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* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

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

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα
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EDITORIAL

Οι περισσότεροι τη διαβάσαμε την είδηση: η Γερμανία ζητά 100.000 
μηχανικούς «γκασταρμπάιτερ», προκειμένου να καλύψει τις ανά-
γκες της σε επιστημονικό τεχνικό προσωπικό -και ας μιλάνε αγγλι-
κά μόνο. 
Όσοι -νέοι κυρίως- είναι άνεργοι, δεν τη διάβασαν με απλό ενδιαφέ-
ρον. Την είδαν ως «μια κάποια ρεαλιστική διέξοδο», οι πιο απελπι-
σμένοι εξ αυτών σαν γερμανικό μάννα εξ ουρανού. 
«Οι Έλληνες μετανάστες του 21ου αιώνα είναι οι επιστήμονες»: τη 
φράση την ακούμε όλο και συχνότερα, καθώς η ανεργία των νέων 
και των πτυχιούχων στην Ελλάδα έχει αρχίσει να «κοντράρεται» ευ-
θέως με την αντίστοιχη της πρωταθλήτριας Ισπανίας…
Μήπως, όμως, υπάρχει τελικά κι άλλη λύση; Μπορεί να ακούγεται 
εξωπραγματικό, αλλά είναι αλήθεια. Στην Ελλάδα υπάρχουν θύλα-
κες και υποδομές παραγωγής έρευνας και καινοτομίας, στελεχω-
μένοι από μηχανικούς (και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων) που 
τιμούν το πτυχίο τους και είναι αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν.
Για παράδειγμα, τους βρίσκει κάποιος στο ΕΚΕΤΑ, να δημιουργούν 
τεχνολογίες που παράγουν καύσιμα από ήλιο και νερό (τεχνολογία 
Hydrosol), κεραμικά πλακάκια που μπλοκάρουν την ηλεκτρομα-
γνητική ακτινοβολία και βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα τηγανέ-
λαια. 
Τους βρίσκει στο ΑΠΘ, να εργάζονται (μεταξύ άλλων) πάνω σε εύκα-
μπτα φωτοβολταϊκά που εκτυπώνονται ακόμη και πάνω σε τσάντες 
ή ν’ αναπτύσσουν προσροφητικά υλικά, που θα δώσουν σε εκα-
τομμύρια ανθρώπους τη δυνατότητα να πίνουν νερό απαλλαγμένο 
από το καρκινογόνο αρσενικό, χωρίς να το πληρώνουν χρυσάφι 
(AquAsZero). 
Τους βρίσκει στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών να προτείνουν την 
ελμυελίνη (συνθετικό των λέξεων Ελλάδας και μυελίνη) ως εν δυνά-
μει θεραπευτικό εμβόλιο για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με προο-
πτικές παγκόσμιας κυκλοφορίας! 
Τα παραδείγματα είναι πολλά ακόμη και, ήδη, πολυεθνικές εταιρίες 
του εξωτερικού έχουν αρχίσει να «κοιτάζουν» με άλλο μάτι Ελλάδα 
(την ώρα, σημειωτέον, που οι ελληνικές προτιμούν να αγοράζουν τε-
χνογνωσία από το εξωτερικό- χωρίς σχόλια).
Μήπως, τελικά, πρέπει να πείσουμε περισσότερους επιχειρημα-
τίες του εξωτερικού, ότι αυτό που χρειάζονται σε επιστημονικό 
δυναμικό μπορούν να το βρουν κι εδώ, στην πατρίδα των Ελλήνων 
ερευνητών; Ότι έχουμε δυναμικό ικανό να εργάζεται χωρίς σύνορα, 
αλλά και χωρίς να εγκαταλείψει τα σύνορα της χώρας του;
Μήπως πρέπει να πείσουμε περισσότερες ξένες κυβερνήσεις ότι 
Ελλάδα δεν σημαίνει μόνο «αρπακτικοί και τεμπέληδες Νότιοι γεί-
τονες», διαφθορά και διαπλοκή; Ότι σημαίνει επίσης επιστημονικό 
δυναμικό με μυαλό «που γεννάει», υψηλή επιστημονική κατάρτιση 
και όρεξη για δουλειά; 
Ως πολίτες της Ε.Ε., οι Έλληνες που επιθυμούν να εργαστούν σε 
άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ δεν υφίστανται κανέναν περιορισμό και, 
σίγουρα, η επαγγελματική κινητικότητα είναι και επιθυμητή και θε-
τική. 
Στην παρούσα φάση, όμως, που η Ελλάδα χρειάζεται τους «εγκεφά-
λους» της, αντί η κυβέρνηση να τους σπρώχνει εμμέσως προς την 
έξοδο, θα μπορούσε να τους αξιοποιήσει και να τούς προβάλει, για 
να φέρει απασχόληση, έσοδα και ανάπτυξη στη χώρα. Να διαθέσει 
σε αυτούς χρόνο και χρήμα.
Στο μέτρο που του αναλογεί, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ξεκινά μια προσπάθεια 
επαφών με τους εκπροσώπους των διπλωματικών αρχών των ξέ-
νων χωρών στη Θεσσαλονίκη, ώστε να τους υπενθυμίσει την καλή 
πλευρά της Ελλάδας, αυτή που δημιουργεί και παράγει. Και να τους 
πείσει ότι αυτή την πλευρά, μπορούν να τη βρουν και εδώ, μέσα στην 
ίδια τη χώρα. 
Φυσικά, το όλο εγχείρημα θα είναι δύσκολο, καθώς επί χρόνια κα-
ταφέραμε να τους πείσουμε για το αντίθετο (και για την ανάγκη να 
συναλλάσσονται μαζί μας μόνο όταν διασφαλίζονται από τροϊκανά 
μνημόνια). 
Δύσκολο ή όχι, ακατόρθωτο ή πιθανό, το σίγουρο είναι ένα: ο χειρό-
τερος εχθρός της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι η αδράνεια.n
 

Δουλειά χωρίς σύνορα, 
από μηχανικούς εντός συνόρων

 

Ιδιοκτήτης:
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Μαρία Σπυροπούλου

Συνεργάτες

Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος

Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος

Βίκυ Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων

Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων
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e-mail Γραφείου Τύπου
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Σελιδοποίηση-Διαχωρισμοί-Μοντάζ-Εκτύπωση

Μ. Διαμαντίδη Α.Ε., 

ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος, Χαλκιδική, 
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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

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
Αμοιβές 2310 883144-6
Συλλογικές Συμβάσεις 2310 883144-6
Σεμινάρια 2310 883145
Δημόσια Έργα 2310 883143
Γραφείο ΓΟΚ 2310 883152
Μητρώο μελών - Βεβαιώσεις 2310 883140
Πειθαρχικό Συμβούλιο 2310 883150
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 2310 883140 & 1 
Πραγματογνωμοσύνες 2310 883140 & 1

Νομική Υπηρεσία 2310 883109

Τμήμα Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης 

Τράπεζα Πληροφοριών 2310 883186
Δανεισμός 2310 883187

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόταση οργανογράμματος για τις τεχνικές 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, οι οποίες απειλούνται, πλέον, 
ευθέως με πλήρη απαξίωση, κατέθεσε στον 
αρμόδιο περιφερειάρχη, Διονύση Ψωμιάδη, 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Όπως επισημαίνεται στη σχετική επιστολή, 
την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, το πρόβλημα δεν 
αφορά μόνο τις συγκεκριμένες τεχνικές 
υπηρεσίες, αλλά και γενικότερα όσες 
βρίσκονται εκτός των υπουργείων, μετά τα νέα 
δεδομένα, που εισάγουν αφενός ο νόμος για 
τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης, στο 
πλαίσιο του «Καλλικράτη» και, αφετέρου, τα 
σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τους 
οργανισμούς της αιρετής περιφέρειας. 
Μεταξύ άλλων, στο κείμενο της επιστολής, η 
διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπενθυμίζει 
ότι, αν τελικά ισχύσει το σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος περί Οργανισμού της Περιφέρειας 
Κ. Μακεδονίας, τότε θα απομείνει σε αυτόν 
μόνο μία Διεύθυνση (Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων) αντί τριών (ΔΔΕ, ΔΕΚΕ, ΔΕΣΕ), ενώ θα 
δημιουργηθούν μόλις τρία τμήματα, αντί 13. 
Στην επιστολή της προς τον κ. Ψωμιάδη, 
η διοικούσα υπογραμμίζει ακόμη ότι η 
υποβάθμιση αυτή φαίνεται και από την 
εσπευσμένη ενέργεια του κεντρικού κράτους, 
δύο μόλις μήνες πριν τις Περιφερειακές-
Δημοτικές εκλογές (6.9.2010) να μεταφέρει 
στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» αρμοδιότητες των 
Περιφερειακών Τεχνικών Υπηρεσιών, που 
δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο για 
το οποίο ιδρύθηκε η συγκεκριμένη Α.Ε. 
Η διοικούσα επισημαίνει, εξάλλου, ότι 
παρουσιάζεται προσπάθεια περαιτέρω 
μείωσης των θέσεων ευθύνης, που μπορούν 
να καταλάβουν μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι, 
μέλη του ΤΕΕ. Το πλήρες κείμενο της 
επιστολής, ακολουθεί: 
«Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,
Με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε 
συνδυασμό με τα σχέδια Π.Δ. περί «Οργανισμών 
της αιρετής Περιφέρειας», ολοκληρώνεται 
η υποβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών που 
βρίσκονται εκτός των Υπουργείων.
Το 1997 με την ουσιαστική έναρξη της 
λειτουργίας των Περιφερειών συνεχίστηκε 
η υποβάθμιση των Περιφερειακών Τεχνικών 
Υπηρεσιών με την αποκοπή τους από το τότε 
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. των Νομαρχιακών Τεχνικών 
Υπηρεσιών.
Και στις δύο περιπτώσεις μεγάλος αριθμός 
τεχνικών υπαλλήλων (και ειδικά μηχανικών) 
μετατάχθηκαν αναγκαστικά στις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις και στις Περιφέρειες χωρίς να 
έχουν καμία δυνατότητα επιλογής.
Το κεντρικό κράτος, προσπαθώντας να 
διατηρήσει τον έλεγχο στα εκτελούμενα 
περιφερειακά έργα και αφού «ξεφορτώθηκε» 
τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ίδρυσε 
Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων, στις 
οποίες μετέφερε πολλά σημαντικά έργα και 
προχωρώντας ακόμη περισσότερο ίδρυσε 
και Ανώνυμες Εταιρίες του Δημοσίου στις 

οποίες μετέφερε και συνεχώς μεταφέρει έργα 
προκειμένου να αποφύγει οποιοδήποτε έλεγχο 
στην εκτέλεση των έργων αυτών.
Σήμερα η υποβάθμιση των δημόσιων τεχνικών 
υπηρεσιών που έχουν σαν αντικείμενο την 
παραγωγή δημοσίων έργων και μελετών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
ολοκληρώνεται αν ισχύσει το σχέδιο Π.Δ. 
περί Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, γιατί με αυτό προβλέπεται 
αναλυτικά:
- Η δημιουργία μίας Διεύθυνσης (Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων) αντί των τριών Διευθύνσεων 
(ΔΔΕ, ΔΕΚΕ, ΔΕΣΕ)
- Η δημιουργία τριών Τμημάτων αντί των 
δεκατριών
Η υποβάθμιση αυτή φαίνεται και από την 
εσπευσμένη ενέργεια του κεντρικού κράτους, 
δύο μόλις μήνες πριν τις Περιφερειακές-
Δημοτικές εκλογές (6.9.2010) να μεταφέρει 
στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» αρμοδιότητες των 
Περιφερειακών Τεχνικών Υπηρεσιών που δεν 
έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο για το 
οποίο ιδρύθηκε η συγκεκριμένη Α.Ε. (σχολικά 
κτίρια, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και 
επεξεργασίας λυμάτων, λιμάνια κλπ).
Τέλος διαπιστώνεται ένας ανεξήγητος στόχος 
πλήρους υποβάθμισης των μηχανικών 
δημοσίων υπαλλήλων μελών του ΤΕΕ γιατί εκτός 
της δραματικής μείωσης των Διευθύνσεων και 
των Τμημάτων των τεχνικών υπηρεσιών της 
Π.Κ.Μ., παρουσιάζεται και μια προσπάθεια 
περαιτέρω μείωσης των θέσεων ευθύνης που 
μπορούν να καταλάβουν μηχανικοί δημόσιοι 
υπάλληλοι μέλη του ΤΕΕ.
Ενδεικτικά αναφέρεται:
-  Άρθρο 46, παρ. 53 στο τμήμα εργαστηρίων 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, μπορούν να 
προΐστανται Χημικοί, Βιολόγοι ακόμη και ΤΕ 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Ηλεκτρολογίας 
και δεν είναι κατανοητό γιατί αφού μπορούν 
να προΐστανται ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
και ΤΕ Ηλεκτρολογίας, δεν μπορούν να 
προΐστανται ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί και 
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί. Ακόμη δεν είναι 
κατανοητό πως είναι δυνατόν να μην μπορούν 
να προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ 
Πολιτικών Μηχανικών όπως συμβαίνει από 
την ίδρυση των Περιφερειακών Εργαστηρίων 
μέχρι σήμερα.

-  Άρθρο 46, παρ. 54 στο τμήμα Δομών 
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων που αντικείμενο έχει τα υδραυλικά, 
εγγειοβελτιωτικά και περιβαλλοντικά έργα, 
προβλέπεται να προΐσταται υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος και ελλείψει ΤΕ 
Περιβάλλοντος, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι 
υπάλληλος κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με 
δεκατετραετή προϋπηρεσία στο Δημόσια 
είναι εξαιρετικά απίθανο να υπάρχει και ότι 
το αντικείμενο του τμήματος σαν γνωστικό 
αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο 
των κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Επιπλέον σε όσες άλλες Διευθύνσεις ή τμήματα 

(εκτός από τις αμιγώς τεχνικές) προβλέπεται 
η δυνατότητα να προΐστανται εκτός των άλλων 
ειδικοτήτων και υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών, 
έχουν ανεξήγητα συμπεριληφθεί μόνο 
πρόσφατες ειδικότητες Μηχανικών (π.χ. ΠΕ 
Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας 
και Διοίκησης, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης κλπ), οι οποίες επειδή ακριβώς 
είναι πρόσφατες δεν υπάρχουν υπάλληλοι με 
δεατετραετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο, με 
αποτέλεσμα η πρόβλεψη αυτή να καταστεί 
ανενεργή στην πράξη. 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται το 
οργανόγραμμα για τις Τεχνικές Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Κ.Μ.» n

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠPOΣ 
TO ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓIA TH 
ΣTHPIΞH TOY ΣTH 
NANOTECHNOLOGY 

Ευχαριστίες για την οικονομική υποστήριξη 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην πραγματοποίηση 
του επιστημονικού και τεχνολογικού 
πολυγεγονότος “Nanotechnology 2011”, 
διατυπώνει με επιστολή του ο καθηγητής 
Στέργιος Λογοθετίδης, διευθυντής του 
Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ και 
πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
Η Nanotechnology πραγματοποιήθηκε 
τον περασμένο Ιούλιο, στο συνεδριακό 
κέντρο «Ι.Βελλίδης», στη Θεσσαλονίκη και 
περιλάμβανε μία έκθεση και δύο μεγάλα 
συνέδρια διεθνούς εμβέλειας (ISFOE 2011 
και ISSON 2011), με 600 εισηγήσεις και τη 
συμμετοχή 2.000 ειδικών από 50 χώρες της 
υφηλίου. 
Επρόκειτο για ένα πολυγεγονός που συνέβαλε 
στη διεθνή προβολή της Θεσσαλονίκης, 
παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα τελευταία 
τεχνολογικά επιτεύγματα στους τομείς 
της νανοτεχνολογίας και των οργανικών 
ηλεκτρονικών.
Τη διοργάνωσαν η Helexpo και το Εργαστήριο 
Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ (LTFN-Laboratory
forThinFilmsNanosystemsandNanometrolo
gy).
Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, τόσο 
η συνεργασία των δύο φορέων, όσο και η 
υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την επίτευξη 
των στόχων της Nanotechnology 2011 υπήρξε 
ιδιαίτερα πολύτιμη και σημαντική.n
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Με διάλεξη του Σταμάτη Κουκόπουλου για 
τη «Μαχόμενη Αρχιτεκτονική» συνεχίζεται 
στις 29 Σεπτεμβρίου ο κύκλος παρουσιάσεων 
των σημαντικότερων αρχιτεκτόνων της Κ. 
Μακεδονίας, που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με 
εισήγηση της Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. 
Η διάλεξη θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, στο 
αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στην οδό Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 49.  
Ο Σταμάτης Κουκόπουλος είναι από το 
1981 επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. και από το 2010 διδάκτορας στο 
ίδιο τμήμα. Παράλληλα με την διδακτική 
και ερευνητική δραστηριότητα, διατηρεί 
αρχιτεκτονικό γραφείο δημόσιων και ιδιωτικών 
μελετών. Πέτυχε διακρίσεις σε πανελλήνιους 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, σε ειδικές 
προκαταρκτικές μελέτες και σε μελέτες με το 
σύστημα μελέτη-κατασκευή.
Σχετικά με τη διάλεξη ο συνάδελφος 
αναφέρει: «Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό οι 
κύριες παράμετροι που νοηματοδοτούν  τις 
κατηγορίες των σχεδιαστικών αποφάσεων, 
όπως σημειώνει ο καθ. Π. Τζώνος, είναι η 
αισθητική, τεχνολογική, επιστημονική και 
ψυχο-κοινωνική, που με τη σειρά αυτή, 
κυριάρχησαν συνειδητά στις προσεγγίσεις 
του σχεδιασμού σε αλληλοδιαδεχόμενες 
ιστορικές περιόδους, χωρίς να αποκλείεται η 
ανακύκλωση της προτεραιότητας τους.
Οι διαδικασίες που μπορούμε να τις 
θεωρήσουμε τέχνες, προϋποθέτουν διαλογή. 
Οι προϋποθέσεις για τη διαλογή είναι αφενός 
η απαραίτητη ύπαρξη ενός κανόνα  αφετέρου 
ευαισθησία για να κάνει κανείς διακρίσεις 
σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα.

