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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22

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

03/423
ΤΕΥΧΟΣ

Ιδιοκτήτης:

1 5 Ι ΟΥΛ Ι ΟΥ 2 0 1 1

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/TKM

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ
Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη
www.tkm.tee.gr
15νθήμερη εφημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη του
Εκδότης - Διευθυντής
Τάσος Κονακλίδης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
Υπεύθυνος τυπογραφείου
Μαρία Σπυροπούλου
Συνεργάτες
Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος
Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος
Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων
Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων
Χρύσα Λασκαρίδου, χημικός μηχανικός

EDITORIAL

Καλλιτεχνική επιμέλεια

PAX …TROIKANA

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Γραφείο Προέδρου: 2310 883170
Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Πρωτόκολλο 2310 883101-3
Λογιστήριο 2310 883104-6
Συνδρομές - Κρατήσεις 2310 883107
Τμήμα Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων
Επιστημονικά – Αναπτυξιακά 2310 883120-2&4
Εκπροσωπήσεις 2310 883121
Τεχνογράφημα 2310 883125
Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων
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Δημόσια Έργα 2310 883143
Γραφείο ΓΟΚ 2310 883152
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Δανεισμός 2310 883187

Το έτος 1 μ.Χ. ήταν ακόμη μέλλον, όταν ο Κικέρων έγραψε το γνωστό
ρητό «Silent enim leges inter arma» ή –σε ελεύθερη μετάφραση«εν καιρώ πολέμου [ανάμεσα στα όπλα] οι νόμοι μένουν βουβοί» *.
Στην Ελλάδα του 2011, πάλι, παρά την ιδιόμορφη «πολεμική» κατάσταση που ζούμε, οι νόμοι μιλούν. Το πρόβλημα είναι, ίσως, ότι
δεν τους ακούμε όλοι. Κι ας βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο της
επιβολής μιας «Pax …Troikana», στη διάρκεια της οποίας περιοχές-φιλέτα εκχωρούνται με λογική τύπου «δίνω (παραθαλάσσια
κατά προτίμηση) γη και ύδωρ».
Δε διαβάσαμε όλοι με τη δέουσα προσοχή τον περίφημο εφαρμοστικό νόμο. Σταχυολογούμε: τα (δημόσια) ακίνητα προς εκμετάλλευση, κατηγοριοποιούνται σε εκείνα που προορίζονται α) για τουρισμό
– αναψυχή, β) για επιχειρηματικά πάρκα, γ) για θεματικά πάρκαεμπορικά κέντρα και γ) για μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές υποδομές (π.χ. αεροδρόμια).
Διαβάστε συντελεστές δόμησης (για λόγους συγκρίσεων υπενθυμίζουμε ότι ο ισχύων συντελεστής είναι 0,05): για τα ακίνητα της
πρώτης κατηγορίας, 0,2, για τη δεύτερη 0,3 και για τις δύο τελευταίες 0,4!
Με κάλυψη 50%. Φανταστείτε εν ολίγοις ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο 1.000 τ.μ., όπου τα 500 μέτρα έχουν χτιστεί (π.χ., με ξενοδοχεία) κι όπου ο μέσος Έλληνας αναζητά –πιθανότατα μάταια- κάποιο άνοιγμα στον τρίμετρο μαντρότοιχο, για να «ανακαλύψει» την
κρυμμένη και φυσικά πλήρως «αξιοποιημένη» παραλία.
Α! Μην ξεχάσουμε. Το παιδί που θα γεννηθεί τη στιγμή της παραχώρησης αυτού του οικοπέδου, θα έχει γίνει 50 ετών, όταν αυτό «επιστρέψει» στο δημόσιο…
Φανταστείτε επίσης την εφαρμογή της εξής λογικής: «Με προεδρικά διατάγματα, μπορεί να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά
σχέδια και σχέδια πόλεως, καθώς και πολεοδομικές μελέτες ή και
να καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για τα εντός σχεδίου πόλεως δημόσια ακίνητα, ακόμη
και κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες στην περιοχή όρους και
περιορισμούς δόμησης, καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού
Οικοδομικού Κανονισμού».
Και συνεχίζουμε: «Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων επιτρέπεται και η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης
ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα, της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων».
Δεν είμαστε κατά της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Κάθε
άλλο. Αρκεί να είναι όντως αξιοποίηση και όχι άνευ όρων παράδοση.
Αρκεί να σέβεται το φυσικό περιβάλλον και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ελλάδας.
Τα «κατά παρέκκλιση» πάντα κρύβουν κινδύνους. Γιατί εμπλέκουν στη διαδικασία τον ανθρώπινο παράγοντα, το πρόσωπο που
θα αποφασίσει πότε -και για ποιον- η παρέκκλιση στους περιορισμούς δόμησης θα είναι δυνατή.
Άλλο αξιοποίηση, άλλο υποτέλεια. Άλλο παραχώρηση κι άλλο παράδοση. Και μην ξεχνάτε ότι στη διάρκεια της Pax Romana, οι κατακτητές έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να διατηρήσουν
στην κατοχή τους τα κατακτημένα εδάφη.
Με αυτόν τον προβληματισμό, λοιπόν, καλές διακοπές. Και καλά
μπάνια και ηλιοθεραπείες στον αιγιαλό. Όσο είναι ακόμη διαθέσιμος._
*Η φράση εκτιμάται ότι γράφτηκε από τον Κικέρωνα το 52 π.Χ, για
τις ανάγκες της αγόρευσης “Pro Milone”.
Πηγή φωτο: www.thegiftofmusic.com
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OΧΙ ΑΜΕΛΗΤΕΟΣ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τους σεισμούς.
Η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να βρίσκεται στο
επίκεντρο της ανάπτυξης και της πιλοτικής εφαρμογής προηγμένων μεθόδων εκτίμησης της τρωτότητας και της διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου, σύμφωνα με όσα επισήμαναν οι εισηγητές
στην ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα «Εμπειρίες
και συμπεράσματα από τους πρόσφατους σεισμούς της Ιαπωνίας και της Νέας Ζηλανδίας»,
που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιουνίου.
Όπως έγινε γνωστό, η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει
έναν όχι αμελητέο βαθμό τρωτότητας, ίσως όμως
όχι μεγαλύτερο από άλλες πόλεις στην Ελλάδα
και την Ευρώπη. Σε ότι αφορά το σεισμό και το

τσουνάμι της Ιαπωνίας, οι εισηγητές ξεκαθάρισαν
ότι οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που
προκαλούνται από φυσικά αίτια αποτελούν πλέον
ένα νέο κίνδυνο για την ανθρωπότητα, ενώ αναφορικά με τους τρεις μεγάλους σεισμούς της Νέας
Ζηλανδίας εντύπωση προκάλεσε η αποκάλυψη
ότι τα σεισμογενή ρήγματα όχι μόνο δεν ήταν γνωστά, αλλά παρέμεναν ανενεργά για 16.000 χρόνια.
Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τάσος Κονακλίδης μίλησε για το σεισμό και το
τσουνάμι της Ιαπωνίας και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκοσίμα.
Υπενθύμισε ότι πριν από δύο χρόνια το ΤΕΕ/ΤΚΜ
είχε διοργανώσει ειδική ημερίδα για την πυρηνική ενέργεια. «Δυστυχώς από το σεισμό της
Ιαπωνίας φάνηκε πως όταν κατασκευάσεις ένα
πυρηνικό εργοστάσιο οφείλεις να παίρνεις υπόψη κι άλλους παράγοντες. Πρέπει να είμαστε πιο
επιφυλακτικοί απέναντι στην πυρηνική ενέργεια,
η οποία δεν είναι και τόσο περιβαλλοντική», τόνισε. Αμέσως μετά αναφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη
και αναρωτήθηκε πόσο οργανωμένη είναι η Πολιτεία και πόσο ενήμεροι είναι οι πολίτες. «Η πόλη
μας δεν έχει δίκτυο ελεύθερων χώρων. Εμείς,
ως πολίτες, δεν έχουμε συνηθίσει να δεχόμαστε
οδηγίες και κυρίως να τις υπακούμε, ενώ οδηγοί
και δίκτυο δεν χρειαζόμαστε συνθήκες πανικού
για να μποτιλιαριστούμε. Έχουμε πολλά ακόμα
να κάνουμε για τη θωράκισή μας, η οποία πρέπει
να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα ακόμη και στη
φάση που διανύουμε, της σκληρής κρίσης και της
βαθύτατης ύφεσης», κατέληξε.
“Σεισμοί υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα. Είναι
κατά συνέπεια καθήκον μας να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για να τους αντιμετωπίσουμε όσο
γίνεται πιο ανώδυνα. Η διαρκής ενημέρωση είναι
ένας από τους τρόπους συνειδητοποίησης και
εγρήγορσης”, τόνισε στο σύντομο χαιρετισμό του
ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής της
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Κοσμάς Στυλιανίδης. Αναφέρθηκε στους σημαντικότερους σταθμούς της αντισεισμικής πολιτικής των τελευταίων
δεκαετιών και ολοκλήρωσε το χαιρετισμό του
παρουσιάζοντας τους βραχυπρόθεσμους στόχους
της Πολιτείας. Αυτοί είναι: η εισαγωγή Ευρωκωδίκων (περιλαμβανομένου και του Κανονισμού
Επεμβάσεων), η εγκατάσταση οργάνων του υπό
σύσταση Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων,
ο προσεισμικός έλεγχος κτιρίων δημόσιας και
κοινωφελούς χρήσης (σε νέα εξορθολογισμένη
βάση, με την ενεργό συμμετοχή συναρμόδιων
υπουργείων και περιφερειακών φορέων), η οργάνωση επιδοτούμενων προγραμμάτων προσεισμικής ενίσχυσης τρωτών ιδιωτικών κατασκευών
και η ενίσχυση προγραμμάτων ενημέρωσης πληθυσμού μέσω ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δια του
διαδικτύου.
Εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Κωνσταντίνος Πάλλας, ο οποίος τόνισε ότι «η σωστή ενημέρωση και η γνώση των
θεμάτων γύρω από τους σεισμούς είναι ο καλύτερος σύμμαχος για τον άνθρωπο σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης». Γραπτούς χαιρετισμούς απέστειλαν ο υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης κι ο αναπληρωτής
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Διονύσης Ψωμιάδης.

n Ν. Ζηλανδία: για 16.000 χρόνια ανενεργά τα
ρήγματα
Τα ρήγματα που έδωσαν τους μεγάλους σεισμούς
στην επαρχία Cantebury της Νέας Ζηλανδίας,
όχι μόνο δεν είχαν εντοπιστεί αλλά δεν είχαν
καν ενεργοποιηθεί για τουλάχιστον 16.000 χρόνια, τόνισε στην ομιλία του –με αντικείμενο τους
σεισμούς της Νέας Ζηλανδίας- ο καθηγητής του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Γιώργος Γκαζέτας. Όπως
πρόσθεσε η διάρρηξή των ρηγμάτων εξέπληξε
τους ειδικούς και τα σεισμογόνα ρήγματα των
τριών επεισοδίων αποτελούν περίπου το ένα συνέχεια του άλλου. Φυσικά, αναφέρθηκε στους συνολικά τρεις σεισμούς που έπληξαν το τελευταίο
δεκάμηνο την επαρχία Canterbury και κυρίως την
πόλη Christchurch της νότιας νήσου της Νέας
Ζηλανδίας: 7,1 Ρίχτερ στις 4 Σεπτεμβρίου 2010,
6,3 Ρίχτερ στις 22 Φεβρουαρίου 2011 και 6 Ρίχτερ
στις 13 Ιουνίου 2011. Η παρουσίασή του εστίασε
στα πάμπολλα επιταχυνσιογραφήματα των τριών
σεισμών, την περιγραφή των εδαφικών και δομικών αστοχιών στην πόλη του Christchurch, τις
κατολισθήσεις και λιμενικές αστοχίες, και την
συμπεριφορά των γεφυρών των δύο ποταμών που
διασχίζουν μαιανδρικά την πόλη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατ’ επανάληψιν ρευστοποίηση
εδαφικών σχηματισμών, τις κατολισθήσεις, και
τη συμπεριφορά των δύο σηράγγων που ενώνουν
το Christchurch με το λιμάνι Lyttelton.
n Νέος κίνδυνος τα NaTech
“Οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που
προκαλούνται από φυσικά αίτια (NaTech) συνιστούν ένα νέο κίνδυνο που μπορεί να εξελιχθεί σε
παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση, σε μία τεραστίων διαστάσεων καταστροφή”, τόνισε ο καθηγητής
Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και αντιπρόεδρος του ΟΑΣΠ, δρ. Ευθύμης Λέκκας, παρουσιάζοντας τις επιπτώσεις στις
κατασκευές και τα έργα υποδομής που προκλήθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό των εννέα
Ρίχτερ που έπληξε στις 11 Μαρτίου την Ιαπωνία
και το ακόμη καταστροφικότερο τσουνάμι που
ακολούθησε. Ο δρ. Λέκκας τάχθηκε υπέρ της καθολικής επανεξέτασης της χρήσης της πυρηνικής
τεχνολογίας, όχι μόνο ως αυτοδύναμου, αυτόνομου
και ανεξάρτητου τεχνολογικού συστήματος, όπως
γινόταν ως τώρα, αλλά σε αμεσότατο συνδυασμό
και εναγκαλισμό με τις εξελισσόμενες γεωδυναμικές διεργασίες και τα φυσικά φαινόμενα
Σύμφωνα με την εισήγηση του δρ. Λέκκα, οι κατοικίες, οι οποίες ήταν ως επί το πλείστον ξύλινες, παρότι απορρόφησαν αποτελεσματικά την
ενέργεια του σεισμού, καταστράφηκαν ολοσχερώς από το επακόλουθο τσουνάμι. Οι κατασκευές
από οπλισμένο σκυρόδεμα, επίσης απορρόφησαν
αποτελεσματικά το σεισμό. Όμως, το τσουνάμι
προκάλεσε μεμονωμένα βλάβες στις κολώνες των
κτιρίων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε
ανατροπή λόγω της τριβής και της απομάκρυνσης
και του εδάφους θεμελίωσης. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις υπέστησαν τεράστιες βλάβες παρά την
παρουσία κυματοθραύστη και έργων προστασίας
από τσουνάμι. “Οι παράμετροι σχεδιασμού ήταν
ανεπαρκείς με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις στην
ενδοχώρα να είναι τεράστιες”, τόνισε. Επίσης,
πολλές γέφυρες υπέστησαν μερική ή ολική κατάρρευση από το τσουνάμι, ενώ το παράκτιο οδικό
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δίκτυο καταστράφηκε ολοσχερώς. Τα πεζοδρόμια
καταστράφηκαν λόγω διάβρωσης και το σιδηροδρομικό δίκτυο υπέστη μεγάλες βλάβες. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών
και κινητής τηλεφωνίας καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ η παροχή νερού διακόπηκε.
“Μεγάλη ποσότητα επικίνδυνων τοξικών υλικών απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον από τις
σεισμικές φωτιές που εκδηλώθηκαν μετά το
σεισμό και από το τσουνάμι. Το σημαντικότερο
ατύχημα σημειώθηκε στο πυρηνικό εργοστάσιο
Fukushima Daiichi. Παρατηρήθηκε μόλυνση
του νερού σε οκτώ περιοχές ενώ η μόλυνση στα
τρόφιμα εξαπλώθηκε σε έξι περιοχές. Εκτιμάται
ότι μία περιοχή ακτίνας περίπου 30 χιλιομέτρων
γύρω από τον πυρηνικό αντιδραστήρα δεν μπορεί
πια να επανακατοικηθεί”, υπογράμμισε.
n Ουσιώδης η ελληνική συμβολή
Στην ελληνική συμβολή στις εξελίξεις στον τομέα
των μεθόδων αποτίμησης της σεισμικής τρωτότητας και των σεισμικών βλαβών και απωλειών
σε πολεοδομικά συγκροτήματα αναφέρθηκε στο
χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) και καθηγητής Τομέα Κατασκευών
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Ανδρέας
Κάππος. “Νέες μεθοδολογίες αναπτύχθηκαν διεθνώς, οι οποίες χρησιμοποιούν ή συνδυάζουν
εργαλεία από διάφορους τομείς του Μηχανικού.
Στην προσπάθεια αυτή η ελληνική συμβολή είναι
ουσιώδης και από τις σημαντικότερες διεθνώς
και το μεγαλύτερο μέρος της προέρχεται αναμφίβολα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του
ΑΠΘ, τόσο από το Γεωτεχνικό Τομέα του όσο και
από τον Δομοστατικό σε ότι αφορά στην αποτίμηση της τρωτότητας κτιρίων από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία και των αντίστοιχων σεισμικών απωλειών
σε δομικούς ή και οικονομικούς όρους”, ανέφερε. Όπως τόνισε τα σχετικά σενάρια βλάβης και
απωλειών είναι πολύτιμα για μια σειρά από σκοπούς, όπως η διαχείριση του σεισμικού κινδύνου
ή η σεισμική ασφάλιση, αλλά με κανέναν τρόπο
δε θα πρέπει να θεωρηθούν ως οριστικά. “Πολλά
απομένουν ακόμη να γίνουν και οι προαναφερθείσες ομάδες του ΑΠΘ εξακολουθούν να εργάζονται
συστηματικά προς την κατεύθυνση εξέλιξης και
βελτίωσης των υφιστάμενων μεθόδων, αντλώντας
από τη διεθνή εμπειρία αλλά και εμπλουτίζοντάς
την με τις δικές τους πρωτότυπες συμβολές”, κατέληξε.
n Στο επίκεντρο η Θεσσαλονίκη
“Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο της
ανάπτυξης και της πιλοτικής εφαρμογής των πλέον προηγμένων διεθνώς μεθόδων και εργαλείων
εκτίμησης της τρωτότητας και διαχείρισης του
σεισμικού κινδύνου”, τόνισε ο πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής και
καθηγητής τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
ΑΠΘ Κυριαζής Πιτιλάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε
ότι η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει έναν όχι αμελητέο βαθμό τρωτότητας, ίσως όμως όχι μεγαλύτερο από άλλες πόλεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη
που εκτίθενται σε ίδιου μεγέθους σεισμούς. Το
πλεονέκτημά της είναι ότι γνωρίζει καλύτερα από
άλλες πόλεις τι την περιμένει και επομένως μπορεί εγκαίρως να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του περιέγραψε την γενικότερη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε

για την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και
διακινδύνευσης των παρακάτω στοιχείων και δικτύων: δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, δίκτυο
φυσικού αερίου, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας
και τηλεπικοινωνιών, μεταφορικά δίκτυα (οδικό,
σιδηροδρομικό, λιμάνι, αεροδρόμιο), δίκτυο πυρόσβεσης, νοσοκομεία και κέντρα υγειονομικής
περίθαλψης. Εξετάσθηκαν επίσης και μεμονωμένα κτίρια στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία των δικτύων και τη διαχείριση της κρίσης. Στο
πλαίσιο της γενικής μεθοδολογίας προσδιορίζονται διάφορα «σεισμικά σενάρια» που αναμένεται
να συμβούν και να επηρεάσουν την πόλη και για
κάθε ένα σενάριο εκτιμάται η «τρωτότητα» των
δικτύων και υποδομών, δηλαδή οι αναμενόμενες
ζημιές, αστοχίες και καταρρεύσεις στα κτίρια και
σε όλα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, τις υποδομές
καθώς και τα κτίρια στρατηγικής σημασίας. Οι
αστοχίες δίδονται σε χάρτες GIS όπου φαίνονται
οι θέσεις και η σοβαρότητα της αναμενόμενης
αστοχίας ή θραύσης.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Πιτιλάκης, “ο συνδυασμός της ιεράρχησης και των αναμενόμενων
βλαβών καθορίζει ουσιαστικά τις στρατηγικές
μετασεισμικών δράσεων και προσεισμικών επεμβάσεων που πρέπει να αναλάβουν η Πολιτεία και
οι εμπλεκόμενοι φορείς”. Αμέσως μετά παρουσίασε τα εν εξελίξει ερευνητικά προγράμματα, στα
οποία συμμετέχει ή και συντονίζει το Εργαστήριο
Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του ΑΠΘ, και
τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Υπογραμμίζεται ότι στα συγκεκριμένα
ερευνητικά προγράμματα η Θεσσαλονίκη χρησιμοποιείται ως βασική πιλοτική εφαρμογή. Αυτά
στοχεύουν:
• στην ομογενοποίηση των μεθόδων και των δεδομένων βάσης για την εκτίμηση της σεισμικής
επικινδυνότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την
ανάπτυξη νέων πολυδύναμων μεθόδων και σχετικού λογισμικού.
• στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας,
της τρωτότητας και της διακινδύνευσης αλληλοεπηρεαζομένων συστημάτων, όπως είναι για
παράδειγμα ο δομικός ιστός (κτίρια) και το οδικό
δίκτυο ή το δίκτυο κέντρων νοσοκομειακής περίθαλψης, το δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης και το
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, το δίκτυο των κέντρων παροχής ιατρικής περίθαλψης και το οδικό
δίκτυο.
• στην ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης της χρονικά
εξαρτώμενης σεισμικής επικινδυνότητας, όπως
επίσης και της χρονικά εξαρτώμενης σεισμικής
τρωτότητας κτιρίων και δικτύων κοινής ωφέλειας.
• στην ανάπτυξη νέων μεθόδων εκτίμησης της
σεισμικής τρωτότητας ιστορικών μνημείων και
συνόλων
"Με τα αποτελέσματα αυτά, και την επέκτασή
τους στο μέλλον, οι μεν φορείς και εταιρείες που
διαχειρίζονται τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και
υποδομών γνωρίζουν τις αδυναμίες των δικτύων
τους σε έναν ενδεχόμενο σεισμό, η δε Θεσσαλονίκη αποκτά ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιτυχή
και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών ενός
μεγάλου σεισμού. Παράλληλα η Πολιτεία διαθέτει
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την λήψη κρίσιμων
προσεισμικών και μετασεισμικών αποφάσεων για

