεχνικών επαγγελμάτων, έτσι
ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο επάγγελμα, χωρίς
να θίγονται τα δικαιώματα των διπλωματούχων
μηχανικών.
• Άνοιγμα του καταλόγου των προσωρινών
ενεργειακών επιθεωρητών σε συναδέλφους με
εμπειρία μικρότερη από 10 έτη. Να ξεκινήσει
ΘΕΣΜΙΚΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ – ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ άμεσα η λειτουργία του φορέα επιμόρφωσης και
• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Είναι απαραί- κατάρτισης των μονίμων ενεργειακών επιθεωρητητο η ελληνική βιομηχανία να στραφεί προς την τών. Να καταργηθούν οι περιορισμοί 4ετίας και
έρευνα και την καινοτομία. Οι νέες τεχνολογίες «αποδεδειγμένης» εμπειρίας που προβλέπονται
οι οποίες εμφανίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, για τους μόνιμους επιθεωρητές.
ανοίγουν νέους ορίζοντες. Ειδικά την εποχή μας, • Πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων σε συνέόπου όλος ο κόσμος μιλά για ενεργειακή απεξάρ- χεια της θεσμοθέτησης του ΜΗΚΙΕ.

• Ελαστικοποίηση των όρων πληρωμής των εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ειδικά για τους νέους
συναδέλφους. Θα πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις για
παλαιές οφειλές και δυνατότητα καθυστέρησης
της εξόφλησης των νέων εισφορών.
• Ενεργοποίηση του κλάδου παροχών του ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ με κύριο στόχο το επίδομα για άνεργους
μηχανικούς και λοιπές παροχές σε αδύναμες κατηγορίες συναδέλφων.
• Οι εισφορές των νέων μηχανικών στο ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ για τα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισης
με έκπτωση 50% να παραμείνουν μειωμένες για
δέκα χρόνια.
• Διεκδίκηση από το ΕΣΠΑ προγραμμάτων ολοκληρωμένης υποστήριξης των μηχανικών με
επιδοτούμενα σεμινάρια και άλλες υποστηρικτικές δράσεις.
• Διαρθρωτικά μέτρα μέσω του θεσμικού πλαισίου μελετών και έργων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα μικρά γραφεία να δουλέψουν και να
αποφευχθεί η συγκέντρωση των έργων και των
μελετών σε μεγάλα μελετητικά σχήματα.
n ΠΣΧΜ ΤΚΔΜ: ΕΣΠΕΡΙΔΑ
Χωρίς αμφιβολία, η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο. Στη χώρα μας οι επενδύσεις μπορεί
να καθυστερούν για χρόνια, ο επενδυτής να αισθάνεται αβέβαιος για το επιχειρηματικό περιβάλλον
της χώρας μας και εν τέλει να εγκαταλείπει την
προσπάθεια, λόγω των γραφειοκρατικών εμποδίων και της κακής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών. Η εικόνα αυτή είναι γνωστή και
στους ξένους επενδυτές, που σε συνδυασμό με το
ασαφές και μεταβλητό φορολογικό πλαίσιο και τη
διαφθορά, καθιστούν τη χώρα μας μη ελκυστικό
πόλο για επενδύσεις.
Παλαιότερες προσπάθειες απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης απέτυχαν, για τον απλό
λόγο, ότι το κάθε υπουργείο δρούσε ξεχωριστά
εξαγγέλλοντας ρυθμίσεις, χωρίς να υπάρχει συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία. Και χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών (δες προηγούμενη απόπειρα του
πρώην ΥΠΑΝ για one stop shop γραφείο αδειοδότησης, χωρίς τη συμμετοχή του ΥΠΕΧΩΔΕ).
Στη θετική κατεύθυνση είναι η δημόσια διαβούλευση, όπου κατατίθενται οι απόψεις των πολιτών και ελπίζω και των ενδιαφερόμενων φορέων
(ΤΕΕ, ΣΕΒ, κλπ).
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών
Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε εσπερίδα στις 18 Μαρτίου 2011 με θέμα «Προτάσεις για
την απλοποίηση του συστήματος αδειοδότησης
στη βιομηχανία». Στην εκδήλωση έγιναν οι παρακάτω εισηγήσεις:
- «Ανάπτυξη και Επενδύσεις – Τα εμπόδια της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και απαιτούμενες
τομές για την υπερπήδησή τους», κ. Ν. Κάρναβος, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών
Μηχανικών, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας
- «Χωροταξικός σχεδιασμός και αδειοδότηση
από την Πολεοδομία», κ. Δ. Σαμαράς, Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος, Σ. Σαμαράς και Συνεργάτες ΕΤΕ
- «Παρατηρήσεις – Προτάσεις στις πρόσφατες
νομοθετικές πρωτοβουλίες», κ. Ι. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος
και παρεμβάσεις από τους κ.κ.
- κ. Α. Ανδρεόπουλο, Γενικό Γραμματέα, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
- κ. Α. Φούρλα, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας,
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Την εσπερίδα παρακολούθησε σημαντικός αριθμός συναδέλφων και οι βουλευτές κ.κ. Ρομπόπουλος και Καράογλου και μεταξύ των άλλων οι
κ.κ. Φωτόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας, Βλαχογιάννης Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Παπαδόπουλος Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. n
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις του, σε νόμιμο
πλαίσιο, «προς γνώση και συμμόρφωση», αποφάσισε το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο και της δεδηλωμένης
πρόθεσης της διοίκησης του ΤΕΕ να δώσει πρώτη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας των μηχανικών.
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται συνολικά αύξηση της παραβατικότητας στην άσκηση των δραστηριοτήτων του επαγγέλματος, ιδιαίτερα εκτεταμένη τα τελευταία χρόνια με συνειδητή συμμετοχή πολλές φορές συναδέλφων μηχανικών και μη
τήρηση των θεσπισμένων κανόνων δεοντολογίας
στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού,
των συντεχνιακών συμφωνιών και των κανόνων
υγιούς ανταγωνισμού, με παράβαση της κείμενης
πολεοδομικής νομοθεσίας και κύρια και σημαντικότερα των νόμων της πολιτείας.
Συμμετοχή, που στηριζόμενη στην απουσία της
πολιτείας με τους απαραίτητους ελέγχους, στα
παραδείγματα νεποτισμού μελών της πολιτικής
ηγεσίας, στην ανοχή του σώματος, στη μεγάλη
έκταση της αυθαιρεσίας, στην ατιμωρησία, κατέληξε συνήθης πρακτική – «έτσι γίνεται, ποιος θα
με ελέγξει, δεν μπορώ να αντέξω τον ανταγωνισμό»
Σε τέτοιο περιβάλλον, ευνοήθηκαν η αύξηση της
διαφθοράς στο δημόσιο και η ανέλιξη μέσω παντοειδούς διαπλοκής, πήγαμε πολύ πίσω στον
υγιή ανταγωνισμό, στην επικράτηση των κανόνων
επιστήμης και τεχνικής των επαγγελμάτων μας,
στην αξιοπιστία μας στην κοινωνία, στη διαμόρφωση του κτισμένου περιβάλλοντος τελικά. Οι
νέοι μηχανικοί ιδιαίτερα, έπρεπε να αντιμετωπίσουν με δυσβάσταχτο τρόπο την είσοδό τους στο
επάγγελμα.
Στην περίοδο που διανύουμε, έχουν αυξηθεί οι μέσα στο σώμα των μηχανικών - διεργασίες και
πιέσεις για αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων,
για τήρηση των νόμων και κανόνων για ουσιαστικό
έλεγχο από μεριάς πολιτείας, για προστασία της
ένταξης στο επάγγελμα των νέων μηχανικών.
Στο πρόγραμμα της νέας διοίκησης του ΤΕΕ η
ενασχόληση με το θέμα έχει πρωτεύουσα προτεραιότητα, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και ο
έλεγχος του σώματος στην τήρηση των κανόνων,
η επιθυμία χάραξης κόκκινης γραμμής με την
αυθαιρεσία, έχει διακηρυχθεί η αλλαγή των πειθαρχικών διαδικασιών σε πιο αποτελεσματικών,
η επικαιροποίηση του κώδικα δεοντολογίας.
Υπάρχουν εισηγήσεις από παλιά μετά από εργασία
ενασχόλησης σχετικών επιτροπών και αποφάσεις
πειθαρχικών συμβουλίων και της ίδιας της αντιπροσωπείας στην Κεντρική Μακεδονία.
Επιθυμία της νυν διοίκησης για προώθηση των
σχετικών πειθαρχικών θεμάτων με άμεσα μέτρα
επικαιροποίησης και μετά από συγκεκριμένη
χρονικά διαβούλευση ,πρόταση αλλαγής της νομοθεσίας απόδοσης πειθαρχικών ευθυνών, διαδικασιών πειθαρχικών συμβουλίων.
Όλα αυτά τα τελευταία, δεν υποκαθιστούν τις αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις όλου του πολιτικού
φάσματος, με έκφραση της κοινωνικής πρόθεσης
για οριστική εγκατάλειψη των συνηθειών του παρελθόντος και τήρηση νέων κανόνων στις διεργασίες σε όλα τα επίπεδα της ενασχόλησης του