Διάλεξη του Σ. Κουκόπουλου, 29 Σεπτεμβρίου

Η άσκηση της ευαισθησίας προς όφελος του 
κανόνα, μπορεί να αποτελέσει τέχνη.
Ένας απλουστευτικός συγκερασμός των 
προηγούμενων είναι να θεωρήσουμε την 
Αρχιτεκτονική σαν Τέχνη που Εφαρμόζεται 
Επιστημονικά.
Ο «κανόνας» στην Τέχνη είναι οι ιστορικο-
κοινωνικά προσδιορισμένες επικρατούσες 
«αισθητικές» αντιλήψεις, η άσκηση της 
ευαισθησίας βελτιώνει τον «κανόνα» και 
μετράει τις εφαρμογές του στα παραγόμενα 
έργα, η εφαρμογή της Τέχνης προϋποθέτει την 
τεχνολογική παράμετρο και η επιστημονική 
εφαρμογή  προϋποθέτει τόσο την επιστημονική 
τεκμηρίωση της τεχνολογίας που εφαρμόζεται 
όσο και την αξιοποίηση των «θεραπαινίδων» 
επιστημών στο σχεδιασμό.  
Η «Μαχόμενη Αρχιτεκτονική», έκφραση 
που αποδίδεται στον καθ. Δ. Α. Φατούρο,  
«μάχεται» να υλοποιήσει τους «κανόνες» 
της συναγωνιζόμενη τους ίδιους ή άλλους 
«κανόνες», στο κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο 
που επιχειρείται. Είναι η αρχιτεκτονική ή 
θα έπρεπε να είναι η αρχιτεκτονική σαν 
επιτήδευμα μέσω του οποίου ο αρχιτέκτονας 
«μάχεται να  επιβιώσει» με τις προσωπικές 
του «μάχες», έχοντας σαν στόχο αλλά και σαν 
εφόδιο τις απόψεις-«κανόνες» του.
Θα παρουσιαστεί πορεία 34 χρόνων «μαχόμενης 
αρχιτεκτονικής» κυρίως δημόσιων κτιρίων 
και διαμορφώσεων, αρχιτεκτονικής 
συμμετοχών σε πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς και διαγωνισμούς πάσης 
φύσεως, αρχιτεκτονικής των αναθέσεων και 
της μελέτης-κατασκευής που σχεδιάστηκε 
αλλά δεν υλοποιήθηκε, των εργολαβικών 
προσχεδίων και οικοδομικών αδειών». n

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ MNHMEIΩN
3-5 Νοεμβρίου

Κύκλο σεμιναρίων με αντικείμενο τη σεισμική 
επάρκεια των μνημείων διοργανώνουν στις 3-
5 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, ο Οργανισμός 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(Ο.Α.Σ.Π.) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης 
και Πρόγνωσης των Σεισμών  (Ε.Κ.Π.Π.Σ.), με 
τη συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΤΕΕ/ΤΚΜ). Τα σεμινάρια θα φιλοξενηθούν στο 
αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49).
Στον κατάλογο των ομιλητών περιλαμβάνονται 
περίπου 25 διακεκριμένοι επιστήμονες της 
Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι επιλέχθηκαν 
με βάση την επιστημονική τους αριστεία και θα 
αναπτύξουν τις εισηγήσεις τους με βάση τα εξής 
θέματα: Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας 
- Εκτίμηση τρωτότητας στα μνημεία - Εκτίμηση 
κινδύνου για μνημεία - Πραγματικά περιστατικά 
τεκμηρίωσης (Case Studies).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
Ημερίδα, 16 Σεπτεμβρίου

Το πρώτο βήμα για την ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση στην Ελλάδα έχει ήδη γίνει. Ποιες είναι οι 
προοπτικές από εδώ και πέρα; Απαντήσεις σε 
αυτό το ερώτημα θα επιχειρήσει να δώσει η ημε-
ρίδα με τίτλο «Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και 
ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς: προοπτικές 
μετά το πρώτο βήμα», που διοργανώνει το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, στις 10 το πρωί της 16ης Σεπτεμβρίου, στο 
αμφιθέατρο του κτηρίου του.
Η εκδήλωση έχει ως στόχο να παρουσιάσει το 
υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για την ηλεκτρονι-
κή συνταγογράφηση και τον ηλεκτρονικό φάκελο 
ασθενούς, να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους 
φορείς, τους μηχανικούς και το ευρύ κοινό για τα 
αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής και να 
παρουσιάσει τις τρέχουσες εξελίξεις και προο-
πτικές, καθώς και την ευρωπαϊκή εμπειρία σχε-
τικά με αυτό το θέμα.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη. Το 
πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως ακολούθως:

09:30’ – 10:00’ Προσέλευση - Εγγραφές
10:00’ – 10:30’ Χαιρετισμοί
10:30’ – 11:50’  Μέρος Α: Νομοθεσία  - 

Υφιστάμενη Κατάσταση
- «Η πολιτική του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης – Αποτελέσματα – Προοπτικές», 
Α. Δρέττα, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης
- «Η πολιτική του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και η εφαρμογή της», Ν. Πολύζος, 
Γενικός Γραμματέας Υγείας, Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- «Η ευρωπαϊκή εμπειρία: Συμπεράσματα 
και προοπτικές από την μέχρι σήμερα 
πορεία υλοποίησης της Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης», Καθηγητής Δρ. Γ. 
Πάγκαλος, Πρόεδρος ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
11:30’ – 11:50’ Διάλειμμα – Καφές 
11:50’ – 13:10’ Μέρος Β: Καλές Πρακτικές
- «Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς: Η πορεία 
υλοποίησης στην Κεντρική Μακεδονία», Δρ. 
Ι. Τόλιας, Διευθύνων Σύμβουλος, Innovatia 
Systems ΑΕ.
- «Ανάπτυξη/Εξέλιξη του έργου ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
στις Ένοπλες Δυνάμεις», 
Μιχάλης Μάρακας, Αντιπλοίαρχος 
Υγειονομικού
- «Η περίπτωση του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου», 
Γ. Ιωακειμίδης, Διευθυντής Πληροφορικής, 
Νοσοκομείο «Γ. Παπαγεωργίου»
- «Η άποψη των ιατρών», Γ. Βέργουλας, 
Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
13:10’ – 14:00’  Παρουσιάσεις Εφαρμογών 

Εταιρειών 
14:00’ – 15:00’ Προοπτικές – Επόμενα βήματα
  Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
 

Πληροφορίες: Αντώνης Τσιπούρας, τηλ. 2310883122, 
fax 2310883110, e-mail: tonytsip@central.tee.gr n

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επιστήμονες 
μηχανικούς και γεωεπιστήμονες, που 
δραστηριοποιούνται ερευνητικά ή 
επαγγελματικά σε σχετικά με τον τίτλο του 
σεμιναρίου αντικείμενα. 
Ο αριθμός των συμμετεχόντων έχει καθορισθεί 
σε 100-150 άτομα. Στην περίπτωση που οι 
αιτήσεις είναι περισσότερες, θα γίνει επιλογή 
των από την οργανωτική επιτροπή, με βάση 
τα στοιχεία της αίτησης συμμετοχής. Τα 
αποτελέσματα της επιλογής θα γνωστοποιηθούν 
στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 15/10/2011. 
Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης 
εάν ζητηθεί, υπό τον όρο της ανελλιπούς 
παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν 
την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής έως τις 
20 Σεπτεμβρίου 2011 στην κ. Ευαγγελία Πέλλη 
στο e-mail (lpeli@oasp.gr). Η παρακολούθηση 
του σεμιναρίου είναι δωρεάν.n
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
 Υπόμνημα ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον πρωθυπουργό

Στην αναστροφή της κακής ψυχολογίας 
των πολιτών και στην αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης τους προς την Πολιτεία 
επιβάλλεται να στοχεύσει η κυβέρνηση, 
μέσα από ξεκάθαρες κινήσεις και δυναμικό 
σχεδιασμό για την ανάπτυξη και αποφεύγοντας 
πάση θυσία τις έωλες υποσχέσεις και τις 
πολιτικές παλιάς κοπής και επικοινωνιακού 
χαρακτήρα.
Τα παραπάνω επισημαίνει η διοικούσα του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, στο υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό, 
Γεώργιο Παπανδρέου, με την ευκαιρία της 
76ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 
Στο υπόμνημα κατατίθενται  επίσης 
συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη, 
όπως υποδείξεις για τη δημιουργία του πρώτου 
θύλακα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, 
για   τη δημιουργία προ-θερμοκοιτίδων νέων 
επιστημόνων, για την ενεργειακή εκμετάλλευση 
των αστικών απορριμμάτων και μάλιστα με 
ελληνική, εξαγώγιμη τεχνολογία, αλλά  και 
για την αξιοποίηση της αργούσας περιουσίας 
και του μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει 
παροπλιστεί, λόγω οικονομικής δυσπραγίας 
των επιχειρήσεων. 
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ανάγκη υποστήριξης 
όλων των εργαζόμενων και η αξιοποίηση 
της γνώσης και των ικανοτήτων των Ελλήνων 
επιστημόνων, που μπορεί να μεταφραστεί σε  
περισσότερες, καλύτερες και ασφαλέστερες  
θέσεις εργασίας για όλους.  Το πλήρες κείμενο 
του υπομνήματος ακολουθεί:
 “Η κατάσταση της χώρας μας και οι νέες 
εξελίξεις που διασαλεύουν την ισορροπία 
στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και 
αμφισβητούν το μέλλον της Ευρώπης, δεν 
αφήνουν κανένα περιθώριο για πολιτικές 
παλιάς κοπής και ενέργειες επικοινωνιακού 
χαρακτήρα. 
Ως ΤΕΕ/ΤΚΜ διαπιστώνουμε ότι τα μέτρα του 
Μνημονίου δεν είναι αποδοτικά. Τα ευκταία 
αποτελέσματα δεν έχουν επιτευχθεί, ούτε 
σε επίπεδο οικονομίας, ούτε σε επίπεδο 
κοινωνίας. Οι αντοχές των πολιτών στερεύουν, 
το περιθώριο για τη λήψη νέων φορολογικών 
μέτρων εξαντλήθηκε και η ψυχολογία 
βρίσκεται στο ναδίρ.
Το δημόσιο έλλειμμα παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα και η δυναμική του χρέους ουδόλως 
έχει καμφθεί, ενώ οι αρνητικές εξελίξεις, 
γενικότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
διαμορφώνουν νέα αρνητικά δεδομένα για τη 
χώρα μας.
Θεωρούμε ότι πλέον δεν υπάρχει το παραμικρό 
περιθώριο για πολιτικές παλιάς κοπής και 
ενέργειες επικοινωνιακού χαρακτήρα, με 
αφορμή την 76η ΔΕΘ. 
Αυτό που χρειάζεται είναι η αναστροφή 
της κακής ψυχολογίας των πολιτών και η 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τους προς 
την Πολιτεία. Και η αναστροφή αυτή δεν 
απαιτεί νέες υποσχέσεις, ούτε επανάληψη 
των διατυπώσεων για τη ζοφερή περίοδο που 
διανύουμε, τα αδιέξοδα και τις θυσίες που 
πρέπει να γίνουν. Αντίθετα, απαιτεί ξεκάθαρες 
απαντήσεις και απλό, αλλά δυναμικό 
σχεδιασμό, για την ανάπτυξη.
Αρχικά, θεωρούμε απαραίτητο να 
επαναλάβουμε την πάγια θέση του ΤΕΕ ότι 

χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές για 
αύξηση του ΑΕΠ με διάρκεια και εξωστρεφή 
προσανατολισμό. Είναι απαραίτητη η 
εισαγωγή νέου αναπτυξιακού μοντέλου,  που 
θα στηρίζεται πρωτίστως σε ενδογενείς πηγές 
και θα αξιοποιεί/υποστηρίζει το εγχώριο 
ανθρώπινο δυναμικό.
Χρειάζεται διεύρυνση και ενίσχυση της 
περιορισμένης οικονομικής βάσης, με 
εισαγωγή της καινοτομίας και εκσυγχρονισμό 
των παραγωγικών δεδομένων σε πρωτογενή, 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα.  Και 
φυσικά, η ανάπτυξη αυτή πρέπει να γίνει με 
προσδιορισμό και θεσμική κατοχύρωση των 
ορίων και των όρων για τη βιώσιμη, αειφόρο 
και ωφέλιμη για τη χώρα και τους πολίτες 
εκμετάλλευση του εθνικού πλούτου.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, έχοντας πλήρη συνείδηση της 
κατάστασης της χώρας, αλλά και της ευθύνης 
του απέναντι στην Πολιτεία και την κοινωνία 
που υπαγορεύει την άρνηση συμβιβασμού 
με τις αδιέξοδες προοπτικές, σας καταθέτει 
ρεαλιστικές προτάσεις για την ανάπτυξη της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την 
απασχόληση και θέτει υπόψη σας τα μεγάλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του.

n Α. ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η Κεντρική Μακεδονία μπορεί, με βάση 
τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της, να 
αποτελέσει το πεδίο άμεσης εφαρμογής 
πιλοτικών δράσεων, οι οποίες ακολούθως θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως πρότυπο και 
για άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ως τέτοιες 
προτείνουμε:
- Άμεση ενεργοποίηση της Αλεξάνδρειας 
Ζώνης Καινοτομίας. Προτείνεται η δημιουργία 
του πρώτου θύλακα για τη Ζώνη Καινοτομίας, 
χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή του 
Ε.ΘΙ.Α.Γ.Ε. και την προεργασία που έχει γίνει 
για το cluster στον Αγροτοδιατροφικό τομέα 
(BioAgroFood Cluster).
- Δημιουργία Προ-θερμοκοιτίδων Νέων 
Επιστημόνων. Προτείνεται η δημιουργία 
του θεσμού της προ-θερμοκοιτίδας (pre-
incubation) και συνοδού εργαλείου μικρο-
χρηματοδότησης  για νέους επιστήμονες με 
στόχο την αναστροφή διαρροής ανθρωπίνου 
δυναμικού υψηλής κατάρτισης (Brain Draining) 
και τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.
- Ενεργειακή εκμετάλλευση αστικών 
απορριμμάτων: Στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί 
ή διερευνώνται τεχνολογίες ενεργειακής 
αξιοποίησης ορισμένων αποβλήτων, οι 
οποίες, πέραν του άμεσου περιβαλλοντικού 
αποτελέσματος, προσφέρουν ευκαιρίες 
επιχειρηματικών ανοιγμάτων, αύξηση θέσεων 
εργασίας (5-100 ανά τεχνολογία) αλλά και 
έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευση των 
νέων τεχνολογιών/καινοτομιών σε άλλες 
χώρες.
- Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικών Υποδομών 
και Ανάπτυξη Υπηρεσιών. Στα συγκεκριμένα 
έργα το κόστος των εισαγομένων υλικών 
(καλώδια, εξοπλισμός) αποτελεί μικρό τμήμα 
του προϋπολογισμού ενώ το μεγαλύτερο τμήμα 
αφορά υπηρεσίες που παράγονται τοπικά.
- Άμεση προώθηση του θεσμού των ESCO. 
Η ανάπτυξη Επιχειρήσεων Ενεργειακών 

Σειρά εκδηλώσεων προετοιμάζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
με πρωτοβουλία της ΜΕ Αρχιτεκτονικών, 
για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
Αρχιτεκτονικής. 
Το θέμα που επέλεξε η UIA  για τα 2011, 
«Αρχιτεκτονική και Ανθρώπινα Δικαιώματα»,  
είναι ο τίτλος, που προσδιορίζει  και το πλαίσιο 
των  δράσεων του Τμήματος. Στόχος είναι η 
επικοινωνία με τον κόσμο και ιδιαίτερα τους 
νέους, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωσή 
τους για θέματα Αρχιτεκτονικής.
Στη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού, 1-
3 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί έκθεση 
των συμμετοχών του διαγωνισμού αφίσας 
που οργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ και απονομή των 
βραβείων.
Επίσης, ως συνέχεια της μακρόχρονης 
δραστηριότητας του  Τμήματος που σχετίζεται 
με τα παιδιά, θα διοργανωθούν ειδικά 
προγράμματα  που απευθύνονται σε  μαθητές Ε’ 
και Στ’ Δημοτικού.  Στόχος είναι η εξοικείωση 
των μαθητών με την έννοια του αρχιτεκτονικού 
χώρου, καθώς και ο προβληματισμός και η 
ευαισθητοποίησή τους για την ποιότητα του 
αστικού περιβάλλοντος, μέσα από βιωματικές 
δράσεις προσαρμοσμένες στις δυνατότητες 
και τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας. Στο 
πρόγραμμα εντάσσεται εικαστικό εργαστήρι 
όπου τα παιδιά πειραματίζονται με διαφορετικά 
υλικά και τεχνικές και εκφράζουν τις δικές 
τους ιδέες και προτάσεις για τη διαμόρφωση 
του χώρου. 
Άλλες δράσεις είναι η προβολή video,  η 
δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης του κοινού με 
θέμα «Αρχιτεκτονική είναι ….», η επικοινωνία 
και η ενημέρωση του κόσμου μέσω ειδικών 
κατασκευών που θα τοποθετηθούν σε διάφορα 
σημεία της πόλης.
Σε ότι αφορά στο διαγωνισμό αφίσας, η 
Κριτική Επιτροπή που συνεδρίασε στις 24 
Αυγούστου απένειμε τρία βραβεία και έναν 
έπαινο. Η αφίσα του ΑΜ Γιώργου Δημόπουλου 
βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείου, η  αφίσα 
της ΑΜ Όλγας Γκούμα με το δεύτερο και η  
αφίσα του ΑΜ Τάσου Μπουτζίκα με το τρίτο, 
ενώ αποφασίστηκε να δοθεί και έπαινος για την 
αφίσα της ΑΜ Σοφίας Στραβέλα. Η απονομή 
των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της 
Δευτέρας 3 Οκτωβρίου,  στο αμφιθέατρο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49).n

 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Τι προγραμματίζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
 Υπόμνημα ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον πρωθυπουργό

Υπηρεσιών (Energy Service Companies-
ESCO) μπορεί να αποτελέσει δυναμική 
προσέγγιση στον τομέα της εξοικονόμησης 
ενέργειας και ταυτόχρονα να απασχολήσει το 
υπάρχον επιστημονικό δυναμικό.
- Αξιοποίηση της αργούσας περιουσίας 
και του μηχανολογικού εξοπλισμού των 
βορειοελλαδικών επιχειρήσεων, ύψους 
επένδυσης δεκάδων ή και εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ευρώ, που παροπλίστηκαν 
άδοξα, λόγω οικονομικής δυσπραγίας των 
επιχειρήσεων. Όλος αυτός ο πολύτιμος 
εξοπλισμός, που σε πολλές περιπτώσεις 
ήταν αιχμής και εξαιρετικά καινοτόμος, θα 
μπορούσε –αντί να αφήνεται στη φθορά- 
να αξιοποιηθεί, με τη συνεργασία του 
επιστημονικού προσωπικού. Οι επιστήμονες 
θα μπορούσαν να αναλάβουν την ενσωμάτωση 
σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας όπου 
χρειάζεται, επαναφέροντας στη χρήση και 
την παραγωγή ένα εξαιρετικά αξιόλογο –και 
σήμερα σε αχρηστία- απόθεμα.

n Β. Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
Μητροπολιτικός Σχεδιασμός και Παρεμβάσεις 
Μεγάλης Κλίμακας
Η Ελλάδα, μετά από την παρέλευση 
τριών κοινοτικών Πλαισίων στήριξης, 
υστερεί σημαντικά σε έργα υποδομής. Το 
σιδηροδρομικό δίκτυο, τα δίκτυα μεταφοράς 
πληροφοριών και οι οδικοί άξονες, με 
εξαίρεση την Εγνατία Οδό, είναι επιπέδου 
τριτοκοσμικής χώρας. Δυστυχώς, καμιά 
επένδυση δεν πρόκειται να γίνει στην 
Ελλάδα, αν δεν υπάρχουν υποδομές οδικές, 
σιδηροδρομικές, λιμενικές, αεροπορικές, ή 
μεταφοράς δικτύων πληροφοριών και αν δεν 
«τρέξουν»  οι απαιτούμενες παρεμβάσεις 
μεγάλης κλίμακας. 
Αντί λοιπόν να «πλειοδοτούμε» σε υποσχέσεις 
για στρατηγικά σχέδια, καθένα από τα οποία 
περιέχει δεκάδες πολυδάπανα έργα, το ιδανικό 
θα ήταν να ξεκινήσουμε από τα λίγα απολύτως 
απαραίτητα. Είναι αδήριτη ανάγκη να ενισχυθούν 
τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που προβλέπονται για 
υποδομές και όχι να σπαταλούνται πόροι για 
έργα αμφίβολης αποτελεσματικότητας και 
μηδενικής προστιθέμενης αξίας. 
Σε ότι αφορά ειδικότερα την περίπτωση της 
Θεσσαλονίκης, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο 
να προχωρήσουν άμεσα τα εξής:

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχέδιο 
Θεσσαλονίκης και η θεσμοθέτηση του.
- Να εκπονηθούν σχέδια ad hoc χαρακτήρα για 
την περιοχή της Θεσσαλονίκης
- Να προχωρήσουν οι μεγάλες παρεμβάσεις 
του ιδιωτικού/δημόσιου τομέα, ήτοι:

• Η μεταφορά του εκθεσιακού και 
συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ και η 
ανάπλαση της περιοχής του κέντρου της 
Θεσσαλονίκης, όπου αυτό εδρεύει σήμερα
• Το επιχειρησιακό σχέδιο του ΛΘ, η 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας  και 
η δημιουργία εμπορευματικού κέντρου. 
Σημαντικό για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
είναι να τεθούν τόσο οι στόχοι όσο και 
όροι αξιοποίησης και λειτουργίας πριν από 
οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση/παραχώρηση, 
λόγω του στρατηγικού του ρόλου στην 
ανάπτυξη μιας ευρύτατης περιοχής.
• Η ανάδειξη του μετώπου της Θεσσαλονίκης 
προ τη θάλασσα και η δημιουργία του Φορέα 
Διαχείρισης του Θερμαϊκού σύμφωνα με την 
πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
• Η επιτάχυνση των έργων του μετρό, με 
παράλληλη βελτίωση της καθημερινότητας 
των Θεσσαλονικέων, για όσο διάστημα 
διαρκούν οι εργασίες.