τη μείωση των απωλειών. Αξίζει να επισημανθεί
ακόμη μία φορά ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια από
τις ελάχιστες πόλεις της Ευρώπης, ίσως και η μοναδική αυτού του μεγέθους, που διαθέτει τέτοιας
φύσεως ολοκληρωμένες μελέτες. Εναπόκειται
στην Πολιτεία να τις χρησιμοποιήσει με το πλέον
κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται και η σχετική τεχνογνωσία μπορούν να
εφαρμοσθούν με την ίδια επιτυχία και σε άλλες
πόλεις της Ελλάδος, της Ευρώπης και διεθνώς",
κατέληξε ο καθηγητής.
Στην εκδήλωση, το προεδρείο της οποίας αποτελούνταν από τον αντιπρόεδρο της «Α» του ΤΕΕ/
ΤΚΜ Βασίλη Λεκίδη, την πολιτικό μηχανικό Πηνελόπη Ράλλη και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου του ΑΠΘ Θεόδωρο Χατζηγώγο, παραβρέθηκαν
τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Γιώργος Ουρσουζίδης, Άνθιμος Αμανατίδης και
Χρυσόστομος Μακράκης – Καραχάλιος. n
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ΣΕ 4 ΕΛΛΗΝΕΣ
ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Με το χρυσό βραβείο στις αποσκευές τους, επέστρεψαν στην Ελλάδα από την Τσεχία οι Έλληνες
αρχιτέκτονες, που συμμετείχαν στη 12η διεθνή
έκθεση σκηνογραφίας και θεατρικής αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για τη σημαντικότερη παγκοσμίως και τη μεγαλύτερη στο είδος της έκθεση, που
διεξάγεται στην Πράγα κάθε τέσσερα χρόνια.
Μάλιστα, οι Έλληνες συμμετέχοντες βρέθηκαν
εκεί με προσωπική πρωτοβουλία και έξοδα,
απούσας της πολιτείας και του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και της διπλωματικής
αποστολής της χώρας.
Το πρώτο βραβείο μοιράστηκαν από κοινού οι αρχιτέκτονες Στέφανος Πάντος και Ανδρέας Σκούρτης για τη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, που
σχεδιάστηκε από το Γραφείο75 και οι αρχιτέκτονες
Θανάσης Δεμίρης και Εύα Μανιδάκη του γραφείου
Flux Office, για τη μελέτη του Machine Theatre.
Οι δύο από τους βραβευθέντες μίλησαν στον ιστοτόπο «in2life». «Πρόκειται για μια μελέτη του 20052007 ενταγμένη στην αναστύλωση και αναπαλαίωση
του κτιρίου Τσίλερ η οποία προέβλεπε τη δημιουργία της Νέας Σκηνής Νίκος Κούρκουλος, με γνώμονα την τεράστιας δυνατότητας μεταβλητότητα του
χώρου» υποστήριξε ο Στέφανος Πάντος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
«ACCESS CITY AWARD 2012»

Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό
βραβείο «Access City Award 2012», θα έχουν
όσες ελληνικές πόλεις –με πληθυσμό άνω των
50.000 κατοίκων- θεωρούν ότι μπορούν να επιδείξουν υποδειγματικά μέτρα, που έχουν ληφθεί
την τελευταία πενταετία, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.
Η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού έγινε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Ιουλίου και
αφορά τις δημοτικές αρχές στα 27 κράτη-μέλη
της ΕΕ. Αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται έως
τις 20 Σεπτεμβρίου 2011.
Στόχος του ετήσιου βραβείου –το οποίο …μάλλον
δύσκολα θα βρεθεί σε ελληνικά χέρια- είναι η
ανάδειξη και επιβράβευση πόλεων που λαμβάνουν υποδειγματικά μέτρα για τη βελτίωση της
προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε
βασικές πτυχές της αστικής διαβίωσης.
Θα φέρει στο επίκεντρο τις πιο επιτυχημένες
πρωτοβουλίες που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και
να έχουν ίση πρόσβαση στα δικαιώματά τους. Το
βραβείο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια
της ΕΕ για τη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς
φραγμούς. Η βελτιωμένη προσβασιμότητα προσδίδει διαρκή οικονομικά και κοινωνικά οφέλη
στις πόλεις, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πληθυσμιακής γήρανσης.
«Η προσβασιμότητα είναι θεμέλιος λίθος της
ένταξης. Η πρόσβαση σε υποδομές, αγαθά, υπηρεσίες και πληροφορίες αποτελεί προϋπόθεση για
τα άτομα με αναπηρία ώστε να ασκήσουν πλήρως
τα δικαιώματά τους και να συμμετάσχουν ενεργά
στην κοινότητα», δήλωσε η Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Viviane Reding.
Περίπου 80 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ έχουν
κάποια αναπηρία. Με τη γήρανση της κοινωνίας
μας, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία ή των
«Αυτό που κατά τη γνώμη μου εντυπωσίασε τους ατόμων με μειωμένη κινητικότητα αυξάνει καθηκριτές, και βάρυνε στην τελική απόφαση, αφήνο- μερινά. Επιπλέον, δεδομένου ότι τέσσερις στους
ντας πίσω σημαντικότατες εθνικές συμμετοχές πέντε Ευρωπαίους κατοικούν σε κωμοπόλεις και
και σπουδαίες μελέτες θεάτρων, είναι –όσον πόλεις, η Ευρώπη είναι πλέον κατά κύριο λόγο μια
αφορά τη νέα σκηνή– το ατού του θεατρικού χώ- αστική κοινωνία. Η παροχή πρόσβασης σε όλους
ρου, που είναι η λύση της ευελιξίας που προτεί- στις μεταφορές, στους δημόσιους χώρους και στις
νεται και της δυνατότητας μετατόπισης των καθι- δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και στην τεχνολογία,
σμάτων ώστε να ενοποιείται ο θεατρικός χώρος αποτελεί πλέον πραγματική πρόκληση. Επίσης, η
και να μεταλλάσσεται ανάλογα με τα σχέδια και παροχή προσβασιμότητας παρέχει οικονομικά και
το όραμα του κάθε σκηνοθέτη».
κοινωνικά οφέλη και συμβάλλει στη βιωσιμότητα
Η μεταβλητότητα του χώρου ως στοιχείο της σύν- και την ενσωμάτωση του αστικού περιβάλλοντος.
θεσης και της συνύπαρξής του με παλαιότερα Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
κτίσματα και αρχαιολογικά ευρήματα ίσχυσαν και για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η
για το Machine Theatre της οδού Ψαρομηλίγκου προσβασιμότητα είναι ένας από τους πυλώνες της
στον Κεραμεικό. Η αρχιτέκτονας Εύα Μανιδάκη, ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010ανέφερε στο «in2life» πως στο οικόπεδο ιδιοκτη- 2020, η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας Ευσίας Στέλιου Παυλίδη, που γειτονεύει με το αρχαίο ρώπης χωρίς φραγμούς για όλους.
νεκροταφείο, η ανασκαφή έφερε στο φως αρχαία
ευρήματα μεταξύ των οποίων τέσσερις τάφους. n Διαδικασία επιλογής
Το αρχιτεκτονικό γραφείο Flux Office και οι αρ- Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:
χιτέκτονες Θανάσης Δεμίρης και Εύα Μανιδάκη, μια προκαταρκτική επιλογή σε εθνικό επίπεδο
σχεδίασαν ένα κτίριο - γέφυρα που μπορεί να και κατόπιν η τελική επιλογή σε ευρωπαϊκό επίλειτουργεί ως προστασία και επιστέγαστρο του πεδο. Στο στάδιο του ευρωπαϊκού διαγωνισμού,
χώρου. Με ράμπες και μία σκάλα που κατεβαί- μια κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από
νει, το γυάλινο δάπεδο ανοίγει και αποκαλύπτει εμπειρογνώμονες σε ζητήματα προσβασιμότα ευρήματα που αναδεικνύονται με ειδικούς τητας, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι του
φωτισμούς. Η αίθουσα που μοιάζει με black European Disability Forum, θα επιλέξει από τους
box, έχει τη δυνατότητα να ανοίγει ακόμα και την εθνικούς υποψήφιους τέσσερις φιναλίστ οι οποίοι
οροφή της έτσι ώστε να γίνεται ορατό ένα τμήμα
ουρανού. Στοιχείο που εντυπωσίασε τους ξένους
κριτές και μέτρησε στην τελική απόφαση και απονομή του πρώτου βραβείου. n

θα παρευρεθούν στην τελετή απονομής στις Βρυξέλλες. Η τελετή συμπίπτει με το Συνέδριο για την
Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία που θα
πραγματοποιηθεί 1-2 Δεκεμβρίου 2011. Ο νικητής
του διαγωνισμού θα λάβει τον τίτλο του «Νικητή του
βραβείου Access City Award 2012».
Το καινούριο στοιχείο που εισάγεται στη φετινή διοργάνωση είναι ότι οι πόλεις θα διαγωνιστούν επίσης προκειμένου να λάβουν ειδική μνεία για αξιοσημείωτες επιτυχίες και αποτελέσματα στον τομέα
της προσβασιμότητας. Η ειδική αυτή μνεία θα αποδοθεί από την ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή κατόπιν
πρότασης από τις εθνικές κριτικές επιτροπές.
n Κριτήρια βράβευσης
Η προσβασιμότητα θα πρέπει να εφαρμοστεί με
συνεπή και συστηματικό τρόπο στα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τις υποδομές. Ως εκ τούτου, οι
πρωτοβουλίες θα αξιολογηθούν για την ολοκληρωμένη προσέγγισή τους σε τέσσερις κύριους τομείς: δομημένο περιβάλλον και δημόσιοι χώροι,
μεταφορές και σχετική υποδομή, πληροφόρηση
και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των νέων
τεχνολογιών (ICT) και δημόσιες εγκαταστάσεις
και υπηρεσίες.
Ζητείται από τους υποψήφιους να παρουσιάσουν
πρωτοβουλίες και δράσεις που εντάσσονται σε
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής και όχι
απλώς ad-hoc έργα.
Η κριτική επιτροπή θα εξετάσει ιδιαίτερα τον αντίκτυπο των μέτρων προσβασιμότητας στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία και στην πόλη
συνολικά και θα λάβει υπόψη της την ποιότητα και
τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Επίσης, οι πόλεις θα πρέπει να επιδείξουν
την ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία
και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους στο
σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση των
πολιτικών προσβασιμότητας της πόλης.
n Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2011 στα αγγλικά,
στα γαλλικά ή στα γερμανικά, χρησιμοποιώντας τα
δελτία συμμετοχής που διατίθενται στη διεύθυνση www.accesscityaward.eu.
Το βραβείο Access City Award απονεμήθηκε για
πρώτη φορά το 2010. Υποβλήθηκαν αιτήσεις συμμετοχής από 66 πόλεις 19 χωρών της ΕΕ. Η νικήτρια πόλη ήταν η Άβιλα στην Ισπανία. Οι τρεις
άλλες φιναλίστ του βραβείου ήταν η Βαρκελώνη
(Ισπανία), η Κολωνία (Γερμανία) και η Τούρκου
(Φινλανδία).
Διαβάστε περισσότερα για το βραβείο Access City
Award στη διεύθυνση: www.accesscityaward.eu
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/
disabilities/disability-strategy/index_en.htm
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρία
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/
disabilities/convention/index_en.htm n
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Σε δύο θεματικές περιοχές, με δύο βραβεία έκαστη, «αναγκάστηκε» να χωρίσει τον θεσμό των
Ετήσιων Βραβείων Νέου Μηχανικού η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από ένα σύνολο 26 εργασιών πραγματικά υψηλού επιπέδου, απονεμηθήκαν
διακρίσεις σε συνολικά τέσσερις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εργασίες.
Οι δύο θεματικές περιοχές είναι:
α) αυτή των μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και
χημικών μηχανικών (ΜΜ-ΗΜ-ΧΜ), στην οποία
το πρώτο και δεύτερο βραβείο απέσπασαν αντίστοιχα η Τ. Τραντίδου και Α. Μιχαηλίδου.
β) εκείνη των πολιτικών μηχανικών, αγρονόμων
τοπογράφων, αρχιτεκτόνων και χωροτακτών (ΠΜΑΤΜ-ΑΜ-ΧΩΡ), στην οποία για το πρώτο και δεύτερο βραβείο επιλέχθηκαν οι εργασίες των N.
Αντωνίου και Δ. Σφήκα - Γ. Πνευματικού.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος διαγωνισμός για τα
ετήσια βραβεία, που απευθυνόταν τόσο σε εν
δυνάμει μηχανικούς, όσο και σε νέους -κάτω της
πενταετίας- συναδέλφους της Κ. Μακεδονίας,
προκηρύχτηκε στις αρχές του χρόνου. Ο επόμενος
διαγωνισμός αναμένεται να γίνει πιο θεματικός
και θα προκηρυχθεί στις αρχές του 2012.
Αφορούσε δε, σε σημαντικές, πρωτότυπες, ερευνητικές ή επαγγελματικές εργασίες, που δύναται
να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερης σημασίας για
τον κλάδο των Μηχανικών και την κοινωνία.
Την ευθύνη για τη διαδικασία διεξαγωγής του
είχε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στόχος του
διαγωνισμού, εκτός της ανάδειξης πρωτότυπων
εργασιών, αποτελεί και η τόνωση της σχέσης μεταξύ του ΤΕΕ/ΤΚΜ και των νέων Μηχανικών της
περιοχής της ΠΚΜ.
Την όλη διαδικασία επόπτευσε η επιτροπή στήριξης επαγγελματικού έργου (ΕΣΕΜ). Για περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τις επιλεγείσες
εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (http://www.tkm.
tee.gr).
n ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΑΝΤΙΔΟΥ: ΕΝΑ «ΒΡΑΧΙΟΛΙ» ΠΟΥ
ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ
Στον ανεπτυγμένο κόσμο που γερνάει, ο ρόλος της
ηλεκτρονικής ιατρικής φροντίδας είναι ουσιώδης
και θα γίνει ακόμη ισχυρότερος τα επόμενα χρόνια. Στην πραγματικότητα, μέχρι το 2020 αναμένεται ένας ολοκληρωτικός επαναπροσδιορισμός
στις φροντίδες υγείας, καθώς τα υπάρχοντα συστήματα δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις
ανάγκες του αυξανόμενου γηραιού (ή και γεωγραφικά αποκομμένου) πληθυσμού. Ήδη, έχουν
αναπτυχθεί πολλές επιτυχημένες εφαρμογές/συσκευές φροντίδας υγείας, βασισμένες στην τεχνολογία των υπολογιστών και των επικοινωνιών,
οι οποίες παρέχουν και υπηρεσίες γεωγραφικού
εντοπισμού.
Ωστόσο, η πλειοψηφία των συσκευών αυτών
είναι μεν φορητές, αλά όχι «φορετές» από τον
ίδιο τον χρήστη, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα
απώλειάς τους, π.χ., από ασθενείς με προβλήματα μνήμης ή από παιδιά. Από την άλλη πλευρά,
άλλα συστήματα δεν ενσωματώνουν δεδομένα
ιατρικού φακέλου που να μπορούν να προσπελαστούν απευθείας από τη συσκευή.
Η εργασία της ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών Τατιάνας Τραντίδου, που απέσπασε το πρώτο βραβείο στη θεματική περιοχή
ΗΜ-ΜΜ-ΧΜ, έρχεται να αντιμετωπίσει αυτή την

πρόκληση.
Πρόκειται για το e-bracelet, μια ολοκληρωμένη
ασύρματη πλατφόρμα για γεωγραφικό εντοπισμό
και διαχείριση ιατρικών δεδομένων. Το σύστημα
αποτελείται από πέντε επιμέρους λειτουργικές
οντότητες. 1) τη συσκευή σε σχήμα ρολογιού, 2)
το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και την υπηρεσία
GPRS μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η ασύρματη επικοινωνία, 3) το παγκόσμιο δορυφορικό
σύστημα GPS, 4) έναν εξυπηρετητή δικτύου για
τη διαχείριση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο
και 5) τον τερματικό εξοπλισμό (κινητά τηλέφωνα, PDAs, υπολογιστές κτλ). Με την ενεργοποίηση
της συσκευής και της σύνδεσης, προσφέρονται
οι ακόλουθες υπηρεσίες: διαχείριση ιατρικών
δεδομένων, επείγουσα κλήση και συνεχής παρακολούθηση.
Με βάση τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν
σε ένα πρωτότυπο της συσκευής, αυτή προσφέρει 12 ώρες συνεχούς παρακολούθησης ενώ έχει
αυτονομία δύο μερών σε λειτουργία επείγουσας
κλήσης, Ο μέσος συνολικός χρόνος απόκρισης
από το πάτημα του πλήκτρου SOS μέχρι τη λήψη
γραπτού μηνύματος από την οικογένεια και τους
φροντιστές του ασθενούς είναι μόλις 41,2 δευτερόλεπτα!
n ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ: ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ
ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ
Σε μια εποχή που το γλαύκωμα του οφθαλμού έχει
ολοένα μεγαλύτερη επίπτωση στον γενικό πληθυσμό, ιδίως στην πρώιμη παιδική και τη γεροντική ηλικία, η αξιολόγηση των πιθανών ασθενών
πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Κι αυτό
γιατί, λόγω ημερησίων διακυμάνσεων, ακόμη και
γλαυκωματικοί ασθενείς μπορεί να έχουν φυσιολογικές τιμές ενδοφθάλμιας πίεσης σε κάποιες
ώρες της ημέρας.
Είναι επιτακτική, λοιπόν, η ανάγκη ανακάλυψης
μιας νέας μη επεμβατικής μεθόδου συνεχούς
καταγραφής για μεγάλο χρονικό διάστημα της
ενδοφθάλμιας πίεσης. Η διπλωματική εργασία
της μηχανολόγου μηχανικού Αλεξάνδρας Μιχαηλίδου, που απέσπασε το δεύτερο βραβείο του
διαγωνισμού στη θεματική περιοχή ΗΜ-ΜΜ-ΧΜ
είχε ακριβώς ως στόχο τον σχεδιασμό μιας πειραματικής διάταξης, ικανής να προσομοιώνει τη
ροή του υδατοειδούς υγρού στον οπίσθιο και πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο για την ανάπτυξη διατάξεων
συνεχούς μέτρησης και καταγραφής της ενδοφθάλμιας πίεσης. Αυτές οι διατάξεις μέτρησης
θα καταγράφουν κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών τις μεταβολές κάποιων ενδοφλεβικών ανατομικών δομών, ο μαθηματικός συσχετισμός των
οποίων θα μπορεί να μας οδηγήσει στην έμμεση
καταγραφή και της μεταβολής της ενδοφθάλμιας
πίεσης του ασθενούς.
Η πειραματική διάταξη έχει τις διαστάσεις του
ανθρώπινου οφθαλμού και είναι αρκετά απλοποιημένη, ενώ περιλαμβάνει το χώρο που ρέει το
υδατοειδές υγρό μπροστά από τον κρυσταλλοειδή
φακό και τον κρυσταλλοειδή φακό. Αναλυτικά και
ξεκινώντας από την εξωτερική όψη του μοντέλου
αποτελείται από τα
εξής μέρη:
1) Διάταξη που παίζει το ρόλο του βλεφάρου, 2)
κερατοειδής χιτώνας (κατασκευασμένα και τα δύο
από το υλικό με το οποίο δημιουργούνται οι φακοί

επαφής, δηλαδή GMA-49, TYRO-97, PMMA και
HARMONY), 3) Δακτύλιος εκροής του υδατοειδούς υγρού, 4) Καπάκι της διάταξης (από το ίδιο
υλικό με τη βάση της διάταξης, δηλαδή είτε από
μέταλλο είτε από πλαστικό), 5) Ίριδα, 6) κρυσταλλοειδής φακός από πολυμεθακρυλικό μεθυλεστέρα (PMMA), 7) πορώδης βάση που παίζει το
ρόλο του ακτινωτού σώματος και 8) Βάση της
διάταξης. Για την κατασκευή της πειραματικής
διάταξης, η εταιρία EYEART, προμήθευσε το εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του
Α.Π.Θ. με τα κατάλληλα υλικά για την κατασκευή
του κρυσταλλοειδούς φακού και του κερατοειδή.
Έγινε χρήση του αλγορίθμου «SSCUBONI», ο
οποίος αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
n ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
Η εργασία του Πολιτικού Μηχανικού Νίκου Αντωνίου για έναν νέο τύπο χαλύβδινου φορέα, τύπου
MBSN, κατάλληλου για για την κάλυψη μεγάλων
ανοιγμάτων, τού εξασφάλισε το πρώτο βραβείο,
στη θεματική περιοχή ΠΜ, ΑΤΜ, ΑΜ, ΧΩΡ.
Στην ουσία, πέραν του νέου τύπου φορέα, η εργασία παρουσιάζει πρόταση εφαρμογής του σε
ανοιχτό στέγαστρο μεγάλου ανοίγματος, με ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις.
Το εξεταζόμενο στέγαστρο, συνολικής επιφάνειας 4.608m2, καλείται να στεγάσει υπαίθριο
θέατρο 4.100 θέσεων στο φράγμα Θέρμης. Η
μορφή του είναι αμφιθεατρική, με ανισοσταθμία
στα άκρα του, και αποτελείται από εννέα κύριους
φορείς ανοίγματος 72m διατεταγμένους ακτινωτά και από τεγίδες μεταβλητού ανοίγματος (από
3,5m έως 12,5m) τοποθετημένες ανά 4m.
Ο τύπος φορέα MBSN, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να καταπονείται μονοαξονικά και να
λειτουργεί ως σύστημα παθητικού ελέγχου των
παραμορφώσεων διαθέτοντας ταυτόχρονα αμφιέρειστη στήριξη που δεν προκαλεί οριζόντιες
αντιδράσεις στα στοιχεία έδρασης.
Ο φορέας μορφώνεται από ένα ελαφρώς τοξωτό
χαλύβδινο μέλος υποστηριζόμενο μέσω ορθοστατών από εξωτερικό πολυγωνικό προεντεταμένο καλώδιο αντίθετης καμπυλότητας αγκυρωμένο στα άκρα του. Ο φορέας διαθέτει επίσης
ένα σύστημα χιαστί καλωδιωτών διαγωνίων που
συνδέουν την κεφαλή και τον πόδα διαδοχικών
ορθοστατών αυξάνοντας τη δυσκαμψία του. Το
σύστημα αυτό αποτελεί μια επιπλέον διάταξη
παθητικού ελέγχου των παραμορφώσεων υπό τα
κινητά φορτία και η συμβολή του γίνεται ιδιαίτερα
εμφανής στην περίπτωση τμηματικής φόρτισης
της στέγης.
Για την ικανοποιητική απόκριση του συστήματος
υπό το ιδιαίτερα δυσμενές για τον σχεδιασμό αρνητικό φορτίο, που μπορεί να προκαλέσει ο άνεμος σε ένα ανοικτό στέγαστρο, οι κύριοι φορείς
ενισχύονται με την προσθήκη ενός δεύτερου τοξωτού χαλύβδινου μέλους ίδιας καμπυλότητας με
το καλώδιο που λειτουργεί ως κάτω πέλμα.
Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν, υπέδειξαν ιδιαίτερα ικανοποιητική συμπεριφορά του
φορέα σε όλους τους προβλεπόμενους συνδυασμούς φόρτισης. Μέσω του περιορισμού των πασυνέχεια στη σελίδα 18
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

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 «Χτίζοντας την επανάσταση: Αρχιτεκτονική και Τέχνη στη Ρωσία 1915-1935»,
25 Μαΐου - 18 Σεπτεμβρίου 2011, Κρατικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία με
την Royal Academy of Arts του Λονδίνου, La
Caixa Forum, Μαδρίτη.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Νέοι καλλιτέχνες», των
Κώστα Γιάτσου, Δημήτρη Εφέογλου, Σταμάτη
Λιάσκου και Φώτη Σαγώνα, 14 Ιουνίου – 31
Ιουλίου 2011, Γκαλερί Λόλα Νικολάου (Τσιμισκή 52), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Το δώρο του Διονύσου. Η μυθολογία του κρασιού στην κεντρική Ιταλία (Molise) και τη βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία)», 13 Ιουλίου
– 30 Σεπτεμβρίου 2012, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, σε
συνεργασία του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με το
Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων του Molise, την Περιφέρεια του Molise και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, ΑΜΘ (αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος»),
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ του οράματος του Ιωάννη «Αποκάλυψη», πάτμια θεατρική ομάδα “Τέχνη”, σε σκηνοθεσία Barbara Hoffmann και
σκηνογραφία Hans Hoffer, 26 με 30 Ιουλίου (5
παραστάσεις, με μεταφρασμένα αποσπάσματα
σε 4 γλώσσες), ιστορικός χώρος του Σπηλαίου
της Αποκάλυψης, Πάτμος.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «Marc HELD:
ο φωτογράφος, ο αρχιτέκτων, ο designer»,
αφιερωμένη στο Γάλλο Marc HELD, Καλοκαίρι
2011 (εγκαίνια 29 Ιουνίου), Γαλλικό Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Στρατού 2Α), Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΟΥ «Momix Remix», 4 - 10
Ιουλίου 2011, Θέατρο Γης, Θέατρο Λυκαβηττού, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Θέατρο
Ανατολικής Τάφρου.