μηχανικού και της διαμόρφωσης των κατασκευών
στην χώρα μας. Αποτελούν αναπόσπαστα υπόβαθρα -στις διεργασίες για έλεγχο, στην απόδοση
ευθυνών, στην υποστήριξη της τήρησης της νομιμότητας και του με κανόνες ανταγωνισμού, της
αξιοπρεπούς άσκησης με επιστημονικά κριτήρια
του επαγγέλματος.
Στα πλαίσια αυτά, σαν πειθαρχικό συμβούλιο,
πιστεύουμε ότι θα συμβάλει η κίνησή μας να δημοσιοποιούμε σε νόμιμα πλαίσια τις αποφάσεις
των συνεδριάσεών μας, για ενημέρωση των συναδέλφων.
Κατά την 1η συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στις 30/3/2011 εκδικάστηκαν οι παρακάτω τρεις υποθέσεις (περιλήψεις).
1. Καταγγέλλεται μηχανικός (12/10/2010) που
ανακαίνισε διαμέρισμα παλιάς πολυκατοικίας
στο οποίο παρουσιάστηκαν κατασκευαστικά προβλήματα και δε μερίμνησε για την αποκατάστασή
τους. Ο εγκαλών αγοραστής του διαμερίσματος
προσέφυγε σε σχετικές πραγματογνωμοσύνες
(σε τρεις διαδοχικά). Τα πορίσματα αυτών αναφέρονται σε προβλήματα λειτουργίας αποχέτευσης
λεκάνης αποχέτευσης, σε αποκόλληση πλακιδίων
διακοσμητικής επένδυσης, σε μη χορήγηση σχεδίου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και μη τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού.
Από τη διαδικασία προέκυψε ότι ο εγκαλούμενος
επέδειξε επαγγελματική πλημμέλεια και αδιαφορία και του επιβλήθηκε η ποινή της επίπληξης
και τα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας Επίσης για την ίδια υπόθεση καταγγέλλονταν ο εκ των
πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ ότι στην τεχνική του
έκθεση περιέλαβε και αναλυτικό προϋπολογισμό
της δαπάνης αποκατάστασης – χωρίς να έχει ζητηθεί – ο οποίος κατά τη γνώμη του ιδιοκτήτη ήταν
πολύ μικρός.
Όμως το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε ότι ο υπολογισμός της ήταν ενδεικτικός στα πλαίσια της
πραγματογνωμοσύνης, δεν υπήρξε δόλος και αποφασίστηκε η απαλλαγή του από την καταγγελία.
2. Μηχανικός παρέδωσε σκαρίφημα αποτύπωσης
(τοπογραφικό) με τη σφραγίδα και την υπογραφή
του για να «εξυπηρετήσει» έκδοση άδειας εγκατάστασης περιπτέρου. Ο ιδιοκτήτης του απέναντι
καταστήματος τον κατήγγειλε για ψευδή δήλωση
καταμέτρησης του ελεύθερου πλάτους του πεζοδρομίου.
Από την πειθαρχική διαδικασία προέκυψε ότι
δεν είχε μετρηθεί η συγκεκριμένη περιοχή αλλά
παρόμοια περίπτωση με αποτέλεσμα το τοπογραφικό σκαρίφημα να περιέχει λάθος μετρήσεις. Ο
εγκαλούμενος δήλωσε ότι βασίστηκε σε συνεργάτη του ο οποίος το εκπόνησε, δεν είχε άμεσο
οικονομικό όφελος, αλλά και δεν ανακάλεσε το
ψευδές τοπογραφικό του.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε ότι με την πλημμέλεια και ανευθυνότητά του δημιούργησε κατάσταση με ψευδή στοιχεία σε βάρος πολίτη και του
επέβαλε ποινή επίπληξης και επιβάρυνση με τα
έξοδα πειθαρχικής διαδικασίας.
3. Σε αντιδικία ευρισκόμενοι, ιδιοκτήτης διαμερίσματος πάνω από πατάρι καταστήματος ενοικιασμένο σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών λόγω
θορυβώδους λειτουργίας, με τον ιδιοκτήτη του
καταστήματος, κατήγγειλαν στις 9/4/2010 και
στις 19/11/2010 τους αντίστοιχους μηχανικούς
συνεργάτες τους για ψευδή δήλωση γύρω από τη
νομιμότητα, το χρόνο κατασκευής και το μέγεθος
του παταριού.
Το πατάρι δε φαινόταν στα σχέδια της άδειας, σε
όλη την έκτασή του είναι επενδεδυμένο με ψευδοροφή και δεν είναι ευκρινή τα στοιχεία του, πότε
κατασκευάστηκε και σε πόσες φάσεις, πράγμα
που θα αποδεικνύονταν μετά από πραγματογνωμοσύνη μηχανικού, που δεν έγινε.
Στην διαδικασία οι ιδιοκτήτες απέσυραν τις καταγγελίες τους και λόγω του σχετικά «ασήμαντου»
του θέματος, το Πειθαρχικό Συμβούλιο μετά από
σχετικές συστάσεις προς τους εγκαλούμενους
αποφάσισε το σταμάτημα περαιτέρω της διαδικασίας.
Τα ονόματα των εγκαλούντων και των εγκαλούμενων μηχανικών απαλείφθηκαν, επειδή από τη νομοθεσία προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία
δημοσιοποίησης, ΚΑΙ ΔΕ ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ η εφαρμογή της. Η δημοσιοποίηση αποτελεί αίτημα, στα
πλαίσια των προτάσεψων μας για την αλλαγή της
νομοθεσίας. Άλλωστε με τη δημοσιοποίηση σήμερα θα αδικούνταν οι τιμωρημένοι συνάδελφοι,
σε σύγκριση με άλλους με χοντρές παραβάσεις,
που δυστυχώς δε φθάνουν στην πειθαρχική διαδικασία. n
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ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Συνέχεια από τη σελίδα 18
Παράλληλα η ΟΕ θα παρακολουθεί και θα τοποθετείται σε
ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση του ΕΣΠΑ καθώς
και τον προγραμματισμό της επόμενης προγραμματικής
περιόδου (2014-2020) σε ότι αφορά νέες τεχνολογίες,
έρευνα και καινοτομία. Συγκεκριμένα η ΟΕ θα επικεντρώσει στα κάτωθι τρέχοντα προγράμματα:
• ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση,
• ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας,
• ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα,
• καθώς και στον Αναπτυξιακό νόμο σε ότι αφορά νέες
τεχνολογίες και καινοτομία
(3-4 άτομα, 18 μήνες)