n Γ. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η αποβιομηχάνιση, η ανεργία και η αφαίμαξη 
από το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό 
αποτελούσαν «παραδοσιακά» προβλήματα για 
την περιοχή, που λόγω κρίσης γιγαντώνονται.
Στην ανεργία και στην κατακόρυφη πτώση του 
ντόπιου παραγόμενου οικονομικού προϊόντος 
συμβάλλει πλέον δυναμικά η κάθετη πτώση 
της κατασκευαστικής δραστηριότητας και η 
συνακόλουθη διάλυση των τεχνικών γραφείων 
και εταιριών της περιφέρειας.
Τα σημαντικά, όμως, πλεονεκτήματα της 
Περιφέρειας και της Θεσσαλονίκης, όπως η 
θέση της, το μέγεθός της, το παραγωγικό της 
δυναμικό, οι ευρέως φάσματος οικονομικές 
δραστηριότητες, οι αξιόλογες κοινωνικές 
υποδομές, τα Πανεπιστήμια της και η σύνδεση 
με τα Ευρωπαϊκά δίκτυα, της επιτρέπουν 
να μπορεί να «σταθεί» αυτόνομα στο χάρτη 
των Ευρωπαϊκών περιφερειών και να τις 
ανταγωνιστεί επάξια.
Με αυτά τα δεδομένα και τα ζητούμενα 

επαναφέρουμε ως χρήσιμη και επίκαιρη όσο 
ποτέ την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για σχεδιασμό 
και εφαρμογή ενός πλαισίου καινοτόμων 
δράσεων στην Κεντρική Μακεδονία, που θα 
αποτελέσει πιλοτικό οδηγό για όλη τη χώρα. 
Στο πλαίσιο αυτό χαιρετήσαμε την δημιουργία 
της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης 
με έδρα την Θεσσαλονίκη και μας βρίσκουν 
αντίθετους οι σκέψεις για μεταφορά τους.
Για την προσέγγιση του παραπάνω στόχου, 
καταθέτουμε προς συζήτηση μία ρεαλιστική  
πρόταση μεσοπρόθεσμου ορίζοντα, ως 
απάντηση στην πιεστική ανάγκη να αναπτυχθεί 
εκ νέου στην Κεντρική Μακεδονία δυναμική 
μεταποιητική δραστηριότητα, βασισμένη στις 
εγγενείς δυνατότητες της περιοχής. 
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
περιοχής μας οδηγούν και στους τομείς 
προτεραιότητας:
α. Ανάπτυξη πολύπλευρης τουριστικής 
δραστηριότητας
β. Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ)
γ. Ανάπτυξη ποιοτικής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
δ. Βιώσιμη και Ισόρροπη αξιοποίηση του 
ορυκτού πλούτου
Κλειδί για την ορθολογική και αποτελεσματική 
αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων 
η ορθολογική χωροθέτηση των σχετικών 
δράσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τη 
χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ που δεν θα 
αποβαίνουν εις βάρος των καλλιεργειών
ε. Ανάπτυξη δορυφορικής μεταποιητικής 
δραστηριότητας. 
Οι παραπάνω δράσεις προϋποθέτουν την 
ανάπτυξη  μεταποιητικής δραστηριότητας η οποία 
θα τις υποστηρίζει, θα εξασφαλίζει τον εξοπλισμό 
τους και   θα αξιοποιεί τα προϊόντα τους.
στ. Ενίσχυση του δημόσιου και ιδιωτικού 
έργου για την υποστήριξη όλων των 
παραπάνω
Ενδεικτικά αναφέρονται ανάγκες για:
- Ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών 
υποδομών
- «Κλασσικά» δίκτυα μεταφοράς ανθρώπων 
και αγαθών και δίκτυα επικοινωνιών
- Διαμορφώσεις χώρων, αστικές αναπλάσεις, 
ανάδειξη του δημόσιου χώρου, εκσυγχρονισμός 
του αστικού εξοπλισμού.
- Ανάδειξη, διατήρηση και επανάχρηση 
των αρχιτεκτονικών μνημείων και συνόλων, 
αστικών βιομηχανικών,  και παραδοσιακών.
- Βελτίωση (αντισεισμική, ενεργειακή) και 
εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος κτιριακού 
δυναμικού (οικιακού, τουριστικού, δημόσιου, 
επιχειρηματικού).
- Καλά σχεδιασμένη προώθηση  
παραθεριστικής  κατοικίας ως εξαγώγιμο 
προϊόν.
- Άυλες υποδομές και σύγχρονοι εκθεσιακοί 
χώροι.
Βασική αρχή είναι να γίνουν με πλήρη μέριμνα 
και σεβασμό για την αειφορική ανάπτυξη 
και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο 
σημείο αυτό, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την 
περίπτωση της επένδυσης της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ στη Βόρεια Χαλκιδική. Κατόπιν 

συνέχεια στη σελίδα 22



 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
TOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ TOY ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟ ΠΡΟΞΕΝΟ
Κοινή εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ – Γκαίτε για τους έλληνες μηχανικούς

08/ 425
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΤΕΥΧΟΣ

Με δεδομένη την οικονομική κρίση και 
τις σημαντικότατες επιπτώσεις της στο 
επάγγελμα του μηχανικού, το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ανέλαβε την πρωτοβουλία προσέγγισης 
ξένων προξενικών αρχών. Στόχος είναι η 
παρουσίαση των δυνατοτήτων των ελλήνων 
μηχανικών, η διασαφήνιση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για όσους συναδέλφους 
επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό και η 
διερεύνηση της πιθανότητας συνεργασίας στον 
κατασκευαστικό κλάδο. 
Η αρχή έγινε την Παρασκευή 19 Αυγούστου, όταν 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης 
επισκέφτηκε το Προξενείο της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας. Συναντήθηκε με 
τον πρόξενο Wolfgang Hoelscher – Obermaier, 
τον γενικό διευθυντή του Ινστιτούτου Γκαίτε  
Peter Pannes και τον αναπληρωτή διευθυντή 
Βορείου Ελλάδος του Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Οδυσσέα Αθανασιάδη. Κατά τη διάρκεια 
της σχεδόν δίωρης συνάντησης, η οποία 
έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, αποφασίστηκε η 
πραγματοποίηση εκδήλωσης στο ΤΕΕ/ΤΚΜ σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε. 
Ο κ. Κονακλίδης παρουσίασε στους συνομιλητές 
του τις συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί 
στον κλάδο των μηχανικών αλλά και τις 
προοπτικές που διαγράφονται σε πολλούς τομείς 
της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι άπτονται 
των αρμοδιοτήτων των μηχανικών. «Υπάρχουν 
περιθώρια για στενότερη συνεργασία με την 
Γερμανία. Το καθεστώς αγοράς παραθεριστικής 
κατοικίας στην Βόρεια Ελλάδα από αλλοδαπούς 
έχει πλέον αλλάξει, με αποτέλεσμα να ανοίγουν 
μεγάλοι δρόμοι συνεργασίας σε αυτόν τον 
τομέα. Η Ελλάδα είναι μία χώρα γνωστή στους 
γερμανούς, οι οποίοι για πολλά χρόνια την 
επισκέπτονται ως τουρίστες. Πλέον, μπορούν να 
αποκτήσουν και μόνιμη παραθεριστική κατοικία, 
στο μοντέλο ενός οργανωμένου οικιστικού 
πυρήνα. Αυτό μπορεί να επανακκινήσει την 
οικοδομική δραστηριότητα, κυρίως στις 
τουριστικές περιοχές, ακόμη και σε συνεργασία 
με γερμανικές τεχνικές εταιρίες», υπογράμμισε 
ο κ. Κονακλίδης. Επίσης, αναφέρθηκε στην 
δυνατότητα εξαγωγής τεχνικού επιστημονικού 
δυναμικού στην Γερμανία, η οποία σύμφωνα 
με δημοσιεύματα αναζητεί μηχανικούς για 
εργασία. Ακόμη, τόνισε ότι υπάρχει μεγάλο 
πεδίο συνεργασίας μεταξύ ελλήνων και 
γερμανών επιχειρηματιών σε πολλούς κλάδους, 
όπως την παραγωγή φωτοβολταϊκών υλικών. 
Ο πρόξενος της Ο.Δ. της Γερμανίας Wolfgang 
Hoelscher – Obermaier ξεκαθάρισε ότι 
πρόθεση της χώρας του είναι η ενδυνάμωση 
της ελληνογερμανικής συνεργασίας στον 
τομέα του τουρισμού, πρότεινε τη δημιουργία 
ενός στρατηγικού τουριστικού πλάνου και 
υπογράμμισε πως ήδη οι επιτροπές τουρισμού 
της ελληνικής και της γερμανικής βουλής 
βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία. Επιπλέον, 
είπε ότι έλληνες και γερμανοί αξιωματούχοι 
συνεργάζονται στενά προκειμένου να αρθούν 

διάφορα εμπόδια για επενδύσεις γερμανικών 
εταιριών στην Ελλάδα και κάλεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
να συμμετάσχει ενεργά στην 2η ελληνογερμανική 
συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί 4 και 
5 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, 
αναφέρθηκε στην εκδήλωση που θα γίνει στη 
Θεσσαλονίκη τον ερχόμενο Δεκέμβριο –στο 
πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος- όπου 
θα συμμετάσχουν στελέχη του Γερμανικού 
«ΟΑΕΔ», τα οποία θα δώσουν απαντήσεις στις 
απορίες (και) των ελλήνων μηχανικών για τους 
όρους που πρέπει να πληρούν αν θέλουν να 
βρουν εργασία στην γερμανική αγορά. 
Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του 
Ινστιτούτου Γκαίτε  Peter Pannes αποδέχθηκε 
την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για συνδιοργάνωση 
εκδήλωσης που στόχο θα έχει την ενημέρωση 
των μηχανικών της Κεντρικής Μακεδονίας 
για τις προοπτικές αναζήτησης εργασίας στην 

ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ …
ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ
 

Απαράδεκτο θεωρεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ το σχέδιο 
νόμου του υπουργείου Παιδείας, σε ότι αφορά 
την αντιμετώπιση της ανώτατης τεχνικής 
εκπαίδευσης, την οποία υποβαθμίζει και 
απαξιώνει. Στην ουσία βάζει ετεροχρονισμένα 
τα ελληνικά πανεπιστήμια στον δρόμο του 
αποτυχημένου μοντέλου της Μπολόνια, που 
όλες οι ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης 
δοκίμασαν και, πλέον, εγκαταλείπουν.
Υποχωρώντας σε πιέσεις συντεχνιακών 
φορέων και κομματικών νεολαιών για την 
«αναβάθμιση» των ΤΕΙ, η κυβέρνηση, με το εν 
λόγω σχέδιο νόμου υποθηκεύει την ανάπτυξη 
και υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον,. 
επιβραβεύοντας τη λογική της ήσσονος 
προσπάθειας και «χαντακώνοντας» το υψηλό 
επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδας.
Το σχέδιο νόμου εισάγει τον τριετή κύκλο 
σπουδών, αντί να αναγνωρίζει τα διπλώματα 
των Μηχανικών ως master. Κλείνει τα «μάτια» 
στις πραγματικές στρεβλώσεις της αγοράς 
και εξακολουθεί να ανέχεται το αυθαίρετο 
βάφτισμα των μελετών ως ερευνητικών 
προγραμμάτων, αφαιρώντας το επαγγελματικό 
αντικείμενο χιλιάδων μηχανικών.
Στην «εξίσωση» που εισάγει το σχέδιο νόμου, τα 
παραδοσιακά μαθηματικά καταστέλλονται, αφού:
- Οι τουλάχιστον 5ετείς σπουδές των 
μηχανικών στα ελληνικά πολυτεχνεία και 
πολυτεχνικές σχολές φτάνουν να ισούνται 
με εκείνες των 3,5 ετών στα ΑΤΕΙ, των τριών 
χρόνων στα ΤΕΙ και των δύο στα ΚΑΤΕΕ. 
- Το σχέδιο νόμου επιτρέπει στα ΤΕΙ 
να δημιουργούν (χωρίς το απαιτούμενο 
προσωπικό και υποδομή) και δεύτερο κύκλο 
σπουδών μετά τον πρώτο (των 2-3,5 ετών), με 
αποτέλεσμα αύριο- μεθαύριο οι απόφοιτοι 
των ΤΕΙ να θεωρούνται κάτοχοι μάστερ, 

Γερμανία, της περαιτέρω εκπαίδευσης ελλήνων 
μηχανικών στην Γερμανία αλλά και την επαφή 
των μηχανικών με γερμανικές τεχνικές εταιρίες. 
Ο κ. Pannes δεσμεύτηκε να κάνει ότι καλύτερο 
μπορεί για την επιτυχία της εκδήλωσης, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί σύντομα. 
Ο αναπληρωτής διευθυντής Βορείου Ελλάδος 
του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Οδυσσέας 
Αθανασιάδης, τόνισε ότι υπάρχουν περιθώρια 
στενότερης οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα 
στις δύο χώρες.
Μετά την επίσκεψη στο Προξενείο της Γερμα-
νίας, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα έρθει σε επικοινωνία και 
με προξενικές αρχές άλλων χωρών προκει-
μένου να αναζητήσει διαύλους συνεργασίας, 
πάντα με στόχο την ανεύρεση λύσεων στα προ-
βλήματα των μηχανικών και ειδικά σε εκείνο 
της ανεργίας.n

προφανώς ανώτεροι από τους μηχανικούς 
των ΑΕΙ, παρότι αυτοί χρειάζονται πέντε (5) 
χρόνια για να ολοκληρώσουν μόνο τον πρώτο 
κύκλο σπουδών! Κι αυτό ενώ έχει περίτρανα 
αποδειχτεί από περιπτώσεις άλλων χωρών 
(πχ, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, αμερικανικά 
πανεπιστήμια), ότι το 3+2 πρακτικά δεν 
ισοδυναμεί με τον ενιαίο τίτλο πενταετών 
σπουδών  των μηχανικών.
- Την ίδια στιγμή, ακυρώνεται κάθε 
προσπάθεια για προσέλκυση ξένων φοιτητών 
στα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς ο τίτλος 
σπουδών, που θα λαμβάνουν οι απόφοιτοι των 
πολυτεχνείων της χώρας μας, μετά από πέντε 
ως 6,5 χρόνια θα εξισώνονται με ένα απλό 
bachelor, αντί για μάστερ! 
Σε μια περίοδο που η Ελλάδα πρέπει να 
προχωρήσει μπροστά, το σχέδιο νόμου για 
την παιδεία την καταδικάζει να κινηθεί 
όπισθεν ολοταχώς. «Νεκρανασταίνοντας» 
όσα τα άλλα κράτη έχουν δοκιμάσει και 
απορρίψει, υποβαθμίζοντας τις σπουδές των 
ανθρώπων που οικοδομούν την ανάπτυξη και 
μειώνοντας την ποιότητα του τρόπου άσκησης 
του επαγγέλματος των μηχανικών.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δηλώνει την πλήρη και 
κατηγορηματική αντίθεση του για τα 
προβλεπόμενα στο σχέδιο νόμου και 
απευθύνει έκκληση στην ηγεσία του 
υπουργείου Παιδείας να αποσύρει τις σχετικές 
προβλέψεις και ν’ αναλογιστεί την ιστορική 
ευθύνη που αναλαμβάνει για τον αποδεκατισμό 
του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και 
την οπισθοδρόμηση της ανάπτυξης, εφόσον 
επιμείνει στο παρόν νομοθέτημα. 
Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα 
αντισταθεί στις εξελίξεις και θα παλέψει με 
όλες τις δυνάμεις του απέναντι σε πολιτικές 
που υποθηκεύουν το μέλλον της χώρας σε μια 
τόσο κρίσιμη ιστορικά στιγμή.n
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Το πρώτο συνέδριο με τίτλο «Δημόσιος 
χώρος…αναζητείται» διοργανώνει στις 20-
22 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη, το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, 
τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων 
των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων: 
Αριστοτέλειου, Πατρών, Θεσσαλίας, Δημοκρίτειου 
και Πολυτεχνείου Κρήτης.
Πρόκειται για  μια μεγάλη διοργάνωση 
που θα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους 
εκδηλώσεις:
α) επιστημονικό συνέδριο με  124 εισηγήσεις, 
ειδικούς προσκεκλημένους και στρογγυλά 
τραπέζια, 
β) έκθεση βραβευμένου αρχιτεκτονικού έργου 
των τελευταίων 30 ετών για το δημόσιο χώρο 
με 100 συνολικά συμμετοχές (περιλαμβάνονται 
όλα τα βραβεία των μεγάλων αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών) και
γ) εργαστήρια σχεδιασμού προεπιλεγμένων 
δημόσιων χώρων από ομάδες φοιτητών των 
αρχιτεκτονικών σχολών. 
Οι τόποι της  διοργάνωσης διασπείρονται 
στην πόλη, καθώς το συνέδριο και η έκθεση 
αρχιτεκτονικού έργου θα διεξαχθούν στους 
χώρους του κινηματογράφου «Ολύμπιον», τα 
στρογγυλά τραπέζια στο κτίριο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου και τα εργαστήρια στους 
χώρους του νέου δημαρχείου Θεσσαλονίκης. 
Την διοργάνωση υποστηρίζουν επιπλέον   το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, η ΕΑΧΑ 
(Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας 
και Αναπλάσεις), ο Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης καθώς και Δήμοι, ενώ η έκθεση 
αρχιτεκτονικού έργου θα μεταφερθεί στη 
συνέχεια στην Αθήνα 
Κατά το χρόνο του συνεδρίου θα έχουν εκδοθεί 
δύο τόμοι, ένας με τα πρακτικά του συνεδρίου 
και ένας κατάλογος της έκθεσης. 
Το συνέδριο επιδιώκει να φέρει στο προσκήνιο 
και να αναζητήσει όλες τις πλευρές των νέων 
δεδομένων γύρω από το δημόσιο αστικό 
χώρο, τη μεταβλητότητα και τα σημερινά 
ρευστά του όρια, τις νέες νοηματοδοτήσεις 
του αλλά και  τα υπαρκτά και δεδομένα 
προβλήματα της διαχείρισης και λειτουργίας 
του στις ελληνικές πόλεις.  Για το σκοπό αυτό 
μεθοδεύτηκε η συμμετοχή μεγάλου εύρους 
φορέων και επιστημονικών πεδίων. Αυτό 
αντικατοπτρίζεται στο οργανωτικό σχήμα, στα 
μέλη της επιστημονικής επιτροπής, στο εύρος 
των θεματικών ενοτήτων και των δράσεων 
καθώς και στο πλήθος και την ειδικότητα των 
εισηγητών. 
Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:
1. Η έννοια του δημόσιου χώρου
2. Τα όρια του δημόσιου χώρου
3. Μεταβλητότητα του δημόσιου χώρου
4. Σχέση αστικού/φυσικού στο δημόσιο χώρο
5. Μνημεία ιστορικοί τόποι και συλλογική 
μνήμη
6. Τα αστικά δίκτυα ως δημόσιοι χώροι
7. Διαχείρηση του δημόσιου χώρου. 
Συμμετοχικές διαδικασίες στην οργάνωση 
του δημόσιου χώρου
8. Ποιότητες του δημόσιου χώρου
9. Τέχνη και δημόσιος χώρος 
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Η Οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου είναι 
η εξής:  
Πρόεδρος Πρόδρομος Νικηφορίδης, 
Αρχιτέκτων 
Αντιπρόεδρος Μαρία Δούση, Αρχιτέκτων 
Γραμματέας Παρασκευή Κούρτη, Αρχιτέκτων 
Ταμίας Γιώργος Δέλλιος, Αρχιτέκτων 
Μέλος Βίκυ Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτων 
Μέλος Παρασκευή Ταράνη, Αρχιτέκτων 
Μέλος Γιώτα Αδηλενίδου, Αρχιτέκτων 