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.

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.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ Αθηνών και Επιδαύρου, με τίτλο
«Πολιτισμός ενάντια στη φύση», 1 Ιουνίου
– 31 Αυγούστου 2011, Αθήνα – Επίδαυρος.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «New Religion» του
Damien Hirst, 7 Απριλίου – 31 Ιουλίου 2011,
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(Εγνατία 154), Θεσσαλονίκη.

09/423
ΤΕΥΧΟΣ

1 5 Ι ΟΥΛ Ι ΟΥ 2 0 1 1

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.

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.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Μικρά Διονύσια»,
σε σύνθεση κειμένων Κ.Χ.Μύρη, στο πλαίσιο
των 50 χρόνων λειτουργίας του ΚΘΒΕ, 14 & 15
Ιουλίου 2011, θέατρο δάσους, Θεσσαλονίκη.
ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ της
συλλογής και του
αρχείου Κωστάκη, 4
Ιουνίου – 28 Αυγούστου 2011, Κρατικό
Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη
25-27, Σταυρούπολη),
Θεσσαλονίκη.

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

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

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.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Εργασιακές αλλαγές (Νόμος
3899 - Κάρτα Εργασίας
- Απολύσεις - Μερική
Απασχόληση - Βαρέα
& Ανθυγιεινά)» 20 &
21 Ιουλίου 2011, Ξενοδοχείο CLASSICAL
ATHENS IMPERIAL
(Αχιλλέως & Μ. Αλεξάνδρου, Πλ. Καραϊσκάκη), Αθήνα.
.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ των Γιάννη Κότσιρα και Δημήτρη
Μπάση, 18 Ιουλίου 2011, θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα.
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Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙΣ
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ
του Μανόλη Χρύσαλλου, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών από 27/11/2009
Ήταν ένα πρωινό Παρασκευής όταν είχε φτάσει και
μένα η ώρα μου να αποχαιρετήσω και επίσημα τις
βασικές σπουδές του ηλεκτρολόγου μηχανικού και
μηχανικού υπολογιστών, και να «βγω στην αγορά».
Αμέσως μετά την ορκωμοσία μου (στην οποία φρέσκαρα κάποια από τα τσιτάτα που λένε συνήθως
οι πρόεδροι των συλλόγων ηλεκτρολόγων και δε
συμμαζεύεται) η ηρωική γραμματέας είχε έτοιμα
φωτοτυπημένα και σφραγισμένα όλα τα χαρτιά που
απαιτούνταν για την απαραίτητη κίνηση κάθε Έλληνα
μηχανικού που σέβεται τον εαυτό του μόλις πάρει το
δίπλωμα: την εγγραφή στο ΤΕΕ. Φυσικά, έπρεπε και
εγώ από τη μεριά μου να μαζέψω μια σειρά από παράβολα και απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις, από
το ότι δεν είμαι εγκληματίας μέχρι το ότι επιθυμώ να
εγγραφώ στις «ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ».
Δυστυχώς το θεάρεστο έργο της αναζήτησης
παραβόλων στις εφορίες το ανέλαβε ο αδερφός
μου, καθώς εγώ υπηρετούσα τη μαμά πατρίδα
και ως εκ τούτου δεν μπορούσα ο ίδιος να βιώσω
αυτή τη χαρά.
Αφού λοιπόν «πέρασα» στις εξετάσεις, μπήκα κι εγώ
στη μεγάλη και χαρούμενη οικογένεια των μελών του
ΤΕΕ. Προς μεγάλη μου ικανοποίηση η συνδρομή μου
σαν μέλος άρχισε να μετράει ακριβώς τη μέρα των
εξετάσεων, αν και τα πρώτα χαρτιά μου ήρθαν ένα
μήνα μετά (ίσως όμως δεν πρέπει να κολλάω σε ασήμαντες λεπτομέρειες). Ανάμεσα στα χαρτιά ήταν και 2
βεβαιώσεις μέλους με τη φωτογραφία μου, κάτι που
συμβαίνει μόνο στους ηλεκτρολόγους-μηχανολόγους καθότι είναι απαραίτητες για την έκδοση άδειας
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου. Πρώτα όμως ήθελα να
τακτοποιήσω το θέμα της ασφάλισης, που ήταν και
ο βασικός λόγος που γράφτηκα στο ΤΕΕ και ως εκ
τούτου στο ΤΣΜΕΔΕ, να απολαμβάνω δηλαδή της
ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της
ξέγνοιαστης σύνταξής μου όταν έρθει η ώρα. Πήγα
λοιπόν στο τοπικό ΤΣΜΕΔΕ/ΤΕΕ με σκοπό σαν καλό
μέλος να δώσω το ευτελές ποσό των 975 ευρώ για το
διάστημα που είχε παρέλθει μέχρι τότε, από την ημέρα της εγγραφής μου. Η υπάλληλος μου εξήγησε ευγενικά ότι επειδή ήταν Ιούλιος και πλήρωνα μόνο το
Α’ εξάμηνο, δεν μπορούσα να βγάλω βιβλιάριο υγείας, παρά μόνο αφού επιθυμούσα να πληρώσω και το
Β’ εξάμηνο. Το επιχείρημα της μου φάνηκε καθόλα
λογικό, ίσως μάλιστα υπήρξα αυθάδης, μετά από 6
μήνες γραμμένος στο ΤΣΜΕΔΕ με τακτοποιημένες
τις εισφορές μου να απαιτώ βιβλιάριο υγείας. Αρκετό
καιρό αργότερα το έβγαλα, πληρώνοντας το υπόλοιπο
ποσό της χρονιάς. Να σημειώσω κάπου εδώ ότι προς
καλή μου τύχη το διάστημα που υπερασπιζόμουν τα
πάτρια εδάφη ο ελληνικός στρατός φρόντιζε για τη
σωστή μου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έτσι
αυτό το διάστημα εξαιρέθηκα από τον κλάδο υγείας
του ΤΣΜΕΔΕ (και έτσι πλήρωσα μόνο 114 ευρώ το
μήνα, αντί 157, αν δεν με απατά η μνήμη μου).
Έχοντας ακόμα λίγο χρόνο για σκότωμα είπα να περάσω την ώρα μου προσπαθώντας να βγάλω την
άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου μηχανικού. Σαν
τηλεπικοινωνιακός, θεωρώ ότι δεν έχω γνώσεις τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή- να κάνω
μια τέτοια μελέτη. Παρ’ όλα αυτά, και επειδή κανείς
δε ξέρει ποτέ, είπα να τη βγάλω να υπάρχει. Οδηγίες
βρήκα στην «Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης»,
ευρύτερα γνωστή σαν «ερμής».
(http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/
ermis/FullStory?sid=1474)
Τα δικαιολογητικά ήταν αρκετά και άρχισα να τα μαζεύω αργά και απολαυστικά. Καταρχήν χρειάζονταν

4 βεβαιώσεις με φωτογραφία, ενώ εγώ είχα 2. Αυτομάτως χάθηκε η αυτοματοποίηση την οποία είχα
οραματιστεί -λανθασμένα όπως αποδείχτηκε- ότι θα
λειτουργούσε. Έπρεπε να ξαναβγάλω φωτογραφίες
και να ξαναζητήσω βεβαίωση από το ΤΕΕ. Αλλά ας
παρακάμψω τις φωτογραφίες, και ας επικεντρωθώ
στις βεβαιώσεις: Σαν καλός μηχανικός η/υ είχα κάνει
αίτηση για τις «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» του ΤΕΕ, οι
οποίες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να τυπώσουμε
ηλεκτρονικά μια βεβαίωση με barcode γνησιότητας
(εδώ σταύρωσα τα δάχτυλά μου ότι θα γίνει δεκτή).
Παραδόξως και ενώ η αίτηση για τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες (mytee) είχε γίνει μαζί με τις άλλες αιτήσεις κατά την εγγραφή μου στο ΤΕΕ, δεν είχα λάβει
ακόμα username/password. Μετά από αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα και email κατάλαβα ότι οι αιτήσεις
απλά… απορρίπτονται. Ο λόγος; Στις αιτήσεις μας δεν
είχαμε αριθμό μέλους ΤΕΕ, καθότι δεν… ήμασταν
ακόμα γραμμένοι. Μπορώ πράγματι να καταλάβω τον
υπάλληλο που παίρνοντας την αίτηση ενός «νέου μέλους» βλέπει ότι δεν έχει αριθμό μέλους και εύλογα
την πετάει στα σκουπίδια. Ξαναέκανα πάντως αίτηση,
και τελικά απέκτησα πρόσβαση στο μαγικό κόσμο
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το επόμενο βήμα ήταν
να μαζέψω μηχανόσημα. Όσο κι αν έψαξα δε βρήκα
πού τα μοιράζουν, αν και από ψάξιμο στο διαδίκτυο
βρήκα κάποιον που έλεγε ότι τα προμηθεύεσαι από
τράπεζα. Είπα λοιπόν να πάω στο ΚΕΠ της γειτονιάς
μου να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Έτσι κι αλλιώς
όπως λέει στο ermis, “Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως
απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο
υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.” Εφησυχασμένος
λοιπόν ότι ο υπάλληλος θα φροντίσει για την ψυχική
μου υγεία πήγα γεμάτος αυτοπεποίθηση. Η υπάλληλος στο ΚΕΠ μόλις υποψιάστηκε τι πήγα να ζητήσω
μου είπε με τρόμο “ααα εμείς δεν έχουμε ξανακάνει
τέτοιο, δε ξέρουμε να το κάνουμε!”.
Ακολούθησε ο διάλογος:
“Μα στη διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης λέει ότι είναι υπηρεσία που παρέχεται από τα ΚΕΠ, και μάλιστα
έχει κωδικό υπηρεσίας 0512”.
“Ένα λεπτό να κοιτάξω…. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά θέλει πολλά δικαιολογητικά και επειδή εμείς μπορεί να
κάνουμε λάθος συνήθως τη βγάζουν απευθείας στη
νομαρχία.”
“Στη νομαρχία πού; Διεύθυνση βιομηχανίας; Πού
ακριβώς;”
“Α δεν ξέρω, πάρτε καλυτέρα το τεχνικό επιμελητήριο.”
Παίρνω λοιπόν στο τοπικό ΤΕΕ, όπου μια γυναίκα,
που προφανώς δεν ήταν ηλεκτρολόγος μηχανικός,
μάταια προσπαθούσε να καταλάβει τί ζητούσα. Με
ρωτούσε μανιωδώς αν θέλω να αναλάβω έναρξη
επαγγέλματος και αν ρωτούσα για τους κωδικούς:
“Τι άδεια μου λέτε, θέλετε να κάνετε κάποια μελέτη;
Ελάτε από δω να σας δώσω κωδικούς να κολλήσετε
και μηχάνημα που θέλετε.”
“Όχι, εγώ θέλω απλά την άδεια.”
“Είστε διπλωματούχος;’
“Ναι!”
“Γραμμένος στο ΤΕΕ;”
“Ναι!”
“Ε τότε τι άδεια θέλετε;”
“Επαγγελματικής άδειας διπλωματούχων μηχανικών
ανωτάτων σχολών ειδικότητας μηχανολόγου και ηλεκτρολόγου…”
“....”

“Κοιτάξτε επειδή δε βγάζουμε άκρη θα σας δώσω το
κινητό ενός συναδέλφου που είναι κι αυτός ηλεκτρολόγος μηχανικός μήπως μπορεί να σας βοηθήσει
αυτός…”
Κάπου εδώ αποφάσισα να τα παρατήσω, προτίμησα
να κρατήσω τα 60 ευρώ των παράβολων και να πορευτώ με τις φτωχές μου τηλεπικοινωνιακές γνώσεις.
Μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει έναρξη επαγγέλματος,
αν και έχω ακούσει ότι και αυτή η διαδικασία έχει
ενδιαφέρον όσο και γέλιο. Η μόνη επαφή που είχα με
την εφορία σχετικά με το θέμα αυτό ήταν όταν πήγα
να αιτηθώ αλλαγή ταυτότητας και φυσικά με αποστόμωσε η υπάλληλος:
“Στην αίτηση γράφετε επάγγελμα μηχανικός. Βλέπω
ότι δεν είστε δηλωμένος στο σύστημα.”
“Δεν έχω κάνει ακόμα έναρξη επαγγέλματος.”
“Τότε σας δηλώνω σαν ανεπάγγελτο. Το ότι έχουμε
βγάλει μια σχολή και έχουμε ένα πτυχίο δε σημαίνει
ότι εξασκούμε και το επάγγελμα. “
Τους τελευταίους 3 μήνες βρίσκομαι στην Ολλανδία.
Θα μπορούσα να γράψω πολλά, αλλά θα περιοριστώ
στα άμεσα σχετιζόμενα με αυτά που προανέφερα.
Θεωρούμαι κανονικός εργαζόμενος, χωρίς να κάνω
κάποια έναρξη επαγγέλματος. Έχω κανονικά κρατήσεις, μόνο που εδώ τα ποσά για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και σύνταξη είναι σχεδόν ανάποδα σε
σχέση με το ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή περίπου 100 και 50
αντίστοιχα - πράγμα παράξενο, αν σκεφτεί κανείς την
κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα.
Σε ερώτηση προς την υπεύθυνή μου εδώ για το πώς
μπορώ να πάρω εξαίρεση από τις εισφορές μου στο
ΤΣΜΕΔΕ μου απάντησε «Θα το τακτοποιήσω εγώ, έχω
συνηθίσει τη διαδικασία με όλους τους Έλληνες που
έρχονται εδώ. Εξακολουθώ ακόμα όμως να μην καταλαβαίνω γιατί μόνο στην Ελλάδα είσαι αναγκασμένος
να πληρώνεις για σύνταξη ακόμα κι αν δε δουλεύεις.»
Στην πορεία σκέφτηκα μήπως χρειαστεί να βγάλω
Ευρωπαϊκή Κάρτα ασφάλισης μέσω του Ολλανδικού
συστήματος. Από περιέργεια κοίταξα την αντίστοιχη
διαδικασία που θα ακολουθούσα στην Ελλάδα μέσω
του ΤΣΜΕΔΕ (αντιγράφω από την ιστοσελίδα του
ΤΣΜΕΔΕ):
1. Συμπληρωμένη η σχετική αίτηση (μία για κάθε
μέλος χωριστά)
2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας με λατινικούς χαρακτήρες ή φωτοαντίγραφο
της παλαιάς κάρτας.
3. Για τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος
της ηλικίας τους και σπουδάζουν, βεβαίωση σπουδών υποχρεωτικά.
4. Βιβλιάριο υγείας θεωρημένο ή βεβαίωση εισφορών μη οφειλής.
5. Παίρνετε αριθμό πρωτοκόλλου στην αίτηση (3ος
όροφος).
6. Τέλος όλα τα δικαιολογητικά να τα καταθέσετε
στον Κ.Υ.Τ.
Η κάρτα βγαίνει συνήθως μετά από 2 εβδομάδες.
Η αντίστοιχη διαδικασία στην Ολλανδία είναι:
1. Συμπληρώνεις τα στοιχεία σου ηλεκτρονικά
(https://www.ehic.nl/Web/Aanvraag.aspx)
2. Η κάρτα σου έρχεται σπίτι μετά από 4 ημέρες
n Απάντηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Σ’ ότι αφορά το ΤΕΕ/ΤΚΜ σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει το Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων (τηλ. 2310
883144-5-6), το οποίο ασχολείται με όλα τα θέματα
άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού και στο
οποίο εργάζεται και συνάδελφος μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος. Προφανώς η κυρία που σας απάντησε δεν
κατανόησε το ερώτημά σας, για να σας παραπέμψει
στο αρμόδιο τμήμα. n
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THE TERRA INCOGNITA
OF THESSALONIKI’S SEA LINE
Διαπανεπιστημιακή έρευνα και διεθνές workshop, με τίτλο «Eco-Tales: The terra incognita
of Thessaloniki’s sea line», βρίσκεται σε εξέλιξη
από τις 6 Ιουλίου, μεταξύ της Σχολής Αρχιτεκτονικής του αμερικανικού πανεπιστημίου Cοlumbia
και του ΑΠΘ.
Η έρευνα, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις
26 Ιουλίου, διενεργείται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και θα αποτελέσει τη
συνεισφορά της στην πόλη της Θεσσαλονίκης για
τα 100 χρόνια από την ένταξή της στον ελληνικό
κορμό.
Η συνεργασία των δύο ιδρυμάτων προβλέπει την
έλευση ομάδας έξι μεταπτυχιακών φοιτητών του
Πανεπιστημίου Columbia και των καθηγητών
τους, που σε συνεργασία με ισάριθμους Έλληνες
μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους καθηγητές
τους θα πραγματοποιήσουν το εν λόγω εργαστήριο.
Το αντικείμενό της μελέτης είναι οι δυνατότητες
ήπιας ανάπτυξης, αξιοποίησης και περιβαλλοντικής ανάδειξης του εγκαταλελειμμένου θαλάσσιου μετώπου δυτικά του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και μέχρι το Δέλτα του Αξιού ποταμού.
Συγκεκριμένα, τα δύο πανεπιστήμια θα διαμορφώσουν συγκεκριμένες προτάσεις για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, που είναι μεν ενταγμένη
στο δίκτυο Natura, παραμένει δε αναξιοποίητη
και εγκαταλελειμμένη, ενώ θα φθάσουν μέχρι και
την κατασκευή κάποιων προσωρινών (και λυόμενων) κατασκευών.
Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν
σε δημόσια εκδήλωση, καθώς και σε μια ειδική
έκδοση, που θα πραγματοποιήσει η Πολιτιστική
Εταιρεία..
Η Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Columbia έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια την
πρωτοβουλία συνεργασίας με πόλεις σε όλο τον
πλανήτη από τις πολύ μεγάλες (Πεκίνο, Μόσχα,
Ρίο ντε Τζανέιρο, Νέα Υόρκη και Βομβάη) μέχρι
μικρότερες (Αμμάν, Γλασκώβη) με στόχο τη μελέτη, από κοινού με τοπικούς παράγοντες και αρχιτέκτονες των πόλεων αυτών, θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του αστικού τους ιστού,
την ανάπτυξη και εξάπλωσή τους.
Τα οφέλη από τη σύμπραξη αυτή είναι αμφίπλευρα, καθώς για τις μεν πόλεις η διεθνής εμπειρία
της αρχιτεκτονικής σχολής του Columbia είναι
πολύτιμη, για δε το ίδιο το πανεπιστήμιο η ευκαιρία τέτοιων μελετών αυξάνει περισσότερο την
εμπειρία του αυτή.
Η επίσημη ανάρτηση της συνεργασίας για την
έρευνα αυτή έχει ήδη ανακοινωθεί από τα μέσα
Ιουνίου στο site του Πανεπιστημίου Columbia
(http://www.arch.columbia.edu/
a n n o u n ce m e n t / n e w s - e v e n t s / g lo b a l networking-gsapp-summer-workshop)
που
έχει τεράστια επισκεψιμότητα παγκοσμίως και
μέσω αυτού προβάλλεται η ίδια η Θεσσαλονίκη.
Η συνεργασία ανακοινώθηκε επίσημα την Τετάρτη, 29 Ιουνίου σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,
παρουσία μιας διεθνούς κύρους προσωπικότητας, του καθηγητού Mark Wigley, Κοσμήτορα της
Αρχιτεκτονικής Σχολής του Columbia, ο οποίος
έδωσε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα διάλεξη
προσεγγίζοντας τον τρόπο σκέψης, ζωής και εργασίας του αρχιτέκτονα εν γένει, ανατρέποντας

την έννοια του λεγόμενου «τοπικού αρχιτέκτονα»
και ενισχύοντας την άποψη του «παγκόσμιου αρχιτέκτονα».
Ο καθηγητής Mark Wigley χαιρετίζοντας τη διαπανεπιστημιακή συνεργασία είπε χαρακτηριστικά: “Αυτό είναι ένα κρίσιμο και μοναδικό πείραμα στην παγκόσμια συνεργασία. Φοιτητές και
καθηγητές από όλο τον κόσμο ενώνονται μαζί με
τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη για να
σκεφτούν σχετικά με το μέλλον ενός σημαντικού
φυσικού πλεονεκτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη μετάδοση - διάδοση
εμπειρίας και ονείρων. Σκεπτόμενοι δημιουργικά
πάνω στο οικολογικό αποθεματικό του Δέλτα του

ποταμού που λειτουργεί ως ένα φυσικό όριο αυτής της πόλης -μιας πόλης με πολλά χρόνια ιστορίας- οι άνθρωποι αυτοί είναι σαν να σκέφτονται
το όριο για το κοινό μας μέλλον ως παγκόσμιοι
πολίτες. Τίποτα δε θα μπορούσε να είναι περισσότερο σημαντικό.”
Τη συνεργασία χαιρέτησαν επίσης και ο Πρύτανης
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος και ο πρόεδρος
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. καθηγητής Γιώργος Παπακώστας.
Πληροφορίες: κ. Άννα Χατζηαγγελίδη, Τμήμα
Επικοινωνίας, Τ: 2310 551 754, Ε: pr@peebe.gr
| www.peebe.gr n

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEID
του Πέτρου Σαμαρά, Χ
Το πρόγραμμα MEID - Mediterranean Eco Industrial Development έχει ως στόχο την ανάπτυξη
ενός μοντέλου σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης αειφορικών Βιομηχανικών Περιοχών
(ΒΙΠΕ). Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της δυναμικότητας και ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών, που λειτουργούν στα όρια αυτών των περιοχών, καθώς και στην προώθηση της διεθνούς
συνεργασίας, μέσω της εφαρμογής περιβαλλοντικά εναρμονισμένων πολιτικών λειτουργίας και της
χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, που θα οδηγήσουν στην αειφόρο ανάπτυξη.
Το έργο στοχεύει στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων, την αποφυγή
της ρύπανσης, την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών, την κατασκευή των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με βιοκλιματικούς όρους
και τη χρήση τεχνολογιών για την εξοικονόμηση
(αλλά και την παραγωγή) της απαιτούμενης ενέργειας για τη λειτουργία των βιομηχανιών. Επίσης
στοχεύει στη γενικότερη προστασία και βελτίωση
του περιβάλλοντος στα όρια των ΒΙΠΕ.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος MED «European territorial cooperation»
της ΕΕ και έχει συνολική διάρκεια τρία χρόνια
(2010-2013). Οι εταίροι του έργου περιλαμβάνουν
από την Ελλάδα δύο Εργαστήρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης: (α) Γενικής
και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας της Σχολής
Θετικών Επιστημών, και (β) Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής, όπως επίσης και το δίκτυο
τοπικής αυτοδιοίκησης ‘Εύξεινη Πόλη’ (Αθήνα),
από την Ιταλία την ENEA (Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Ιταλίας σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος – Μπολώνια), το ίδρυμα FENICE (περιοχή Πάντοβας) και τη σύμπραξη βιομηχανιών
στο δήμο της Ragusa (Σικελία), από την Ισπανία
τα ιδρύματα Labein (Χώρα των Βάσκων), καθώς
και την INTRAECO και το Fundacion Comunidad
Valenciana Región Europea (Βαλένσια). Ακόμη