Δ.6 Προδιαγραφές για Ηλεκτρονικές Πράσινες Προμήθειες στους Καλλικρατικούς Δήμους
Σκοπός της ΟΕ θα είναι η παρακολούθηση και η τοποθέτηση σε ζητήματα που άπτονται της ηλεκτρονικής διαδικασίας διαχείρισης των «πράσινων» προμηθειών, την έρευνα και την καινοτομία στο επίπεδο της Περιφέρειας αλλά
και σε εθνικό επίπεδο, την καταγραφή των θέσεων άλλων
ευρωπαϊκών φορέων, και τέλος τη διαμόρφωση παρατηρήσεων-προτάσεων. Απώτερος σκοπός της Ομάδας Εργασίας θα είναι η ενίσχυση των υπαρχόντων κανονισμών και
προτύπων που έχουν δημιουργηθεί για να υποστηρίξουν
την ηλεκτρονική πράσινη προμήθεια προϊόντων μεταξύ
επιχειρήσεων και η σύνταξη τεύχους προδιαγραφών που
θα βοηθήσει τους Καλλικρατικούς Δήμους στην προκήρυξη σχετικών έργων. (3-4 άτομα, 18 μήνες)
n Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Προτείνονται οι παρακάτω εκδηλώσεις για την ενημέρωση
των μηχανικών και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου:
Ε.1 Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας
Σκοπός της ημερίδας θα είναι η ενημέρωση των μηχανικών, των επιχειρήσεων και όλων των ενδιαφερομένων
σχετικά με τις εξελίξεις στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας σε συνδυασμό και με συνεννόηση με την ΑΖΚΘ και τις
δράσεις υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου.
Υπεύθυνοι: Π. Μήτκας και Α. Μίχου
Εκτιμώμενος Χρόνος Διεξαγωγής: 3ο τρίμηνο 2011 έως
1ο τρίμηνο 2012
Ε.2 «Πράσινες» Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών: Προοπτικές και Προκλήσεις
Σκοπός της ημερίδας θα είναι η ενημέρωση και ενεργοποίηση των μηχανικών για τα οφέλη και τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αλλά και για τις πρακτικές αντιμετώπισής τους
με την καθιέρωση και εφαρμογή «πράσινων» ΤΠΕ στην
Ελλάδα. Ενδεικτική θεματολογία:
1. Υφιστάμενες εφαρμογές «πράσινων» ΤΠΕ
2. Μελέτη των «πράσινων»/«μη πράσινων» επιπτώσεων
3. Διερεύνηση των εθνικών και διεθνών πρακτικών και του
ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τις «πράσινες» ΤΠΕ
4. Βαθμός αποδοχής και εφαρμογής από την πλευρά των
επιχειρήσεων και της πολιτείας των «πράσινων» ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών
5. Έρευνα: Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα των
«πράσινων» ΤΠΕ.
Υπεύθυνη: Ειρήνη Καραπιστόλη
Εκτιμώμενος Χρόνος Διεξαγωγής: 4ο τρίμηνο 2011
Ε.3 Η Τεχνολογία για τον Άνθρωπο: Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προς όφελος του ανθρώπου και της κοινωνίας
Σκοπός: Η ανάδειξη του ρόλου των νέων τεχνολογιών
και των καινοτόμων προϊόντων σε όλους τους τομείς της
ανθρώπινης ζωής. Ενδεικτική θεματολογία:
α) εφαρμογές για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρο-

νομιάς,
β) εφαρμογές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής πολιτών ειδικών κατηγοριών (π.χ. ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι).
Υπεύθυνοι: Χ. Ξανθοπουλάκης και Θ. Βασιλειάδης
Εκτιμώμενος Χρόνος Διεξαγωγής: 1ο τρίμηνο 2012
Ε.4 Κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων στην
πληροφορική (Intellectual Property Rights)
Σκοπός της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση του νομικού πλαισίου και της διαδικασίας κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων στον τομέα της πληροφορικής στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Υπεύθυνοι: Θ. Βασιλειάδης και Γ. Μπόντζιος
Εκτιμώμενος Χρόνος Διεξαγωγής: 2ο τρίμηνο 2012
Ε.5 Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και ο Ηλεκτρονικός
Φάκελος Ασθενούς σε Ελλάδα και Ευρώπη
Σκοπός της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση των προσεγγίσεων ανάπτυξης και οργάνωσης των συστημάτων
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην Ευρώπη με την
προοπτική της εξοικείωσης των Ελλήνων ιθυνόντων με τη
διεθνή εμπειρία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού ΕΣΥ των Κάτω Χωρών και τις
δυνατότητες εφαρμογής του στην Ελλάδα
Υπεύθυνοι: Π. Μήτκας, Α. Μίχου, Χ. Ξανθοπουλάκης και
Κ. Λαμπρίδου.
Εκτιμώμενος Χρόνος Διεξαγωγής: 1ο δεκαπενθήμερο
Ιουνίου 2011
ΣΤ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Προτείνονται τα παρακάτω σεμινάρια. Θα επιδιωχθεί η
βιντεοσκόπηση σεμιναρίων που επαναλαμβάνονται κάθε
χρόνο και ενδιαφέρουν το σύνολο των μηχανικών, όπως
π.χ “Υγεία και ασφάλεια στα τεχνικά έργα”, και η διάθεσή
τους μέσω συστημάτων e-learning.
ΣΤ.1 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Περιεχόμενο:
• Βασικά θέματα δικτύων – πρωτόκολλα
• Τύποι απειλών-επιθέσεων (τυχαίες παραβιάσεις, οργανωμένες επιθέσεις, αυτοματοποιημένες επιθέσεις, επιθέσεις πρόσβασης, ιοί, κτλ.)
• Τεχνολογίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων:
Firewalls, Κρυπτογραφία, Πιστοποίηση, Εξουσιοδότηση,
Συστήματα IDS, κτλ.
• Προηγμένες τεχνικές ασφάλειας με τη χρήση οπτικής
ανάλυσης δεδομένων (Visual Analytics).
• Ασφάλεια πρόσβασης και βιομετρικά χαρακτηριστικά
- Σύγχρονες Τάσεις.
Απευθύνεται σε: Μηχανικούς που ασχολούνται με την
προδιαγραφή, ανάπτυξη ή επίβλεψη πληροφοριακών
συστημάτων και είναι τεχνικοί ή προγραμματιστές σε
εταιρείες πληροφορικής. Επιπρόσθετα, απευθύνεται σε
στελέχη τμημάτων μηχανογράφησης του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα και σε ελεύθερους επαγγελματίες που
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας πληροφοριακών συστημάτων.
Ώρες: 25 Άτομα: 50
Επιστημονική υπεύθυνος: Δρ. Ειρήνη Καραπιστόλη
ΣΤ.2 Σύγχρονες Πρακτικές και Μεθοδολογίες Οργάνωσης Έργων Λογισμικού
Περιεχόμενο:
Καλές πρακτικές ανάπτυξης λογισμικού. Έμφαση σε
συνήθη λάθη τακτικής στην προδιαγραφή, σχεδίαση, και
υλοποίηση έργων λογισμικού που οδηγούν σε υπερβάσεις
κόστους και χρονοδιαγραμμάτων. Αντίστοιχα, ανάδειξη
των καλών πρακτικών στην ανάλυση και σχεδίαση λογισμικού.
• Μέθοδοι προσέγγισης των απαιτήσεων του πελάτη και
σωστής αποτύπωσής τους σε σαφείς προδιαγραφές.
• Μέθοδοι οργάνωσης των φάσεων ενός έργου λογισμικού
με αποτύπωση των αιχμών και αδυναμιών τους.
• Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση με τη χρήση της UML
2.0.
• Παρουσίαση της Agile Software Development, της πλέον καινοτόμου μεθόδου οργάνωσης έργων λογισμικού με
έμφαση στις διαδικτυακές εφαρμογές.
• Εργαλεία διαχείρισης έργων λογισμικού.
Απευθύνεται σε: Μηχανικούς που ασχολούνται με την
προδιαγραφή, ανάπτυξη ή επίβλεψη έργων λογισμικού
στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, σε στελέχη τμημάτων μηχανογράφησης, σε project managers και σε ελεύθερους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν
γνώσεις στις νέες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού.
Ώρες: 25 Άτομα: 50