Η Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου είναι 
η εξής:
Πρόεδρος Ζέγγελης Ηλίας, Καθηγητής 
στο Berlage Institute, Επίτιμος Διδάκτωρ 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αθανασίου Εύη, Επίκουρη καθηγήτρια στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αίσωπος Γιάννης, Αναπληρωτής καθηγητής 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου 
Πατρών
Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία, Δρ. 
Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού 
Διατμηματικού Προγράμματος αρχιτεκτονικής 
τοπίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Βαρώτσος Κωνσταντίνος, Γλύπτης, Καθηγητής 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γαλάνη Ντόρα, Πρόεδρος της Ενοποίησης 
Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεων ΑΕ
Γκόλαντα Νέλλα, Γλύπτρια τοπίου
Γούλα Μαρία, Λέκτωρ αστικού σχεδιασμού 
στον τομέα Πολεοδομίας και χωροταξίας της 
Escuola Tecnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona
Διαμαντόπουλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων
Δραγώνας Πάνος, Αναπληρωτής καθηγητής 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου 
Πατρών
Θεοδώρου Μαρία, Αρχιτέκτων, Διευθύντρια 
SARSHA
Καραδήμου-Γερόλυμπου Αλεξάνδρα, 
Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Καρβουτζή Βαλεντίνη, Αρχιτέκτων, Λέκτορας 
της Σχολής αρχιτεκτόνων του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Λαδά-Χατζοπούλου Αναστασία, Καθηγήτρια 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μάντζου Πολυξένη, Επίκουρη καθηγήτρια 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης
Μανωλίδης Κώστας, Επίκουρος καθηγητής 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας
Μπελιμπασάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών 
Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης
Μωραΐτης Κώστας, Αρχιτέκτων, Αναπληρωτής 
καθηγητής της Σχολής αρχιτεκτόνων του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Νομικός Μιχάλης, Καθηγητής στο Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης
Παναγιωτόπουλος Παναγής, Λέκτορας 
του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και 
Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου
Παπαδόπουλος Λόης, Καθηγητής στο Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παπαδοπούλου Αρίστη, Καθηγήτρια στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Παπακώστας Γεώργιος, Καθηγητής 
Αρχιτεκτονικής, Πρόεδρος Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης
Παπαλεξόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής 
καθηγητής της Σχολής αρχιτεκτόνων του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Παππάς Αθανάσιος, Διευθυντής Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Μενεμένης
Πατέστος Κωνσταντίνος, Καθηγητής στην II 
Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου του 
Τουρίνου
Πολυχρονόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος 
καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Σκουτέλης Νίκος, Επίκουρος καθηγητής στο 
τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης
Σταυρακάκης Γιάννης, Αναπληρωτής 
καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τεντοκάλη-Σκούρτη Ευαγγελία, Αναπληρώτρια 
καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τζιρτζιλάκη Ελένη, Αρχιτέκτων, site specific 
artist, Δίκτυο Νομαδική Αρχιτεκτονική
Τζομπανάκης Αλέξης, Επίκουρος καθηγητής 
στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου 
Κρήτης
Τριποδάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής στο 
τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης
Χανιώτου Ελένη, Πολεοδόμος, επίκουρη 
καθηγήτρια της Σχολής αρχιτεκτόνων του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.n
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ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, με αυθεντικά έργα & μεταξοτυπί-
ες, με τίτλο “Summer Time”, (συμμετέχουν: Μαρία Αναστασίου, Χρύ-
σα 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 Ξενά-
κης, Μίλτος Παντελιάς, Κώστας Παππάς, Βασίλης Σπεράντζας, Γιώργος 
Σταθόπουλος), καλοκαίρι  2011, αίθουσα τέχνης ATRION (Τσιμισκή 94), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Συλλογή Θεσσαλονικέων 
Καλλιτεχνών-3 Γενιές», μέρος της μόνιμης 
συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης 
Θεσσαλονίκης, 1 Αυγούστου - 5 Σεπτεμβρίου 
2011, Κάζα Μπιάνκα, Θεσσαλονίκη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ του Μι-
χάλη Χατζηγιάννη, 5 
Σεπτεμβρίου 2011, 
θέατρο Δάσους, 
Θεσσαλονίκη.

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

ΕΚΘΕΣΗ «Το δώρο του 
Διονύσου. Η μυθολο-
γία του κρασιού στην 
κεντρική Ιταλία (Molise) 
και τη βόρεια Ελλάδα 
(Μακεδονία)», 13 
Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρί-
ου 2012,  Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονί-
κης, σε συνεργασία του 
Ελληνικού Υπουργείου 
Πολιτισμού και Του-
ρισμού με το Ιταλικό 
Υπουργείο Πολιτισμού 
και συγκεκριμένα με 
την Εφορεία Αρχαιοτή-
των του Molise, την Πε-
ριφέρεια του Molise και 
το Ιταλικό Μορφωτικό 
Ινστιτούτο Θεσσαλο-
νίκης, ΑΜΘ (αίθουσα 
«Μανόλης Ανδρόνι-
κος»), 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.
 

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο 
«Συλλογή Θεσσαλονι-
κέων Καλλιτεχνών-3 
Γενιές», μέρος της 
μόνιμης συλλογής της 
Δημοτικής Πινακοθή-
κης Θεσσαλονίκης, 1 
Αυγούστου - 5 Σεπτεμ-
βρίου 2011, Κάζα Μπι-
άνκα, Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ του Jan 
Fabre (Antwerp, 1958), 
με τίτλο “PIETAS”, 1 
Ιουνίου - 16 Οκτωβρί-
ου 2011, ενταγμένη 
στην 54η Μπιενάλε 
της Βενετίας, Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης (ΚΜΣΤ) στη 
Θεσσαλονίκη, Μουσείο 
Μοντέρνας και Σύγχρο-
νης Τέχνης στο Μπέρ-
γκαμο (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.

3η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με τίτλο «Παλιές Διασταυρώσεις - Make 
it new», 18 Σεπτεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου 2011, (το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκθέσεις που θα 
αναπτύσσονται κυρίως στους χώρους των πέντε Μουσείων, αλλά και σε μη εκθεσιακούς χώρους 
και θα διακρίνεται σε Κεντρικό και Παράλληλο Πρόγραμμα), Θεσσαλονίκη.

- έκθεση «Οι 
Εβραίοι στη Θεσ-
σαλονίκη. Ανε-
ξίτηλα σημάδια 
στον χώρο», 18 
Σεπτέμβριου 2011 
– 30 Σεπτεμβρίου 
2012, Αρχαιολο-
γικό Μουσείο, 

σε συνεργασία με: 9η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακε-
δονίας-Θράκης, Εβραϊκό Μουσείο, Ισραηλιτική 
Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Μουσείο Μακε-
δονικού Αγώνα, Κέντρο Ιστορίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης
 

- έκθεση «Roaming Images. Διασταυρώσεις 
του Ελληνικού και Αραβικού πολιτισμού από το 
βλέμμα σύγχρονων καλλιτεχνών», Σεπτέμβριος 
2011– Ιανουάριος 2012, Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης

- έκθεση «Βυζάντιο & Άραβες», Σεπτέμβριος 
– Δεκέμβριος 2011, Μουσείο Βυζαντινού Πο-
λιτισμού σε συνεργασία με: 4η ΕΒΑ, 6η ΕΒΑ, 
7η ΕΒΑ, 9η ΕΒΑ, 10η ΕΒΑ, 12η ΕΒΑ, 23η ΕΒΑ, 
25η ΕΒΑ, 17η ΕΠΚΑ, Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο, Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης-Μουσείο 
Μπενάκη, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Ιστο-
ρικό Μουσείο Κρήτης, Νομισματικό Μουσείο, 
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Eπιστημών & Μου-
σείο Τεχνολογίας, Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

- έκθεση 
«Θεματικές 
επιλογές από 
τη συλλογή 
Κωστάκη 
του ΚΜΣΤ», 
Σεπτέμβριος 

– Δεκέμβριος 2011, Κρατικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης, Μονή Λαζαριστών,

- φεστιβάλ  
«Thessaloniki 
Performance 
Festival»,  19 - 25 
Σεπτεμβρίου 2011, 
διάφορα σημεία της 
πόλης
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-
ΝΙΚΗΣ, με τίτλο «Τα 
κτίρια της Τράπεζας 
της Ελλάδος», σχέδια 
των συμμετοχών στους 
τρεις σημαντικούς 
αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς του 
Κεντρικού κτιρίου και 
των υποκαταστημάτων 
της Θεσσαλονίκης και 
του Πειραιά, καθώς και 
σχέδια και φωτογραφί-
ες και των 27 υποκα-
ταστημάτων σε όλη τη 
χώρα, 15 Σεπτεμβρίου 
-  27 Νοεμβρίου 2011, 
Μουσείο Μπενάκη 
(κτήριο οδού Πειραι-
ώς), Αθήνα.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
του Ευρωπαϊκού Έργου 
με τίτλο ‘Δίκτυο για την 
ενίσχυση και βελτίωση 
της εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
IPPC που αφορά στην 
ολοκληρωμένη πρόλη-

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.

1Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο: «Δημόσιος χώρος…
αναζητείται», 20 – 22 Οκτωβρίου 2011, ΤΕΕ/
ΤΚΜ, σε συνεργασία με ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Σχολή 
Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και Τμήματα Αρχιτε-
κτόνων των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανε-
πιστημίων: Αριστοτέλειου, Πατρών, Θεσσαλίας, 
Δημοκρίτειου και Πολυτεχνείου Κρήτης, Θεσ-
σαλονίκη (www.publicspace.gr).  

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  με τίτλο «Δά-
μασις του βλέμματος», ένα εγχείρημα μεταξύ 
τέχνης, φιλοσοφίας και ψυχανάλυσης, (Ειρή-
νη 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 Θεσ-
σαλονίκης, Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
του ΜΙΕΤ (Βίλα Καπαντζή, Βασ. Όλγας 108), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ 
του Μάριου 
Ελευθεριάδη, 
με τίτλο «El 
Pecado Salva (Η 
Αμαρτία Σώζει)», 
6 Σεπτεμβρίου 
– 8 Οκτωβρίου 
2011, Γκαλερί 
Λόλα Νικολάου 
(Ν. Εγνατία 224), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΣΑΣ, 
στο πλαίσιο του 
εορτασμού της Πα-
γκόσμιας Ημέρας 
Αρχιτεκτονικής, με 
θέμα «Αρχιτεκτονι-
κή και Ανθρώπινα 
Δικαιώματα», 1 -  3 
Οκτωβρίου 2011, 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, κτήριο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσα-
λονίκη.

76η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 10 
– 18 Σεπτεμβρίου 2011, διεθνές εκθεσιακό 
κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
της Φανής Σαρρή, με τίτλο 
«Άνθρωποι και μνημεία 
στον αραβικό κόσμο», 11 
Σεπτεμβρίου – 31 Δεκεμ-
βρίου 2011, Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 30 γελοιογράφων, 
με τίτλο «Με το (Μ)Πενάκη των Γελοιογρά-
φων», 19 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2011, 
Μουσείο Μπενάκη (κτήριο οδού Πειραιώς), 
Αθήνα.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ των DUB INC 
(Dub Incorporation), μαζί 
τους οι Music Oxygen, 
Selector Rastayouth, 
Burning City soundsystem 
και άλλοι guests), 8 Σεπτεμ-
βρίου 2011, Μύλος (Βαβυ-
λωνία), Θεσσαλονίκη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ των Πυξ 
Λαξ, 7 Σεπτεμβρίου 
2011, Καυταντζό-
γλειο Στάδιο, Θεσ-
σαλονίκη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ των 
Nouvelle Vague, 9 
Σεπτεμβρίου 2011, 
Principal Club 
Theater, Εθνική 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς -
Μουδανιών (Χαλκι-
δικής).

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑ-
ΦΙΚΗΣ & ΧΑΡΑ-
ΚΤΙΚΗΣ του Μο-
νόλη Χάρου, με 
τίτλο «Οι Μύθοι 
του Αισώπου», 6 
Σεπτεμβρίου – 16 
Οκτωβρίου 2011, 
Μουσείο Μπενά-
κη (κεντρικό κτή-
ριο), Αθήνα.

ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο «Ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση και ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς: 
προοπτικές μετά το πρώτο βήμα», 16 Σεπτεμ-
βρίου 2011, ΤΕΕ/ΤΚΜ, αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Μ. Αλεξάνδρου 49), Θεσσαλονίκη. 

ΔΙΑΛΕΞΗ του Σταμάτη Κουκόπουλου, στο 
πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων «Αρχιτέκτονες 
της Θεσσαλονίκης», 22 Σεπτεμβρίου 2011, 
αίθουσα ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49), 
Θεσσαλονίκη.

ψη και στον έλεγχο της 
ρύπανσης στη Μεσό-
γειο-MED-IPPC-NET’ 
(www.medippcnet.eu), 
14 Σεπτεμβρίου 2011,  
Βρυξέλλες.
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«ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΟΜΩΝ 2011»:
ΕΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
του καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Εδουάρδου Κάστρο

Το διεθνές αρχιτεκτονικό περιοδικό “ΔΟΜΕΣ” 
εδώ και δύο χρόνια, παράλληλα με τη σημαντική 
εκδοτική δραστηριότητά του (που περιλαμβάνει 
το ίδιο το αρχιτεκτονικό περιοδικό, τον ετήσιο 
τόμο “ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΟΜΩΝ” και την ετήσια έκδοση 
“ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ”) 
προκηρύσσει πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς για μελέτες και υλοποιημένα έργα.
Σε μια περίοδο όπου οι αρχιτεκτονικοί 
διαγωνισμοί αποτελούν σπάνιο φαινόμενο – σε 
αντίθεση με το παρελθόν όπου ή προκήρυξη 
πανελλήνιων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 
υλοποίησης μελετών για έργα του δημοσίου, 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσόντων 
δημοσίου αλλά ακόμη και ιδιωτικών φορέων 
ήταν συνήθης πρακτική – η πρωτοβουλία 
των ΔΟΜΩΝ (όπως και πρόσφατα αυτή του 
ηλεκτρονικού αρχιτεκτονικού περιοδικού 
Greek Architects για τον Πύργο του Πειραιά) 
παρουσιάζει αναμφισβήτητα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον προσελκύοντας παράλληλα και 
εντυπωσιακούς αριθμούς συμμετοχών. Για 
παράδειγμα ο διαγωνισμός των ΔΟΜΩΝ το 2010 
είχε 163 συμμετοχές, το 2011 143 συμμετοχές 
ενώ για τον Πύργο του Πειραιά (που ήταν 
διεθνής) οι συμμετοχές ήταν 380 από 44 χώρες.
Ειδικότερα ο διαγωνισμός των ΔΟΜΩΝ το 2010 
είχε τρεις κατηγορίες βραβείων που αφορούσαν 
στο καλύτερο πραγματοποιημένο έργο, στο 
καλύτερο πρώτο έργο νέου αρχιτέκτονα και 
στην καλύτερη (μη υλοποιημένη) μελέτη, ενώ 
στο διαγωνισμό του 2011 προστέθηκε και μια 
νέα κατηγορία που αφορούσε στο καλύτερο 
πραγματοποιημένο έργο νέας αρχιτεκτονικής 
σε υφιστάμενο κτήριο. Όλες οι συμμετοχές του 
διαγωνισμού του 2010 πρωτοπαρουσιάστηκαν 
στην Αθήνα και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη όπου σε συνεργασία με το Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ και το Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (που διέθεσε τους 
χώρους του) οργανώθηκε η έκθεσή τους στο 
10ήμερο 20/5/2010-30/5/2010 ενώ παράλληλα 
την 21/5/2010 πραγματοποιήθηκε ημερίδα 
με θέμα “Διαδικασίες αξιολόγησης του 
Αρχιτεκτονικού Έργου”.

Οι συμμετοχές του διαγωνισμού ΔΟΜΕΣ 2011 
πρωτοπαρουσιάστηκαν στην Αθήνα και στη 
συνέχεια στο Βόλο σε συνεργασία με το Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η 
έκθεση των συμμετοχών αυτών μεταφέρθηκε 
στη Θεσσαλονίκη από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
του ΑΠΘ (που κάλυψε και το σύνολο της 
δαπάνης), την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του 
Δήμου Θεσσαλονίκης (που διέθεσε το σχετικό 
χώρο) και από το περιοδικό ΔΟΜΕΣ.
Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 20/5/2011 από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτονικής καθηγητή 
κ. Γεώργιο Παπακώστα, και λειτούργησε μέχρι 
τις 30/5/2011 και περιλάμβανε το σύνολο των 
143 συμμετοχών στο διαγωνισμό και τα βραβεία 
ανά κατηγορία μελετών. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι η αξιολόγηση των έργων έγινε από την 
κριτική επιτροπή που την αποτέλεσαν οι:
- Steven Holl, καθηγητής της Αρχιτεκτονικής 
στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης
- Finn Geipel, καθηγητής Αρχιτεκτονικής 
και διευθυντής το Laboratory for Integrative 
Architecture του Πολυτεχνείου του Βερολίνου
- Παναγιώτης Τουρνικιώτης, καθηγητής 
Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής της Σχολής 
Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ
Οι βραβευμένες μελέτες του διαγωνισμού 
αυτού ήταν οι ακόλουθες:
(α) Καλύτερο πραγματοποιημένο έργο των ετών 
2008-2010

Βραβείο: Μικρή μονοκατοικία στην Αγία 
Παρασκευή Αθηνών
Αρχιτέκτονες: Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, 
Μαρίνα Στασινοπούλου
Έπαινος 1: Πλατεία Κατράκη / Κεντρική Πλατεία 
Γλυφάδας
Αρχιτέκτονες: Ασπασία Κουζούπη, Νέλλα 
Γκόλαντα (γλύπτρια τοπίου), Κωνσταντίνα 
Καραλή 
Έπαινος 2: Βρεφονηπιακός σταθμός “Cocoon”, 
Ρωμάnος (Costa Navrino) Μεσσηνίας
Αρχιτέκτων: Πολυάννα Παρασκευά   
(β) Καλύτερο πραγματοποιημένο έργο νέας 
αρχιτεκτονικής σε υφιστάμενο κτήριο των ετών 
2008-2010
Βραβείο: Επισκευή και αναστήλωση διατηρητέου 
κτιρίου παλαιών ορυχείων θηραϊκής γης και 
μετατροπή σε πολυτελή κατοικία στη Θηρασιά 
Κυκλάδων
Αρχιτέκτων: Μαίρη Καβάγια
Έπαινος 1: Επαγγελματικός χώρος στο Βύρωνα 
Αθηνών
Αρχιτέκτονες: Ιωάννα Βολάκη, Αναστασία 
Δουκακάρου
Έπαινος 2: Ξενοδοχείο ‘Κάπαρη’ στη Θήρα 
Κυκλάδων
Αρχιτέκτων: Μαίρη Καβάγια   
(γ) Καλύτερo πρώτο έργο νέου αρχιτέκτονα των 
ετών 2008-2010
Βραβείο: ZV-UPF_πράσινη γωνία στο 
Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra, Βαρκελώνη, 
Ισπανία
Αρχιτέκτονες: Toni Montes Boada, Βασίλειος 
Ντόβρος 
Έπαινος 1: Πολυκατοικία στην Αλεξανδρούπολη
Αρχιτέκτων: Joris Braat

Έπαινος 2: Σχεδιασμός – διαμόρφωση 
αρχαιολογικού χώρου και εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης κοινού στην αρχαία Ακρόπολη 
Νισύρου Δωδεκανήσου 
Αρχιτέκτων: Άννα Αποστόλου   
(δ) Καλύτερη (μη πραγματοποιημένη) μελέτη 
των ετών 2008-2010
Βραβείο:
Τίτλος έργου: Meteorite Unit
Θέση: Μεταξουργείο, Αθήνα
Αρχιτέκτων: Αριστείδης Αντονάς 
Έπαινος 1:
Τίτλος έργου: Μόνιμη Κατοικία 080203
Θέση: Τζίκηδες, Αίγινα
Αρχιτέκτων: Επαμεινώνδας Δασκαλάκης  
Έπαινος 2α: 
Τίτλος έργου: parkway iconic bridge
Θέση: Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο
Αρχιτέκτονες: Γιάννης Δουρίδας, Ιάσων 
Σπηλιωτάκος  
Έπαινος 2β: 
Τίτλος έργου: TEMPUS FUGIT – ΠΥΡΓΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ
Θέση: Πειραιάς 
Αρχιτέκτων: Τσαμπίκος Πετράς, Αλέξανδρος 
Κιτρινιάρης  
Την έκθεση αυτή πλαισίωσε και μια καλλιτεχνική 
εγκατάσταση φοιτητών του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ..
Στην οργάνωση της έκθεσης βοήθησε ο κ. 
Στέργιος Γαλίκας, μεταπτυχιακός φοιτητής 
Μουσειολογίας του Α.Π.Θ. και η κυρία Μαρία 
Σεφερτζή, οικονομολόγος, στέλεχος του                    
1ου Τομέα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

n ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
(α) Καλύτερο πραγματοποιημένο έργο των ετών 
2008-2010
Βραβείο: Μικρή μονοκατοικία στην Αγία 
Παρασκευή Αθηνών
Αρχιτέκτονες: Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, 
Μαρίνα Στασινοπούλου