συμμετέχουν το ίδρυμα Temi Zammit (Μάλτα), ο
φορέας SKEMA (Νίκαια-Γαλλία) και το Business
Service Centre of Government of Zenica-Doboj
Canton (Βοσνία-Ερζεγοβίνη).
Στις 9-10 Ιουνίου 2011 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργάνωσε στα πλαίσια
του εν λόγω έργου συνάντηση εργασίας με τίτλο
“MEID Workshop on SWOT Analysis”. Η συνάντηση είχε ως θέμα τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων ΒΙΠΕ των εταίρων του έργου, καθώς και
την ανάλυση των περιβαλλοντικών, οικονομικών
και κοινωνικών χαρακτηριστικών τους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα συνεδριάσεων του Imperial Hotel Palace στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή όλων των εταίρων
του έργου.
Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της ανάλυσης χαρακτηριστικών των ΒΙΠΕ αναλύθηκαν διεξοδικά από
τον εκπρόσωπο εταίρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τους υπόλοιπους
εταίρους. Τα χαρακτηριστικά των ΒΙΠΕ συλλέχθηκαν μέσω κατάλληλου ερωτηματολογίου, ενώ
η επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω της
μεθοδολογίας SWOT Analysis. Το εν λόγω εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού δίνει τη δυνατότητα
ανάλυσης των δυνατών, αδύνατων σημείων των
ΒΙΠΕ, καθώς και των ευκαιριών και των απειλών
που υπάρχουν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
ο εκπρόσωπος εταίρος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επέλεξε τη ΒΙΠΕ του
Λιτοχώρου σαν περιοχή μελέτης.
Στα πλαίσια της συνάντησης διοργανώθηκε επίσκεψη στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου
όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν με τη Διοίκηση της ΒΙ.ΠΕ και να
ενημερωθούν για την κατάσταση που επικρατεί
στις Ελληνικές Βιομηχανικές Περιοχές. Επίσης
ακολούθησε επίσκεψη στην ιδιωτική Βιομηχανική Περιοχή της Γέφυρας. n
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ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
της Ελπίδας Γ. Κολοκυθά, επ. καθηγήτριας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
Μια ματιά στη διεθνή κατάσταση δικαιολογεί πλήρως τις
ανησυχίες που υπάρχουν για το μέλλον του νερού: Ήδη
από επίσημα στοιχεία του Ο.Η.Ε. είναι γνωστό ότι σήμερα
232 εκατομμύρια άνθρωποι σε 26 χώρες του τρίτου κόσμου
πλήττονται από λειψυδρία, αδυνατώντας να καλύψουν βασικές καθημερινές ανάγκες σε νερό.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ το 2025, οπότε ο πληθυσμός της γης θα αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια, ένας στους
τρεις κατοίκους του πλανήτη, δηλαδή περίπου 3,5 δισ. άνθρωποι σε 52 χώρες της γης, είτε θα ζουν σε καθεστώς λειψυδρίας, είτε θα κινδυνεύουν άμεσα από αυτήν. Επιπλέον
το νερό προβλέπεται ότι θα αποτελέσει αιτία διαμάχης και
συγκρούσεων μεταξύ γειτονικών χωρών, δεδομένου ότι περίπου το 40% των κατοίκων της γης ζουν σε περισσότερες
από 260 διακρατικές υδρολογικές λεκάνες, όπου το νερό
μοιράζονται περισσότερες από δύο χώρες.
Η διαχείριση των υδατικών πόρων, βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση και εμπλέκεται ενεργά τόσο με την οικονομία και
την ανάπτυξη, όσο και με το περιβάλλον. Αυτό είναι φυσικό,
αφού το νερό είναι ένα από τα πολυτιμότερα περιβαλλοντικά αγαθά, ως ανανεώσιμος φυσικός πόρος, ενώ συγχρόνως
συμμετέχει ενεργά στην αναπτυξιακή διαδικασία, αποτελώντας προϋπόθεση για κάθε μορφή οικονομικής ανάπτυξης.
Καθώς η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μεγάλη αύξηση του
πληθυσμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων, μεγάλες
κλιματικές αλλαγές, εντατικοποίηση των αρδεύσεων εξάντληση και υποβάθμιση των υδατικών πόρων γίνεται σαφές
ότι η διαχείριση των υδατικών πόρων θα πρέπει να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της βιωσιμότητας για να μπορέσει
αφενός να ικανοποιήσει τη ζήτηση του νερού και αφετέρου
να διατηρήσει την υγεία των υδατικών συστημάτων και του
περιβάλλοντος στο μέλλον.
Η μονόπλευρη διαχείριση της προσφοράς του νερού που
αποτελούσε και αποτελεί ακόμη και σήμερα τη συνήθη πρακτική διαχείρισης νερού με την ακόρεστη ικανοποίηση των
αναγκών ανεξάρτητα από τη φυσική προσφορά του, προκάλεσε αναμφισβήτητα το σημερινό αδιέξοδο. Η μέχρι τώρα
προσέγγιση της «διαχείρισης της προσφοράς» οδήγησε σε
αυξημένο κόστος ανάπτυξης, ελλείμματα κεφαλαίου, οικονομικούς περιορισμούς και πολύ περισσότερο σε σημαντική
ελάττωση ή και εξάντληση των αποθεμάτων νερού, καθώς
και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Η συσσώρευση των προβλημάτων αποκαλύπτουν την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της υπάρχουσας πολιτικής νερού
με έμφαση στη διαχείριση της ζήτησης με στόχο τον έλεγχο
των χρήσεων και την εξοικονόμηση του νερού.
n ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Είναι σαφές ότι η αλλαγή του κλίματος θα επιφέρει στο
XAPTHΣ 1

Πηγή: Plan Bleu 2008 - Α.Υ.Α: Ανανεώσιμα Υδατικά Αποθέματα
Επάρκεια νερού (Α.Υ.Α>1700m3/κατ/έτος
Ανεπάρκεια νερού (1000 >Α.Υ.Α*>500m3/κατ/έτος)
Λειψυδρία (Α.Υ.Α <500m3/κατ/χρ.)
Οριακή επάρκεια ( Α.Υ.Α 1000-1700 m3/κατ/χρ.)

μέλλον μεγάλες αλλαγές σε ότι σχετίζεται με το νερό και τη
διαχείρισή του. Αλλού το μέσο ύψος της βροχής θα αυξηθεί
σημαντικά, όπως αναμένεται να συμβεί στην κεντρική και
βόρεια Ευρώπη, αλλού, όπως στις χώρες του τρίτου κόσμου
η ανομβρία θα ενταθεί, ενώ τέλος στη δική μας περιοχή, θα
αλλάξει η κατανομή των βροχοπτώσεων στο χρόνο, καθώς
θα έχουμε συχνότερη εναλλαγή ξηρών και υγρών περιόδων.
Στην περιοχή της Μεσογείου στο εξής, τα διαστήματα έντονης ξηρασίας και παρατεταμένου καύσωνα, αναμένεται να
εναλλάσσονται συχνότερα με υγρές περιόδους που θα χαρακτηρίζονται από ισχυρές καταιγίδες. Προκαλώντας αλλού
έντονα φαινόμενα λειψυδρίας κι αλλού καταστροφές λόγω
πλημμύρας.
Τα σενάρια του IPCC (Intergovermental Panel on Climate
Change- Διακυβερνητική Επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος) με χρονικό ορίζοντα ως το 2100 για την Μεσόγειο
προβλέπουν:
• Αύξηση της θερμοκρασίας μεταξύ 2,2-5,1 ° C
• Μείωση των βροχοπτώσεων μεταξύ 4-27%
• Αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων
• Αύξηση της μέσης στάθμης της θάλασσας κατά 35 εκ.
κατά μέσο όρο
n ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Συγκεκριμένα η λεκάνη της Μεσογείου συγκεντρώνει περίπου 462 εκατομμύρια κατοίκους. Ο πληθυσμός αυτός
μοιράζεται συνολικά σε 23 χώρες που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές ηπείρους. Την πρώτη θέση σε συνολικό πληθυσμό καταλαμβάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες (198*106), ακολουθούν οι αφρικανικές (158*106) και τέλος οι χώρες της
ασιατικής ηπείρου. (106*106).
Η κρίση του νερού που αντιμετωπίζει έντονα η Μεσόγειος
περιλαμβάνει μια «τεχνική» κρίση με την έννοια της διευθέτησης του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης νερού
μονοσήμαντα με την αυξανόμενη κατασκευή έργων για την
ικανοποίηση των αναγκών (μεταφορά νερού, φράγματα,
έργα αφαλάτωσης). Όμως και τα εκτεταμένα φαινόμενα
ρύπανσης αναδεικνύουν και μια «οικολογική» κρίση σε
συνδυασμό με μία κρίση που αφορά στις διοικητικές και
οργανωτικές δομές. Στην ανάλυση αυτή θα πρέπει να προστεθεί και μία κρίση σε ότι αφορά τη διαχείριση αξιόπιστων
δεδομένων και μοντέλων και τέλος μια «κρίση» που αφορά
στην ενεργοποίηση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των
πολιτών στη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων νερού.
Η διαχείριση του νερού αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της λεκάνης της Μεσογείου η οποία έχει
χαρακτηριστεί ως μια από τις πιο ευάλωτες περιοχές του
πλανήτη στην αλλαγή του κλίματος. Παράλληλα η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που συμβαίνουν στην περιοχή
δημιουργούν μεγαλύτερη πίεση στους ήδη βεβαρημένους
υδατικούς πόρους.

Η σημαντική ανεπάρκεια και η χωρική και χρονική ανισοκατανομή των υδατικών πόρων, η πίεση στους υδατικούς
πόρους από τις οικονομικές δραστηριότητες και την αύξηση του πληθυσμού, οι διενέξεις για τη διαχείριση των διακρατικών λεκανών, τα έντονα φαινόμενα υφαλμύρωσης των
παράκτιων περιοχών και τα σοβαρά προβλήματα ρύπανσης
είναι μερικά από τα πιο επιτακτικά προβλήματα νερού στην
περιοχή τα οποία θα επιδεινωθούν περαιτέρω από την αλλαγή του κλίματος..
Τα στοιχεία δεν είναι πολύ ικανοποιητικά ούτε σε ότι αφορά
στα επίπεδα επάρκειας υδατικών πόρων, ούτε και στην πρόσβαση σε καθαρό νερό.
Ο δείκτης που ορίζει την επάρκεια των υδατικών πόρων σε
μια περιοχή είναι το ποσό των ανανεώσιμων υδατικών αποθεμάτων /κάτοικο/έτος. Το όριο για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών σε νερό είναι 1700 m3/κάτοικο/έτος, οπότε
η χώρα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα επάρκειας νερού.
Στη λεκάνη της Μεσογείου έχουμε 180 εκατομμύρια κατοίκους που ζουν με περίπου 1000 m3/κάτοικο/έτος σε χώρες όπως το Μαρόκο, η Συρία, η Κύπρος, η Αίγυπτος ενώ
υπάρχουν περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με
λιγότερα από 500 m3/κάτοικο/έτος σε καθεστώς απόλυτης
λειψυδρίας, στη Μάλτα, στην Αλγερία, στην Τυνησία, στο Ισραήλ στην Παλαιστίνη και στη Λυβύη ( Βlue Plan 2009).
Ο χάρτης 1 αποκαλύπτει το μέγεθος του προβλήματος:
Σε ότι αφορά στην πρόσβαση σε καθαρό νερό, υπολογίζεται
ότι παρόλο που το 85% των χωρών της Μεσογείου απολαμβάνουν καθαρό πόσιμο νερό, εντούτοις ακόμη 23 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε αγροτικές περιοχές δεν έχουν
πρόσβαση σε καθαρό νερό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει διαχρονικά η ζήτηση του νερού η οποία τα τελευταία 50 χρόνια
σχεδόν έχει διπλασιαστεί. O αγροτικός τομέας αποτελεί το
μεγαλύτερο καταναλωτή νερού με ποσοστό 64% , ενώ ακολουθεί ο βιομηχανικός τομέας με 22% (συμπεριλαμβανομένης και της ενέργειας) και τέλος ο αστικός τομέας με 14%.
Μάλιστα η ζήτηση θα πρέπει να συνδυαστεί με τα επίπεδα αποδοτικότητας της χρήσης του νερού. Τα ποσοστά δεν
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς για το διάστημα 20052010 αυτά κυμαίνονταν από 40-82%. Η Κύπρος και το Ισραήλ είναι από τις χώρες που έχουν αποδοτικότητα χρήσης
82% καθώς έχουν εξελίξει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τα
συστήματα άρδευσής τους και έχουν παράλληλα περιορίσει
σημαντικά τις διαρροές στα δίκτυα που υπολογίζονται περίπου στο 16%.
Από το διάγραμμα 2 φαίνεται ότι στις περισσότερες χώρες
υπάρχει βελτίωση στα επίπεδα αποδοτικότητας της χρήσης
του νερού μεν, αλλά υπάρχουν αρκετές χώρες με χαμηλά ποσοστά. Η υιοθέτηση της διαχείρισης της ζήτησης με τη χρήση οικονομικών εργαλείων αλλά και τεχνικών επεμβάσεων
και κοινωνικών δράσεων οδήγησαν σε αυτή τη βελτίωση.
Τόσο η επαναχρησιμοποίηση του νερού, όσο και η υιοθέτηση της πρακτικής του «εικονικού νερού» αποτελούν λύσεις που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες τις Μεσογείου. Το
«εικονικό νερό» αναφέρεται στην ποσότητα του νερού που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας
υπηρεσίας. Αυτό που δηλαδή συμβαίνει είναι ότι π.χ. στη γεωργία αντί να καταναλωθεί νερό για να παραχθεί ένα προϊόν,
το προϊόν εισάγεται σε συμφέρουσα τιμή, και το νερό που θα
χρειάζονταν για την παραγωγή του χρησιμοποιείται για μια
καλύτερη εναλλακτική χρήση.
n ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Ο αναπτυξιακός ρόλος του νερού, με την πολυδιάστατη συμμετοχή του σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας, ο περιβαλλοντικός του χαρακτήρας, με τη θεμελιώδη σημασία του στη διατήρηση της ζωής των κάθε μορφής
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οικοσυστημάτων, καθώς και η συμμετοχή του στη διαμόρφωση του επιπέδου της ποιότητας της ζωής και συνεπώς η
συμβολή του και στην υπόθεση της κοινωνικής ευημερίας,
καθιστούν την ένταξη της διαχείρισης των υδατικών πόρων
στην προοπτική της Αειφόρου Ανάπτυξης για το Περιβάλλον
όχι μόνο προφανή, αλλά και επιβεβλημένη.
Μια βιώσιμη διαχείριση νερού θα πρέπει να εγγυηθεί το
διαχρονικό χαρακτήρα της επίτευξης του τριπλού στόχου:
της ανάπτυξης, με την ικανοποίηση των αναγκών σε νερό,
της διατήρησης του περιβάλλοντος, με την προστασία και τη
διατήρηση της υγείας και της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων και την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ευημερίας, με τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων σε νερό
καλής ποιότητας και ικανής ποσότητας.
Η βιώσιμη διαχείριση νερού προϋποθέτει την κατανάλωση
αποκλειστικά και μόνο των ανανεώσιμων υδατικών αποθεμάτων. Ο δείκτης 3 αποκαλύπτει την κατάσταση. Ο δείκτης
εκμετάλλευσης υδάτων (exploitation index) είναι ο λόγος
απολήψεων νερού ως προς τους ανανεώσιμους υδατικούς
πόρους και δείχνει την πίεση που δέχονται οι υδατικοί πόροι. Ο δείκτης αφορά υπόγειους και επιφανειακούς υδατικούς πόρους. Όσο πιο κοντά είναι ο δείκτης στο 100 τόσο
πιο μεγάλο πρόβλημα παρουσιάζεται στη χώρα καθώς εξαντλούνται τα ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα.
Ανάλογα με το δείκτη εκμετάλλευσης υδάτων οι χώρες της
Μεσογείου μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:
Χώρες όπως η Μάλτα, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Συρία και η
Λυβύη έχουν εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα καθώς ο δείκτης
είναι πάνω από 80. Αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως υπεράντλησης υπόγειων υδατικών πόρων που προκαλούν με τη
σειρά τους σοβαρά φαινόμενα υφαλμύρινσης.
Μια δεύτερη ομάδα αφορά στις χώρες που η τιμή του δείκτη είναι μεταξύ 25-60 οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόσκαιρο
πρόβλημα ή αλλιώς δέχονται τοπική πίεση στους υδατικούς
πόρους. Τέτοιες χώρες είναι η Τυνησία, το Μαρόκο, η Αλγερία, η Ισπανία, ο Λίβανος, η Παλαιστίνη και η Κύπρος.
Τέλος οι χώρες που έχουν την τιμή του δείκτη κάτω από 25
δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα, η Γαλλία, η Τουρκία και οι Βαλκανικές χώρες.
Είναι αλήθεια ότι η πίεση στους υδατικούς πόρους στη λεκάνη της Μεσογείου είναι μεγάλη αν αναλογιστεί κανείς ότι
υπάρχει σημαντικό πρόβλημα επάρκειας ούτως ή άλλως
ήδη σε πολλά κράτη. Συνεπώς η πολιτική νερού σε πολλές
χώρες απέχει πολύ από αυτήν με τα χαρακτηριστικά της βιωσιμότητας.
n ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Οι προτεραιότητες στα θέματα νερού στη Μεσόγειο είναι:
Η σταθεροποίηση της ζήτησης του νερού (μείωση στα βόρεια και έλεγχος της αύξησης της ζήτησης στο Νότο και την
Ανατολή)
Ο έλεγχος των διαρροών και η αύξηση της αποδοτικότητας
των χρήσεων
Επαναπροσδιορισμός της αγροτικής πολιτικής
Η προσπάθεια απορρύπανσης ειδικά των παράκτιων περιοχών που πλήττονται περισσότερο
Η διατήρηση και προστασία των υδατικών πόρων
Η επίτευξη των στόχων της χιλιετίας (MilleniumDevelopm
entGoals) με έμφαση στην πρόσβαση σε καθαρό νερό για
όλους και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα στις χώρες της
Μεσογείου.
n ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΠΘ
Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας το

ΑΠΘ αποφασίζει να ιδρύσει κέντρο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων προκειμένου να συμβάλλει με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο στην επίλυση των προβλημάτων νερού.
Θεμελιώδους σημασίας ζητήματα, όπως αυτά της αντιμετώπισης της λειψυδρίας, της ξηρασίας, της προστασίας από τις
πλημμύρες, της αντιμετώπισης έκτακτων κλιματικών συνθηκών και εκτάκτων αναγκών και της διαχείρισης του κινδύνου,
του σχεδιασμού υδραυλικών έργων και έργων αξιοποίησης
υδατικών πόρων πολλαπλών σκοπών, της εξοικονόμησης
νερού στις χρήσεις και ιδιαίτερα στη γεωργία και των ορθών πρακτικών άρδευσης, της ανάκτησης του κόστους του
νερού, της τιμολόγησής του, της εφαρμογής πολιτικών διαχείρισης της ζήτησης, της διαχείρισης των διασυνοριακών
λεκανών και της προώθησης και εφαρμογής διακρατικών
συμφωνιών, της προστασίας και διαχείρισης των υγροτόπων
και των οικοσυστημάτων απαιτούν τη συστηματική ανάπτυξη, επεξεργασία και αξιολόγηση έρευνας και μελέτης.
Η κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι υπόθεση σύνθετη και δυναμική, που
προϋποθέτει την ύπαρξη συστηματικής και εξειδικευμένης
επιστημονικής γνώσης. Η ίδρυση ενός κέντρου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων καλύπτει το κενό που υπάρχει για
τη συστηματοποίηση, τον προγραμματισμό και το συντονισμό
των διαδικασιών έρευνας, μελέτης και παροχής υπηρεσιών
συμβούλου στο εθνικής προτεραιότητας ζήτημα της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων.
Καθώς η πόλη μας αποτελεί «σταυροδρόμι λαών», τόσο στη
Μεσόγειο όσο και στα Βαλκάνια η ίδρυση ενός τέτοιου κέντρου στη Θεσσαλονίκη προφανώς αναδεικνύει και το ρόλο
της πόλης και του πανεπιστημίου.
Δίνεται έτσι η δυνατότητα για επιστημονικές συμμαχίες και
συνεργασίες με ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα
αλλά και συνδέεται το πανεπιστήμιο με την κοινωνία προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα σημαντικά
προβλήματα της διαχείρισης των υδατικών πόρων τόσο στη
χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες.
n ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Plan Bleu, MEDITERRANEAN STRATEGY FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOLLOW-UP: Main
indicators, 2011 Update
Ana Iglesias, Luis garrote, f.Flores, M.Morneo (2007),
“Challenges to manage the risk of water scarcity and
climate change in the Mediterranean”, Water Resources
Management, no21, pp.775-788.
Plan Bleu (2009), Mediterranean Strategy Plan n
Foto nero 1: http://whatwetalkabout.com/wp-content/
uploads/2011/01/water-drop.jpg
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Σύγκριση αποδοτικότητας χρήσης νερού το 1995 και το
διάστημα 2005-2010