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Καθ. Περικλής Μήτκας και Δρ.
Χαράλ. Ξανθοπουλάκης
ΣΤ.3 Ιατρική Διαλειτουργικότητα με τη χρήση του πρωτοκόλλου HL7
Περιεχόμενο:
• Παρουσίαση του μοντέλου ιατρικής διαλειτουργικότητας
Health Level 7
• Εφαρμογή του μοντέλου HL7 στην υλοποίηση ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σημειωμάτων μεταξύ βαθμίδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παροχής υγείας
• Πιθανές χρήσεις του μοντέλου στη διασύνδεση Διαγνωστικών Εργαστηρίων με Ιατρεία και Νοσοκομεία. Το παράδειγμα των Κάτω Χωρών.
Απευθύνεται σε: Μηχανικούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και ειδικότερα στην ιατρική
πληροφορική, είναι τεχνικοί ή προγραμματιστές σε εταιρείες πληροφορικής ή παροχής υπηρεσιών υγείας, και σε
ελεύθερους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις στην ιατρική πληροφορική.
Ώρες: 10 Άτομα: 30
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δρ. Χαράλ. Ξανθοπουλάκης και
Κυριακή Λαμπρίδου, MSc.
ΣΤ.4 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση - Ψηφιακές υπογραφές
Περιεχόμενο:
• Εξοικείωση με τις έννοιες ψηφιακό πιστοποιητικό,
ψηφιακή υπογραφή, κρυπτογράφηση, κρυπτογραφική
συσκευή (usb token), Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (PKI).
Ασφάλεια στο διαδίκτυο.
• Παρουσίαση του μοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
• Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για ηλεκτρονική υπογραφή ψηφιακών εγγράφων κειμένου (πχ Word, Acrobat),
σχεδίου (πχ σε Autocad). Ανταλλαγή ψηφιακά υπογεγραμμένων και κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ή εγγράφων.
Απευθύνεται σε: όλους τους μηχανικούς που κάνουν χρήση της υπογραφής τους με στόχο την εξοικείωσή τους με
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Ώρες: 10 Άτομα: 80
Επιστημονική υπεύθυνος: Κυριακή Λαμπρίδου, MSc
ΣΤ.5 Τακτικό σεμινάριο νέων μηχανικών: Από το Α-πόφοιτος έως το Μ-ηχανικός
Το σεμινάριο αυτό αποτελεί ουσιαστικά επέκταση του
τωρινού θεσμού ενημέρωσης νέων μηχανικών την ημέρα
εξέτασης για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και προτείνεται να πραγματοποιείται εκείνη την
εβδομάδα.
Περιεχόμενο:
Α. Θεματική Ενότητα : Βιομηχανικό Λογισμικό και Μελέτες
• Παρουσίαση των βασικότερων προγραμμάτων εξειδικευμένου λογισμικού για μηχανικούς που ζητούνται από
εταιρείες με έμφαση στις μελέτες (π.χ. Cadence για σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, GIS για τοπογράφους,
ArchiCAD κτλ)
• Μελέτες και επιθεωρήσεις και σχετικός κανονισμός
Η ενότητα αυτή θα έχει διαφορετικό περιεχόμενο ανά
επαγγελματικό κλάδο
Ώρες: 15
Β. Θεματική Ενότητα: Σύσταση, Οργάνωση και Διοίκηση
Εταιρείας – Συνοπτικό ΜΒΑ
• Γιατί ιδιωτική πρωτοβουλία και όχι στην ασφάλεια (;) του
δημοσίου;
• Παρουσίαση των εταιρικών μορφών (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ
κτλ) των βασικότερων χαρακτηριστικών τους και της διαδικασίας μετατροπής μεταξύ των.
• Κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, φυσικά πρόσωπα.
• Διαδικασία έναρξης επιχείρησης: απαραίτητα δικαιολογητικά, κόστος (ΤΕΒΕ ΙΚΑ κτλ) δικαιώματα και υποχρεώσεις.
• Παρουσίαση των βασικών αρχών διοίκησης και οργάνωσης επιχείρησης και ανθρωπίνου δυναμικού
• Συναλλαγές με δημόσιους και συνεργασία με ιδιωτικούς
φορείς
• Δυνατότητες και τρόποι χρηματοδότησης
• Διαχείριση έργων
• Λογιστικά – Φοροτεχνικά
Ώρες: 15
Απευθύνεται σε: όλους τους νέους μηχανικούς.
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Α. Ιατρόπουλος και Γ. Μπόντζιος n
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Η ΑΡΧΑΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΤΟΝ ΛΟΥΒΡΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
Επετειακή επιστημονική εκδήλωση

Μέχρι το Παρίσι και το Μουσείο του Λούβρου
θα ταξιδέψουν σε λίγους μήνες 668 αρχαία έργα
από τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έκθεσης
«Αρχαία Μακεδονία- Στο βασίλειο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου», που θα ξεκινήσει τον φετινό Οκτώβριο και θα διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο του
2012.
Τα έργα φιλοξενηθούν στην κεντρική αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του μουσείου, έκτασης 1.200
τ.μ. Η έκθεση περιλαμβάνει γλυπτά, κεραμικά,
κοσμήματα, αντικείμενα μεταλλοτεχνίας, γυάλινα αγγεία, νομίσματα και επιγραφές. Η ανάπτυξη του θέματος θα γίνει με εννέα ενότητες που
ακολουθούν χρονολογική σειρά. Παρότι λοιπόν
προτάσσεται η ανακάλυψη της αρχαίας Μακεδονίας με αναφορές στους μεγάλους αρχαιολόγους
οι οποίοι έφεραν στο φως τις Αιγές, την Πέλλα και
το Δίον, στη συνέχεια η ιστορία πιάνεται από την
αρχή: από τη Μακεδονία της εποχής του Χαλκού
μέχρι την αρχαϊκή εποχή, από την εξάπλωση του
μακεδονικού βασιλείου στον ελλαδικό χώρο ως
την κατάκτηση της Ανατολής από τον Αλέξανδρο
και ως την ελληνιστική εποχή με τα βασίλεια των
διαδόχων του.
Μέσω των διάφορων θεματικών ενοτήτων της
έκθεσης, οι επισκέπτες του Λούβρου θα μπορούν
να ενημερωθούν για τον μύθο του Μ. Αλεξάνδρου,
αλλά και για την καθημερινή ζωή των αρχαίων
Μακεδόνων, τις τέχνες και τις τελετουργίες τους,
τη θρησκεία και τις ταφικές πρακτικές τους. n

H αναγκαιότητα της ύπαρξης των εποπτικών φορέων Δημοσίων Συγκοινωνιών, η ανάγκη για θεσμική αναβάθμιση και περαιτέρω θωράκιση των
φορέων αυτών, αλλά και οι εγγενείς αδυναμίες
που υφίστανται αναφορικά με τη λειτουργία του
Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), τέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής ημερίδας η οποία πραγματοποιήθηκε
σήμερα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10
ετών από την σύσταση του Συμβουλίου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν παρουσιάσεις από εκπροσώπους τριών φορέων συγκοινωνιών από Ευρωπαϊκές πόλεις και συγκεκριμένα από τον Φορέα Δημοσίων Συγκοινωνιών
Βερολίνου – Βραδεμβούργου Γερμανίας, από τον
Φορέα Δημοσίων Συγκοινωνιών της Περιφέρειας της Μαδρίτης στην Ισπανία και από τον Ενιαίο
Φορέα Μεταφορών CENTRO Birmingham της
Αγγλίας. Οι τρεις προσκεκλημένοι αναφέρθηκαν
στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της περιοχής
τους καθώς επίσης και στις αρμοδιότητες που
έχουν αλλά και στο ρόλο που διαδραματίζουν στην
περιοχή ευθύνης τους στα θέματα μετακινήσεων
και δημοσίων συγκοινωνιών. Παράλληλα αναφέρθηκαν στα επιτεύγματα των φορέων που εκπροσωπούν και σε ορισμένες συνταγές επιτυχημένης
πορείας.
Όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της ημερίδας,
προκύπτει η ανάγκη για δημιουργία εποπτικών
φορέων δημοσίων συγκοινωνιών ή ενιαίων φορέων μεταφορών με σημαντικές αρμοδιότητες ώστε
να ενισχύεται ο ρόλος των μέσων μαζικής μεταφοράς και παράλληλα να δημιουργούνται συνθήκες για τη διαμόρφωση καταλλήλων πολιτικών
βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας αλλά και
μείωσης της χρήσης των ΙΧ οχημάτων. Άποψη του
Συμβουλίου είναι ότι οι εποπτικοί φορείς αυτοί
πρέπει να έχουν συνέπεια και συνέχεια ασχέτως
ποιο κόμμα είναι στη εξουσία και να λειτουργούν