Πρόκειται για την επισκευή και επέκταση 
ενός μικρού σπιτιού στην Ανατολική Αττική. Το 
αρχικό περιβάλλον του κτηρίου ήταν αυτό μιας 
περιοχής διακοπών που σταδιακά μετατράπηκε 
σε προάστιο, με σχετικά πυκνή δόμηση, 
κρατώντας εντούτοις μέρος της βλάστησης. Το 
οικόπεδο έχει έκταση περίπου ενός στρέμματος. 
Το αρχικό προπολεμικό κτήριο είχε ήδη υποστεί 
πολλές επεμβάσεις, σταδιακές προσθήκες, και 
ισχυρές αλλοιώσεις του αρχικού του χαρακτήρα. 
Ζητούμενο ήταν η εγκατάσταση νέων υποδομών, 
η ανακαίνιση, η μικρή επέκταση και η ενότητα 



13/ 425
ΤΕΥΧΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

του νέου αποτελέσματος, με μια επέμβαση 
χαμηλού κόστους. Επιλογές ήταν να διατηρηθεί 
πλήρως ο πέτρινος φορέας, να γίνει με ελαφρά 
υλικά η επέκταση, να στεγαστεί με ενιαίο 
τρόπο όλο το κτήριο και να του αποδοθεί ένας 
σαφώς αστικός χαρακτήρας. Η προσπάθεια να 
αποδοθεί ένα ενιαίο ύφος στηρίχθηκε στην απλή 
γεωμετρία των πέτρινων δομικών στοιχείων: 
Η ερμηνεία των επιφανειών του υπάρχοντος 
και της επέκτασης βασίστηκε στην ιδέα ενός 
γεωμετρικού παιχνιδιού που δεν δείχνει, αλλά 
αφήνει να εννοηθεί, το είδος του φορέα.
Η βασική αναφορά για τον προσήλιο χώρο της 
προσθήκης είναι αυτή του αθηναϊκού σπιτιού: 
ένας επιμήκης χώρος από ελαφρά κατασκευή 
μπροστά από τον βασικό πέτρινο κτηριακό όγκο, 
με μεγάλα υαλοστάσια που δέχεται ανάμεικτες 
λειτουργίες. Η ιδέα αυτή ερμηνεύτηκε με μία πιο 
σύγχρονη οικοδομική. Άλλες  αναφορές υπήρξαν  
το Διεθνές Ύφος, ο πρώιμος μοντερνισμός στην 
Ελλάδα, το De Stijl.*
(β) Καλύτερο πραγματοποιημένο έργο νέας 
αρχιτεκτονικής σε υφιστάμενο κτήριο των ετών 
2008-2010
Βραβείο: Επισκευή και αναστήλωση διατηρητέου 
κτιρίου παλαιών ορυχείων θηραϊκής γης και 
μετατροπή σε πολυτελή κατοικία στη Θηρασιά 
Κυκλάδων
Αρχιτέκτων: Μαίρη Καβάγια 

Το κτήριο, κτισμένο περίπου το 1850 πάνω στη 
θάλασσα, στο νησί Θηρασιά, είναι διατηρητέο 
νεώτερο μνημείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. 
Επρόκειτο για κτήριο συλλογής και φόρτωσης 
θηραϊκής γης που χρησιμοποιήθηκε για 
την κατασκευή της διώρυγας του Σουέζ, 
καλυμμένο με θόλους και σταυροθόλια και 
αντιπροσωπευτικό της αρχιτεκτονικής της 
Σαντορίνης. Η αναστήλωση, η επισκευή και 
η διαρρύθμισή του σε πολυτελή κατοικία δεν 
αλλοίωσαν τον χαρακτήρα  του. Οι εξωτερικοί 
τοίχοι, κτισμένοι από ντόπια ηφαιστειακή 
πέτρα, επισκευάσθηκαν και συμπληρώθηκαν, 
ενώ οι εσωτερικοί ενισχύθηκαν στατικά και 
σοβατίστηκαν. Τα δάπεδα έγιναν από πατητή 
τσιμεντοκονία. Οι λύσεις που δόθηκαν εν γένει κι 
οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες εξασφαλίζουν 
την προστασία του από την άμεση επαφή 
με την θάλασσα και συμβάλλουν στο να μην 
αλλοιωθεί ο αρχιτεκτονικός του χαρακτήρας. Οι 
κατασκευαστικές του λεπτομέρειες σχετίζονται 
με κατασκευαστικές λεπτομέρειες σκαφών. 
Η επίπλωση των χώρων είναι διακριτική, με 
χρήση φυσικών υλικών( ξύλο, βαμβάκι, λινό), 
όπως απαιτούσα η λιτότητα και η δυναμική 
των χώρων, εντελώς αντίστοιχη με την λιτότητα 

και την λειτουργικότητα που επικρατεί σ’ ένα 
σκάφος.
Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου έγινε 
με πέτρινους τοίχους και υλικά του παλαιού 
ορυχείου που διαμορφώνουν πεζούλες και 
ασφαλίζουν τον χώρο από κατολισθήσεις. Το 
σύνολο ενσωματώνεται στο τοπίο σχεδόν και 
είναι δυσδιάκριτο από μακριά.
Η συμβολή του ιδιοκτήτη Κωστή Ψύχα σε όλα τα 
στάδια της κατασκευής υπήρξε ουσιαστική και 
ανεκτίμητη. Χωρίς αυτόν δεν θα είχε υλοποιηθεί 
ένα τόσο δύσκολο έργο.*
(γ) Καλύτερo  πρώτο έργο νέου αρχιτέκτονα των 
ετών 2008-2010
Βραβείο: ZV-UPF_πράσινη γωνία στο 
Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra, Βαρκελώνη, 
Ισπανία
Αρχιτέκτονες: Toni Montes Boada, Βασίλειος 
Ντόβρος 

Ζητήθηκε από το Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra 
να σχεδιαστεί ένας ημιδημόσιος εξωτερικός 
χώρος ανάπαυσης και συνεστίασης των φοιτητών 
στην γωνία μεταξύ του ιστορικού κτηρίου Diposit 
de les Aigues και την σύγχρονη προσθήκη 
προκατασκευασμένων αιθουσών. Στόχος της 
μελέτης ήταν να δημιουργηθεί ένας ζωτικός 
χώρος με εναλλακτικές χρήσεις και χωρίς 
οπτική όχληση, που θα επιτρέπει πολλαπλές 
θεάσεις προς τα κτήρια και το πράσινο τόσο από 
έξω προς τα μέσα, όσο και αντίστροφα.
Σε αυτή την κατεύθυνση ο κυριότερος χειρισμός 
είναι η σταδιακή βύθιση του μεγαλύτερου 
μέρους του οικοπέδου και ανάδυση τραπεζιών 
και πεζουλιών στο επίπεδο της στάθμης 0.00 
του περιβάλλοντος εδάφους. Ταυτόχρονα, η 
δημιουργία ενός ‘διάφανου’ φράκτη και η 
λειτουργική και αισθητική χρήση του πρασίνου 
συντελούν στην ευχάριστη αίσθηση.
Ο διάτρητος φράκτης αποτελείται από 24 
διαφορετικά modules κάθετων μεταλλικών 
στοιχείων, που σταδιακά στρέφονται ανάλογα με 
την θέση τους, ώστε να υπάρχει πάντα ορατότητα 
ως προς ένα κοινό σημείο.
Ο προκατασκευασμένος αστικός εξοπλισμός 
από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελείται 
από 5 βασικά modules με διαφοροποίηση 
μόνο των μηκών τους. Η πολυπλοκότητα της 
διάταξης δεν προκύπτει από την ποικιλία των 
πολλαπλών σχεδίων, αλλά από τον σωστό 
συνδυασμό ευέλικτων προτύπων. Το παγκάκι, 
που κατασκευάζεται πλέον και ως αυτόνομο 
βιομηχανικό προϊόν, είναι δείγμα αυτής της 
πρακτικής.*
(δ) Καλύτερη (μη πραγματοποιημένη) μελέτη 
των ετών 2008-2010

Βραβείο:
Τίτλος έργου: Meteorite Unit
Θέση: Μεταξουργείο, Αθήνα
Αρχιτέκτων: Αριστείδης Αντονάς 

Το διατηρητέο κτίσμα της οδού Λεωνίδου 58 είναι 
απόσπασμα λαϊκού αθηναϊκού σπιτιού. Αντίστοιχα 
σπίτια της εποχής (μπορεί κανείς να συναντήσει 
την συγκεκριμένη τυπολογία τους στην μελέτη του 
Άρη Κωσταντινίδη για ‘Τα Παλιά Αθηναϊκά Σπίτια’) 
οργανώνονται γύρω από αυλές. Ο Κωνσταντινίδης 
ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την αρχιτεκτονική 
σύνταξη αυτών των σπιτιών και καθόλου για τα 
νεοκλασικά τους στοιχεία, τα οποία συστηματικά 
αποσιωπούσε. Το διατηρητέο απόσπασμα 
αποτελεί μέρος κάποιας χαμένης ενότητας 
που οργάνωνε τυπολογικά χαρακτηριστικά 
μικρού συγκροτήματος γύρω από αυλή. Βασική 
προσπάθεια της παρούσας μελέτης είναι να 
αναδείξει το εναπομείναν απόσπασμα (από την 
μια μεριά) και να αποδώσει το πνεύμα της λαϊκής 
νεοκλασικής σύνθεσης, προσαρμόζοντάς το 
παράλληλα στην σημερινή εποχή. Η ανάγνωση της 
συγκεκριμένης αστικής συνθήκης έχει ιδιαίτερη 
σημασία. Δίπλα στο διατηρητέο κτίσμα κτίστηκε 
μία εξαώροφη οικοδομή.
Η επέκταση της χαμηλής κατασκευής δεν 
εκφράζει πίστη στο πνεύμα της παλιάς πρότασης: 
αντίθετα, μέσα στην σημερινή αστική συνθήκη, 
η έλλειψη του συγκεκριμένου τμήματος από το 
παλαιό σύνολο αποτελεί ευκαιρία για σύγχρονη 
επέκταση του νεοκλασικού: επανεισαγωγή στη 
σημερινή συνθήκη, επεξεργασία των αρχών του 
παλιού συγκροτήματος με ταυτόχρονη μετάφραση 
του ευρήματος σε σύγχρονη αστική πρόταση. 
Η μονάδα μετεωρισμού διαμορφώνεται ως 
μεταλλική κατασκευή. Η όψη της προσθήκης 
επί της οδού Λεωνίδου οργανώνεται με 
μεταλλικό καμβά που πληρώνεται από έτοιμες 
σχαροειδείς επιφάνειες. Οι επιφάνειες 
σχηματίζονται από περισσεύματα υπαρχουσών 
σχαρών ή από παραγγελίες τέτοιων υλικών από 
αντίστοιχες επιφάνειες που χρησιμοποιούνται σε 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Αυτές αναρτώνται 
σε μεταλλικό πλαίσιο, κατασκευάζοντας (με 
ελεγμένη ποικιλία μοτίβων) ένα οπτικό φίλτρο. 
Η πίσω όψη της προσθήκης προς το διατηρητέο 
καλύπτεται με υαλοπίνακες στρέφοντας το νέο 
κτίσμα προς την αυλή και προς το νεοκλασικό 
υπόλειμμα. Η συνθήκη μετεωρισμού της 
προτεινόμενης μονάδας παράγει την επέκταση 
του δημοσίου χώρου: αποφασίζεται η 
παραχώρηση του ιδιωτικού στην πόλη.*

*Τα κείμενα έχουν συνταχθεί από τους μελετητές. n



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΤΟ Ν./Σ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
H  πρώτη δυναμική αντίδραση στα νέα μέτρα 
για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ έρχεται από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η Σύγκλητος 
του Ιδρύματος συνεδρίασε και αποφάσισε 
να μεταφέρει την εξεταστική περίοδο, που 
άρχιζε τη Δευτέρα 29 Αυγούστου, στις 5 
Σεπτεμβρίου, ενώ οι φοιτητές αποφάσισαν 
να αρχίσουν γενικές συνελεύσεις με στόχο 
καταλήψεις των σχολών. Στην απόφασή της η 
Σύγκλητος τονίζει μεταξύ άλλων «την αντίθεσή 
της με το νόμο, γιατί αποδομεί το δημόσιο 
και δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, εγείρει 
κρίσιμα θέματα αντισυνταγματικότητας […] 
υποβαθμίζει τις σπουδές και τα διπλώματα που 
απονέμονται, και καταργεί το πανεπιστημιακό 
άσυλο». Στο πλαίσιο αυτό, η Σύγκλητος 
διαμηνύει: «αναλαμβάνει τις ευθύνες της 
ώστε: 1. Να διαμορφωθούν οι όροι της 
δημοκρατικής και ακαδημαϊκής λειτουργίας 
και διοίκησης του Ε.Μ.Π. Σε πρώτη φάση 
καλεί όλα τα μέλη των εκλεγμένων οργάνων 
να παραμείνουν και να αγωνιστούν, έτσι ώστε 
να διασφαλίσουν τη λειτουργία του ιδρύματος. 
2. Να προβάλλει και να συμβάλλει με κάθε 
θεμιτό και νόμιμο τρόπο στην κατάργηση 
των αντιδημοκρατικών, αντισυνταγματικών 
επιταγών του νόμου». Επίσης, η Σύγκλητος 
τονίζει ότι «στηρίζει τις κινητοποιήσεις των 
φορέων της Πολυτεχνειακής κοινότητας 
στην περίοδο των εξετάσεων, η έναρξη των 
οποίων μετατίθεται στις 5 Σεπτεμβρίου» και 
«απευθύνεται στην κοινωνία την οποία καλεί 
να στηρίξει τη μεγάλη δική της κατάκτηση που 
είναι το δημόσιο, δημοκρατικό πανεπιστήμιο». 
Να σημειωθεί ότι αναμένονται οι συνεδριάσεις 
των Συγκλήτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
Πατρών τη Δευτέρα, ενώ θα ακολουθήσει και 
έκτακτη σύνοδος πρυτάνεων.

(Η Καθημερινή 26/8/2011)

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ FAST TRACK 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ο ανταγωνισμός στην ανώτατη εκπαίδευση 
παράγει σκουπίδια. Δώστε χρόνο στην επιστήμη. 
Είναι η δραματική έκκληση επιστημόνων και 
ερευνητών που βιώνουν εδώ και δεκαετίες 
τις ολέθριες συνέπειες της μόλυνσης της 
επιστήμης από τις διαδικασίες “fast track” 
που θεσμοθετεί στα δικά μας πανεπιστήμια 
ο νόμος για την ανώτατη εκπαίδευση. Η Ά. 
Διαμαντοπούλου μας λέει να σιγήσουμε διότι 
τα όσα προβλέπει ο νόμος της, εφαρμόζονται 
στις 24 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αποκρύπτει, όμως, το γεγονός ότι 
οι εφαρμογές αυτές […]  επανεξετάζονται 
εξαιτίας των δυσμενών αποτελεσμάτων τους.  
[…] Η υπουργός ευαγγελίζεται την προώθηση 
του ανταγωνισμού στην Ανώτατη εκπαίδευση, 
όταν στον υπόλοιπο κόσμο πυκνώνουν οι φωνές 
περί του αντιθέτου. Οι Γερμανοί φοιτητές με 
τις πορείες, τις καταλήψεις και τις παντοειδείς 
άλλες διαμαρτυρίες τους, κατά τον Νοέμβριο 
του 2009, που δεν παρουσιάσθηκαν από τα 
ελληνικά ΜΜΕ, επέφεραν ισχυρό πλήγμα στα 
μέτρα για την εφαρμογή της “Μπολόνιας” 
στη χώρα τους. Αυτά τα γεγονότα αποτέλεσαν 
αφορμή για δύο σημαντικές εφημερίδες της 
γερμανικής οικονομικο-πολιτικής ελίτ, τη 
σοσιαλδημοκρατική “Zeit” και τη συντηρητική 

Frankfurter Allgemeine”, να επισημάνουν 
σε πρόσφατα άρθρα τους τα καταστροφικά 
αποτελέσματα της μεταρρύθμισης της 
Μπολόνιας για τα γερμανικά πανεπιστήμια. 
Η Zeit σε τίτλους άρθρου της (“Nieder mit 
Bologna”, 27.11.2009) βροντοφωνάζει: 
“Κάτω η Μπολόνια! Η αποκαλούμενη 
μεταρρύθμιση κατέστρεψε τα γερμανικά 
πανεπιστήμια”! Όμως, πιο εντυπωσιακή 
και αποκαλυπτική είναι η τοποθέτηση της 
συντηρητικής “Frankfurter Allgemeine” 
με δύο άρθρα της (“Die Bologna-Blase ist 
geplatzt” και “Humboldt reloaded”, στις 22 
και 24/11/2009). Στο πρωτοσέλιδο άρθρο της 
με τίτλο “Έσκασε η φούσκα της Μπολόνιας”, 
διαπιστώνει ότι “Έχει σκηνοθετηθεί μια 
κενή περιεχομένου επιστήμη, όπου την 
επιστημονική αντιπαράθεση έχουν εκτοπίσει 
τύποι άνευ ουσίας, νομιμότητες διαδικασιών 
και συμφέροντα ισχύος. Δεν διεξάγεται πλέον 
έρευνα επειδή κάποιο ερώτημα χρειάζεται 
απάντηση, αλλά επειδή πρέπει να μπουν 
χρηματικοί πόροι στα λογιστικά βιβλία”. Και 
καταλήγει: “Αν είναι να γίνει κάτι καλύτερο 
τώρα, αυτό θα οφείλεται στους φοιτητές και 
στις διαμαρτυρίες τους. Χωρίς αυτούς, η 
παιδεία στη Γερμανία ποτέ δεν θα σταθεί στα 
πόδια της”

(Αυγή 28/8/2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ 2011 
«ΒΛΕΠΕΙ» Η S & P
Η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε χρεοκοπία μέχρι 
το τέλος του 2011, εκτίμησε το στέλεχος της 
Standard & Poor’s, Ντέιβιντ Μπιρς, σε δηλώσεις 
που έκανε την Δευτέρα στο Πεκίνο. Ο Ντέιβιντ 
Μπιρς είναι οικονομολόγος, επικεφαλής του 
τμήματος κρατικών αξιολογήσεων και διεθνών 
δημόσιων οικονομικών του αμερικανικού 
οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η S&P 
είχε πει τον Ιούλιο ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί 
σε μερική χρεοκοπία όταν οι Ευρωπαίοι 
αξιωματούχοι προωθήσουν το σχέδιο για 
την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους με 
τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. «Αυτή η 
πρόταση (σ.σ. για τη συμμετοχή ιδιωτών στο 
δεύτερο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα) 
συνιστά χρεοκοπία», καθώς προσφέρει 
ανακούφιση από το χρέος, δήλωσε.Ο Ντ. Μπιρς 
είχε εκτιμήσει, τον προηγούμενο μήνα, ότι η η 
ελληνική πτώχευση είναι αναπόφευκτη, όπως 
και η έξοδος της χώρας από το ευρώ.

 (Αγγελιοφόρος 22/8/2011)

ΜΑΥΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Εκτίναξη της ανεργίας στο 17% από Σεπτέμβριο 
και κοντά στο 22% μέσα στο 2012 προβλέπουν 
οι επιστήμονες, κρούοντας τον κώδωνα του 
κινδύνου στην κυβέρνηση και κατά κύριο 
λόγο στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης που καλείται να διαχειριστεί το 
πρόβλημα. Από το Φθινόπωρο, όταν αρχίσουν 
να κλείνουν σιγά - σιγά οι τουριστικές μονάδες 
το πρόβλημα θα φανεί σε όλο του το μεγαλείο, 
ενώ μέσα στο επόμενο έτος, και εφόσον η 
ύφεση συνεχίσει να «χτυπά» την ελληνική 
οικονομία, τα ποσοστά της πραγματικής αλλά 
και της στατιστικής ανεργίας θα εκτοξευθούν σε 
πρωτοφανή μεγέθη. Οι κλάδοι που πλήττονται 
είναι ο τουρισμός, που λόγο συγκυρίας αλλά και 
προγραμμάτων επιδότησης των ασφαλιστικών 
εισφορών που «τρέχουν» μέχρι το τέλος 
του μήνα, δεν θα έχει πρόβλημα, το εμπόριο 
που χτυπιέται πολλαπλώς και η οικοδομή. Οι 
ειδικοί προειδοποιούν πως εάν δεν ληφθούν 
άμεσα, στοχευμένες δράσεις, όπως είναι για 
παράδειγμα η στήριξη της οικοδομής, τότε το 
φαινόμενο θα λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις 
[…] Είναι χαρακτηριστικό, πως βάσει των 
εκτιμήσεων, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι 

στην οικοδομή βρίσκονται σε δεινή θέση […] 
Πανελλαδικά το ποσοστό ανεργίας σύμφωνα 
με την Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας έχει 
ξεπεράσει το 50%, ενώ κατά τόπους ανέρχεται 
ακόμη και στο 90%. Η κρίση  πλήττει όλο 
το φάσμα του οικοδομικού κλάδου και των 
δημοσίων έργων, με το οποίο σχετίζονται και 
δεκάδες επαγγέλματα (μηχανικοί, τοπογράφοι, 
οικοδόμοι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, 
ελαιοχρωματιστές, αλουμινοκατασκευαστές, 
σιδηροκατασκευαστές, κ.α. ) καθώς και 
τις επιχειρήσεις εμπορίας οικοδομικών 
υλικών, ειδών υγιεινής, κουζίνας, επίπλων, 
κουφωμάτων κ.λ.π. , που προβαίνουν σε 
απολύσεις ή βάζουν λουκέτο. Δεν είναι τυχαίο, 
ότι την περασμένη Τετάρτη, το υπουργείο 
Οικονομίας ανακοίνωσε την αναστολή του 
«πόθεν έσχες» για την αγορά ή ανέγερση 
οποιουδήποτε ακινήτου (πρώτης κατοικίας, 
δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής κατοικίας, 
καταστήματος κ.λπ.), ή ανέγερση οικοδομής 
έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013.