Αγροτική περιοχή
Αστική περιοχή

Αστική χρήση
Γεωργική χρήση
Bιομηχανική χρήση
Ενέργεια
ΔEIKTHΣ 3
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Οι μηχανικοί καταγγέλλουν ότι δεν έχουν ξεκαθαρίσει βασικά σημεία στο νόμο που ανοίγει το επάγγελμά τους. «Οι ελάχιστες αμοιβές καταργήθηκαν
και τη θέση τους παίρνουν οι νόμιμες αμοιβές.
Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει καθοριστεί ο τρόπος υπολογισμού των νόμιμων αμοιβών», λέει ο
πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών
Νίκος Ζυγούρης. «Επί της νομίμου αμοιβής θα
υπολογίζονται και οι κρατήσεις. Και ο νόμος προβλέπει ότι αν ένας μηχανικός κάνει πολύ μεγάλη
έκπτωση θα περνάει από Πειθαρχικό στο ΤΕΕ για
αθέμιτο ανταγωνισμό. Είναι λοιπόν κατανοητό γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ασάφεια στην εφαρμογή του νόμου». Οπως επισημαίνει ο πρόεδρος του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Χρήστος
Σπίρτζης «οι νόμιμες αμοιβές θα έπρεπε ήδη να
έχουν καθοριστεί με Προεδρικό Διάταγμα. Ετσι,
τώρα, αν οι εισφορές υπολογιστούν με βάση τον
αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου, οι εισφορές
και οι κρατήσεις θα εκτιναχθούν στα ύψη. Για μια
πολυκατοικία 1.000 τ.μ., με πάρκινγκ 400 τ.μ. και
υπόγειους χώρους 400 τ.μ., έως τώρα οι κρατήσεις
είναι 10.397 ευρώ και από σήμερα προσεγγιστικά
μπορεί να φθάσουν τα 96.892 ευρώ». Σύμφωνα
με τον α’ αντιπρόεδρο του ΤΕΕ Σωκράτη Αλεξιάδη
«έπρεπε να είχε ήδη καθοριστεί τιμή μονάδας ανά
τετραγωνικό μέτρο για τον υπολογισμό της νομίμου αμοιβής, κάτι που δεν έχει γίνει».
(Τα Νέα 4/7/2011)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
Στα χέρια του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη, βρίσκεται
άλλο ένα πόρισμα επιτροπής για την αναμόρφωση
της λίστας με τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, το οποίο καταλήγει στην πρόταση για ένταξη
ειδικοτήτων στα ΒΑΕ, όχι όμως και στον αποχαρακτηρισμό κάποιων άλλων. Έτσι, για μια ακόμη
φορά, οι ειδικοί, απεφάνθησαν ότι η εξαίρεση
εργαζομένων που ήδη εργάζονται στα ΒΑΕ, χωρίς
να υπάρχουν ειδικές μελέτες, είναι με επιστημονικούς όρους άστοχη. Συνεπώς, την πολιτική
απόφαση θα τη λάβει ο ίδιος ο υπουργός, Γ. Κουτρουμάνης, και μάλιστα εντός 20 ημερών, αφού
ο χρόνος πιέζει και η μείωση των ασφαλισμένων
που καλύπτονται από το καθεστώς των ΒΑΕ, σε
μόλις 10% του συνόλου των εργαζόμενων, αποτελεί δέσμευση της χώρας μας στους δανειστές της
Τρόικας. Βέβαια, η ύφεση, από μόνη της έχει «εργαστεί» υπέρ του σκοπού αυτού, αφού λόγω της
υψηλής ανεργίας στον κλάδο της οικοδομής και
της βιομηχανίας, οι απασχολούμενοι σήμερα σε
ΒΑΕ δεν ξεπερνούν τις 540.000. Σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εργασίας από
750.000 άτομα που εργάζονταν πριν λίγα χρόνια
στις αντίστοιχες ειδικότητες, σήμερα έχουν περιοριστεί στα 539.000 άτομα εξαιτίας της ανεργίας,
γεγονός που περιορίζει σχεδόν στο 10% τους
απασχολούμενους στα ΒΑΕ, όπως επιζητούσε η
τρόικα...Είναι χαρακτηριστικό, πως μόνο από τον
κλάδο της οικοδομής έχουν χαθεί κατά την τελευταία 3ετία πάνω από 150.000 θέσεις εργασίας,
ενώ και οι παραδοσιακές ειδικότητες (τορναδόροι, εργαζόμενοι σε στοές, στα ναυπηγεία, στο
μέταλλο κ.ά.) έχουν εκλείψει. […]Όπως επισημαίνεται στο πόρισμα, έχει διαπιστωθεί ότι στο χώρο
της βιομηχανίας και βιοτεχνίας μεγάλος αριθμός

του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού συνεχίζει να εργάζεται στην παραγωγή, στον έλεγχο
ποιότητας, στη διασφάλιση ποιότητας και στην
έρευνα και ανάπτυξη, ερχόμενος άμεσα σε επαφή
με τους βλαπτικούς παράγοντες που υπάρχουν σ΄
αυτούς τους χώρους εργασίας (χημικούς, βιολογικούς, φυσικούς). Για το επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό της παραπάνω κατηγορίας (κυρίως
μηχανικοί) που εργάζονται σε χώρους ΒΑΕ, είναι
απαραίτητο τα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία να
προχωρήσουν σε σύσταση κλάδου ασφάλισης που
να καλύπτει τα ΒΑΕ. Προτείνεται η ένταξη στα
ΒΑΕ των εργαζόμενων στη βιομηχανία και βιοτεχνία σε τμήματα ποιοτικού ελέγχου, διασφάλισης
ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία, καθώς
και σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης.
(www.capital.gr, 6/7/2011)
ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ …ΤΑ
ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ
Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των ευρωπαϊκών
χωρών με μέτρια επίδοση στην έρευνα και την
καινοτομία. Οι δείκτες της χώρας είναι χαμηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και οι δράσεις
για την ανάπτυξη βασίζονται στη χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, τα ευρωπαϊκά
προγράμματα και την εισαγωγή τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας από το εξωτερικό. Ωστόσο, οι Έλληνες ερευνητές ξεχωρίζουν σε επιστημονικές
δημοσιεύσεις και η χώρα είναι 9η στην Ευρώπη
σε αριθμό συμμετεχόντων και σε χρηματοδότηση
από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της
ΕΕ. Aυτά είναι κάποια από τα συμπεράσματα της
“Έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα στην Ένωση
της Καινοτομίας” του 2011, που δημοσίευσε τον
Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση, η οποία
αναλύει τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες των
εθνικών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας,
παρέχει στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις, που
μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση για επιλογές
της εθνικής πολιτικής. Θα δημοσιεύεται δε κάθε
διετία, αντικαθιστώντας τις έως τώρα εκθέσεις για
την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με τα γενικά συμπεράσματα, η
Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες και “ευφυέστερες” επενδύσεις σε δημόσια και ιδιωτική έρευνα.
Πρέπει να ενισχυθεί η επιστημονική συνεργασία,
η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
και το σύστημα κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας. Είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν τα
εκπαιδευτικά συστήματα στις ανάγκες της επιχειρηματικής καινοτομίας και να ενθαρρυνθούν οι
καινοτομικές και ταχέως αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
(Ημερησία 5/7/2011)

τρελαιοκίνησης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Για την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μείωση
του μεταφορικού κόστους επιχειρήσεων και καταναλωτών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες πετρελαιοκίνησης έχουν οδηγήσει όλες τις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες σε αυτή την κατεύθυνση». Η απαγόρευση των πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη αποτελεί μείζον ζήτημα για την
αγορά από το 1992. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
την υπουργική απόφαση Β-27660/712 (ΦΕΚ 519
Β, 12-8-1992), η απαγόρευση της κυκλοφορίας
πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. αυτοκινήτων και ελαφρών
φορτηγών έως 3,5 τόνους ισχύει εντός ενός «δακτυλίου» που ορίζουν για την Αθήνα οι εξής περιοχές: Ελευσίνα - Μαγούλα - Φυλή - Αχαρνές
- Θρακομακεδόνες - Βαρυμπόμπη - Κρυονέρι
- Αγιος Στέφανος - Ανοιξη - Σταμάτα - Ροδόπολη
- Διόνυσος - Πικέρμι - Σπάτα - Κορωπί - Βάρη
- Βάρκιζα. Οσοι διαμένουν μόνιμα έξω από τα
όρια των παραπάνω οικισμών έχουν το δικαίωμα
να κατέχουν και να οδηγούν πετρελαιοκίνητο Ι.Χ.,
όπου φυσικά επιτρέπεται. Επίσης επιτρέπεται η
διέλευση από την Αθήνα μέσω των εθνικών οδών,
αλλά και από την Αττική Οδό. Από την απαγόρευση της κυκλοφορίας εξαιρούνται μόνο τα ταξί, τα
στρατιωτικά και τα βαρέα οχήματα, και τα φορτηγά κάτω των 4 τόνων για παραγωγούς και πωλητές
σε λαϊκές αγορές. Την ίδια ώρα παράγοντες της
αγοράς κάνουν λόγο για περισσότερα από 70.000
ντιζελοκίνητα παλαιάς και νέας τεχνολογίας Ι.Χ.
που κυκλοφορούν στους δρόμους και των δύο
πόλεων προκαλώντας επιπλέον επιβάρυνση στην
ατμόσφαιρα. «Γιατί να μην κυκλοφορώ; Αφού,
πρώτον, δε με έχει ελέγξει ποτέ κανείς και δεύτερον η οικονομία από τη διαφορά στην τιμή της
αμόλυβδης βενζίνης σε σχέση με εκείνη του ντίζελ είναι μεγάλη. Η μείωση στα έξοδά μου αγγίζει
το 30%» μας λέει ο κ. Βαγγέλης, που για τις μετακινήσεις του στην πόλη της Αθήνας χρησιμοποιεί
ένα πετρελαιοκίνητο τζιπ.
(Ελευθεροτυπία 3/7/2011)

ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΝΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Απαγορευμένες είναι πλέον οι διακοπές για τους
περισσότερους Έλληνες. Έκκληση προς τους
ακτοπλόους από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Η δυσάρεστη αίσθηση αρκετών πολιτών ότι οι φετινές διακοπές θα είναι οι
τελευταίες, είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, καθώς η οικονομική κρίση θα αναγκάσει
τους περισσότερους να μείνουν στις πόλεις το
καλοκαίρι. Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΣΕΕ, έξι
στους δέκα Έλληνες δε θα πάνε διακοπές φέτος.
Το ψαλίδι στις αποδοχές, η ακρίβεια και η αισχροΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜ- κέρδεια και τα συνεχή πακέτα μέτρων λιτότητας,
αναγκάζει ακόμα και τους πολίτες που προς το
ΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Κατά 10% μειώθηκαν οι νεκροί τροχαίων ατυχη- παρόν αντέχουν, να αποφεύγουν τα περιττά έξοδα
μάτων στην Ελλάδα το 2010 σε σχέση με το 2009, και να σχεδιάζουν το πώς θα αντιμετωπίσουν το
και έφτασαν τα 116 ανά εκατομμύριο πολιτών, Χειμώνα που προβλέπεται ακόμα πιο δύσκολος.
σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Η πρόεδρος της Ένωσης, Γιάννη Καραντινάκη,
που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυ- δήλωσε ότι μια 4μελής οικογένεια χρειάζεται 600
ξέλλες. Την ίδια περίοδο, στην ΕΕ οι νεκροί τρο- ευρώ για να πάει στην Κρήτη ή στις Κυκλάδες,
χαίων ατυχημάτων μειώθηκαν κατά 11% και ήταν χωρίς βέβαια να υπολογίζουμε τα έξοδά της κατά
62, ανά εκατομμύριο πολιτών. Το 2010 σε σχέση τη διάρκεια των διακοπών. Η κα Καραντινάκη
με το 2009, τις μεγαλύτερες μειώσεις εμφανίζουν απηύθυνε έκκληση στους Έλληνες ακτοπλόους να
το Λουξεμβούργο με 33% , η Μάλτα με 29%, η πάρουν μέτρα και να προχωρήσουν σε προσφορές
Σουηδία και η Σλοβακία με 26%, ενώ αύξηση των για χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους.
νεκρών σημειώθηκε μόνο στην Πορτογαλία (+1%). (Αγγελιοφόρος 6/7/2011)
Στην Κύπρο η μείωση ήταν 15%. Σε σχέση με το
2001 η μείωση των νεκρών στην Ελλάδα το 2010, 800 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΤΟ Α΄6ΜΗΝΟ!
ήταν 30%, όταν στην ΕΕ ήταν 43%.
Με επιπλέον “δυναμικό” 800 εταιρειών ελληνι(Ελεύθερος Τύπος 5/7/2011)
κών συμφερόντων, το οποίο αναζητούσε, κατά κύριο λόγο, διέξοδο από την οικονομική κρίση στην
Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Το θέμα της απελευθέρωσης της πετρελαιοκίνη- Ελλάδα, ενισχύθηκε η βουλγαρική αγορά το πρώσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανοίγει και πάλι το εξάμηνο του 2011, όπως μετέδωσε το ιδιωτικό
η κυβέρνηση. Πριν από μερικές ημέρες ο νέος πρακτορείο ειδήσεων “Sofia News Agency”, επιυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνστα- καλούμενο ρεπορτάζ του βουλγαρικού ιδιωτικού
ντίνου μιλώντας στη Βουλή είπε χαρακτηριστικά: τηλεοπτικού σταθμού bTV. Σύμφωνα με το πρα«Θα επανεξετάσουμε την απαγόρευση της πε- κτορείο, πολλές από τις επιχειρήσεις ελληνικών
συμφερόντων μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία,
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Επίσης, στο ίδιο
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ρεπορτάζ σημειώνεται ότι μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους αναμένεται αύξηση των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων, που θα συσταθούν
στη γειτονική χώρα. Αναφέρεται, μάλιστα, πως
κάτι ανάλογο συμβαίνει και με ρουμανικής ιδιοκτησίας εταιρείες. Από επιχειρήσεις της Ελλάδας και της Ρουμανίας, δύο γειτονικές χώρες της
Βουλγαρίας και μέλη της ΕΕ, ανακοινώθηκε πως
μετακινήθηκαν στη Βουλγαρία, όχι μόνο για το
φορολογικό καθεστώς της- είναι το χαμηλότερο
σε όλη την ΕΕ- αλλά και για τη μακροοικονομική
της σταθερότητα, το φθηνό εργατικό δυναμικό, τις
ικανοποιητικές τιμές σε ακίνητα, ενοικιάσεις και
υπηρεσίες μεταφοράς. Πολλές από τις πρόσφατα
εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία ελληνικές επιχειρήσεις έχουν συσταθεί μόνο για την αγορά ακίνητης περιουσίας ή αυτοκινήτων, ωστόσο ένα μέρος
από αυτές δραστηριοποιείται ενεργά. Σύμφωνα με
στοιχεία του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία, οι ελληνικές επιχειρήσεις
απασχολούν περίπου 82.000 εργαζόμενους.
(Αγγελιοφόρος 5/9/2011)
«ΟΧΙ» ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ
Η παραχώρηση της Εγνατίας oδού σε ιδιώτες,
όπως προβλέπει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα,
θα έχει ως συνέπεια την αύξηση του αντιτίμου
των διοδίων, την περιορισμένη συντήρηση του
οδοστρώματος και την απαξίωση του παράπλευρου οδικού δικτύου, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι 240 εργαζόμενοι της «Εγνατίας Οδού
ΑΕ», οι οποίοι έκαναν χθες 24ωρη απεργία, αντιδρώντας στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης του αυτοκινητόδρομου. Στo πλαίσιo του μεσοπρόθεσμου
προγράμματος και του εφαρμοστικού νόμου,
προβλέπεται η παραχώρηση σε ποσοστό 100%
σε ιδιωτικά κεφάλαια του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας
οδού και τυχόν ανεκτέλεστων τμημάτων κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2012. «Ένας δρόμος 670 χλμ.,
που είναι κατασκευασμένος με χρήματα του δημοσίου, παραχωρείται σε ιδιώτες, ενώ έχει τις
δυνατότητες εκμετάλλευσης από το κράτος», επισήμανε ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων
στην Εγνατία οδό Δημήτρης Σημαιοφορίδης στη
διάρκεια χθεσινής παρουσίασης πρότασης για τη
διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του αυτοκινητόδρομου.
Η κατασκευή της Εγνατίας οδού, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχουν οι εργαζόμενοι, στοίχισε 5,7
δισ. ευρώ, με 55% συμμετοχή του δημοσίου, δηλαδή 3,2 δισ. ευρώ, και 45% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δηλαδή 2,5 δισ. Τα δάνεια έφτασαν το 1,1
δισ. ευρώ και σήμερα οφείλονται 610 εκατ. ευρώ,
εκ των οποίων τα 350 εκατ. ευρώ είναι επιστροφή
ΦΠΑ που έπρεπε να γίνει από το κράτος. Η καθαρή οφειλή είναι 250 εκατ. ευρώ.
(Μακεδονία 5/7/2011)

Ευρώπη η Toshiba. O Qosmio F750 3D μπορεί
επίσης να μετατρέπει 2D σε 3D. Όπως εξηγεί η
εταιρεία, χρησιμοποίησε έναν ειδικό ενεργό φακό
για να διαχωρίσει τις δύο παράλληλες εικόνες
και να τις κατευθύνει σε αριστερό και δεξί μάτι
αντίστοιχα. Συγχρόνως, ο ενεργός φακός επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει θέση μπροστά στον
υπολογιστή: διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα με
τεχνολογία face tracking, που εντοπίζει συνεχώς
τη θέση του προσώπου του χρήστη. Η τεχνολογία
αυτή δημιουργεί μια εκτεταμένη ζώνη θέασης σε
3D με καθαρές εικόνες. Ο Qosmio F750 μπορεί να
συνδεθεί σε 3D TV καλώδιο μέσω καλωδίου HDMI.
Ο ενεργός φακός επιτρέπει στη συσκευή να αναπαράγει 2D και 3D περιεχόμενο την ίδια στιγμή, χωρίς
να απαιτούνται ειδικά γυαλιά για τη θέαση 3D. Έτσι,
ο χρήστης μπορεί να βλέπει μια ταινία σε 3D ενώ
συγχρόνως διαβάζει από ένα σάιτ.
(in.gr 6/7/2011)
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΖΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 150 ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙ!

Φωτογραφία από το site της «Ημερησίας»: Χάρη
σε μια συνταρακτική αποκάλυψη ενός Βρετανού
επιστήμονα Γενετικής Μηχανικής και αν οι προβλέψεις του επαληθευτούν, ο πρώτος άνθρωπος
που θα ζήσει μέχρι τα 150, έχει ήδη γεννηθεί. Και
μάλιστα, ο πρώτος άνθρωπος που θα ζήσει για μία
χιλιετία θα είναι κατά μόλις 20 χρόνια νεώτερός του!

Μια συνταρακτική αποκάλυψη ενός Βρετανού επιστήμονα έρχεται να ταράξει τα νερά της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης και ειδικότερα της Γενετικής Μηχανικής. Εάν οι προβλέψεις του Aubrey
de Grey επαληθευτούν, τότε ο πρώτος άνθρωπος
που θα ζήσει για να δει τα 150α γενέθλιά του, έχει
ήδη γεννηθεί. Και μάλιστα, ο πρώτος άνθρωπος
που θα ζήσει για μία χιλιετία θα είναι κατά μόλις
20 χρόνια νεώτερός του. Ο ιατρός-γεροντολόγος
και επικεφαλής ενός επιστημονικού ιδρύματος,
αφιερωμένου στην έρευνα για τη μακροζωία, δόκτωρ de Grey, εκτιμά ότι οι γιατροί της εποχής του
θα έχουν όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, προκειμένου να «θεραπεύσουν» τη γήρανση, εξαλείφοντας
ασθένειες που έρχονται ως συνέπεια αυτής και
επεκτείνοντας το προσδόκιμο ζωής επ’ αόριστον.
«Θα έλεγα ότι έχουμε 50-50 πιθανότητες να φέρουμε τη γήρανση σε ένα, όπως θα το αποκαλούΑΛΜΑ ΑΦΙΞΕΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ, 20.000 ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ σα, αποφασιστικό επίπεδο ιατρικού ελέγχου μέσα
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
στα επόμενα 25 περίπου χρόνια», δηλώνει ο δρ.
Μεγάλη αύξηση των αφίξεων τουριστών σημει- de Grey κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, λίγο
ώθηκε στα νησιά τον Ιούνιο σε αντίθεση με την προτού πραγματοποιήσει μια διάλεξη στο ΒασιΑθήνα που σημειώθηκαν περίπου 20.000 ακυρώ- λικό Ινστιτούτο Επιστήμης της Βρετανίας. «Και
σεις διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της πόλης, αυτό που εννοώ είναι ο ίδιος ακριβώς τύπος ιαλόγω των πρόσφατων επεισοδίων στο κέντρο. Οι τρικού ελέγχου που έχουμε ενάντια στις πιο μολυαφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν στα αερο- σματικές ασθένειες της εποχής μας», προσθέτει
δρόμια της Ρόδου κατά 27%, της Κω κατά 25% ο Βρετανός καθηγητής. Ο de Grey φαντάζεται μια
και του Ηρακλείου κατά 18%, σε σχέση με το εποχή, όταν ο άνθρωπος θα επισκέπτεται το θεαντίστοιχο περυσινό μήνα. Την ίδια στιγμή η ει- ράποντα γιατρό του για μια τακτική «συντήρηση»,
κόνα έντρομων τουριστών που εγκατέλειπαν την η οποία, μέχρι τότε, θα περιλαμβάνει γονιδιακές
πλατεία Συντάγματος έκανε τον γύρο του κόσμου, και βλαστοκυτταρικές θεραπείες, αναζωογόνηση
σημαδεύοντας αρνητικά την πρωτεύουσα. Από το του ανοσοποιητικού συστήματος και μια σειρά
2008 τα αθηναϊκά ξενοδοχεία έχουν απολέσει το από άλλες προηγμένες ιατρικές τεχνικές που θα
30% των εσόδων τους.
τον διατηρούν σε καλή φόρμα.
(Καθημερινή 6/7/2011)
(Ημερησία 6/7/2011)
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΑΠΤΟΠ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3D ΧΩΡΙΣ
ΓΥΑΛΙΑ
Ένας φορητός υπολογιστής που μπορεί να αναπαράγει σε ένα παράθυρο περιεχόμενο 3D για
θέαση χωρίς ειδικά γυαλιά και παράλληλα σε ένα
άλλο περιεχόμενο 2D πρόκειται να διαθέσει στην

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΩΝ
Στη Σαντορίνη έχει ξεκινήσει το «πείραμα» του
νέου φορητού ψηφιακού δικτύου σεισμογράφων