με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και των
χρηστών των ΜΜΜ, συμβάλλοντας στην ευημερία
της περιοχής και στην περιβαλλοντική και πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής τους.
Όπως σημείωσε στην εισήγησή του ο πρόεδρος
του Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου,
το ΣΑΣΘ στη σημερινή του μορφή έχει εκ του
νομικού πλαισίου που το διέπει περιορισμένες
αρμοδιότητες και αδυνατεί στην ουσία να φέρει
σε πέρας τον ρόλο του εποπτικού φορέα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις και ανεπιθύμητες παρενέργειες σε πολλά αλληλοεπηρεαζόμενα ζητήματα. Ακόμη και σήμερα, μετά την
διοικητική αναδιάρθρωση του «Καλλικράτη», στα
θέματα που σχετίζονται με τις δημόσιες συγκοινωνίες έχουν ρόλο και λόγο πάρα πολύ φορείς με
αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται γρήγορα,
πρακτικά και οικονομικά, ακόμη και απλά ζητήματα. Η λογική ενός ενιαίου φορέα μεταφορών
και μετακινήσεων, που έχει γίνει πραγματικότητα
σε πολλές περιπτώσεις ανά τον κόσμο, είναι μακριά από την αντίληψη των περισσοτέρων ατόμων
στην Ελλάδα που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και διαμορφώνουν τις αντίστοιχες πολιτικές.
«Θέλουμε να καταδειχθεί ακριβώς αυτή η αναγκαιότητα, να μετασχηματισθεί δηλαδή το ΣΑΣΘ
από ένα απλό συμβούλιο με περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης προς όφελος των δημοσίων
συγκοινωνιών, σε ένα φορέα μητροπολιτικής εμβέλειας με σύγχρονες δομές που να έχει όχι μόνο
σχεδιαστικό αλλά και αποφασιστικό ρόλο σε πολλά από τα προαναφερθέντα θέματα. Μάλιστα στόχος είναι ο νέος αυτός φορέας να χρηματοδοτείται
από άλλες πληγές πλην του κρατικού προϋπολογισμού», υπογράμμισε ο κ. Παπαϊωάννου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν για την
προσφορά τους στο ΣΑΣΘ οι διατελέσαντες πρόεδροι και αντιπρόεδροι του Συμβουλίου από το
2001. n

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2»
Nέα αρχιτεκτονική έκδοση
Ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών, τα οποία κα- 25 cm x 27,5 cm, 240 σελίδες και διατίθεται σε
τασκευάστηκαν ή ανακαινίσθηκαν τα τελευταία τεχνικά βιβλιοπωλεία σε όλη την Eλλάδα. Για πεχρόνια στην Ελλάδα, παρουσιάζονται στον δεύτε- ρισσότερες πληροφορίες: www.ktirio.gr. n
ρο τόμο της νέας, πολυτελούς έκδοσης “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ” από τις εκδόσεις KTIPIO, που κυκλοφόρησε πρόσφατα.
Αποτυπώνονται, με φωτογραφίες και σχέδια, οι
νέες τάσεις αρχιτεκτονικής, διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και διακόσμησης σε διάφορους τύπους ξενοδοχείων, όπως
boutique hotels, business hotels, art hotels κ.ά.
σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Κάθε ένα από τα
ξενοδοχεία που παρουσιάζονται σχεδιάστηκε από
τον αρχιτέκτονά του με έμπνευση και αγάπη και
κάθε ένα αποπνέει ένα δικό του χαρακτήρα.
H έκδοση αποτελεί τον έβδομο τόμο της σειράς
“Σύγχρονη αρχιτεκτονική στην Eλλάδα”, είναι
δίγλωσση (ελληνική - αγγλική), έχει διαστάσεις
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Χρήστος Τσαλίκης

ΠΜ, υποψήφιος διδάκτορας Τμ. Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

«Ο καλύτερος νέος ερευνητής του κόσμου»
n Άγγελος Αγγελίδης
«η ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται σε
ένα κτίριο αλλά και το
ίδιο το κτίριο εξαρτάται
από τον τρόπο με το
οποίο έχει μελετηθεί από
τον πολιτικό μηχανικό»
«το κύριο πρόβλημα
που αντιμετωπίζει το
ΑΠΘ στην έρευνα είναι η
έλλειψη υποδομών και
χρηματοδότησης»
«η καινοτομικότητα
έγκειται και στον τρόπο ή
τη διαδικασία υλοποίησης, οπότε κλασικές
μέθοδοι σχεδιασμού και
κατασκευής επιζητούν
επαναπροσδιορισμό
εμπεριέχοντας τον παράγοντα περιβάλλον»
«για να ισορροπήσει η
εικόνα των κατασκευών
στην Ελλάδα θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε
αρκετό μέταλλο»