(www.capital.gr, 23/8/2011)

ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ 
ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ
Είχαν αγνοήσει τις προειδοποιήσεις για την 
επικείμενη καταστροφή οι μηχανικοί που 
εργάζονταν στην εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου 
Deepwater Horizon, στην οποία σημειώθηκε 
έκρηξη τον Απρίλιο του 2010, σύμφωνα με τους 
ερευνητές της υπόθεσης. Από την έκρηξη, 
σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι ενώ χύθηκαν 
εκατοντάδες χιλιάδες λίτρα πετρελαίου 
στον Κόλπο του Μεξικού, προκαλώντας τη 
μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην 
ιστορία των ΗΠΑ. Είναι δε χαρακτηριστικό πως 
το πηγάδι εξόρυξης έκλεισε τέσσερις μήνες 
αργότερα. Σε δηλώσεις του ο Μπιλ Γκάλαχερ, 
της υπηρεσίας θαλάσσιων υποθέσεων των 
Νήσων Μάρσαλ ανέφερ[…]:”Είχαν πολλές 
ενδείξεις ότι υπήρχαν προβλήματα στο ίδιο το 
φρέαρ, στη μέτρηση της πίεσης, συνέβαιναν 
διάφορα πράγματα” […] Υπενθυμίζεται ότι 
σε παλαιότερη έκθεση εμπειρογνωμόνων, 
αναφερόταν πως η ιδιοκτήτρια εταιρεία 
της εξέδρας Transocean, δεν είχε λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

(nooz.gr 19/8/2011)

ΤΣΙΠ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
Δύο πειραματικά τσιπ που «προσομοιώνουν 
την ικανότητα του εγκεφάλου για 
αντίληψη, δράση και απόκτηση γνώσης» 
παρουσιάστηκαν από τον αμερικανικό γίγαντα 
της πληροφορικής IBM.  Στην ουσία, αυτά 
τα τσιπ «νευροσυναπτικής επεξεργασίας» 
μιμούνται τη λειτουργία των νευρώνων και των 
συνάψεων για να μπορούν να μαθαίνουν και να 
δρουν αυτόνομα, αντί να προγραμματίζονται 
με προκαθορισμένες λειτουργίες. Υπόσχονται 
έτσι σημαντικά αυξημένη επεξεργαστική 
ισχύ και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. 
Και χάρη στην ευελιξία της λειτουργίας τους, 
τα νευροσυναπτικά τσιπ θα μπορούσαν να 
έχουν μια πληθώρα εφαρμογών: «Φανταστείτε 
φωτεινούς σηματοδότες που μπορούν να 
συνδυάζουν οπτικές πληροφορίες, ήχους 
και οσμές για να προλαμβάνουν ατυχήματα 
στις διασταυρώσεις» αναφέρει ο Νταρμέντρα 
Μόντα, επικεφαλής του προγράμματος 
Synapse της IBM. Ήδη, τα πειραματικά 
τσιπ δοκιμάζονται σε εφαρμογές όπως η 
μηχανική όραση, η πλοήγηση, η αναγνώριση 
συσχετισμών και η ταξινόμηση.

(Τα Νέα 22/8/2011)

ΤΕΧΝΗΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ!
Η κατασκευή τεχνητού δέρματος δεν είναι κάτι 
το καινούργιο στην επιστήμη. Όμως το Ινστιτούτο 
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Frauenhofer της Στουτγάρδης ειδικεύεται 
στην παρασκευή τεχνητού δέρματος με έναν 
εντελώς αυτόματο τρόπο. Για πειράματα νέων 
φαρμάκων και καλλυντικών, στη συνέχεια 
η τεχνική θα εξελιχθεί ώστε το δέρμα να 
χρησιμοποιείται ως μόσχευμα κυρίως σε 
ασθενείς με καρκίνο και στο τελευταίο στάδιο 
βιομηχανοποίησης θα μπορούν οι επιστήμονες 
να παρασκευάζουν ανθρώπινους ιστούς και 
όργανα εντελώς αυτόματα. Την πρωτοβουλία 
για όλα αυτά είχε η Χάικε Βάλλες, καθηγήτρια 
Βιολογίας και επικεφαλής του τμήματος 
κυτταρικών συστημάτων του Ινστιτούτου 
Frauenhofer Τεχνολογικών Εφαρμογών […] 
«Μου ήρθε η ιδέα να φτιάξουμε ένα μηχάνημα 
για να δείξουμε ότι είναι δυνατή η τελείως 
μηχανική παρασκευή κυτταρικών ιστών» 
λέει.  Για να μπορούμε να βελτιώσουμε  την 
ποιότητα, αλλά και την τιμή». Η Γερμανίδα 
καθηγήτρια έφτιαξε ομάδα από μηχανολόγους 
και φυσικούς επιστήμονες. Η ομάδα ανέπτυξε 
μια μέθοδο μηχανικής παραγωγής για την 
παρασκευή ανθρώπινου δέρματος, που άρχισε 
να λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2011.  Σε 
μια πρώτη φάση οι επιστήμονες απομονώνουν 
τα κύτταρα από ένα δείγμα ιστού και σε μια 
δεύτερη τα βάζουν σε ένα εκκολαπτήριο για 
να πολλαπλασιαστούν. Στη συνέχεια,  ενώνουν 
τα κύτταρα με μια ουσία που βοηθά και στη 
διαδικασία ωρίμανσης. Η διαδικασία διαρκεί 
3 εβδομάδες και η παραγωγή είναι 5.000 
κομμάτια δέρματος το μήνα στο μέγεθος ενός 
γραμματοσήμου. Για πρώτη φορά εντελώς 
αυτόματα. […] Το επόμενο βήμα θα είναι να 
βγει στην αγορά όλη η αυτοματοποιημένη 
διαδικασία στην υπηρεσία του ευρύτερου 
καλού όπως των ασθενών με καρκίνο του 
δέρματος, ή με μεταστατικούς καρκίνους.

(Deutsche Welle 23/8/2011)

ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ 
ΥΨΟΥΣ 42 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στα 72 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό 
των οφειλών ιδιωτών προς τον δήμο 
Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων τα 42 εκατ. 
ευρώ μπορούν να καταβληθούν με δόσεις και 
εκπτώσεις, καθώς εντάσσονται στις ευνοϊκές 
ρυθμίσεις που αποφάσισε η διοίκηση.  Οι 
ευνοϊκοί όροι για τη ρύθμιση ή εξόφληση 
οφειλών προς τον δήμο καθορίστηκαν από 
την αντιδημαρχία ανάπτυξης και διαχείρισης 
οικονομικών πόρων και […] αφορούν οφειλές 
που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 
μέχρι σήμερα. […] Στη ρύθμιση εντάσσονται 
οφειλές 42 εκατ. ευρώ, που προέκυψαν 
μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και αφορούν: 
Τέλη πεζοδρομίου 6.844.845 ευρώ, τέλη 
καθαριότητας - φωτισμού 17.755.526 ευρώ, 
τέλη διαφήμισης 11.901.195 ευρώ, τέλη από 
έσοδα κέντρων διασκέδασης 1.691.758 ευρώ, 
μισθώματα - ενοίκια 755.606 ευρώ, διανοίξεις 
20.884,47 ευρώ, παραβάσεις ΚΟΚ 7.614.512 
ευρώ, έξοδα δημοσιεύσεως 83,49 ευρώ, τέλος 
ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) 90.480 ευρώ, 
καταλογισμοί υπαλλήλων 22.135.765,37 ευρώ, 
επέκταση σχεδίου πόλεως 90.109,83 ευρώ, 
έσοδα δαπανών από αναγκαστικές εκτελέσεις 
195.776 ευρώ, οφειλές δήμου 69.180,81 ευρώ 
και μετάπτωση 2011 στις 506.952,79 ευρώ. Με 
τη ρύθμιση της αντιδημαρχίας ανάπτυξης και 
οικονομικών πόρων, οφειλές έως 800 ευρώ 
καταβάλλονται εφάπαξ, οφειλές από 801 έως 
3.000 ευρώ καταβάλλονται σε 10 ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις, οφειλές από 3.001 έως 6.000 
ευρώ καταβάλλονται σε 15 ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις και οφειλές από 6.001 ευρώ και άνω 
καταβάλλονται σε 20 ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις.  Η προθεσμία υποβολής δήλωσης - 
αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη 
ρύθμιση ορίζεται μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 
του 2011. 

(Μακεδονία 27/8/2011)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 4 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
Σε προκαταρκτική προκήρυξη του έργου για 
την ανάδειξη του αναδόχου επενδυτή, ο οποίος 
θα αναλάβει την ολοκληρωμένη επεξεργασία 
και διαχείριση 1.350.000 τόνων απορριμμάτων 
του λεκανοπεδίου, στα πρότυπα των σύγχρονων 
μητροπολιτικών κέντρων, προχώρησαν χθες τα 
υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, 
σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής. Η 
διαχείριση θα ανατεθεί για περίοδο περίπου 20 
ετών. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του 2012, ώστε τα έργα να είναι σε πλήρη 
λειτουργία εντός του 2014. Το έργο προτείνεται 
να υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου 
Ιδιωτικού Τομέα και ο προϋπολογισμός 
κατασκευής του υπερβαίνει τα 430 εκατ. ευρώ, 
από τα οποία ποσό μέχρι 140 εκατ. ευρώ 
θα καλυφθεί μέσω κοινοτικών ενισχύσεων 
και το υπόλοιπο από ιδιωτικά κεφάλαια και 
τραπεζικό δανεισμό, που θα εξασφαλίσει 
ο ανάδοχος επενδυτής. Παράλληλα, όπως 
έγινε γνωστό ξεκινούν συζητήσεις με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη 
συμμετοχή της στη χρηματοδότηση του έργου. 
Οι μονάδες επεξεργασίας θα κατασκευαστούν 
σε Φυλή, Ανω Λιόσια, Κερατέα και Γραμματικό, 
σε ήδη αδειοδοτημένες, επαρκείς εκτάσεις. 
Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές όλες οι 
δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών 
αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις 
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ότι έχουν ήδη 
δοκιμαστεί με επιτυχία. […] Διευκρινίζεται 
ότι το ελληνικό δημόσιο εγγυάται την 
αποπληρωμή της επένδυσης προς τον ανάδοχο 
του έργου και θα λάβει όλα τα αναγκαία 
θεσμικά και οικονομικά μέτρα για αυτό το 
σκοπό. Να σημειωθεί ότι η επένδυση αυτή 
είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη στην 
κατηγορία των υποδομών περιβάλλοντος και 
θα συμβάλει σημαντικά στην άρση της χρόνιας 
καθυστέρησης της χώρας στο θέμα της 
επεξεργασίας των απορριμμάτων, θέτοντας 
τέλος στις χωματερές και βελτιώνοντας 
σημαντικά το περιβάλλον και την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων του λεκανοπεδίου.

(Ημερησία 23/8/2011)
 
ΣΤΙΒ ΤΖΟΜΠΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΞΟΡΚΙΣΕ 
ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ 
APPLE
O Στιβ Τζομπς ανακοίνωσε ότι παραιτείται 
από το αξίωμα του διευθύνοντος συμβούλου 
της Αpple διότι «η αρρώστια του απαιτεί να 
ασχοληθεί περισσότερο χρόνο μαζί της». 
[…]  Σε μια σύντομη επιστολή που απηύθυνε […] 
γράφει: «Πάντοτε έλεγα ότι αν ερχόταν κάποτε η 
ημέρα που δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ 
στα καθήκοντα και στις προσδοκίες μου 
ως διευθύνων σύμβουλος της Αpple,θα 
ήμουν ο πρώτος που θα πληροφορούσα γι’ 
αυτό. Δυστυχώς η ημέρα αυτή ήλθε... […]» Ο 
ιδρυτής της Αpple, που πλέον κρατά μόνο την 
προεδρία της εταιρείας […] είναι άνθρωπος 
της τεχνολογίας. Από τα λαμπρότερα «μυαλά» 
της ψηφιακής επανάστασης.  […] Ποιος δεν 
έχει πιάσει «ποντίκι» στα χέρια του για να 
περιηγηθεί στον κόσμο των «windows»;για να 
αναφέρουμε δύο μόνο εφευρέσεις του Τζομπς. 
[…] Η ιστορία του Τζομπς και της εταιρείας με 
σήμα το δαγκωμένο μήλο ξεκινά τη δεκαετία 
του 1970 στην Καλιφόρνια. Με κλίση στην 
τεχνολογία και στις θετικές επιστήμες εν 
γένει, αλλά χωρίς σημαντικές ακαδημαϊκές 
περγαμηνές (εγκατέλειψε γρήγορα το 
κολέγιο), γνώρισε έναν καλό φίλο, τον Στιβ 
Βόζνιακ […]. Το 1976 οι δύο φίλοι ίδρυσαν 
την Αpple,  δουλεύοντας στο... γκαράζ του 
σπιτιού του Βόζνιακ […] Η παντελής έλλειψη 

επιχειρηματικής εμπειρίας ωστόσο έφερε τον 
Τζομπς σε σύγκρουση με τον τότε διευθύνοντα 
σύμβουλο της εταιρείας Τζον Σκάλι. Το 1985 ο 
Τζομπς παίρνει το καπελάκι του και αποχωρεί 
από την Αpple. Η εταιρεία είχε εισαχθεί 
στο χρηματιστήριο και ο μόλις 30 ετών 
επιχειρηματίας ήταν ήδη πλούσιος. […] Όμως, 
η Αpple έμοιαζε να αδυνατεί να αντιμετωπίσει 
τη μεγάλη ανταγωνίστριά της Μicrosoft. Ετσι 
το 1996 ο Τζομπς επέστρεψε […]. Τα χρόνια 
που ακολούθησαν «απογείωσαν» την εταιρεία.  
[…] Η διάγνωση ότι πάσχει από καρκίνο 
του παγκρέατος, το 2004, ουσιαστικά δεν 
διατάραξε την επαγγελματική δραστηριότητα 
και την εφευρετικότητά του […]. Ουδέποτε 
έκρυψε την αρρώστια του και την εξέλιξή της- 
το 2008 υπεβλήθη σε μεταμόσχευση ήπατος 
και λίγο αργότερα εμφανίστηκε μια επιπλοκή 
[…] Στην ιστορία θα μείνει η διάλεξη που είχε 
κάνει στους φοιτητές του Στάνφορντ το 2005 
[…]«Η σκέψη ότι θα πεθάνω σύντομα είναι 
εκείνη που με βοήθησε περισσότερο να πάρω 
τις μεγαλύτερες αποφάσεις στη ζωή μου. Το να 
θυμάται κανείς ότι κάποτε θα πεθάνει είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να αποφύγει την παγίδα 
να σκέφτεται ότι έχει σπουδαία πράγματα 
να χάσει. Διότι είναι ήδη γυμνός. Δεν έχει 
κανέναν λόγο να μην ακολουθήσει την καρδιά 
του».

(Το Βήμα  28/8/2011)

ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΣΥΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΥΕΣ!

Φωτογραφία από την ιστοσελίδα του «Βήματος»: Ο 
κορμός της εικονιζόμενης μηχανής του μέλλοντος, 
σχεδιασμένης για λογαριασμό της Hyundai, θα συ-
στέλλεται και θα διαστέλλεται όπως οι μύες στο αν-
θρώπινο σώμα, προκειμένου να κάνει ευκολότερη 
την οδήγηση…

Μια φουτουριστική μηχανή εμπνευσμένη από 
το μυϊκό σύστημα μικροσκοπικών οργανισμών 
οραματίστηκε ο σχεδιαστής Μιν Σεόνγκ Κιμ, 
για χάρη του νοτιοκορεατικού κολοσσού 
Hyundai. Σύμφωνα με την πρωτοποριακή ιδέα 
του ασιάτη δημιουργού, ο κορμός της μηχανής 
του μέλλοντος θα είναι κατασκευασμένος 
από έξυπνα υλικά τα οποία συστέλλονται και 
διαστέλλονται όπως ακριβώς και οι μύες, 
επιτρέποντας την εύκολη οδήγηση. Ετσι, όταν 
για παράδειγμα η μηχανή στρίβει, το σώμα 
της «χαλαρώνει» προκειμένου να πάρει άνετα 
τη στροφή, ενώ όταν επιταχύνει το σώμα της 
γίνεται πιο άκαμπτο και συμπαγές για την 
επίτευξη μεγαλύτερης αεροδυναμικής και 
υψηλότερων ταχυτήτων. Το κλειστό επάνω 
μέρος της μηχανής αγκαλιάζει και φυλακίζει 
το σώμα του οδηγού χαρίζοντάς της ξεχωριστή 
εμφάνιση, ενώ στην μπροστινή ζελατίνα με 
τη βοήθεια φωτεινής σήμανσης εμφανίζονται 
στοιχεία όπως η ταχύτητα και τα επίπεδα της 
βενζίνης.