που απέκτησε πρόσφατα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), στο πλαίσιο των ερευνητικών
προσπαθειών του. Σήμερα πραγματοποιήθηκε
η εγκατάσταση και του τρίτου σταθμού που, με
βάση τα πιο σύγχρονα μηχανήματα τα οποία λειτουργούν μέσω κινητής τηλεφωνίας, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο όλων
των σεισμολογικών δεδομένων από οποιοδήποτε
μέρος της ελληνικής επικράτειας στην Αθήνα.
«Η Σαντορίνη είναι ένα ήσυχο μέρος χωρίς βιομηχανικό θόρυβο και μας δίνει τη δυνατότητα να
δοκιμάσουμε πόσο καλή είναι η μετάδοση δεδομένων από εδώ προς την Αθήνα», δηλώνει στο
ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο υπεύθυνος του Φορητού Δικτύου
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σεισμολόγος,
Γεράσιμος Χουλιάρας, από την Σαντορίνη όπου
βρίσκεται. Αναφορικά με τις μικρές σεισμικές
δονήσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες στη Σαντορίνη ο κ. Χουλιάρας τονίζει ότι αυτό
είναι αφενός φυσιολογικό φαινόμενο και αφετέρου εντελώς τυχαίο. «Οπωσδήποτε η Σαντορίνη
είναι μία σεισμογενής περιοχή και ασφαλώς κάθε
τόσο μπορεί να έχει μικρούς σεισμούς που δεν
γίνονται αισθητοί. Δεν είμαστε εδώ επειδή μας
έχει δημιουργήσει κάποια ανησυχία αυτή η μικρή
σεισμική δραστηριότητα, κάτω από τρία ρίχτερ,
που δε γίνεται καν αισθητή και είναι ένα απόλυτα
σύνηθες φαινόμενο», επισημαίνει και προσθέτει
ότι «πρωτίστως θέλουμε να δοκιμάσουμε το δίκτυο της επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα το θέμα
της σεισμικής δραστηριότητας της Σαντορίνης
αφορά έναν άλλο τομέα που θα ερευνηθεί. Παράλληλα βέβαια θα βγάλουμε κι ένα πόρισμα αν
είναι τεκτονική ή ηφαιστειακή η δραστηριότητα»,
επισημαίνει ο κ. Χουλιάρας. Τέλος ο κ. Χουλιάρας
λέει πως αυτή τη στιγμή λειτουργούν τρεις σταθμοί στη Σαντορίνη, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε
ήδη ξεκινήσει και παρακολουθούμε τη σεισμική
δραστηριότητα και στέλνουμε τα δεδομένα σε
πραγματικό χρόνο στο Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών», ενώ εντός των ημερών θα ολοκληρωθεί
όλο το δίκτυο παρακολούθησης.
(Ελεύθερος Τύπος 23/6/2011)
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το Χρυσό Μετάλλιο Θεατρικής Αρχιτεκτονικής
κέρδισε η Ελλάδα, στην Έκθεση Σκηνογραφίας
που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια στην
Πράγα, με τη συμμετοχή δύο αρχιτεκτονικών γραφείων που εκπροσωπούσαν τη χώρα μας και τα
οποία μοιράστηκαν την κορυφαία διάκριση. Η
τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 20 Ιουνίου, είχε για νικητές τους αρχιτέκτονες Στέφανο Πάντο και Ανδρέα Σκούρτη του Γραφείου 75 για τη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου
και τους Θανάση Δεμίρη και Εύα Μανιδάκη του
γραφείου Flux Office για το Machine Theatre, που
πρόκειται να δημιουργηθεί στο Βοτανικό. Κοινός
θεματικός άξονας ήταν η μεταβλητότητα του χώρου ως στοιχείο της σύνθεσης και τη συνύπαρξή
τους με παλαιότερα κτίσματα, όπως συμβαίνει με
το διατηρητέο του Τσίλερ για τη Νέα Σκηνή και με
αρχαιολογικά ευρήματα για το Μachine Τheatre.
«Με το ερώτημα What’s theatre next», λέει ένας
εκ των νικητών, ο Ανδρέας Σκούρτης, «εμείς
απαντήσαμε μίνιμουμ κλίμακα και μάξιμουμ μεταβλητότητα. Η δουλειά μας είχε να κάνει με την
αρχιτεκτονική ως εργαλείο σκηνογραφίας», τονίζει καθώς εξηγεί ότι το ελληνικό περίπτερο είχε
διαδραστική λειτουργία, εφόσον με τη Νέα Σκηνή
του Εθνικού ο επισκέπτης είχε τη δυνατότητα να
«παίξει» φτιάχνοντας το δικό του θέατρο, ανάλογα
με το πού θα τοποθετούσε τα καθίσματα. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, όλοι μας. Αν και πιστεύαμε
στη δουλειά μας, πήγαμε ως αουτσάιντερ και καταλήξαμε με το χρυσό. Ηταν πολύ σημαντικό και
για τη γενικότερη ψυχολογία μας...».
(Το Βήμα 21/6/2011)
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σίας και την έκδοση μη αντιπροσωπευτικών ΠΕΑ.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους
φαινόμενα, ο ΣΜΗΒΕ ζητά την άμεση σύσταση
και λειτουργία της ΕΥΕΠΕΝ όπως αυτή προβλέπεται με το Ν. 3818/2010 και το Π.Δ. 72/2010
καθώς και την επίσπευση των διαδικασιών, με
στόχο τη σύσταση του μητρώου των Μόνιμων
Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Σύμφωνα με το Μητρώο των Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών ειδικότητες πέραν των
Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (κυρίως Π.Μ. & Α.Μ.) έχουν αποκτήσει άδεια διενέργειας επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού, χωρίς την άδεια για το κέλυφος,
το οποίο φαντάζει αρκετά οξύμωρο. Ο ΣΜΗΒΕ
επιφυλάσσεται για τις παραπάνω περιπτώσεις
αδειών άλλων ειδικοτήτων πλην Μ-Η Μηχ/κών,
πιστεύοντας ότι αυτές χρήζουν επανελέγχου.
n ΣΜ-Η ΒΕ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ζητούμε την άμεση εφαρμογή των ΠΕΑ στις
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ,
μισθώσεις ακινήτων, την ολοκλήρωση του ΜηΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕ- τρώου Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών
ΩΡΗΤΩΝ
ώστε να μη τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού
Προς: ΥΠΕΚΑ
και την προώθηση του θέματος των Μόνιμων
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 2279 του ΥΠΕΚΑ (22- Ενεργειακών Επιθεωρητών, ώστε να μην απο12-2010) για ακίνητα εμβαδού > 50 τ.μ. είναι υπο- κλείονται από την αγορά εργασίας συνάδελφοι
χρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής που δεν έχουν 10ετή σχετική προϋπηρεσία και
Απόδοσης (ΠΕΑ) από:
επιμένουμε στην αρχική μας θέση ότι οι Μ-Η
• 09/01/2011 για αγοραπωλησίες
Μηχ/κοί έχουν το απαιτούμενο επιστημονικό
• 09/07/2011 για μισθώσεις.
υπόβαθρο για διενέργεια ενεργειακών επιθεωΗ διαδικασία έκδοσης των ΠΕΑ για αγοραπω- ρήσεων χωρίς την προϋπόθεση προϋπηρεσίας.
λησίες τηρείται από 09/01/2011 από ένα τμήμα
προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών, διότι n ΠΣΧΜ-ΤΚΔΜ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΣΘ
το μητρώο των προσωρινών ενεργειακών επιθε- Κριτική αποτίμηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσωρητών ενημερώνεται σταδιακά. Η αξιολόγηση σαλονίκης και της διαδικασίας επικαιροποίησής
των υποβαλλόμενων αιτήσεων, η οποία επίσης του. Προοπτικές και προτάσεις άμεσης υιοθέτηολοκληρώνεται τμηματικά, υπερέβη κατά πολύ σης
την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία, ήτοι Πρόσφατα αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Ορ31/12/2010, ενώ εκκρεμεί η αξιολόγηση μέρους γανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης ένα σχέδιο
των ενστάσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών νόμου που στην ουσία είναι η έκθεση/ πρόταση
ενεργειακών επιθεωρητών.
των μελετητών προς τον Οργανισμό, για την επιΤην 05/07/2011, και μάλιστα τέσσερις ημέρες καιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου. Η συγκεπριν ξεκινήσει η έκδοση των ΠΕΑ για μισθώσεις κριμένη πρόταση παρουσιάστηκε σε εκδήλωση
τμημάτων κτιρίων, ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ στο Ολύμπιον και οι φορείς κλήθηκαν να αποη Παράταση της υποχρέωσης έκδοσης των ΠΕΑ στείλουν τις επισημάνσεις ή/και προτάσεις τους
έως τις 9 Ιανουαρίου 2012. Ο ΣΜΗΒΕ θεωρεί αδι- στη συνέχεια. Κατά συνέπεια, η διαδικασία στην
καιολόγητη την παράταση αυτή καθώς:
παρούσα φάση λαμβάνει χώρα επί της μελετητι• Για επτά μήνες εκδίδονται ΠΕΑ, για αγοραπωλη- κής πρότασης και όχι επί του Σχεδίου Νόμου του
σίες και ένταξη στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ- Οργανισμού.
ΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ». Συνεπώς υπάρχει η υποδομή Αξίζει να επισημανθεί ότι δόθηκε στη δημοσιγια να εφαρμοστεί η διαδικασία και στις μισθώ- ότητα ένα κείμενο που έχει εκπονηθεί εδώ και
σεις τμημάτων κτιρίων, προκαλώντας το ενδιαφέ- καιρό. Η μελέτη ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώρον των ιδιοκτητών και ενοικιαστών για εξοικονό- θηκε το 2009, δηλαδή ήδη 1,5-2 χρόνια, βρίσκεται
μηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση του στα συρτάρια του Οργανισμού. Στο διάστημα αυτό
ενεργοβόρου οικιακού τομέα.
η χώρα βιώνει πρωτοφανείς συνθήκες και αλλα• Επαναλαμβανόμενες παρατάσεις στην εφαρμο- γές, η πρόταση Σχεδίου Νόμου που είχε εκπογή της νομοθεσίας οδηγούν σε απαξίωσή της και νηθεί κινδυνεύει να καταστεί ανεπίκαιρη, χωρίς
ταυτόχρονα αναδεικνύουν το ΠΕΑ σε ένα ακόμα δυνατότητα εφαρμογής. Ουσιαστικά, η πρόταση
τυπικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της διαδικα- Σχεδίου Νόμου απηχεί μια κατάσταση προ της
σίας πώλησης ή ενοικίασης, υποβαθμίζοντας τον δημοσιονομικής κρίσης, του μνημονίου, της συρπραγματικό του σκοπό, που είναι η καταγραφή της ρίκνωσης του δημοσίου τομέα, των αλλαγών στα
ενεργειακής κατανάλωσης και η μείωση της σπα- Υπουργεία, του Καλλικράτη (μεταγενέστερος της
τάλης ενέργειας σε ατομικό και εθνικό επίπεδο.
μελέτης), κ.λπ.
• Οδηγεί στην περαιτέρω μείωση της αγοράς ερ- Ήδη οι εθνικοί (και βέβαια οι περιφερειακοί) στόγασίας των μηχανικών – επιθεωρητών. Ο κλάδος χοι, πολιτικές, δυνατότητες -όπως σχηματοποιήδη αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση ως αποτέλεσμα ούνται με τις δημόσιες πολιτικές που «τρέχουν»της γενικότερης οικονομικής ύφεσης. Η εφαρμο- έχουν αρχίσει να απέχουν από τους αντίστοιχους
γή της έκδοσης των ΠΕΑ για μισθώσεις τμημά- του Ρυθμιστικού. Ταυτόχρονα, “ad hoc” σχέδια
των κτιρίων, θα έδινε έστω μία πνοή στην αγορά και μελέτες (Master Plan Υποδομών Μεταφορών,
εργασίας.
Θεσσαλονίκη 2012, κ.ά.) τείνουν να δημιουργή• Κινδυνεύει το αρμόδιο Υπουργείο και η νέα δι- σουν τετελεσμένα και να διαμορφώσουν ένα διαοίκησή του να χαρακτηριστούν ως υποχείριο της φορετικό περιβάλλον. Αντίστοιχο ζήτημα υπάρχει
Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. αναστέλλοντας, καθ’ υπόδειξη μίας αναφορικά με τα διοικητικά–εποπτικά όργανα του
ομοσπονδίας, την εφαρμογή της νομοθεσίας.
Ρυθμιστικού και τη σύνθεσή τους, όπου το κείΣε ότι αφορά τα ΠΕΑ για αγοραπωλησίες, σε ορι- μενο παρωχημένα πλέον αναφέρεται σε Νομαρσμένες περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο χιακά συμβούλια και Υ.ΜΑ.Θ. Εντυπωσιακή είναι
αυτά να εκδίδονται εξ αποστάσεως, χωρίς να δι- επίσης η απουσία αναφοράς ή σύνδεσης με τα
ενεργεί ο επιθεωρητής την απαιτούμενη αυτοψία εθνικά χωροταξικά για τη βιομηχανία, ΑΠΕ, τουστο υπό επιθεώρηση κτίριο ή τμήμα κτιρίου. Αυτό ρισμό, κλπ.
έχει ως αποτέλεσμα τον εκφυλισμό της διαδικα- Γενικότερα είναι παράδοξο και όχι ορθό, να παραμένει σε διαβούλευση -εν γνώσει των Δημοσί-
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ων Αρχών- ένα μη επικαιροποιημένο σχέδιο, το
οποίο δημιουργεί περαιτέρω ασάφειες, ανεξαρτήτως της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί στη
συνέχεια. Πλην όμως, η ανάγκη κατ’ ελάχιστο της
σύγκλισης των διαφόρων σχεδίων και της επικαιροποίησης των φορέων που αναφέρονται σε αυτό,
παραμένει.
Σημαντικότερο όμως είναι να ξεκινήσει πρώτα κανείς από μια αποτίμηση της εφαρμογής του προηγουμένου νόμου 1561/85, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το Ρυθμιστικό σχέδιο της Ευρύτερης
Περιοχής Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης. Στα 25 χρόνια περίπου
που μεσολάβησε το Ρυθμιστικό, δεν επιβεβαίωσε
τις προσδοκίες των εμπνευστών του. Το γιατί ένα
-κατά κοινή ομολογία- καλό σχέδιο/ πρόγραμμα
δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, πρέπει να αναζητηθεί και σε θέματα που
εντοπίζονται πέρα από τις πρόνοιές που περιλάμβανε. Η όποια δηλαδή προσπάθεια αποτίμησης,
δεν πρέπει να περιοριστεί στο τι προέβλεπε και
τι εφαρμόστηκε, αλλά και στο γιατί δεν εφαρμόστηκε. Να αναδειχθούν έτσι οι δομικές εκείνες
αδυναμίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (θεσμικές – οργανωτικές - λειτουργικές) και αναλόγως,
είτε να βρεθεί τρόπος να υπερκεραστούν, είτε να
επέλθει ένας «ιστορικός συμβιβασμός». Μέσα σ’
αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ιδωθούν και θέματα
όπως της αδρανοποίησης και εν συνεχεία, κατάργησης του Συμβουλίου του Ρυθμιστικού και κατ’
επέκταση της μεταφοράς ισχύος στην κεντρική
διοίκηση, της αδυναμίας θεσμοθέτησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), του παροπλισμού
του ίδιου του Οργανισμού, όσον αφορά στη στελέχωσή του, κ.λπ.
Η αποτίμηση αυτή δεν είναι γνωστό αν θα λάβει
χώρα στο πλαίσιο της μελέτης του νέου Ρυθμιστικού. Στη διαβούλευση αναφορικά με την Α’ Φάση
της Μελέτης περιλαμβάνονταν αναφορά στην
ύπαρξη αποτίμησης του ΡΣΘ του ’85. Ωστόσο,
τα συμπεράσματά της και ο βαθμός εμβάθυνσής
της, δεν έγιναν ακόμη γνωστά και κατ’ επέκταση
παραμένει ασαφές αν αποτελεί μια πρωτίστως τεχνοκρατική ή πολιτική αποτίμηση της εφαρμογής
του Ν. 1515/85. Σε κάθε περίπτωση, η ειλικρίνεια
είναι κάτι που θα βοηθήσει να κινητοποιηθούν οι
κοινωνικές ή/ και οικονομικές εκείνες δυνάμεις,
που παραμένουν σε «αργούσα κατάσταση», οδηγώντας την πόλη σε κοινωνικό και αναπτυξιακό
τέλμα.
Εν απουσία μιας σοβαρής αποτίμησης των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Ρυθμιστικού
του ’85, προβληματίζει ιδιαίτερα η σκοπιμότητα
επέκτασης των ορίων. Αν η προσπάθεια εφαρμογής του Ρυθμιστικού του ’85 σε μια περιοχή του
μεγέθους της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης κρίνεται ανεπιτυχής, τότε γιατί διευρύνεται
το πείραμα;
Το επόμενο σημαντικό ζήτημα είναι ότι στο προτεινόμενο σ/ν καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι,
χωρίς όμως να γίνεται αναφορά ποιό είναι το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είναι αποδεκτό για τη
περιοχή και με βάση το οποίο καθορίστηκαν οι
στόχοι αυτοί. Ο κάθε φορέας της πόλης έχει διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης στο μυαλό του. Ποτέ
δεν έγινε μια διαβούλευση για να συμφωνηθεί
προς τα που θα πάει η πόλη στις αρχές του 21ου
αιώνα. Τι πόλη θέλουμε;
Ένα τουριστικό και εμπορικό πόλο; Μια πόλη της
καινοτομίας; Ένα λιμάνι είσοδο στα Βαλκάνια;
Ένα ενεργειακό κόμβο; Θέλουμε η πόλη και η ευρύτερη περιοχή να αναπτυχθεί μόνο εμπορικά και
οικιστικά; Όλα τα παραπάνω; Από που θα προέρχονται τα έσοδα των κατοίκων της; Πόση αναμένεται να είναι η μεταβολή του πληθυσμού; Τι είδους
υποδομές θα γίνουν, με βάση το μοντέλο που θα
επιλεχθεί; Και πολλά άλλα ερωτήματα αυτού του
τύπου. Όταν απαντηθούν και συμφωνηθούν, το
επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός των στρατηγικών στόχων.
Το σχέδιο του ΟΡΘ θα έπρεπε να είναι δομημένο
γύρω από συγκεκριμένα θέματα, όπως (ενδεικτικά από το σχέδιο του Λονδίνου):
• Συνολική εικόνα, τάσεις και ευρύτερο πλαίσιο
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• Όραμα για την πόλη και ‘τόποι’
• Άνθρωποι (κατοικία και κοινωνικές υποδομές)
• Οικονομία
• Κλιματική αλλαγή
• Μεταφορές
• Τόποι και χώροι διαβίωσης
• Εφαρμογή, παρακολούθηση και αναθεωρήσεις
Αντίθετα στο σχέδιο νόμου αναφέρονται περί τους
250 γενικούς, ειδικούς, τομεακούς κλπ στόχους
για τη χωροταξική, οικιστική και περιβαλλοντική
οργάνωση της περιοχής. Αν και η στοχοθεσία είναι η κύριος κορμός ενός Ρυθμιστικού, ο αριθμός
αυτός είναι υπερβολικός.
Προκύπτει από τη συνεχή παράθεση παραπλήσιων στόχων που συχνά επικαλύπτονται καθώς
ουσιαστικά έχουν «ξεπατικωθεί» (copy–paste)
από τα διάφορα κείμενα των διεθνών συναντήσεων-συνεδρίων για το περιβάλλον, τη χωροταξία,
οδηγίες της ΕΕ κλπ., Θα έπρεπε να έχει καταβληθεί προσπάθεια να ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο και
κατά πολύ λιτότερο κείμενο, χωρίς επικαλύψεις
σε στρωτή και κατανοητή γλώσσα. Το κείμενο θυμίζει περισσότερο έκθεση ιδεών.
Αντιστοίχως με τους στόχους, στο σχέδιο νόμου
αναφέρονται άλλες 200 περίπου «παρεμβάσεις»,
μελέτες, προγράμματα προστασίας ή αξιοποίησης, κλπ δράσεις, έργα και υποδομές που «προωθούνται» κατά αόριστο τρόπο για τη ρύθμιση του
ενός η του άλλου θέματος, χωρίς βεβαίως χρονικά
ή άλλα δεδομένα. Μια εκατοντάδα τουλάχιστον είναι οι μελέτες ανάπλασης, αστικής αναγέννησης,
διευθέτησης κλπ, για όλες σχεδόν τις περιοχές
του Συγκροτήματος, των λοιπών αστικών κέντρων
και της Μητροπολιτικής περιοχής. Αν και ως
πολίτες και βεβαίως ως μηχανικοί, θα ήμασταν
ιδιαιτέρως ευτυχείς για μια τέτοια πληθώρα δημοσίων έργων στην περιοχή του Ρυθμιστικού (για
να «πιάσουμε» τους στόχους θα πρέπει να «ξεκινούν» 10 μελέτες-προγράμματα κάθε χρόνο για
τα 15 χρόνια ισχύος του Ρυθμιστικού), η εμπειρία
παλαιότερων εποχών (δημοσιονομικά πολύ ευτυχέστερων της σημερινής) και οι προοπτικές του
μέλλοντος καθιστούν τις αναφορές έκδηλα μη
υλοποιήσιμες.
Άλλη μια σημαντική παράμετρος, είναι ότι στο σ/
ν δε γίνεται καμία αναφορά για τις χρήσεις γης,
αποφεύγοντας να καταπιαστεί ουσιαστικά με το
σημαντικότερο θέμα της χωροθέτησης των διαφόρων δραστηριοτήτων. Εκτιμούμε ότι η απουσία
του μοντέλου ανάπτυξης στον αρχικό σχεδιασμό,
οδηγεί ουσιαστικά στην αδυναμία καθορισμού
των χρήσεων γης. Η συνέπεια αυτού είναι να μην
είναι δυνατή μελλοντικά η χωροθέτηση των διαφόρων δραστηριοτήτων, αν προκύψουν δυσκολίες
στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων, κλπ. Και φυσικά να μείνει έτσι το σ/ν
και στην τελική μορφή, στην εφαρμογή του θα δημιουργήσει άπειρα προβλήματα για όλες τις δραστηριότητες. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από
το άρθρο 23 παράγραφος 4.1 όπου προβλέπεται η
πολιτική προστασίας και ασφάλειας για βιομηχανικά ατυχήματα, η οποία βασίζεται μεταξύ άλλων,
στη χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων SEVESO,
καθώς και στη μετεγκατάσταση ήδη υπαρχόντων
εκτός αστικών περιοχών (?) σε περιοχές με ειδικές απαιτήσεις χωροθέτησης.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την
εφαρμογή της οδηγίας SEVESO (ΚΥΑ 12044/619/
ΦΕΚ376Β/2007) για βιομηχανίες που εμπίπτουν
στην κατηγορία αυτή, δεν προβλέπονται μετεγκαταστάσεις, αλλά κατάλληλος σχεδιασμός χρήσεων γης.
Είναι προφανές το αντιφατικό των διατάξεων
υφιστάμενων και υπό διαβούλευση, όπως επίσης
είναι προφανές ότι για τις περισσότερες από τις
βιομηχανίες αυτές, η μετεγκατάσταση δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Το κόστος μετεγκατάστασης
παραδείγματος χάρη για διυλιστήριο ή δεξαμενές
αποθήκευσης καυσίμων είναι μεγαλύτερο από το
κόστος αρχικής εγκατάστασης και συνεπώς οι
διατάξεις του σχεδίου νόμου, ισοδυναμούν ουσιαστικά με παύση λειτουργίας της εγκατάστασης.
Και εδώ αξίζει να επισημάνουμε την αποβιομηχάνιση της περιοχής, που γίνεται με ραγδαίους
ρυθμούς και την ακόλουθη αύξηση της ανεργίας.

Οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην οδηγία
SEVESO για τη περιοχή ανέρχονται σε 27 περίπου, με σημαντικό αριθμό εργαζομένων σε αυτές.
Και δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι για κάθε
εργαζόμενο σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις,
αντιστοιχούν 3-4 εργαζόμενοι σε άλλες εταιρίες
(συντήρησης, παροχή υπηρεσιών, εφοδιασμού,
κλπ). Ο αντίκτυπος λοιπόν μιας τέτοιας κίνησης
θα είναι το κλείσιμο αυτών των εγκαταστάσεων
και η αύξηση και άλλο της ανεργίας. Και επανερχόμαστε στο ερώτημα που θέσαμε πριν για το
μοντέλο ανάπτυξης.
Η σημερινή μορφή αφήνει την εντύπωση ότι το
σ/ν ενδιαφέρεται μόνο για τις πολεοδομήσεις και
την ανάπτυξη μόνο του κλάδου της οικοδομής και
ίσως των συναφών υποδομών. Όμως αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, έχει αποδειχθεί καταστροφικό
για τη χώρα -και οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά. Στην ουσία δεν παράγει, αλλά καταναλώνει μόνο.
Σε πρόσφατη παρουσίαση στο ΤΕΕ ΤΚΜ με θέμα
την πρόταση της ΟΕ για το σχέδιο του ΟΡΘ, έγινε
σχετική παρουσίαση από τον Δρ. Ν. Καραδημητρίου (UCL, Bartlett School of Planning) με θέμα
«Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διακυβέρνηση: Η
εμπειρία του Λονδίνου - Οργανώνοντας το χώρο
σε βάθος χρόνου». Βάζουμε τα ίδια ερωτήματα
με αυτά του ομιλητή, προσδοκώντας σε μια απάντηση:
• Ποιος είναι αρμόδιος για τη διακυβέρνηση του
χώρου τον οποίο καλύπτει το ΡΣ;
• Πώς εξασφαλίζεται ότι το ΡΣ θα ανταποκριθεί
στις ανάγκες των καιρών εάν σε μερικά (π.χ. 2-3)
χρόνια αλλάξουν τα οικονομικά και πληθυσμιακά
δεδομένα (κρίση, μετανάστευση κλπ.);
• Πώς αντιμετωπίζεται η αλληλοσυσχέτιση μεταξύ θεματικών ενοτήτων; (π.χ. μεταφορές και
αστική ανάπτυξη, διεθνοποίηση και μεταφορές,
διεθνοποίηση και κοινωνική προστασία κλπ.)
• Πώς εξασφαλίζεται η δημοκρατική νομιμοποίηση του Σχεδίου; (από τα άλλα επίπεδα διακυβέρνησης αλλά και τους πολίτες) Πώς εξασφαλίζεται
ο συντονισμός μεταξύ πολιτικών του ΡΣ και άλλων φορέων με παρόμοιες κλαδικές η θεματικές
αρμοδιότητες;
• Τι γίνεται αν κάποιος αγνοήσει το ΡΣ;
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Περιφερειακό Τμήμα
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, προτείνει τα
παρακάτω:
1. Πριν από όποια δημόσια διαβούλευση για το
σ/ν του ΟΡΘ, θα πρέπει να γίνει διαβούλευση για
το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής, με ευρεία
συμμετοχή όλων των φορέων και των κοινωνικών
εταίρων. Στη συνέχεια να γίνει η αποτίμηση του
μοντέλου. Και η δημοκρατία επιβάλει την ευρεία
ενημέρωση όλων των κοινωνικών εταίρων και
διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Οι αποφάσεις που
δεσμεύουν και υποθηκεύουν το μέλλον της περιοχής, δεν μπορεί και δεν πρέπει να λαμβάνονται
με συνοπτικές και κλειστές διαδικασίες. Η όλη
διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε ένα
εξάμηνο.
2. Στην συνέχεια μπορεί να προχωρήσει η θεσμοθέτηση ενός σχεδίου στρατηγικού χαρακτήρα ως
Ρυθμιστικού. Το συγκεκριμένο σχέδιο δε χρειάζεται να ξεπερνάει τις 10 σελίδες και το περιεχόμενό του να αφορά σε αρχές και στόχους για
την περιοχή, με σαφή καθορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου, που θα βγει μέσα από ευρεία και
δημόσια διαβούλευση. Απαιτείται ενίσχυση της
αντίληψης ότι βασικός συντελεστής της επιτυχίας κάθε σχεδιαστικού/ προγραμματικού εγχειρήματος αποτελεί πάνω από όλα, η κατασκευή ενός
πλαισίου συναίνεσης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και τα επίπεδα της διοίκησης, ως
βάση νομιμοποίησης, αλλά και υποστήριξης της
υλοποίησης των επιδιώξεων και επιλογών. Αυτό
αποτελεί πολύ πιο καθοριστικό παράγοντα από το
ίδιο το τεχνικό περιεχόμενο του σχεδίου ή προγράμματος, γεγονός που άλλωστε απορρέει και

από τη διεθνή εμπειρία και πρακτική. Εφεξής,
λοιπόν, η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δομές
και στις διαδικασίες (διαβούλευση, συμμετοχή,
κ.λπ.).
3. Άμεση προώθηση ενός αναλυτικού σχεδίου
χρήσεων γης και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων
(χαρακτήρα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και
Επιχειρησιακού Σχεδίου, ταυτόχρονα), που θα
αντιμετωπίζει το σύνολο της περιοχής της Μητροπολιτικής Ενότητας με διαφορετικές κλίμακες σχεδιασμού στον αστικό και στον εξωαστικό
χώρο, ώστε να διασφαλιστεί έγκαιρα η ωριμότητα
και η επίτευξη της μέγιστης δυνατής συνέργειας
για την υλοποίηση παρεμβάσεων, όταν θα ξεκινήσει η νέα προγραμματική περίοδος.
4. Aποδοχή ως περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού της περιοχής που αντιστοιχεί στη Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τον Καλλικράτη.
Η ευθύνη που αναλογεί στον κάθε ένα από εμάς,
σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, είναι
πολύ μεγάλη. Ο πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών
Μηχανικών Περιφερειακό τμήμα Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας, υποβάλει τις προτάσεις
του, θεωρώντας ως καθήκον του να κάνει αυτό,
συναισθανόμενο τη σοβαρότητα του Ρυθμιστικού
Σχεδίου, καθόσον επηρεάζει τη ζωή εκατοντάδων
συναδέλφων και όλων των πολιτών της περιοχής.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία
στην περαιτέρω επεξήγηση και εξειδίκευση των
προτάσεών μας.
n ΔΚΜ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τετάρτη 16/6/2011 πραγματοποιήθηκε η
συνάντηση του Προεδρείου της ΔΚΜ/ΤΚΜ με το
Δ.Σ. του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων
Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας (Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ
& Κ.Μ.),στα γραφεία του Συνδέσμου στη Θεσσαλονίκη.
Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια των επαφών με
κλαδικούς συλλόγους και συνδέσμους, που πραγματοποιεί η νέα διοίκηση της ΔΚΜ/ΤΚΜ με σκοπό την επικαιροποίηση των θέσεων της παράταξης και την ανάληψη πρωτοβουλιών για θέματα
που αφορούν την επαγγελματική επιβίωση των
συναδέλφων στο ραγδαία επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα και έγινε ενημέρωση από την πλευρά
του Συνδέσμου για προβλήματα που αφορούν τη
διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό στους διαγωνισμούς κατασκευής Δημοσίων Έργων, σε μια
εγχώρια αγορά στην οποία η επαγγελματική ύλη
του κλάδου συνεχώς συρρικνώνεται. Με αφορμή μάλιστα και τις τελευταίες καταγγελίες του
Συνδέσμου για την καταχρηστική εφαρμογή των
διαδικασιών ανάθεσης με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, καθώς και για καταχρηστική προσθήκη
«ειδικών όρων» στις διακηρύξεις, ο πρόεδρος
της Δ.Ε. ΔΚΜ/ΤΚΜ κ. Μήτρου επανέλαβε τη
θέση της παράταξης ότι θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα από την πλευρά της
Δημόσιας Διοίκησης, ώστε το σύστημα μελέτηκατασκευή να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις έργων που το θεσμικό πλαίσιο ορίζει ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή «σε έργα που απαιτούνται ειδικοί
τρόποι κατασκευής ή ιδιομορφίες τεχνογνωσίας» .Επιπλέον επειδή το προηγούμενο κριτήριο
προφανώς γίνεται αντικείμενο ερμηνείας από τα
όργανα που γνωμοδοτούν, η ΔΚΜ/ΤΚΜ δεσμεύτηκε να διερευνήσει την πρόοδο των εργασιών
της σχετικής ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί
από το ΥΠΟΜΕΔΙ, για τη θέσπιση αυστηρών κανόνων και ορίων στην εφαρμογή του συστήματος
προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη-κατασκευή
και στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος του
Τεχνικού Επιμελητηρίου. n
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ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ
ΤΟ …ΣΚΟΤΑΔΙ
ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
Ο πραγματικά σκοτεινός ουρανός στην Ελλάδα
είναι, πλέον, είδος εν ανεπαρκεία, εξαιτίας του
φωτός από τις πόλεις. Γι’ αυτό και οι ερασιτέχνες
αστρονόμοι ανά τη χώρα έχουν επιδοθεί σε ένα
ιδιόμορφο κυνήγι του σκοταδιού, προκειμένου
να μπορούν να θαυμάσουν με την άνεσή τους τα
αστέρια, τους γαλαξίες, τα νεφελώματα και τα
αστρικά σμήνη, που κοντά στα φώτα των πόλεων,
γίνονται «αόρατα».
Στο πλαίσιο αυτό, από την Παρασκευή 29 έως την
Κυριακή 31 Ιουλίου 2011, ερασιτέχνες αστρονόμοι απ’ όλη την Ελλάδα και την Κύπρο θα συγκεντρωθούν στις κατασκηνώσεις Κουρούνας στους
Φιλιππαίους Γρεβενών, όπου θα πραγματοποιηθεί
για πέμπτη συνεχή χρονιά η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων.
Μετά τον Πάρνωνα, την Εύβοια και τις Θερμοπύλες, οι διοργανωτές επέλεξαν την κατασκήνωση
στους Φιλιππαίους, σε μια περιοχή που διαθέτει
πολύ σκοτεινό ουρανό και μπορεί να προσφέρει
τις σχετικές ανέσεις στους ερασιτέχνες αστρονόμους. Άλλωστε αυτή η τοποθεσία έχει επιλεγεί
και για την ανέγερση του αστεροσκοπείου στον
Όρλιακα, με πρωτοβουλία του Γρεβενιώτη καθηγητή αστροφυσικής και επιστήμονα της NASA,
Θανάση Οικονόμου.
Τη διοργάνωση της φετινής πανελλήνιας εξόρμησης ανέλαβε ο δραστήριος Όμιλος Φίλων Αστρονομίας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει στο
ενεργητικό του πολλές πετυχημένες δραστηριότητες αστρονομικού περιεχομένου στην Ελλάδα
αλλά και στο εξωτερικό (επισκέψεις σε σχολεία,
σεμινάρια αστρονομίας, ταξίδια για εκλείψεις ή
άλλα φαινόμενα, διοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου αστρονομίας).
Για την Κυριακή 31 Ιουλίου, η οποία είναι και η τελευταία ημέρα της εξόρμησης, έχει προγραμματιστεί αστροβραδιά για τους κατοίκους της περιοχής, η οποία θα ξεκινήσει στις 8 το απόγευμα. Στο
κοινό θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο κ. Αντ. Ίτσιος
εκ μέρους του Ο.Φ.Α., ο καθηγητής του Α.Π.Θ. κ.
Γιάννης Σειραδάκης και ο Δήμαρχος Γρεβενών
κ. Κουπτσίδης, ενώ στη συνέχεια θα δοθεί διάλεξη με θέμα το Αστεροσκοπείο στον Όρλιακα
από τον αστροφυσικό κ. Θανάση Οικονόμου. Στην
συνέχεια οι επισκέπτες θα μπορέσουν να θαυμάσουν τις ομορφιές του καλοκαιρινού ουρανού
μέσα από τηλεσκόπια και κιάλια των ερασιτεχνών
αστρονόμων και να γνωρίσουν τους αστερισμούς
μέσω της Ουρανογραφίας. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της εξόρμησης: http://
astroexormisi2011.ofa.gr/ ή στην ιστοσελίδα του
ΟΦΑ: http://www.ofa.gr. n

ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΕΤΗΣΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
του κύριου διαμήκους οπλισμού, κυρίως δε σε
αύξηση του ποσοστού του εγκάρσιου οπλισμού
(συνδετήρων). Στην εργασία των Δήμητρας Σφήκα και Γιώργου Πνευματικού, που απέσπασε το
δεύτερο βραβείο στη θεματική περιοχή ΠΜ, ΑΤΜ,
ΑΜ, ΧΩΡ., εξετάζονται οι βασικοί παράγοντες
που επηρεάζουν τη διατμητική αντοχή των υπεροπλισμένων πολύ κοντών δοκών, όπως είναι ο
λόγος του διατμητικού ανοίγματος προς το ύψος
της διατομής, το μέγεθος του κύριου διαμήκους
οπλισμού, το ποσοστό των συνδετήρων, το ποσοστό του κατανεμημένου οριζόντιου οπλισμού και
η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος των δοκών.
Από την εργασία προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά
συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά των
πολύ κοντών φορέων σε διάτμηση: 1)Αποδεικνύεται πειραματικά και θεωρητικά ότι αυξημένα
n ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΦΗΚΑ- ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: ποσοστά εγκάρσιου οπλισμού συντελούν σε αύΠΩΣ ΟΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΕΣ ΔΟΚΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙ- ξηση της διατμητικής αντοχής των πολύ κοντών
φορέων (τοιχωμάτων και δοκών), 2) Τα θεωρητιΝΟΥΝ ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ
Οι πολύ κοντές δοκοί από οπλισμένο σκυρόδεμα κά αποτελέσματα υπολογισμού της διατμητικής
αστοχούν διατμητικά κατά κανόνα από συντριβή αντοχής των πολύ κοντών φορέων που προκύτου σκυροδέματος στο πάνω μέρος της νοητής πτουν από τη νέα αναλυτική σχέση που διατυπώαντηρίδας που ενώνει το συγκεντρωμένο φορτίο θηκε στην εργασία συμφωνούν με τα πειραματικά
αποτελέσματα, 3) Οι υπεροπλισμένοι φορείς πακαι την αντίδραση.
Όμως, πειραματικό πρόγραμμα που έχει διεξα- ρουσιάζουν καλύτερη λειτουργική συμπεριφορά
χθεί στο Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου και αυξημένη πλαστιμότητα έναντι των κανονικά
Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας του οπλισμένων φορέων. Έτσι, η υπερόπλιση (αύΑ.Π.Θ., δείχνει ότι η διατμητική αντοχή των πολύ ξηση του ποσοστού των συνδετήρων πέραν των
κοντών δοκών μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, πέ- συνηθισμένων ορίων) των πολύ κοντών φορέων
ραν από τη συντριβή του σκυροδέματος, όταν η είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις κατασκευές.
4) Η εργασία έχει πιλοτικό χαρακτήρα. Ανοίγει
δοκός υπεροπλιστεί.
Η υπερόπλιση έγκειται σε σημαντική αύξηση δρόμο για περαιτέρω έρευνα των παραγόντων
που επηρεάζουν την αντοχήκαι συμπεριφορά των
πολύ κοντών υπεροπλισμένων φορέων.cxvc. n

Συνέχεια από τη σελίδα 7
ραμορφώσεων επιτυγχάνεται σημαντική μείωση
των απαιτούμενων διατομών με αποτέλεσμα την
εξοικονόμηση υλικού και τη μείωση του ίδιου βάρους της κατασκευής. Επιπλέον, η προτεινόμενη
λύση μόρφωσης στεγάστρου με μεταλλικούς
φορείς τύπου MBSN παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι δεν απέχει πολύ στη μόρφωση της από
τις συμβατικές μεταλλικές κατασκευές. Ως εκ
τούτου, τόσο ο σχεδιασμός όσο και η κατασκευή
τέτοιων στεγάστρων μπορούν ως ένα βαθμό να
τυποποιηθούν και η λύση αυτή να έχει αξιόλογες
δυνατότητες εφαρμογής. Παράλληλα, το κόστος
εφαρμογής εξ’ αιτίας της μειωμένης απαίτησης
σε υλικό-διατομές φορέων είναι, τηρουμένων,
των αναλογιών μικρό.

4 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Θ’ ΑΝΟΙΞΟΥΝ
ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ BON JOVI!
Ποιος θ’ ανοίξει τη συναυλία των Bon Jovi στην
Αθήνα; Τέσσερις Έλληνες αρχιτέκτονες (οι τρεις
ακόμη φοιτητές στο ΕΜΠ)! Και μάλιστα αδέλφια.
Το όνομα αυτών; Brothers In Plugs. Όπως μαθαίνουμε από δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα
Νέα» (07/07/2011), ο Βασίλης Αρωνίδης παίζει
κιθάρα και τραγουδάει, ο αδελφός του Δαμιανός
πλήκτρα και φωνή, ο άλλος αδελφός ο Κοσμάς
μπάσο, ο Ηλίας, μαζί με τα αδέλφια του κι αυτός,
παίζει τύμπανα.
Τα αυτιά των Bon Jovi που τους άκουσαν, εκτίμησαν το ροκ που παίζουν, ροκ με αέρα 60s και 70s,
αλλά ηχηρό και σημερινό επίσης. Δεν είναι μόνο
η μουσική που τους ενώνει, τους ενώνουν και οι
σπουδές τους στην Αρχιτεκτονική.
Αυτόν τον καιρό ετοιμάζουν και τον πρώτο τους
δίσκο. Θα λέγεται «The day just begun» και δεν
θα αργήσει να κυκλοφορήσει, αν κρίνει κανείς
από τη φόρα που έχουν πάρει τα αδέλφια.
Η καθημερινότητά τους βέβαια δεν είναι μόνο

μουσική, αν και η μουσική έχει, όπως φαίνεται,
καθημερινά παρουσία στη ζωή τους. «Και οι τέσσερις ασχολούμαστε με την Αρχιτεκτονική» λένε.
«Οι τρεις μικρότεροι ακόμη σπουδάζουμε στο
ΕΜΠ ενώ ο Κοσμάς ήδη δουλεύει και ως αρχιτέκτονας. Η καθημερινότητά μας είναι ιδιαίτερα
φορτωμένη τον τελευταίο καιρό καθώς προσπαθούμε να συνδυάσουμε τη σχολή με τη δουλειά
και τη μουσική, τρέχοντας και προσπαθώντας να
παραμένουμε ενθουσιασμένοι με ότι αγαπάμε να
κάνουμε. Παράλληλα με τις προσωπικές ασχολίες
μας, παραβρισκόμαστε στις πρωτοφανείς συγκεντρώσεις των κομματικά αχρωμάτιστων πολιτών,
συζητάμε στις πλατείες για την πόλη, τη χώρα και
τον κόσμο μιας άμεσης Δημοκρατίας, έτσι όπως
την οραματιζόμαστε». n
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής στο
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (Π.Μ.Σ. - Ο.ΔΙ.Μ.), που οργανώνει το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας
και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και της Μηχανικής της Διοίκησης.
Το Π.Μ.Σ. Ο.ΔΙ.Μ. στοχεύει να προσδώσει στους αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας,
πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας.
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 12 μήνες και περιλαμβάνει την παρακολούθηση 9 μαθημάτων σε δύο εξάμηνα, καθώς και εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το τελευταίο πεντάμηνο του προγράμματος. Τα
μαθήματα του Π.Μ.Σ. διεξάγονται απογευματινές ώρες κατά τις εργάσιμες
ημέρες της εβδομάδας.
Στο Π.Μ.Σ. Ο.ΔΙ.Μ. γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών
Σχολών, Πτυχιούχοι Θετικών και Οικονομικών Επιστημών, καθώς επίσης
και Πτυχιούχοι άλλων ισότιμων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Για
μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα διακριθούν κατά τη φοίτησή τους, προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών.
Για πληροφορίες και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς
www.fme.aegean.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 22710-35422.n

Διαθέσιμος στα γραφεία της
ΕΝΕΠΡΟΤ, έναντι αντιτίμου
40 ευρώ, είναι από τις 4 Ιουλίου ο τόμος πρακτικών του
4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα που
πραγματοποιήθηκε στις 1920 Νοεμβρίου 2010. Όσοι ενδιαφέρονται να παραλάβουν
αντίτυπα, παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της ΕΝΕΠΡΟΤ στα τηλέφωνα 2310 286680, 286182
κατά τις ώρες 10.00πμ2.00μμ για να συνεννοηθούν
για την παραλαβή.  Το βιβλίο
μπορούν να παραλάβουν δωρεάν όσοι είχαν πληρώσει
για την παρακολούθηση του
Συνεδρίου από 60 ευρώ
και άνω. Πληροφορίες: Χριστοδουλοπούλου Κατερίνα, τηλ. 2310 286680,
286182, φαξ 2310 286680, protypation@auth.gr, www.eneprot.gr. Διεύθυνση Γραφείων ΕΝΕΠΡΟΤ: Επιμενίδου 19, Άνω Πόλη (μπροστά από τον
Όσιο Δαυίδ). n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Aντιπεριφερειάρχης Πέλλας

«Σε ύφεση η οικοδομή και στην Πέλλα»
n Άγγελος Αγγελίδης
«τα στελέχη της
Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Διαθέτουν
σημαντική εμπειρία και
κυρίως ενθουσιασμό και
διάθεση για προσφορά
στον τόπο. Αποτελούν μία
καλή ομάδα»
«η οικοδομική δραστηριότητα στην Πέλλα
δυστυχώς ακολουθεί την
ύφεση που παρατηρείται
σε όλη την Ελλάδα»
«η αποτελεσματική
αντιμετώπιση της κρίσης
απαιτεί το σχεδιασμό
έργων και δράσεων που
απαντούν σε πολλαπλές οικονομικές και
κοινωνικές ανάγκες και
ένα τέτοιο έργο είναι το
Φράγμα του Αλμωπαίου»
«σημαντική προτεραιότητά μας αποτελεί η
συνδετήρια κάθετος
με την Εγνατία Οδό η
οποία θα ενισχύσει την
εσωτερική συνοχή στην
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας»
«οι Περιφερειακές
Αυτοδιοικήσεις δε λαμβάνουν χρήματα από την
πολιτεία για την πολιτική
προστασία»

Την εκτίμηση ότι η εμπειρία των στελεχών που
πλαισιώνουν τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας είναι
ικανή να οδηγήσει στην ανάπτυξη της περιοχής,
εξέφρασε με συνέντευξή του στο «Τεχνογράφημα» ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Θεόδωρος
Θεοδωρίδης. Παρουσίασε αναλυτικά από πόσα
στελέχη απαρτίζεται η υπηρεσία, τόνισε πως είναι γεμάτα ενθουσιασμό και ξεκαθάρισε πως αν
υπήρχαν κι άλλοι μηχανικοί θα ήταν καλύτερη η
κατάσταση. Ο κ. Θεοδωρίδης είπε ότι και στην
Πέλλα η οικοδομική δραστηριότητα ακολουθεί τη γενικευμένη ύφεση και αναφέρθηκε στο
πολύπαθο έργο της κατασκευής του φράγματος
Αλμωπαίου. Όπως είπε το συγκεκριμένο έργο
αποτελεί πρότυπο αειφόρου τοπικής ανάπτυξης,
η λειτουργία του οποίου θα κάνει τον κάμπο πιο
εύφορο και θα δώσει την δυνατότητα στην τοπική
αυτοδιοίκηση να αναπτύξει δράσεις αναψυχής,
τουρισμού και εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
Αναφερόμενος στις οδικές υποδομές, ο αντιπεριφερειάχης Πέλλας τόνισε ότι έχουν προχωρήσει αρκετά έργα βελτίωσης στον άξονα: Θεσσαλονίκη – Χαλκηδόνα – Γιαννιτσά – Έδεσσα – όρια
Φλώρινας. Ωστόσο, το βάρος της αντιπεριφέρειας πέφτει στη συνδετήρια κάθετο με την Εγνατία
Οδό, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά την εσωτερική συνοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα φέρει σε ακόμη πιο στενή επαφή
την Πέλλα με τη γειτονική Ημαθία.
Ερωτηθείς για την πολιτική προστασία και το Σχέδιο Ξενοκράτης, ο κ. Θεοδωρίδης υπογράμμισε
πως oi περιφερειακές αυτοδιοικήσεις δε λαμβάνουν χρήματα από την πολιτεία για την πολιτική
προστασία και ξεκαθάρισε πως υπάρχει υψηλή
ετοιμότητα, αλλά απαιτείται πολύ δουλειά ακόμη. Τάχθηκε υπέρ της απόδοσης των ανενεργών
στρατοπέδων στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες
-όπως είπε- θα πρέπει να τα αξιοποιήσουν, με
έναν κοινωνικά πρόσφορο και ανταποδοτικό τρόπο. Σε ότι αφορά το σχεδιαζόμενο «Καλλικράτη»
στο χώρο της υγείας, ο κ. Θεοδωρίδης -αφού ξεκαθάρισε πως οι πραγματικές επιπτώσεις στους
κατοίκους είναι δύσκολο να εκτιμηθούν καθώς
δεν είναι γνωστές όλες οι λεπτομέρειες- τόνισε
ότι το ζητούμενο παραμένει η διασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους
πολίτες. Υπογράμμισε πως η Αντιπεριφέρεια
σχεδιάζει πολλές καινοτόμες δράσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, με στόχο να κερδίσει και πάλι η Πέλλα τις διεθνείς αγορές στις
οποίες κατείχε μεγάλα μερίδια. Δήλωσε πραγματικά περήφανος για τα Λουτρά της Αλμωπίας και
τόνισε ότι η Πέλλα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό. Τέλος, εξέφρασε
τη πεποίθησή του ότι η Αντιπεριφέρεια Πέλλας