μικού της χώρας και την οικονομική ενίσχυση
των ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων από το κράτος. Η δεύτερη παράμετρος
αξιολογεί την επένδυση των ιδιωτικών εταιρειών
και του ιδιωτικού κεφαλαίου στην έρευνα και η
τρίτη παράμετρος εκτιμάει την εισαγωγή καινοτόn Το ΑΠΘ είναι ένα πανεπιστήμιο που προωθεί μων προϊόντων και διαδικασιών στην αγορά και τα
οικονομικά οφέλη που αποκομίζονται από αυτήν.
την έρευνα;
Το ΑΠΘ διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προ- Η Ελλάδα, ενώ φαίνεται να διαθέτει το κατάλληλο
σωπικό για την προώθηση της έρευνας. Σύμφωνα επιστημονικό προσωπικό και, παράλληλα, οι έλμε δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο αριθμός ληνες καταναλωτές να αναζητούν καινοτόμα προτων δημοσιεύσεων των ελληνικών πανεπιστημίων ϊόντα, δε φαίνεται να δημιουργεί από μόνη της, σε
σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια υπερ- πρωτογενές τουλάχιστον επίπεδο, καινοτομία.
βαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο των Πανεπιστημίων της ΕΕ. Το τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών n Τι είναι για τον κλάδο σας ‘καινοτόμο’;
ΑΠΘ κατέκτησε πρόσφατα τη θέση 50-100 στη Η καινοτομία μπορεί να προκύψει από οποιαδήδιεθνή λίστα κατάταξης τμημάτων πανεπιστημίων ποτε νέα ιδέα η οποία είναι υλοποιήσιμη και μποτης εταιρείας QS που ασχολείται με την ποιοτική ρεί να τεθεί στην υπηρεσία του ανθρώπου. Το τεκατάταξη Πανεπιστημίων και Τμημάτων όλου του λευταίο διάστημα γίνονται προσπάθειες των επικόσμου. Συνεπώς το κύριο πρόβλημα που αντιμε- στημόνων του κλάδου μου για καινοτόμες λύσεις
τωπίζει το ΑΠΘ στην έρευνα είναι η έλλειψη υπο- πάνω σε θέματα αντιμετώπισης των φυσικών καδομών και χρηματοδότησης. Είναι τα απαραίτητα ταστροφών όπως πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρες,
συστατικά τα οποία δημιουργούν προϋποθέσεις τσουνάμι κ.α. Επίσης, καινοτόμες λύσεις αναζηκαι κίνητρα στους επιστήμονες να παραμείνουν τούνται και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Τέλος, η καινοτομικότητα έγκειται και
στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
στον τρόπο ή τη διαδικασία υλοποίησης, οπότε
n Έχετε κάνει μεταπτυχιακό σε ένα από τα κα- κλασικές μέθοδοι σχεδιασμού και κατασκευής
n Τι σημαίνει για εσάς η βράβευσή σας ως κα- λύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, το Imperial επιζητούν επαναπροσδιορισμό εμπεριέχοντας τον
College του Λονδίνου. Ποιες διαφορές εντοπί- παράγοντα περιβάλλον.
λύτερου νέου ερευνητή;
Το βραβείο του καλύτερου νέου ερευνητή μου σατε σε σχέση με τα ελληνικά πανεπιστήμια;
απονεμήθηκε στα πλαίσια διεθνούς συνεδρίου, Είναι λίγο άδικη η άμεση σύγκριση των ελληνικών n Μπετόν ή μέταλλο; Ποιο από τα δύο θα ταίριτο οποίο πραγματεύεται θέματα σχεδιασμού κα- πανεπιστημίων με το Imperial καθώς έχει εκ των αζε περισσότερο στις κατασκευές που γίνονται
τασκευών έναντι πυρκαγιάς. Η διάκριση ήρθε τη πραγμάτων το προβάδισμα λόγω ηλικίας. Εκείνο στην Ελλάδα;
στιγμή που ολοκληρώνω τη διδακτορική μου δι- όμως που εντοπίζω σε σχέση με πανεπιστήμια Μου αρέσει η ισορροπία. Οπότε για να ισορροατριβή στο τμήμα των πολιτικών μηχανικών του του εξωτερικού, εκτός από την έλλειψη υποδο- πήσει η εικόνα των κατασκευών στην Ελλάδα θα
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. μών και χρηματοδότησης που προανέφερα, είναι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αρκετό μέταλλο.
Συνεπώς, αποτελεί για εμένα επιβράβευση μιας η οργάνωση, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια Πλέον χρησιμοποιείται κατά κόρον για βιομηχαπολυετούς προσπάθειας σε ένα θέμα το οποίο που εισέρχονται νέοι από το εξωτερικό δείχνει να νικά κτίρια, αποθήκες, στάδια και άλλες ειδικές
κατασκευές. Θα μου άρεζε να εισέλθει το μέαποτελεί καινούριο ερευνητικό αντικείμενο για παρουσιάζει θετικά σημεία εξέλιξης.
ταλλο και στο χώρο των γραφείων και κατοικιών.
την Ελλάδα.
n Γιατί επιλέξατε τον κλάδο των μεταλλικών Τότε θα μπορούμε να έχουμε κτίρια με μικρότερο
όγκο υλικού και μεγαλύτερα ανοίγματα, στοιχεία
n Περιληπτικά, τι ακριβώς αφορούσε η μελέτη κατασκευών;
Γιατί μου αρέσει το διαφορετικό. Είναι ένα δομι- απαραίτητα για να προσδώσουν μια διαφορετική
για την οποία βραβευτήκατε;
Η επιστημονική εργασία που παρουσίασα αφο- κό υλικό το οποίο άδικα δε χρησιμοποιείται πολύ ατμόσφαιρα και στους ιδιοκτήτες αλλά και στις
ρούσε τη μελέτη συμπεριφοράς μεταλλικού στύ- στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται μάλλον στο γεγονός ήδη επιβαρυμένες πόλεις μας.
λου σε περίπτωση πυρκαγιάς και εκπονήθηκε ότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει και δε νιώθει εξοιυπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Χ. Μπανιωτό- κειωμένος με αυτό. Έχει συνδέσει τον όγκο του n Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας;
πουλου και του επίκουρου καθηγητή κ. Ε. Κολ- μπετόν με την ασφάλεια της κατασκευής. Ασφα- Μπορώ να σας πω ποιοι ήταν οι στόχοι μου για το
τσάκη. Η πυρκαγιά είναι μία φυσική καταστροφή λώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εκτός αυτού, δεν το μέλλον. Ήθελα είτε να συνεχίσω την ερευνητική
η οποία μπορεί πολλές φορές να αποβεί μοιραία προωθούσαν και οι μηχανικοί παλαιότερα καθώς μου δραστηριότητα στο πανεπιστήμιο είτε να εργια τη ζωή των ανθρώπων. Είναι ένα τυχαίο φαι- ένιωθαν περισσότερο σίγουροι στο σχεδιασμό γαστώ σε πρωτοπόρα κατασκευαστικά έργα. Δυστυχώς τίποτα από τα δύο πλέον δεν ευδοκιμεί.
νόμενο το οποίο δεν μπορεί ο άνθρωπος να εξα- μίας κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Τώρα βρίσκομαι σε μία κατάσταση επαναπροσδιλείψει. Μπορεί όμως να το ελέγξει. Η ασφάλεια
των ανθρώπων που βρίσκονται σε ένα κτίριο αλλά n Πόσο εφαρμόζεται η καινοτομία στην Ελλάδα; ορισμού όπως και όλοι οι νέοι. Το ερώτημα που
και το ίδιο το κτίριο εξαρτάται από τον τρόπο με Η καινοτομία μετράται ως δείκτης για όλες τις χώ- θέτει ο καθένας στον εαυτό του είναι τι εκπτώσεις
το οποίο έχει μελετηθεί από τον πολιτικό μηχα- ρες της ΕΕ από το 2006, ο οποίος συντίθεται από μπορεί να κάνει στους στόχους του. Ο άμεσος
τρεις παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος μετράει στόχος για εμένα είναι να ολοκληρώσω αυτό που
το εκπαιδευτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυνα- ξεκίνησα, δηλαδή τη διδακτορική μου διατριβή,
ώστε να μπορώ να θέσω τον επόμενο. n
Η έρευνά του μπορεί να σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές. Γι’ αυτό και βραβεύτηκε ως ο «καλύτερος νέος ερευνητής» του κόσμου σε θέματα σχεδιασμού κατασκευών έναντι πυρκαγιάς. Ο Χρήστος Τσαλίκης μελετά τα τελευταία χρόνια πως
αντιδρά ένας μεταλλικός στύλος σε περίπτωση
πυρκαγιάς. Παρουσίασε την εργασία του στο Διεθνές Συνέδριο Integrated Fire Engineering and
Response, που πραγματοποιείται κάθε διετία και
φέτος φιλοξενήθηκε το διήμερο 29 και 30 Απριλίου, στην Πράγα. Η εργασία του 30χρονου θεωρείται εξαιρετικά σημαντική καθώς θα δίνει τη
δυνατότητα στους μηχανικούς να επιλέξουν τον
κατάλληλο στύλο για την κατάλληλη θέση.
Το 2005 αναχωρεί για το 5ο καλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου, το Imperial College του Λονδίνου, όπου κάνει το μεταπτυχιακό του σε θέματα
μεταλλικών κατασκευών. Το τελευταίο διάστημα
εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Εργαστήριο
Μεταλλικών Κατασκευών, ως υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
του ΑΠΘ. Στη συνέντευξή του στο «ΤΕΧΝΟΓPΑΦΗΜΑ» υποστηρίζει ότι το ΑΠΘ διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την προώθηση της έρευνας και χαρακτηρίζει άδικη τη
σύγκριση με το Imperial College.

νικό. Οι κατασκευές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη
σχεδιάζονται βάσει Ευρωπαϊκών κανονισμών, οι
οποίοι συνεχώς εξελίσσονται και βελτιώνονται.
Με την ερευνητική μου εργασία μπορώ να συμβάλλω προς την κατεύθυνση αυτή.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ X. ΤΣΑΛΙΚΗ
Η πυρκαγιά σε ένα μεταλλικό κτίριο προκαλεί τη σταδιακή
ανάπτυξη θερμοκρασιακών πεδίων στα μέλη της. Τα πεδία
είναι ανομοιόμορφα τόσο σε ορισμένα μέλη που βρίσκονται
μέσα στο χώρο του πυροδιαμερίσματος όσο και σε μέλη
τα οποία βρίσκονται στα όριά του. Η συμπεριφορά αυτών
των μελών οδηγείται προοδευτικά στην ελαστική αστάθεια. Το ανομοιόμορφο θερμοκρασιακό πεδίο προκαλεί
τη μετακίνηση του ουδέτερου άξονα και, κατά συνέπεια,
την εισαγωγή αρχικής εκκεντρότητας αφού οι μηχανικές
ιδιότητες του υλικού εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και
υπακούουν σε μη-γραμμικούς νόμους υλικού σύμφωνα με
τον Ευρωκώδικα 3. Συνεπώς, το πρόβλημα της ελαστικής
ευστάθειας ενός αξονικά καταπονούμενου στύλου χωρίς
αρχική εκκεντρότητα μετατρέπεται σε πρόβλημα ελαστικής ευστάθειας μέλους υπό κάμψη και θλίψη. Από την
άλλη πλευρά, το ανομοιόμορφο θερμοκρασιακό πεδίο θα
προκαλέσει επιμήκυνση του μέλους αλλά και κύρτωση
λόγω της ανομοιομορφίας. Το φαινόμενο ενισχύεται λόγω
της παρουσίας φαινομένων 2ας τάξεως.
n Υλικό
Ο χάλυβας όταν βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία γίνεται
ένα πιο εύκαμπτο και αδύναμο υλικό σε σχέση με το χάλυβα σε κανονική θερμοκρασία. Ύστερα από πειράματα που
πραγματοποίησε η Corus (Kirby and Preston 1988), διάφορα μοντέλα περιγραφής των νόμων τάσεων-παραμορφώσεων προτάθηκαν αλλά τελικά το μοντέλο του Ευρωκώδικα 3 – Μέρος 1.2 επικράτησε. Κοινό χαρακτηριστικό
όλων των μοντέλων είναι ότι η συμπεριφορά του χάλυβα σε
υψηλές θερμοκρασίες είναι κυρίως ελαστοπλαστική. Συγκεκριμένα, η περιγραφή του νόμου ξεκινάει με μία ελαστική περιοχή, ακολουθεί μία ελαστοπλαστική περιοχή και
καταλήγει σε πλήρως πλαστική. Η τιμή του μέτρου ελαστικότητας, η τιμή του ορίου αναλογίας και η τάση διαρροής
μειώνονται ανάλογα με την αύξηση της θερμοκρασίας.
Η προσομοίωση της ελαστοπλαστικής καμπύλης μπορεί
να γίνει με πολυγραμμικό νόμο, ο οποίος κινείται εφαπτομενικά της καμπύλης. Η περαιτέρω απλοποίηση οδηγεί σε
διγραμμικούς νόμους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως
στη διατύπωση αναλυτικών σχέσεων για την περιγραφή
διαφόρων φαινομένων. Αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει
για την περιγραφή του υλικού σε υψηλές θερμοκρασίες με
διγραμμικούς νόμους. Η χρήση της γραμμικής ελαστικής
περιοχής, όπως περιγράφεται από τον Ευρωκώδικα μέχρι
το σημείο όπου τέμνει την ελαστοπλαστική καμπύλη, και
εν συνεχεία μιας πλήρους πλαστικής γραμμικής περιοχής
θα ήταν άκρως συντηρητική, ενώ η έκτασή της μέχρι το
σημείο όπου τέμνει την πλαστική περιοχή όπως περιγράφεται από τον Ευρωκώδικα θα ήταν υπερβολικά αισιόδοξη
καθώς παρακάμπτει όλη την ελαστοπλαστική περιοχή. Σε
αυτήν τη μελέτη, υιοθετείται η χρήση του μειωτικού συντελεστή της κλίσης της γραμμικής ελαστικής περιοχής
για την απομείωση του μέτρου ελαστικότητας αλλά και της
τάσης διαρροής ανάλογα με τη θερμοκρασία. Συνεπώς:
Όπου:

T=θ/1000 θ είναι η θερμοκρασία σε OC
fy,θ, fy,20	η τάση διαρροής σε θερμοκρασία θ και σε θερμοκρασία δωματίου αντίστοιχα
Εθ, Ε20	το μέτρο ελαστικότητας σε θερμοκρασία θ και
σε θερμοκρασία δωματίου αντίστοιχα
Η συνεχής συνάρτηση, όπως περιγράφηκε παραπάνω,
προκύπτει ως παρεμβολή τριγωνομετρικών συναρτήσεων
με τη βοήθεια του λογισμικού MATLAB.
n Περιγραφή του φαινομένου της κύρτωσης και μετατόπισης του ουδέτερου άξονα
Θεωρούμε έναν ισοστατικό μεταλλικό στύλο διατομής διπλού-Τ ο οποίος υπόκειται σε αξονική φόρτιση τη στιγμή
που έχει αναπτυχθεί γραμμικό θερμοκρασιακό πεδίο καθ’
ύψος της διατομής. Σκοπός είναι να βρεθεί η μέγιστη οριακή ελαστική αντοχή του στύλου. Ο στύλος θεωρείται ότι
είναι πλευρικά εξασφαλισμένος.
Αρχικά, η επιρροή του γραμμικού θερμοκρασιακού πεδί-

Σχ. 1. (i) Ισοστατικός στύλος – (ii) Αρχική καμπύλωση λόγω
ανομοιόμορφης θερμοκρασίας – (iii) Μετατόπιση ουδέτερου
άξονα

ου θα μελετηθεί στη μετατόπιση του ουδέτερου άξονα. Ο
στύλος θεωρείται ότι δεν έχει παραμένουσες τάσεις ούτε
αρχική εκκεντρότητα. Η ανάπτυξη του θερμοκρασιακού
πεδίου θα οδηγήσει προοδευτικά στη μετακίνηση του ουδέτερου άξονα προς την ‘κρύα’ πλευρά της διατομής. Δεδομένης της επιπεδότητας της διατομής σύμφωνα με τους
Bernoulli-Navier, η ιδέα της ισοδύναμης διατομής μπορεί
να εφαρμοστεί όπως και στις σύμμικτες διατομές. Η μείωση του μέτρου ελαστικότητας εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Η μη-γραμμική εξίσωση περιγραφής του μέτρου
ελαστικότητας δημιουργεί ένα μη κανονικό πεδίο μέτρων
ελαστικότητας κατά μήκος του κορμού της διατομής. Προκειμένου να εφαρμοστεί σταθερό μέτρο ελαστικότητας σε
θερμοκρασία δωματίου, το πλάτος της διατομής μπορεί να
μεταβληθεί ανάλογα με την αναπτυσσόμενη θερμοκρασία σε κάθε σημείο της διατομής. Η ισοδύναμη διατομή
θα έχει καινούριο γεωμετρικό κέντρο και μειωμένες διαστάσεις. Η αρχική εκκεντρότητα που δημιουργείται και η
μείωση της συνολικής δυσκαμψίας της διατομής λειτουργεί δυσμενώς στην ελαστική ευστάθεια του στύλου. Το
φαινόμενο ενισχύεται για λυγηρά μέλη όπου κυριαρχούν

φαινόμενα 2ας τάξεως.
Έπειτα, μελετάται η επιρροή της θερμικής κύρτωσης του
μέλους. Θεωρώντας ότι το μέλος είναι ελεύθερο να παραμορφωθεί στον άξονά του, το ανομοιόμορφο θερμοκρασιακό πεδίο θα δημιουργήσει επιμήκυνση του μέλους.
Πέραν τούτου το μέλος θα καμφθεί προς την εστία της
πυρκαγιάς, καθώς η πλευρά που βρίσκεται σε εκείνη την
πλευρά θα επιμηκυνθεί περισσότερο με αποτέλεσμα να
οδηγήσει στην κύρτωση του μέλους. Η κοίλη πλευρά του
μέλους θα είναι αυτή με τη χαμηλότερη θερμοκρασία.
Η θερμική κύρτωση μαζί με τη μετατόπιση του ουδέτερου
άξονα δρουν ταυτόχρονα καθώς το γραμμικό θερμοκρασιακό πεδίο στη διατομή αυξάνεται. Η φόρτιση του μέλους
προϋπάρχει όλων αλλά δεν είναι απαραίτητο να μελετηθούν όλα τα φαινόμενα ταυτόχρονα. Σύμφωνα με τον ECCS
(1985), είναι το ίδιο είτε να αυξάνεται η θερμοκρασία υπό
σταθερό φορτίο, είτε να αυξάνεται το φορτίο υπό σταθερή θερμοκρασία με σκοπό να μελετηθεί η οριακή αντοχή.
Επομένως, υποθέτοντας τη θερμική κύρτωση ως αρχική
εκκεντρότητα και εισάγοντας ροπές άκρων λόγω της μετατόπισης του ουδέτερου άξονα μπορεί να βρεθεί η μέγιστη
τάση που αναπτύσσεται στο μέσο της κοίλης πλευράς του
στύλου. Εφαρμόζοντας ως κριτήριο την τάση διαρροής σε
εκείνο το σημείο, βρίσκεται το μέγιστο ελαστικό φορτίο
του στύλου. Οι ημι-αναλυτικές σχέσεις που προκύπτουν
από την εφαρμογή της παραπάνω περιγραφής ελέγχονται
με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS. Για
την προσομοίωση του μέλους χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία
κελύφους και διγραμμικοί νόμοι τάσεων-παραμορφώσεων όπως και στην ημι- αναλυτική σχέση. Η εκτός επιπέδου μετακίνηση απαγορεύτηκε και στα άκρα του στύλου
τοποθετήθηκαν πλάκες επαρκούς πλάτους ώστε να διατηρηθεί η επιπεδότητα της διατομής. Για τον προσδιορισμό του μέγιστου ελαστικού φορτίου χρησιμοποιήθηκε
η μέθοδος Riks, η οποία είναι αντίστοιχη της NewtonRaphson, αλλά περισσότερο κατάλληλη σε μη-γραμμικές
αναλύσεις καθώς αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική όταν
η εφαπτομένη της δυσκαμψίας μηδενίζει.
n Συμπεράσματα
Οι καμπύλες λυγισμού που δίνονται στον Ευρωκώδικα 3
– Μέρος 1.2 αφορούν στύλους που βρίσκονται σε ομοιόμορφο θερμοκρασιακό πεδίο. Παραπάνω περιγράφηκε
πως ένας αξονικά καταπονούμενος στύλος μετατρέπεται
σε στύλο υπό θλίψη και κάμψη στη ρεαλιστική κατάσταση ανάπτυξης ανομοιόμορφων θερμοκρασιακών πεδίων
λόγω πυρκαγιάς. Χρησιμοποιώντας βασικές εξισώσεις
της μηχανικής και ενσωματώνοντας όλα τα φαινόμενα που
περιγράφηκαν παραπάνω μπορεί να βρεθεί το μέγιστο
ελαστικό φορτίο ενός μέλους και παράλληλα να εξαχθούν
γραφήματα βάση των οποίων μπορείτε να εντοπίζεται εύκολα η απομείωση της αντοχής του στύλου λόγω του ανομοιόμορφου θερμοκρασιακού πεδίου. n
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Αποτίµηση φέρουσας ικανότητας