(Το Βήμα 28/8/2011)
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n ΣΕΜΠΧΠΑ: Δ.Τ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗ-
ΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων στις οποίες είχε 
προβεί το ΥΠΕΚΑ σχετικά με αστικές αναπλάσεις 
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μεγάλα 
αστικά κέντρα της χώρας αλλά και της αλλαγής 
της ηγεσίας του Υπουργείου, ο Σύλλογος 
Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) 
θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να τονιστούν οι 
θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ανάδειξη 
μιας σύγχρονης αντίληψης για τις παρεμβάσεις 
αστικής αναγέννησης και τον καταλυτικό ρόλο 
που μπορούν να παίξουν για την τόνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας εν μέσω ύφεσης.
Πάγια θέση του ΣΕΜΠΧΠΑ αποτελεί η 
καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής 
για τον αστικό χώρο και τις πόλεις, όπως 
προωθείται από την Ε.Ε. και ασκείται από τους 
Ευρωπαίους συναδέλφους μας. Η διεθνής 
επιστημονική και επαγγελματική πρακτική 
έχει από καιρό αναγνωρίσει ότι τα αστικά 
προβλήματα στην πλειοψηφία τους είναι 
πολυεπίπεδα χωρο-κοινωνικά ζητήματα και 
ως εκ τούτου απαιτούνται ολοκληρωμένες 
(integrated) λύσεις που αφορούν την 
αστική αναγέννηση/αναζωογόνηση (urban 
regeneration / renewal). Αυτά τεκμηριώνονται 
πλέον σε μια σειρά από διεθνείς συμφωνίες 
όπως το Σύμφωνο του Μπρίστολ, η Διακήρυξη 
του Τολέδο, η Χάρτα της Λειψίας, αλλά και από 
τις βασικές αρχές ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 
μηχανισμών, όπως το JESSICA, τα οποία έχουν 
συνυπογραφεί από την Ελλάδα και τη ρητορική 
των οποίων έχει ασπαστεί το ΥΠΕΚΑ.
Οποιαδήποτε προσπάθεια να αποσπαστούν 
νοηματικά ή θεσμικά οι παρεμβάσεις 
στον αστικό χώρο από τις πολεοδομικές, 
αναπτυξιακές και κοινωνικοοικονομικές 
προεκτάσεις τους δε συνάδει με τις αρχές του 
ορθολογισμού και έρχεται σε αντίθεση με τη 
σύγχρονη αντίληψη για τα αίτια της αστικής 
προβληματικότητας. Τυχόν αποκλειστική 
έμφαση στη φυσική / αισθητική διάσταση 
(λύσεις εστιασμένες σε πεζοδρομήσεις, 
πλακοστρώσεις, αστικό διάκοσμο και 
φυτεύσεις) μπορεί στην καλύτερη περίπτωση 
να οδηγήσει σε βραχυχρόνιες βελτιώσεις 
σε επίπεδο εικόνας, δε μπορεί όμως εξ’ 
αντικειμένου να αντιμετωπίσει ριζικά και σε 
βάθος χρόνου την αστική προβληματικότητα, 
δηλαδή να επιλύσει χωρικά εστιασμένα 
προβλήματα ανεργίας, κοινωνικής 
υποβάθμισης, οικονομικής ύφεσης, 
εγκληματικότητας, στρεβλής πολεοδόμησης 
και υπερεντατικής ανοικοδόμησης. Συνεπώς 
οι αναπλάσεις που εστιάζουν μόνο στον 
αστικό σχεδιασμό (urban design) είναι το 
λιγότερο αναποτελεσματικές στο να επιλύσουν 
πολυσύνθετα αστικά προβλήματα ενώ συχνά τα 
επιβαρύνουν (π.χ. «θεματοποίηση» χρήσεων, 
γκετοποίηση, κ.α.).
Τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνουμε 
τις δυσκολίες της χώρας να υλοποιήσει 

ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις μέσω 
των διατιθέμενων ευρωπαϊκών κονδυλίων και 
χρηματοδοτικών μηχανισμών που προάγουν την 
ανακύκλωση των πόρων όπως π.χ. το JESSICA, 
που σε αυτή την οικονομική συγκυρία θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης 
για τις αστικές περιοχές. Ειδικά για την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο προβλεπόταν 
η πλήρης ενσωμάτωση των κατευθύνσεων της 
Ε.Ε. για την αστική ανάπτυξη στην Πολιτική 
για τη Συνοχή (ΕΣΠΑ). Ενώ τυπικά η χώρα μας 
ενσωμάτωσε τη διάσταση αυτή, η πρακτική 
που ακολουθείται συνήθως είναι η προκήρυξη 
δράσεων για έργα «αναπλάσεων» κυρίως 
αισθητικού / φυσικού χαρακτήρα. Με τον τρόπο 
αυτό δεν εξυπηρετούνται οι κατευθύνσεις της 
Ε.Ε. ενώ απομειώνεται ο ολοκληρωμένος 
χαρακτήρας των παρεμβάσεων, που αφορά 
στην παράλληλη επίτευξη οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων 
στα πλαίσια προγραμμάτων που διεθνώς 
περιγράφονται με τον όρο «προγράμματα 
αστικής αναγέννησης».
Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι το ΥΠΕΚΑ 
πρέπει να κινηθεί πρωτίστως προς την 
ενδυνάμωση και υλοποίηση της σύγχρονης 
αντίληψης για την πολεοδομία και την 
αστική αναγέννηση που έχει υιοθετηθεί εδώ 
και δεκαετίες στα άλλα κράτη της Δυτικής 
Ευρώπης και που σε κάποιο βαθμό ήδη 
αντανακλάται στην ελληνική νομοθεσία. 
Για το σκοπό αυτό, αφενός απαιτείται η 
ενεργοποίηση και επικαιροποίηση των 
σημαντικών θεσμικών εργαλείων που διαθέτει η 
χώρα και αφετέρου η αξιοποίηση από το ΥΠΕΚΑ 
της εμπειρίας προγραμματισμού, διαχείρισης 
πόρων και υλοποίησης που έχει αποκτηθεί 
από ένα παράλληλο πλαίσιο παρεμβάσεων 
αστικής αναγέννησης που προέρχεται από 
την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. και υλοποιείται 
από το ΥΠΟΙΑΝ, τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ 
εδώ και τουλάχιστον δύο προγραμματικές 
περιόδους (Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις 
Αστικής Ανάπτυξης, URBAN, κ.α.). Επίσης, 
κρίσιμη θεωρείται η ενσωμάτωση της λογικής 
της ανακύκλωσης των πόρων στο σχεδιασμό 
σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. 
JESSICA) για τις αστικές παρεμβάσεις.
Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε την πολλαπλή 
οικονομική σημασία των προγραμμάτων και 
παρεμβάσεων αστικής αναγέννησης, λόγω 
της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται 
στις περιοχές παρέμβασης, της αξιοποίησης 
του μελετητικού δυναμικού της χώρας και 
των ευκαιριών που προσφέρονται στον 
κατασκευαστικό κλάδο για την αναθέρμανση 
της οικοδομικής δραστηριότητας.

n ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ.: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Με αφορμή την παρουσία σας στη Θεσσαλονίκη 
για τα εγκαίνια της 76ης Διεθνούς Έκθεσης 
θεωρούμε σκόπιμο να εκθέσουμε τις απόψεις 
και τα αιτήματα του κλάδου μας, ο οποίος 
συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση των 
έργων και ανέκαθεν ήταν η κινητήρια δύναμη 
της ανάπτυξης της χώρας.
Το Δ.Σ της ΕΜΔΥΔΑΣ.ΚΜ που συνεδρίασε 
την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου λαμβάνοντας υπ’ 
όψη την πρωτοφανή οικονομική, κοινωνική, 
πολιτική και πολιτιστική κρίση που βιώνουμε 
σήμερα στη χώρα μας, αποφάσισε ομόφωνα 
να διεκδικήσει μαζί με το σύνολο των 
εργαζομένων της χώρας:
• Την ακύρωση των αντιλαϊκών και 
αντεργατικών μέτρων που προβλέπονται στα 
προγράμματα «σταθερότητας και ανάπτυξης», 
στο Μνημόνιο και στο Μεσοπρόθεσμο.
• Τον απεγκλωβισμό από το μνημόνιο και τον 
μηχανισμό «στήριξης» που  συγκρότησε η 
Τρόικα. Αντιστεκόμαστε στις αρνητικές του 
συνέπειες, τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας  
και δηλώνουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν 

θα αποδεχθούμε απολύσεις εργαζομένων με 
τη μορφή της εργασιακής εφεδρείας ή άλλον 
τρόπο.
• Την τροποποίηση του «Καλλικράτη», 
που μόνο χάος και διάλυση προκάλεσε στη 
λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών.
• Το τέλος της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, 
της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του δημοσίου 
τομέα σε ΑΕ, των πάσης φύσεως συμβάσεων 
παραχώρησης και των ΣΔΙΤ.
• Την υπεράσπιση, στήριξη και αναβάθμιση 
του δημόσιου, αναδιανεμητικού, κοινωνικού 
χαρακτήρα του συνταξιοδοτικού συστήματος 
και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. 
• Την απόσυρση των απαράδεκτων προτάσεων 
για τις εργασιακές σχέσεις που καταργούν 
τις κατακτήσεις δεκαετιών των εργαζομένων 
και την προστασία των εισοδημάτων μας,που 
μειώνονται με γεωμετρική πρόοδο τα τελευταία 
2 χρόνια.
Ειδικότερα για τον κλάδο των μηχανικών 
δημοσίων υπαλλήλων  διεκδικούμε:
Α. Οικονομικές διεκδικήσεις 
1. Καθιέρωση κλαδικού μισθολογίου της 
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, με ομογενοποίηση 
των αποδοχών μας τουλάχιστον στο επίπεδο 
εκείνο των Διπλ. Μηχανικών του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ 
και ενσωμάτωση στο βασικό μισθό των 
επιδομάτων 6‰ και 7‰ και 2% στα επίπεδα 
προ περικοπών. Σε κάθε περίπτωση είμαστε 
αντίθετοι στην εφαρμογή ενός ισοπεδωτικού 
ενιαίου μισθολογίου, που δεν θα λαμβάνει 
υπόψη την ιδιαιτερότητα του ρόλου του 
μηχανικού δημοσίου υπαλλήλου.
2. Άμεση καταβολή του υπολοίπου των 
οφειλομένων ποσών του πόρου 7‰ του έτους 
2001 (7,5 εκ. €).
3. Άμεση ρύθμιση για την αύξηση των πόρων 
(από 1% σε 2% του ΠΔΕ) για δαπάνες εκτός 
έδρας. 
4. Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας 
από την ημερομηνία απόκτησης της άδειας 
άσκησης του επαγγέλματος.
5. Νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή του 
επιδόματος του Ν.3554/2007, αυξημένο κατά 
50% για τους συναδέλφους που υπηρετούν στις 
παραμεθόριες, προβληματικές και νησιωτικές 
περιοχές.
6. Συμπληρωματική ρύθμιση για την αμοιβή της 
υπερωριακής εργασίας και των αμοιβών για 
άσκηση πρόσκαιρων καθηκόντων αυξημένης 
ευθύνης.
Β. Θεσμικές διεκδικήσεις
1. Αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, του ρόλου 
του Μηχανικού δημόσιου υπαλλήλου και 
άμεση κάλυψη των κενών. 
2. Άμεση νομοθετική ρύθμιση για την κατάληψη 
θέσεων ευθύνης κατά προτεραιότητα από 
υπαλλήλους του κλάδου Π.Ε.
3. Διεύρυνση των ρυθμίσεων της Νομικής 
Κάλυψης σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
4. Κατάργηση του Ν.3389/2005 για τις ΣΔΙΤ. 
5. Αντιστοίχιση των 5ετών τίτλων σπουδών με 
Master.
6. Συνέχιση και αναβάθμιση της μέχρι σήμερα 
προσπάθειας της Ομοσπονδίας σχετικά με την 
Επιμόρφωση - Κατάρτιση των συναδέλφων
Γ. Ασφαλιστικό
1. Απόδοση των οφειλών του Κράτους προς το 
ΤΣΜΕΔΕ 
2. Θεσμικό πλαίσιο και οργάνωση των 
υποδομών του Ταμείου με όρους και 
προϋποθέσεις διαφάνειας που να διασφαλίζουν 
την αξιοποίηση των μεγάλων αποθεματικών 
του Ταμείου σε όφελος των ασφαλισμένων. 
Απαγκίστρωση του Ταμείου από την Τράπεζα  
Αττικής με δικαίωμα επιλογής για τον 
προσφορότερο οικονομικά τρόπο για τους 
ασφαλισμένους.
3. Ομογενοποίηση παλαιών και νέων 
ασφαλισμένων και στο επίπεδο των εισφορών 
και στο επίπεδο των συντάξιμων παροχών 
χωρίς μείωση των συντάξεων.
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4. Καμία απώλεια πόρων για το ΤΣΜΕΔΕ, 
από ΣΔΙΤ και Συμβάσεις Παραχώρησης που 
οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές.
5. Ανασύνταξη του Κανονισμού του Κλάδου 
Υγείας. Πλήρη κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών 
και νοσηλευτικών αναγκών των ασφαλισμένων 
και αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους.
6. Συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
ΤΣΜΕΔΕ Πανελλαδικά.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Επιθυμούμε να σας συναντήσουμε, είτε κατά τη 
διάρκεια της παρουσίας σας στη Θεσσαλονίκη, 
είτε όποτε εσείς το κρίνετε εφικτό για να 
σας αναπτύξουμε τις παραπάνω θέσεις και 
επιχειρήματά μας, καθώς και τα θέματα για 
την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων της 
πόλης μας:
• Περαιτέρω υποβάθμιση των Δημόσιων 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Κεντρικής 
Μακεδονίας με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων  
για την εκτέλεση των έργων από τη δημόσια 
διοίκηση σε  Ανώνυμες Εταιρείες. (ΕΓΝΑΤΙΑ 
Α.Ε., ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κλπ)
• Ολοκλήρωση των έργων πνοής για την πόλη 
όπως το Μετρό.
• Επίλυση του Κυκλοφοριακού προβλήματος 
του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης 
• Μετεγκατάσταση ΔΕΘ και απόδοση του χώρου 
σε κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις
• Απόδοση των χώρων στρατοπέδων του Π.Σ. 
Θεσσαλονίκης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
μαζί με τους αντίστοιχους πόρους για την 
αξιοποίηση τους
Αναμένοντας την απάντησή σας. 

n ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ.: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Η ΔΥΔΑΣ Κ.Μ. αποτελεί το πρωτοβάθμιο 
συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους 
1800 περίπου διπλωματούχους μηχανικούς, 
μέλη της, που  εργάζονται ως μόνιμοι και 
αορίστου χρόνου υπάλληλοι σε δημόσιο, ΟΤΑ 
και ΝΠΔΔ στην Κεντρική Μακεδονία. 
Όπως όλα τα συνδικαλιστικά όργανα, η Ένωσή 
μας καλεί το σύνολο των μελών της σε μία, 
υποχρεωτική από το καταστατικό, ετήσια 
Γενική Συνέλευση, προκειμένου να εγκρίνουν 
τον διοικητικό και  οικονομικό απολογισμό του 
Δ.Σ. για το παρελθόν έτος, τον προϋπολογισμό 
και το πρόγραμμα δράσης του Δ.Σ. για το 
επόμενο έτος  καθώς και να ενημερωθούν για 
τις εξελίξεις στην επίλυση των προβλημάτων 
του κλάδου. 
Θεωρούμε απαράδεκτη την απαίτηση της 
κας Δ. Δαδούπη, προϊστάμενης του μέλους 
μας κ. Αθανασίου Τσιρίκα, Διπλωματούχου 
Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε., για 
υποχρεωτική αίτηση χορήγησης κανονικής 
αδείας, επειδή ο συνάδελφος απουσίασε από 
την υπηρεσία του 4 περίπου ώρες, στις 2-6-
2011, προκειμένου να παρακολουθήσει τη 
Γενική Συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ., μετά 
από σχετική πρόσκληση που αποστάλθηκε σε 
όλες τις υπηρεσίες που απασχολούν μέλη μας. 
Η πρόσκληση αυτή κοινοποιείται πάντα στις 
υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν και 
να διευκολύνουν τους υπαλλήλους στην άσκηση 
των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων.  
- Επειδή είναι αναφαίρετο το δικαίωμα των 
εργαζομένων στην ενημέρωση από το κλαδικό 
συνδικαλιστικό τους όργανο, ιδίως στις μέρες 
μας που όλες οι κατακτήσεις τους έχουν πληγεί 
βάναυσα και διακατέχονται από ανασφάλεια 
για το μέλλον των εργασιακών σχέσεων, των 
αποδοχών τους και της χώρας εν γένει.
- Επειδή πρόκειται για μία προκλητική 
και πρωτοφανή ενέργεια, καθώς δεν έχει 
επαναληφθεί μέχρι σήμερα σε κανένα από τα 
μέλη μας που υπηρετούν στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, αλλά ούτε και σε άλλη υπηρεσία 
της Κεντρικής Μακεδονίας .

- Επειδή η επίκληση από τη Δ/νση 
Διοικητικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
της ΔΙΔΑΔ/Φ.59/114/οικ.2149/28-1-2009 
του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
για συνδικαλιστικές διευκολύνσεις είναι (το 
λιγότερο) ατυχής, διότι η αιτούμενη από την 
Ένωσή μας διευκόλυνση των μελών μας 
για συμμετοχή σε συλλογικές διαδικασίες 
δεν έχει καμία σχέση με τις συνδικαλιστές 
διευκολύνσεις που αφορούν αποκλειστικά 
και μόνο τους εκλεγμένους συνδικαλιστές,
Ζητάμε την ανάκληση-διαγραφή της κανονικής 
αδείας που υποχρεωτικά χορηγήθηκε στον 
συνάδελφό μας, προς άρση κάθε αδικίας 
απέναντι του.

n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προς: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
κ. Πρόεδρε,
δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις περισσότερων 
από εξήντα (60) μελετών με αντικείμενο 
επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας 
στο οδικό δίκτυο όλων των νομών της χώρας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προβληματίστηκε 
πολύ για την αποστολή της παρούσας, επειδή:
1. Η προώθηση μελετών οδικής ασφάλειας 
αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση και 
αναβάθμιση του οδικού δικτύου, με στόχο τη 
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, και
2. Η ανάθεση των μελετών αυτών θα δώσει 
αντικείμενο εργασίας στα μελετητικά γραφεία 
όλης της χώρας (και ειδικά της περιφέρειας), 
που, τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, 
αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.
Ωστόσο, αποφασίσαμε να αποστείλουμε την 
επιστολή αυτή, θεωρώντας ότι ρόλος μας είναι 
αφενός να προστατευθούν τα δικαιώματα των 
μελετητών και, αφετέρου, να ακολουθηθούν 
διαδικασίες, που θα έχουν ως αποτέλεσμα 
ποιοτικές και πλήρεις μελέτες, για ένα τόσο 
σοβαρό αντικείμενο.
Τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις παραπάνω 
πολυάριθμες προκηρύξεις είναι:
α. Οι αμοιβές που προβλέπονται (€100.000,00 
χωρίς Φ.Π.Α.) αντιστοιχούν σε μελετητικά 
πτυχία Β ή Γ τάξης και όχι αποκλειστικά Γ 
τάξης, όπως προβλέπεται από τις προκηρύξεις. 
Τα όρια των αμοιβών τροποποιήθηκαν με την 
υπ’ αριθ. Δ15/6655/οικ/22.3.2011 υπουργική 
απόφαση, που ισχύει για προκηρύξεις που 
δημοσιεύονται μετά την 5.5.2011 (δηλαδή μετά 
τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, που έγινε 
με στο Φ.Ε.Κ. 743 Β/5.5.2011). Συνεπώς, όλες 
οι προαναφερθείσες προκηρύξεις πρέπει 
να επαναπροκηρυχθούν με τις ορθές τάξεις 
μελετητικών πτυχίων.
β. Τα προβλεπόμενα στοιχεία για την εκπόνηση 
των μελετών (χρονοδιάγραμμα, αμοιβή) δεν 
έχουν προεκτιμηθεί σωστά. Το αντικείμενο 
που περιγράφεται στα αναλυτικά τεύχη, 
με μεγάλη λεπτομέρεια, υποδεικνύει ότι 
τα χρονοδιαγράμματα και οι αμοιβές δεν 
αντιστοιχούν επ’ ουδενί στις απαιτήσεις των 
μελετών και δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν 
χωρίς, είτε να υπάρξει μείωση στην ποιότητα και 
πληρότητα των μελετών, είτε να ζημιωθούν οι 
μελετητές που θα αναλάβουν την εκπόνηση των 
μελετών, δεδομένου μάλιστα ότι επί του ποσού 
των €100.000 θα δοθεί και έκπτωση 20%.
γ. Ενώ από τις προκηρύξεις απαιτείται εμπειρία 
σε θέματα τοπογραφίας και γεωγραφικών 
συστημάτων πληροφοριών, δεν γίνεται καμία 
αναφορά σε εμπειρία επί θεμάτων οδικής 
ασφάλειας. Με τον τρόπο αυτό, οι ομάδες 
μελέτης είναι πιθανόν να μην έχουν ασχοληθεί 
ποτέ με το εξειδικευμένο αυτό θέμα, αφού 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των 
διαγωνιζομένων να συμπεριλάβουν μηχανικούς 
με εμπειρία σε θέματα οδικής ασφάλειας, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα σχετικά με την 
καταλληλότητα των ομάδων για την εκπόνηση 