θα έχει συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε θέματα χωροταξίας, πράσινης ανάπτυξης, αστικών
και πολεοδομικών παρεμβάσεων κτλ. «Γενικά
είμαστε ανοιχτοί στις νέες ιδέες, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Εμείς στην Πέλλα
σχεδιάζουμε τη στρατηγική και τον επιχειρησιακό προγραμματισμό δράσεων που υλοποιούν τις
επιδιώξεις μας, για τη δημιουργία πρωτογενούς
οικονομικού πλεονάσματος από την πραγματική
οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας, ικανού
να λειτουργήσει ως Ατμομηχανή για τη συνολική πραγματική οικονομία της Χώρας», ανέφερε
χαρακτηριστικά.
n Μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, σε ποια
ακριβώς κατάσταση βρίσκεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών; Πόσοι εργάζονται και ποια
προβλήματα πρέπει να ξεπεραστούν;
Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που
μου δίνεται τη δυνατότητα μέσω του περιοδικού
να απευθυνθώ σε συναδέλφισσες και συναδέλφους (και όχι μόνο) σχετικά με τα ζητήματα της
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και όχι μόνο.
Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ολοκληρώσαμε την ανάλυση των αρμοδιοτήτων μας επιδιώκοντας αφενός να απαλλάξουμε τις υπηρεσίες
από περιττό διοικητικό φορτίο και αφετέρου να
αντλήσουμε απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό
για τις ανάγκες σχεδιασμού και οργάνωσης της
πραγματικής οικονομίας. Έτσι η κατάσταση στη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας έχει ως εξής: απαρτίζεται
από δεκαπέντε περίπου άτομα, οι περισσότεροι
από τους οποίους είναι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων και τεχνολόγοι μηχανικοί. Διαθέτουν
σημαντική εμπειρία και κυρίως ενθουσιασμό και
διάθεση για προσφορά στον τόπο. Αποτελούν μία
καλή ομάδα και, στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, τα νέα Τμήματα που δημιουργήθηκαν αξιοποιούν καλύτερα
τις δυνατότητές τους και σε άμεση συνάρτηση με
το αναπτυξιακό έλλειμμα που παρουσιάζει σήμερα η Πέλλα. Η εμπειρία των στελεχών είναι ικανή
για να καθοδηγήσει την ανάπτυξη της Πέλλας.
Σίγουρα εάν είχαμε περισσότερους μηχανικούς
τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Στις προθέσεις
μας είναι, επίσης, να βελτιώσουμε τις συνθήκες
εργασίας τους με την προμήθεια τεχνολογικού
εξοπλισμού και σχεδιαστικών προγραμμάτων, τη
διάθεση κατάλληλων οχημάτων για τις μετακινήσεις τους, κ.λπ.

της πόροι δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για
να την επιλέξει κάποιος για τόπο μόνιμης κατοικίας. Αυτό θα ήταν εφικτό ακόμη και γι’ αυτούς
που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, αν η πρόσβαση προς τη συμπρωτεύουσα ήταν καλύτερη. Υπήρχαν δηλαδή καλύτεροι
δρόμοι ή και προαστιακός σιδηρόδρομος η δημιουργία του οποίου αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της
τοπικής κοινωνίας.
n Πριν από λίγες μέρες αναβλήθηκε και πάλι η
συζήτηση στη Βουλή για το φράγμα του Αλμωπαίου. Τι έργο είναι και τι προβλήματα δημιουργεί η μη κατασκευή του;
Το φράγμα πολλαπλών χρήσεων του Αλμωπαίου
αποτελεί ένα πρότυπο έργο Αειφόρου τοπικής
Ανάπτυξης. Τα περισσότερα έργα που σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται δεν ελέγχονται για την
ανταποδοτικότητά τους και την πραγματική συμβολή τους στην τοπική κοινωνία και οικονομία.
Το συγκεκριμένο έργο μας δίνει τη δυνατότητα να
κάνουμε πιο γόνιμο τον κάμπο και, ταυτόχρονα,
να αναπτύξουμε δράσεις αναψυχής, τουρισμού
και εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Με την κατάλληλη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων
διατηρείται η οικολογική ισορροπία της περιοχής
όπως και των υδατικών οικοσυστημάτων κατάντη
του φράγματος. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση
της κρίσης απαιτεί το σχεδιασμό έργων και δράσεων που απαντούν σε πολλαπλές οικονομικές
και κοινωνικές ανάγκες και ένα τέτοιο έργο είναι
το Φράγμα του Αλμωπαίου. Τέλος τα έργα λοιπόν
που δε λειτουργούν ανταποδοτικά. Τέλος στην
παλιά φιλοσοφία και στο σχεδιασμό μικρών και
αποσπασματικών έργων (γεφυρούλες, δρομάκια,
παρκάκια κ.α.) φιλοσοφίες δηλαδή όλων των
προηγούμενων πακέτων στήριξης.

n Η Πέλλα παραμένει ένας «απομονωμένος»
νομός καθώς η Εγνατία δε διέρχεται από τα
εδάφη της, ενώ και η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη θεωρείται ‘προβληματική’. Πως μπορεί να
βελτιωθεί η κατάσταση;
Ήδη έχουν προχωρήσει αρκετά έργα βελτίωσης
των γεωμετρικών χαρακτηριστικών κατά μήκος
της υφιστάμενης εθνικής οδού ΘεσσαλονίκηςΧαλκηδόνας-Γιαννιτσών - Έδεσσας - Όρια Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Η Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση ευνοεί την καλύτερη παρακολούθηση των έργων οδικών υποδομών τα οποία βρίσκονται στην πρώτη προτεραιότητα του Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού μας. Σημαντική προτεραιόn Σε τι κατάσταση βρίσκεται η οικοδομική δρα- τητά μας αποτελεί η συνδετήρια κάθετος με την
Εγνατία Οδό η οποία θα ενισχύσει την εσωτερική
στηριότητα στην Πέλλα;
Η οικοδομική δραστηριότητα στην Πέλλα δυστυ- συνοχή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
χώς ακολουθεί την ύφεση που παρατηρείται σε και θα αναδείξει τις πολλές και κρυμμένες δυόλη την Ελλάδα. Είναι λυπηρό γιατί η φυσική ποι- νατότητες της μεγάπολης που δημιουργείται στη
κιλομορφία της περιοχής και οι πλούσιοι φυσικοί διεπαφή των Περιφερειακών Ενοτήτων Πέλλας
και Ημαθίας. Πρόκειται για μία εξαιρετικά προι-
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κισμένη περιοχή, με κοινή ιστορία που εφόσον
αναδείξουμε και αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά
της πλεονεκτήματα μπορούμε να έχουμε πολλά
ωφελήματα. Η προσέλκυση επενδύσεων όπως
και η ανταγωνιστικότητα των υφιστάμενων επιχειρήσεων εξαρτώνται από υποδομές, όπως το οδικό
δίκτυο, η δυνατότητα αερομεταφοράς εμπορευμάτων και άλλες οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα.
n Έχοντας μεγάλες εκτάσεις δάσους πόσο ικανοποιημένος είστε από την ετοιμότητα των υπηρεσιών σε έκτακτες ανάγκες όπως μίας πυρκαγιάς ή ενός σεισμού; Χρειάζεται επικαιροποίηση το Σχέδιο Ξενοκράτης;
Τις ημέρες αυτές έχουμε αναλάβει μία πρωτοβουλία για τον καλύτερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ όλων των τοπικών φορέων που
εμπλέκονται στην πολιτική προστασία για την
επικαιροποίηση και βελτίωση των αντίστοιχων
επιχειρησιακών σχεδίων. Υπάρχει υψηλή ετοιμότητα, όπως φάνηκε στη Σύσκεψη του αρμόδιου
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
στις αρχές του Ιουνίου, αλλά απαιτείται πολύ δουλειά ακόμη, ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης.
Οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις δε λαμβάνουν
χρήματα από την πολιτεία για την πολιτική προστασία. Τα κονδύλια αυτά τα παίρνουν οι Δήμοι,
από ότι γνωρίζω όμως η εκταμίευσή τους γίνεται
με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς και αυτό είναι ένα
πρόβλημα όταν πολλά εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν τους
θερινούς μήνες.
n Πολλά στρατόπεδα έχουν βάλει λουκέτο στην
Πέλλα, αν και είναι παραμεθόρια περιοχή. Σας
βρίσκει σύμφωνο η συγκεκριμένη πρακτική;
Και τι θα απογίνουν τα ανενεργά στρατόπεδα;
Και ο στρατός οφείλει να εκσυγχρονιστεί και να
αξιοποιήσει πιο αποδοτικά το ανθρώπινο δυναμικό και μέσα που διαθέτει. Τα ανενεργά στρατόπεδα θα πρέπει να αποδοθούν στις τοπικές
κοινωνίες οι οποίες με τη σειρά τους θα πρέπει
να τα αξιοποιήσουν μ’ έναν κοινωνικά πρόσφορο
και ανταποδοτικό τρόπο. Η δημιουργία πάρκων
αναψυχής τα οποία έχουν τεράστια λειτουργικά
έξοδα δεν είναι λύση. Ούτε φυσικά η δημιουργία
μεγάλων εμπορικών κέντρων που αργά ή γρήγορα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα βιωσιμότητας
ενώ προηγουμένως θα δημιουργήσουν πρόβλημα
στην τοπική αγορά. Απαιτείται μεγαλύτερη «φαντασία» και, κυρίως, συνεργασία με μηχανικούς
και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που θα προτείνουν τις βέλτιστες χρήσεις και δραστηριότητες
με ορίζοντα το μέλλον και τις επόμενες γενιές.
Στο σημείο αυτό μπορούν να διαδραματίσουν ένα
σημαντικό ρόλο οι μηχανικοί και το ΤΕΕ.
n Συμφωνείτε με το σχεδιαζόμενο «Καλλικράτη» στο χώρο της υγείας; Τι επιπτώσεις θα έχει

στους κατοίκους της περιοχής;
Η σπατάλη και η μη ορθολογική διασπάθιση του
δημόσιου χρήματος θα πρέπει να σταματήσει σε
όλους τους τομείς. Το ζητούμενο είναι να γίνει με
τον απαραίτητο σχεδιασμό που θα διασφαλίσει την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
πολίτες. Οι πραγματικές επιπτώσεις στους κατοίκους της περιοχής είναι δύσκολο να εκτιμηθούν
καθώς δε γνωρίζουμε ακριβώς το περιεχόμενο
των δρομολογούμενων αλλαγών. Και στον τομέα
αυτό απαιτείται να προηγηθεί έρευνα και τα άτομα
που θα αναλάβουν το σχεδιασμό να διαθέτουν τις
απαιτούμενες γνώσεις, εμπειρία και ικανότητα.

νομία και πολλά άλλα καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Πολλοί τοπικοί επιχειρηματίες έχουν
επενδύσει στην παροχή ποιοτικών τουριστικών
υπηρεσιών και μέσα από την τουριστική ανάπτυξη
προσδοκούμε στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας που έχει ανάγκη η περιοχή.
Ο σχεδιασμός της τουριστικής προβολής γίνεται
πλέον σε κεντρικό επίπεδο ώστε να δημιουργήσουμε μία ισχυρή τουριστική ταυτότητα για την
Κεντρική Μακεδονία και ταυτόχρονα να αναπτύξουμε συνέργειες και οικονομίες κλίμακας μεταξύ των επιμέρους Περιφερειακών Ενοτήτων. Η
ολοκλήρωση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου
και η πολύπλευρη αξιοποίηση της φήμης του
n Πως μπορεί η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας Μεγάλου Αλεξάνδρου που γεννήθηκε στην Πέλλα
να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αγροτική δημιουργούν μία νέα προοπτική.
ανάπτυξη της περιοχής;
Στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης σχεδιάζου- n Τι προσδοκάτε από τη συνεργασία με το ΤΕΕ/
με πολλές καινοτόμες δράσεις. Στόχος μας είναι ΤΚΜ, δεδομένου ότι είναι σύμβουλος της Πολιη Πέλλα να κερδίσει και πάλι τις διεθνείς αγορές τείας κι έχει ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη άποστις οποίες κατείχε μεγάλα μερίδια στο παρελθόν. ψη για τα ζητήματα της περιοχής;
Ο ανταγωνισμός γίνεται σήμερα με διαφορετικούς Ως Αρχιτέκτων Μηχανικός, μέλος κι εγώ του Τεόρους και απαιτείται μία διαφορετική προσέγγι- χνικού Επιμελητηρίου, γνωρίζω από την προσωση την οποία επεξεργαζόμαστε με τις τοπικές πική μου γνώση και εμπειρία ότι η Τοπική Αυομάδες παραγωγών, τους συνεταιρισμούς και τοδιοίκηση μπορεί να έχει πολύ μεγάλο όφελος
άλλους εταίρους. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε το συνεργαζόμενη και υιοθετώντας τις προτάσεις
γενικό πλαίσιο κατευθύνσεων για την κατάρτιση του επίσημου και πιο έγκυρου συμβούλου της
του σχεδίου παρεμβάσεων για την πραγματική Πολιτείας. Ο συλλογικός νους και η πολύχρονη
οικονομία ώστε το έργο για το οποίο ζητούμε τη εμπειρία των συναδέλφων μηχανικών μπορούν να
χρηματοδότηση να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που εξασφαλίσουν βιώσιμες προτάσεις και λύσεις για
την αντιμετώπιση του αναπτυξιακού ελλείμματος
σχεδιάζουμε.
της Πέλλας που επισήμανα στην αρχή της συνέn Τα λουτρά της Αριδαίας είναι γνωστά σε όλη ντευξης. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
την Ελλάδα. Μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέ- θα έχουμε συνεργασία σε συγκεκριμένες δράσεις
που προωθούμε στο πλαίσιο του Στρατηγικού μας
ρω;
Πραγματικά νιώθω υπερήφανος για τα Λουτρά σχεδιασμού. Ειδικότερα πιστεύω ότι μπορούμε να
της Αλμωπίας. Το Θερμαλιστικό Κέντρο Λου- έχουμε εξαιρετικά εποικοδομητική συνεργασία
τρακίου έχει κατορθώσει τα τελευταία χρόνια να σε θέματα χωροταξίας, «πράσινης» ανάπτυξης
ανταποκριθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό στις που για εμάς έχει έναν περισσότερο ευρύ και
προσδοκίες των επισκεπτών του. Επίσης, λει- πρακτικό χαρακτήρα, αστικών και πολεοδομικών
τουργεί συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους παρεμβάσεων και πολλών άλλων. Γενικά είμαστε
τουριστικούς πόλους της Πέλλας. Είναι εκπλη- ανοιχτοί στις νέες ιδέες, τη δημιουργικότητα και
κτική η εμπειρία του ζεστού μπάνιου μετά από την καινοτομία. Εμείς στην Πέλλα σχεδιάζουμε
Χιονοδρομία στο Χιονοδρομικό Κέντρο. Η περιοχή τη στρατηγική και τον επιχειρησιακό προγραμδεν είναι κορεσμένη. Το αντίθετο μάλιστα. Υπάρ- ματισμό δράσεων που υλοποιούν τις επιδιώξεις
χουν τεράστια περιθώρια για την ανάπτυξη σύγ- μας για τη δημιουργία πρωτογενούς οικονομικού
χρονων τουριστικών υποδομών που θα προσελ- πλεονάσματος από την πραγματική οικονομία της
κύσουν επισκέπτες υψηλού επιπέδου. Βεβαίως, Κεντρικής Μακεδονίας ικανού να λειτουργήσει
απαιτείται περισσότερος επαγγελματισμός και η ως Ατμομηχανή για τη συνολική πραγματική οικοανάπτυξη μίας πιο ουσιαστικής και μακροχρόνιας νομία της Χώρας.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη
σχέσης με τον πελάτη.
φιλοξενία στις σελίδες του έγκυρου περιοδικού
n Μπορεί η Πέλλα να αποτελέσει ένα σημαντι- σας και να σας προσκαλέσω στην Πέλλα για μία
κό τουριστικό προορισμό; Ποιες είναι οι πρω- περιήγηση στην τοπιογραφία και γνωριμία με
τοβουλίες που αναλαμβάνετε προς αυτή την τους φιλόξενους κατοίκους της. n
κατεύθυνση;
Η απάντηση είναι απολύτως θετική. Το τοπικό
τουριστικό προϊόν περιλαμβάνει φύση, ιστορία,
πολιτισμό, αναψυχή, τοπική παράδοση, γαστρο-

«τα ανενεργά στρατόπεδα θα πρέπει να
αποδοθούν στις τοπικές
κοινωνίες οι οποίες με τη
σειρά τους θα πρέπει να
τα αξιοποιήσουν μ’ έναν
κοινωνικά πρόσφορο και
ανταποδοτικό τρόπο»
«στόχος μας είναι η
Πέλλα να κερδίσει και
πάλι τις διεθνείς αγορές
αγροτικών προϊόντων
στις οποίες κατείχε
μεγάλα μερίδια στο
παρελθόν»
«η ολοκλήρωση του
Νέου Αρχαιολογικού
Μουσείου και η πολύπλευρη αξιοποίηση της
φήμης του Μεγάλου Αλεξάνδρου που γεννήθηκε
στην Πέλλα δημιουργούν
μία νέα προοπτική»
«ως Αρχιτέκτων Μηχανικός γνωρίζω ότι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση μπορεί να
έχει πολύ μεγάλο όφελος
συνεργαζόμενη και υιοθετώντας τις προτάσεις
του επίσημου και πιο
έγκυρου συμβούλου της
Πολιτείας»
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

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.
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία με έδρα τη
Θεσσαλονίκη και αντικείμενο ενασχόλησης τη διαχείρισης– εξοικονόμησης
ηλεκτρικής ενέργειας και φωτοβολταϊκά
συστήματα. Εμπειρία στις μελέτες – κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Βιογραφικό Fax 2310 676427, email:
info@seman.gr.
Ηλεκτρολόγος με 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 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 Αγγλικά,
Η/Υ, Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικό email:
dkonstantopoulou@tempa.gr.
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας.
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια, . Τηλ 697
6800825.
Μηχανολόγος από γερμανική εταιρεία
στη περιοχή Manheim. Γνώση Αγγλικών,
ή Γερμανικών, ProE ή Catia V5. Τηλ 697
6514892.
Μηχανολόγος από εταιρεία συμβούλων.
4ετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Γνώση Η/Υ(Ms Office). Βιογραφικό Fax 2310 554840, Τηλ 23310
25136, email: infoplan@infoplan.gr,
thessaloniki@infoplan.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία συμβούλων. 4ετή εμπειρία στον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Γνώση Γ.Ο.Κ., Η/Υ(Ms
Office), στατικών, νομοθεσίας, έκδοση
οικοδομικών αδειών. Βιογραφικό Fax
2310 554840, Τηλ 23310 25136, email:
infoplan@infoplan.gr,
thessaloniki@
infoplan.gr.
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.
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
Software Quality Assurance (male
or female) based in Hennigsdorf
close to Berlin. Code: GRC / 4654
Job Description: Independent quality
measurement during the procurement
of software or systems including
software across multiple projects.
Responsibility for the definition and
negotiation of quality requirements, plus
the supplier evaluation concerning the
quality of the software. Responsibility
for the development and presentation of
requirements for the quality assurance
relating to the procurement of software
or systems including software (e.g.

contract review of the clients invitation
to bid concerning software quality
requirements).Responsibility for the
implementation, coordination and
monitoring of the quality assurance
relating to the procurement of software
or systems including software across
multiple projects (e.g. development of a
plan for the software quality assurance
SQAP for the project).Independent
conduction of technical negotiations
and the coordination with technical/
scientific partner and clients concerning
software quality assurance. Cooperation
with the person responsible for QA
projects and source-QA. Responsibility
for the implementation of supplier
audits software. Responsibility for
the implementation of performance
evaluation of the quality assurance and
the software development. Participation
in technical committees. Collaboration
in the improvement of internal business
processes. Qualifications: Completed
specific tertiary education .Knowledge
of the CENELEC Norm EN 50128 is
desirable. Several years of working
experience, especially in testing. Good
knowledge of the English language
Skills: Independent and goal oriented
way of working, commitment, initiative
and the ability to work in a team, high
level of mobility. Annual Wage: €
MethodsEngineer–fixtureconstruction
(male/female) based in Germany. Code:
GRC / 4655 Job Description: Planning,
specification and construction of
complex devices for the manufacturing
of engines and gears. Planning and
specification of machines and work
equipment for the manufacturing.
Construction
of
manufacturing
specifications and descriptions of work
processes for engines and gears, as
well as calculation of target times.
Specification and implementation
of manufacturing processes for the
manufacturing. Set-up of the test field
for engines and gears. Development,
analyses and implementation of
lean manufacturing activities in the
manufacturing. Development of new,
tailor-made manufacturing concepts for
other manufacturing locations. Support
with the ToP (transfer of products)
activities, as well as preparatory work
for ToP. Independent implementation of
test cases (start of project).Preparation
of proposals for Methods. Qualifications:
Completed university qualification as
mechanical engineer with several years
of professional experience. Knowledge
of CATIA V5, MS Office, SAP R3, PDM
und Lotus Notes. Knowledge of lean
manufacturing. English language skills
written and spoken. Skills: Independent,
goal-oriented and analytic working,
flexibility, high level of commitment,
ability to handle conflicts and to work
in a team, creativity and decisiveness.
Ability to work in an international team,
as well as willingness to travel. Annual
wage: €

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 Γνώση AutoCAD 2D, 3D για
συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο,
εταιρεία. Τηλ 690 8720544.
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, 5έτη
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.
Ηλεκτρολόγος 10 έτη εμπειρία σε μελέτες - επιβλέψεις Η/Μ έργων. Γνώση
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 4Μ, ΜΕΚ Α’
Η/Μ-υδραυλικά υπό πίεση-βιομηχανικά-ενεργειακά), για εργασία ή εξωτερική συνεργασία σε εταιρία, βιομηχανία
στο Κιλκίς ή Θεσσαλονίκη. Τηλ 694
5951245.
Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ
Α’ σε οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά,
βιομηχανικά – ενεργειακά, λιμενικά, για
στελέχωση. Τηλ 694 4455963, email:
dmagatsas@teemail.gr.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007.
Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ(Ms
Office), AutoCAD, Ms Project, AutoCAD
– CIVIL, 3ετή εμπειρία σε υδραυλικά
έργα και έργα οδοποιίας, για εργασία .
Τηλ 697 3313050, email: dimitrikok@
gmail.com.
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, 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.
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