ΕΡΕΥΝΑ ΜΠΕΤΟΝ

Επισκευές
Ενισχύσεις
Επισκευή ενίσχυση φέροντος οργανισμού
Αποκατάσταση βλαβών Οπλ. Σκυροδέματος
�
�

� Επι τόπου έρευνα σκυροδέματος
� Μη καταστροφικές μετρήσεις
�
�
�
�
�
�
�
�

Ομοιογένεια � Θλιπτική αντοχή
Υπέρηχοι � Κρουσίμετρο � Εξόλκευση ήλων
Ενανθράκωση, Ασβεστοποίηση
Βλάβες απο πυρκαγιά � Φαινολφθαλεϊνη
Διάβρωση � Προσβολή απο χημικά
Ρωγμοσκόπηση � Βελόμετρα
Ανίχνευση χάλυβα οπλισμού � Scanner
Πυρηνοληψίες ( καρότα )

Τηλ.: 2310 831 195 · Κιν. 6947 847 240
Επιστημονική - Τεχνική υποστήριξη
Μάρα Θεοχάρη
Πολ. Μηχ. Πολυτεχν. Πατρών
dometrontest@gmail.com
Kataxorisi.indd 1

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

GUNITE ξηρό / υγρό
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Ανθρακονήματα
Ελάσματα
ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗ Μπετόν
CRUSHER, Διάτρηση, Διάνοιξη οπών
Ειδικές στεγανοποιήσεις, μονώσεις

Αρχαιολογικού Μουσείου 28 · Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 85 82 84 · Κιν. 6958 17 88 90
epivlavon@yahoo.gr
19.10.2009 14:56:23 Uhr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων, Γνώση, διεκπεραίωση πολεοδομικών αδειών. Τηλ 694 4905607.
Αρχιτέκτων, με αρίστη γνώση προγραμμάτων 2D και 3D. Βιογραφικό email:
mclitsos@gmail.com.
Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία με έδρα
τη Θεσσαλονίκη. Εργοταξιακή εμπειρία.
Βιογραφικό Fax 2310 555850, email:
m.filotheoy@axionconstruction.gr.
Αρχιτέκτων, για συνεργασία σε περιβάλλον Αγγλικής - Γερμανικής γλώσσας.
Εμπειρία σε AutoCAD - 3D και σε παραγωγή ηλεκτρομηχανολογικών κτιριακών
σχεδίων. Βιογραφικό email: job1011@
ccintermadorak.net.
Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία
CONVARTIS Α.Ε. για μελέτη και επίβλεψη κατασκευών. Γνώση AutoCAD ή
ArchiCAD και προγράμματος φωτορεαλισμού. Βιογραφικό Fax 2310 423783,
email: tiason@convartis.gr.
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός από
τεχνικό γραφείο στο κέντρο της πόλης,
για 4ωρη πρωινή απασχόληση. Γνώση
AutoCAD. Τηλ 698 0451003.
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.
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία μελετών και
έργων διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας,
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, φωτοβολταϊκών συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εμπειρία στις μελέτες , κατασκευές
φωτοβολταϊκών συστημάτων. Βιογραφικό
Fax 2310 676427, email: info@seman.gr.
Ηλεκτρολόγος τηλεπικοινωνιακής κατεύθυνσης, από εταιρεία Μηχανική Κατασκευαστική Α.Ε.. Ηλικία έως 30 ετών,
για εργασία πεδίου στην Αθήνα. Τηλ / Fax
2310 441690, διεύθυνση Μηχανική Κατασκευαστική Α.Ε.. Θεμιστοκλή Σοφούλη
88 Τ.Κ. 55131, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη,
email: info@mihaniki.gr.
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
στο ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκη ως υπεύθυνος
παραγωγής . Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικό email: stirixi2@
otenet.gr.
Μηχανικός από εταιρεία ΤΕΜΠΑ Α.Ε., με
έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης ως Μηχανικός Πωλήσεων.
Ηλικία έως 35 ετών, 3ετή εμπειρία τεχνικών πωλήσεων. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ.
Βιογραφικό email: dkonstantopoulou@
tempa.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 Προγραμματιστής νέα από
εταιρεία κατασκευής εφαρμογών διαδικτύου. Γνώση php css. Επιθυμητή μικρή προϋπηρεσία. Βιογραφικό Τηλ 698
0476366.
Μηχανολόγος από εταιρεία ηλιακών
συστημάτων στο Ωραιόκαστρο. Τηλ 2310
783691.
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας.
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια. Τηλ 697
6800825.
Μηχανολόγος από γραφείο στην Kαλαμαριά. Εμπειρία σε Η / Μ μελέτες, σε
πολεοδομία. Γνώση προγραμμάτων 4Μ,
μεταφορικό μέσο, 4ωρη ημιαπασχόληση.
Τηλ 697 2960066.
Μηχανολόγος για συνεργασία στην περιοχή Σίνδου. Εμπειρία σε συστήματα
θέρμανσης, σόμπες, λέβητες. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 3D Βιογραφικό Fax 2310 797830, email: info@
alfacart.gr.
Πολιτικός Μηχανικός (γυναίκα), από τεχνική εταιρεία για το τμήμα Δημοπρασιών. Βιογραφικό Fax 2310 889020, email:
omeso@otenet.gr.
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.
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, με γνώση AutoCAD 2D, 3D
για συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο
,εταιρεία. Τηλ 690 8720544.
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 αρχιτεκτο-

νικό 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 ), 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 μέλος ΤΕΕ 2005, 5ετή
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 μέλος ΤΕΕ 2007.
Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ(Ms
Office), AutoCAD, Ms Project, AutoCAD
– CIVIL, 3ετής εμπειρία σε υδραυλικά
έργα και έργα οδοποιίας, για εργασία .
Τηλ 697 3313050, email: dimitrikok@
gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός στη Θεσσαλονίκη
με εμπειρία και γνώση 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». 2ετή 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.
Πολιτικός Μηχανικός δομοστατικός,
μέλος ΤΕΕ 2005, με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, 3ετή εμπειρία στη
διαχείριση δημοσίων έργων, σύνταξη
τευχών δημοπράτησης, προμετρήσεων
και επιμετρήσεων, λογαριασμών. Γνώση
Αγγλικών, Ιταλικών, Γερμανικών, Η/Υ(Ms
Office), AutoCAD, FESPA, για εργασία
σε μελετητικά, τεχνικά γραφεία ή κατασκευαστικές εταιρείες, εντός και εκτός
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697 7060093, email:
maligkmera@gmail.com.
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

nΗ
 ουτοπία και τ’ αυθαίρετα

04

08

n Ενδιαφέρουν

10

nΠ
 ρέπει να γίνουν
n Πρόγραμμα δράσης της
ΜΕ Νέων Τεχνολογιών,
πολλά ακόμη για την
Έρευνας & Τεχνολογικής
προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ
Ανάπτυξης 2011-2013

06

nΗ
 Eλλάδα έχει πετρέλαιο,
αλλά σίγουρα δεν είναι
Aλάσκα...

07

n«
 Η πόλη μας τραγουδάει»
n Διαγωνισμός Aφίσας

12-13

n «Κατοικία: Σχεδιάζω,
κατασκευάζω σκέπτομαι»

14

n Με μια ματιά

16

n Συλλογικά-Παραταξιακά

17

nΠ
 ειθαρχικό συμβούλιοδημοσιοποίηση
αποφάσεων

19

nH
 αρχαία Mακεδονία στον
Λούβρο
nΔ
 ημόσιες επιβατικές
μεταφορές Θεσσαλονίκης:
Το σήμερα και το αύριο
n«
 Ξενοδοχεία 2»
Nέα αρχιτεκτονική έκδοση

20

nΧ
 ρήστος Τσαλίκης

«Ο καλύτερος νέος ερευνητής
του κόσμου»

23

nΖ
 ητείται

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