των μελετών.
δ. Το απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό για την 
εκπόνηση των μελετών παραπέμπει σε γραφεία 
Δ τάξης. Αυτό μπορεί στην πραγματικότητα 
να είναι αναγκαίο για την εκπόνηση των 
μελετών, ωστόσο, η υποεκτίμηση της αμοιβής 
τους δημιουργεί το παράδοξο να απαιτούνται 
μελετητικά πτυχία Β τάξης για την εκπόνησή 
τους και η επάρκεια της απαιτούμενης 
στελέχωσης να ζητείται μέσω της στελέχωσης 
της ομάδας μελέτης.
κ. Πρόεδρε,
το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είναι πολύ 
σημαντικό, αφού αφορά άμεσα την ανθρώπινη 
ζωή. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με ιδιαίτερη σοβαρότητα και να μην γίνεται 
εκμετάλλευση της δυσμενούς οικονομικής 
συγκυρίας και της ανάγκης των μελετητών για 
εξεύρεση αντικειμένου δουλειάς.
Χωρίς να επεκτεινόμαστε σε περαιτέρω 
ουσιαστικά ζητήματα των τευχών του 
διαγωνισμού, τα τυπικά ζητήματα που 
αναπτύξαμε παραπάνω, υποδεικνύουν ότι είναι 
αναγκαία η επαναπροκήρυξη των μελετών, 
διορθώνοντας και εξορθολογίζοντας το 
ύψος των αμοιβών και τη διάρκεια των 
χρονοδιαγραμμάτων.
Κατά την άποψή μας, και με δεδομένο ότι 
(όπως υποθέτουμε) υπάρχει περιορισμός στα 
διατιθέμενα κονδύλια, θα πρέπει:
α. είτε να προκηρυχθούν οι μελέτες με ποσά 
της τάξης των €100.000, αλλά με μικρότερο 
φυσικό αντικείμενο,
β. είτε να προκηρυχθούν οι μελέτες με 
το ίδιο φυσικό αντικείμενο, αλλά με 
σωστή προεκτίμηση των αμοιβών και των 
χρονοδιαγραμμάτων τους.

n ΣΤΥΕ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΣ 
Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. 
που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του ΣΤΥΕ 
(Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας), 
πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε σώμα 
με την εκλογή του προεδρείου, αλλά και την 
κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών του 
Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Ανδρέας Στοϊμενίδης
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Λέτσιος
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Ζηλούδης
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Δημήτρης Αντωνίου
Γραμματέας Οργανωτικού: Δημήτρης 
Γαρμπής
Γραμματέας Οικονομικού: Χριστίνα Μαριδάκη
Γραμματέας Εκπαίδευσης: Ακριβή 
Σωτηροπούλου
Μέλος, Αρμοδιότητες Διοικητικών Θεμάτων, 
Σ.Σ.Ε.: Νίκη Αρώνη 
Μέλος, Αρμοδιότητες Βιομηχανίας & 
Περιφερειακών Τμημάτων: Λάμπρος Ζάρρας
Μέλος, Αρμοδιότητες Δημοσίων Σχέσεων: 
Χρύσα Λιάπη 
Μέλος, Αρμοδιότητες ΥΑΕ, Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.: 
Στέργιος Σκουτέλας 
Σημειώνεται ότι στις εκλογές του Σ.Τ.Υ.Ε. 
παρουσιάστηκε αύξηση της τάξης των 25% 
στη συμμετοχή των συναδέλφων του τεχνικού 
κλάδου, με τον αριθμό των ψηφισάντων να 
φτάνει τους 1.841 από 1.472 το 2008.
Σε μια περίοδο με τεράστιες δυσκολίες για 
τους εργαζόμενους και σε ένα κλίμα γενικής 
αμφισβήτησης, η καθαρή και υπεύθυνη στάση 
με τη ρύθμιση των όρων εργασίας όλων των 
τεχνικών υπαλλήλων στον Τεχνικό Κλάδο, σε 
Βιομηχανία, Βιοτεχνία και Εμπόριο για την 
τριετία 2010-2012, η καθημερινή παρουσία 
μας και στήριξη των εργαζομένων, αλλά και 
η άνευ προηγουμένου δικαστική επίθεση των 
εργοδοτών απέναντί μας, συσπείρωσε τον 
τεχνικό κόσμο γύρω από τον Σ.Τ.Υ.Ε.
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Οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών 
Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) ενόψει της επερχόμενης κατάργησής του που 
δρομολογείται ερήμην μας και μετά τη σύγκληση έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης, σήμερα Τρίτη 2 Αυγούστου 2011, δηλώνουμε ότι είμαστε 
κατηγορηματικά αντίθετοι στη δρομολογημένη κατάργηση του ΙΤΣΑΚ 
και συγχώνευση του με τον ΟΑΣΠ. 
Δηλώνουμε ότι μας εκφράζει πλήρως η υπ’ αριθμ. 95/2011 της 14ης 
Ιουνίου 2011 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΣΑΚ ότι «πρέπει να 
στηριχθούν εκείνες οι δράσεις που θα οδηγήσουν στη διατήρηση της 
δομής και του χαρακτήρα του ΙΤΣΑΚ, καθώς και της απεμπλοκής του 
από μια πιθανή συγχώνευση». 
Συνεπώς, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στις ρυθμίσεις της 
τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση, κρίνοντας ότι η 
κατάργηση του ΙΤΣΑΚ και η συγχώνευση των διευθύνσεων του στον 
ΟΑΣΠ στερεί τη Χώρα από ένα καταξιωμένο και με Διεθνή αναγνώριση 
Ερευνητικό Κέντρο στο χώρο των Αντισεισμικών Κατασκευών και της 
Τεχνικής Σεισμολογίας, ενώ δεν παρουσιάζει οικονομικά και λειτουργικά 
οφέλη, δεδομένου ότι τόσο ο χαρακτήρας και οι αρμοδιότητές τους όσο 
και οι έδρες των δύο φορέων είναι διαφορετικές. 
Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την εξαίρεση του ΙΤΣΑΚ από τη 
σχετική τροπολογία.n

 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΤΣΑΚ
Θεσσαλονίκη, 2 Αυγούστου 

Η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την 
Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) διοργανώνει στις 7-8 Οκτωβρίου 2011 την 
8η Διεθνή Συνδιάσκεψη “Standardization, Protypes and Quality: 
A Means of Balkan Countries’ collaboration”.    Η διοργάνωση θα 
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου 
Περρωτής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και συμμετέχουν 
ως συνδιοργανωτές οι: Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδας, και Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. 
Η Συνδιάσκεψη αυτή εντάσσεται σε μια σειρά διεθνών διοργανώσεων, 
οι οποίες ξεκίνησαν το 1997 στη Θεσσαλονίκη και έχουν γίνει 
θεσμός, καθώς διοργανώνεται κάθε χρόνο μια διεθνής συνδιάσκεψη 
σε διαφορετική Βαλκανική χώρα, ενώ μονίμως κάθε δεύτερο χρόνο 
διοργανώτρια χώρα είναι η Ελλάδα.  
Η «Συντονιστική Επιτροπή Βαλκανικών Συνδιασκέψεων» (BCC) η 
οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους από κάθε συμμετέχουσα 
Βαλκανική χώρα επιβλέπει τις διαδικασίες της διοργάνωσης, ενώ το 
συντονισμό έχει η «Κεντρική Γραμματεία Βαλκανικών Συνδιασκέψεων» 
η οποία εδρεύει στα γραφεία της ΕΝΕΠΡΟΤ. Μέχρι στιγμής έχουν 
πραγματοποιηθεί 3 Συνδιασκέψεις στην Ελλάδα, 2 στην Βουλγαρία, 1 
στην Αλβανία και 1 στη Σερβία. 
Τη Συνδιάσκεψη μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι επιθυμούν, 
καταθέτοντας το αντίστοιχο ποσό που αναφέρεται παρακάτω, στο 
λογαριασμό του Συνεδρίου: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,  217/296160-17 στο 
όνομα ΕΝΕΠΡΟΤ.
Κόστος συμμετοχής:
Για εγγραφές μέχρι 31/8/11, 100 €
Για εγγραφές από 31/08/11 και μέχρι 30/09/2011, 120 €
Μέλη ΕΝΕΠΡΟΤ 60 €
Φοιτητές 30 €
Πληροφορίες: γραμματεία ΕΝΕΠΡΟΤ: Επιμενίδου 19, 54633 
Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 286680, 286182, Φαξ 2310 286680 
protypation@auth.gr  www.eneprot.gr n
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AND QUALITY
8η Διεθνής Συνδιάσκεψη

Το πρόγραμμα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών με έναν Μπλε Κάδο 
ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία του Δήμου με το Συλλογικό Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών της 
Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ.
Το πρόγραμμα της Ανακύκλωσης ξεκίνησε από τη 2η Δημοτική Κοινότητα, 
με την εκστρατεία ενημέρωσης πόρτα-πόρτα που υλοποίησε η Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (20-30 Ιουνίου 2011), ενώ από τη 
Δευτέρα 27 Ιουνίου άρχισε η ανάπτυξη των μπλε κάδων στις γειτονιές 
της 2ης Δημοτικής Κοινότητας. Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων άρχισε 
ήδη από τις πρώτες μέρες του Ιουλίου.
Σύμφωνα με στοιχεία από εμπειρία άλλων περιοχών που εφαρμόζουν 
το σύστημα Ανακύκλωσης με έναν Μπλε Κάδο της ΕΕΑΑ, στόχος είναι 
το 10% των απορριμμάτων σε ετήσια βάση να μη φτάνει στον ΧΥΤΑ αλλά 
να ανακυκλώνεται, σώζοντας περί τα 100.000 δέντρα ετησίως αλλά και 
περίπου 500.000 Ευρώ ετησίως από το τέλος ταφής απορριμμάτων που 
καταβάλλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για χρήση του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Ο 
στόχος του 10% επιτυγχάνεται συνήθως μετά από δύο έως τρία χρόνια 
εντατικής ανάπτυξης του συστήματος Ανακύκλωσης με έναν Μπλε 
Κάδο.
Οι βασικές αρχές του συστήματος Ανακύκλωσης είναι:
• Η εξασφάλιση κάδου ανακύκλωσης κοντά σε κάθε νοικοκυριό και 
κάθε παραγωγό ανακυκλώσιμων υλικών (όπως εστιατόρια, καφετέριες, 
εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ κ.τ.λ.)
• Η ενημέρωση σε κάθε κάτοικο και κάθε παραγωγό, πόρτα-πόρτα, με 
την προσφορά ειδικής τσάντας, μέσα στην οποία μπορούν να τοποθετούν 
τα ανακυκλώσιμα μέχρι να τα πετάξουν στον ειδικό κάδο.
• Η οργανωμένη και τακτική αποκομιδή των ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων.
• Η τακτική ενημέρωση των κάτοικων και γενικότερα της κοινωνίας για 
τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης.
Σημειώνεται πως όλη η προσπάθεια στηρίζεται σε σχεδιασμό και έχει 
άμεση και επιστημονική επίβλεψη.

Το χρονοδιάγραμμα:
• 10-15 Ιουλίου 2011: Θα τοποθετηθούν κάδοι στις περιοχές που 
προϋπήρχαν κάδοι του Συνδέσμου ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης και θα 
ξεκινήσει η περισυλλογή των ανακυκλώσιμων. Πρόκειται για τον άξονα 
Β. Όλγας-Τσιμισκή και το Εμπορικό Κέντρο. 
• Σεπτέμβριος 2011: Προετοιμασία ειδικών δράσεων για ανακύκλωση 
γυαλιού σε επαγγελματίες (μπαρ, αναψυκτήρια, εστιατόρια).
• Οκτώβριος 2011: Έναρξη πλήρους προγράμματος ανακύκλωσης στην 
3ο και στην 4ο Δημοτική Κοινότητα και, στη συνέχεια, στις υπόλοιπες.
• Οκτώβριος 2011: Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Συμβουλές Ανακύκλωσης: 
1. Να μην απορρίπτονται τα ανακυκλώσιμα μέσα σε δεμένες πλαστικές 
σακούλες.
2. Οι συσκευασίες να έχουν εκκενωθεί από τα περιεχόμενά τους και να 
έχουν υποστεί ελαφρύ καθάρισμα.
Στοιχεία για την Ανακύκλωση που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
μέσω τηλεφωνικού ραντεβού από πλευρά των πολιτών: 
Από τη στιγμή που απομακρύνθηκαν οι μπλε κάδοι του Συνδέσμου ΟΤΑ 
Νομού Θεσσαλονίκης μετά από την καταγγελία της σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου και του Συνδέσμου, το τονάζ των ανακυκλώσιμων υλικών 
συσκευασίας που συλλέγονται από την υπηρεσία Ανακύκλωσης του 
Δήμου Θεσσαλονίκης αυξήθηκε στους 37 τόνους, έναντι 19 τόνων που 
συλλέγονταν έως εκείνη τη στιγμή. 
Σε ότι αφορά τις ηλεκτρικές συσκευές, το τονάζ αυξήθηκε από τους 8 
τόνους στους 23,5 τόνους. n

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Θεσσαλονίκη, 2 Αυγούστου
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Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για ανοιχτό και συμμετοχικό 
πανεπιστήμιο, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. προκηρύσσει 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών, σε επίπεδο προμελέτης, για την 
εγκατάσταση όλων των Τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών σε 
διαθέσιμο οικόπεδο του Πανεπιστημίου στη Θέρμη. Στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του προαναφερθέντος οικοπέδου στεγάζεται ήδη ένα 
μέρος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών καθώς και 
το Τμήμα Μουσικών Σπουδών.
Για τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής Καλών Τεχνών, απαιτείται 
ο σχεδιασμός δύο νέων κτιρίων για το Τμήμα Θεάτρου και το Τμήμα 
Κινηματογράφου, καθώς και η δημιουργία επιπλέον χώρων στις ήδη 
υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις, των δύο άλλων Τμημάτων. Με 
αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται το κτιριακό πρόβλημα και παράλληλα 
διασφαλίζεται η συνέργεια μεταξύ των Τμημάτων της ίδιας Σχολής.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος απευθύνεται σε ομάδες μελών ΔΕΠ, 
διδασκόντων και φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Στους άξονες σχεδιασμού πρέπει να συνυπολογιστούν τα παρακάτω:
1. Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων θα αντιστοιχεί σε μεταλλική 

κατασκευή.
2. Η δυνατότητα σχεδιασμού ενός τυποποιημένου κτιρίου, το οποίο 

μπορεί να αναπαραχθεί σπονδυλωτά (modules).
3. Η δυνατότητα άμεσης υλοποίησης της πρότασης.
4. Το χαμηλό κόστος της προτεινόμενης κατασκευής.
5. Οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού
6. Η αισθητική, η λειτουργικότητα, η βιωσιμότητα της προτεινόμενης 

κατασκευής και κυρίως  η αντοχή της στις καιρικές συνθήκες.
Οι προμελέτες, οι οποίες δύναται να αφορούν στις ανάγκες ενός 
Τμήματος ή του συνόλου των Τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών, 
οφείλουν να συνοδεύονται από τα ακόλουθα.
1. Τεχνική περιγραφή υλοποίησης της πρότασης.
2. Τοπογραφικό σχέδιο.
3. Αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και τρισδιάστατες απεικονίσεις 
κτιρίων.
Το τοπογραφικό διάγραμμα της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και 
το κτιριολογικό πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμα από το γραφείο του 
Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης καθηγητή 
Ι.Δ.Παντή. Οι επιπλέον ειδικές προδιαγραφές των χώρων των Τμημάτων, 
θα παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.
Οι προτάσεις, οι οποίες τελικώς θα επιλεγούν, 
πρόκειται να ολοκληρωθούν ως μελέτες εφαρμογής. 
Ως τελική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων ορίζεται η 3η 
Οκτωβρίου 2011.n

Θέσεις ερευνητών και μάνατζερ στο ερευνητικό πρόγραμμα  3 DTVS 
του 7ου Προγράμματος Πλαισίου, προκηρύσσει το Εργαστήριο Τεχνητής 
Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του τμήματος Πληροφορικής 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η προκήρυξη –για 
την οποία η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης 
δικαιολογητικών εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου- αφορά:
• Υποψήφιους Διδάκτορες ή Ερευνητές που να κατέχουν μεταπτυχιακό 
ή δίπλωμα  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/ Πληροφορικής/ Μηχανικού 
Πληροφορικής /  Μαθηματικών /  Φυσικής ή ισοδύναμο.
• Μεταδιδακτορικούς ερευνητές
• Manager για διαχείριση του έργου 3DTVS
• Διαχειριστή (administrator) δικτύων υπολογιστικών συστημάτων
Για το προφίλ του εργαστηρίου και σχετικές πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στη διεύθυνση http://www.
aiia.csd.auth.gr. Οι θέσεις χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
3DTVS το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γενικό 
θέμα έρευνας είναι η α) ανάλυση, δεικτοδότηση και ανάκτηση βίντεο 
τριδιάστατης τηλεόρασης, β) επεξεργασία και ανάλυση ψηφιακής 
εικόνας και βίντεο και η τεχνητή όραση. Μια ενδεικτική λίστα πιθανών 
ερευνητικών αντικειμένων είναι:
• Ανάλυση Ψηφιακού Βίντεο και Εικόνας
• Τεχνητή Όραση (αναγνώριση κίνησης, συναισθημάτων)
• Ανάλυση Τριδιάστατης Εικόνας
• Ανάκτηση τριδιάστατου βίντεο (3DTV content analysis, indexing and 
retrieval)
Το ακριβές ερευνητικό αντικείμενο των νέων ερευνητών θα επιλεγεί 
έτσι, ώστε να συμφωνεί με την προηγούμενη εμπειρία του/ της με 
σκοπό την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας. Η διάρκεια της 
εργασίας μπορεί να επεκταθεί για 3 χρόνια ή και περισσότερο. Άτομα 
με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε ένα απο τα παρακάτω πεδία: 
ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, τεχνητή όραση, γραφικά, διεπαφές 
ανθρώπου-υπολογιστή, επεξεργασία σήματος, πολύ καλή γνώση 
αγγλικών, προγραμματισμό σε C/C++ και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε 
ακαδημαϊκή έρευνα θα προτιμούνται ιδιαιτέρως. 
Για τη θέση manager απαιτούνται οπωσδήποτε τεχνικές γνώσεις 
των προαναφερόμενων αντικειμένων και γνώσεις ή ενδιαφέρον για 
διαχείριση προγραμμάτων (προγραμματισμός εργασιών, παρακολούθηση 
εκτέλεσης και κατανάλωσης πόρων, συγγραφή παραδοτέων, τριμηνιαίοι 
και ετήσιοι οικονομοτεχνικοί απολογισμοί, consortium agreement, 
διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων), γραφικά ΗΥ, χρήση SQL, web 
development και πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Θα προτιμηθούν άτομα 
που έχουν θετικό/τεχνολογικό πτυχίο και ενδεχομένως μεταπτυχιακό 
τίτλο (όπως τα προαναφερόμενα). 
Για τη θέση Διαχειριστή απαιτούνται οπωσδήποτε τεχνικές γνώσεις 
των προαναφερόμενων αντικειμένων και γνώσεις ή ενδιαφέρον σε 
SQL Server, Windows Server & Αctive Directory, δίκτυα & διαχείριση, 
επιλογή/επισκευή hardware, web Development, Linux, Apache, 
MySQL, C/C++,  Visual Studio, .NET και καλή γνώση Αγγλικών. Η 
προθεσμία για τις παραπάνω θέσεις είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
2011. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
και θα πρέπει να στείλουν τα βιογραφικά τους και τις συστατικές 
επιστολές με φαξ ή με e-mail (προτιμότερο) στον:
Καθηγητή Ιωάννη Πήτα, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 
54124, Τ.Θ. 451
Τηλέφωνο, fax: +30-2310-996304, e-mail: pitas@aiia.csd.auth.gr n

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ 
ΓIA TH ΣXOΛH KAΛΩN TEXNΩN
Υποβολή προτάσεων μέχρι 3 Οκτωβρίου

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΜΑΝΑΤΖΕΡ 
ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
3DTVS
Αιτήσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011 
αλλάζει το τηλέφωνο επικοινωνίας του Κτηματολογικού Γραφείου 
Θεσσαλονίκης. Τo νέο νούμερo στο οποίο θα μπορούν να καλούν πλέον 
οι επαγγελματίες και πολίτες για την απευθείας επικοινωνία τους με το 
ΚΓ Θεσσαλονίκης θα είναι το 2310 370580 ενώ καθίσταται δυνατή και 
η τηλεφωνική σύνδεση με το ΚΓ Θεσσαλονίκης μέσω του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Κοινού της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (2310 370500). 
Παρακαλούμε για την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία 
του Συλλόγου σας και την ιστοσελίδα σας προκειμένου να ενημερωθούν 
τα μέλη σας.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
Πληροφορίες: Γρηγορίου Μαριορή, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Τσιμισκή 
136  ΤΚ 546 21 Θεσσαλονίκη, Τηλ: +302310370500,501, Fax: 
+302310370513 
e-mail: mgrigori@ktimatologio.gr n

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αλλαγή τηλεφώνου



«Δεν μπορούμε να χρεοκοπήσουμε αυτοβούλως»
n Αλεξάνδρα Γούτα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πρέπει να ειπωθεί από 
τα αστικά κόμματα η αλή-
θεια – ότι ζήσαμε δηλαδή 

πάνω από τις τρέχουσες 
δυνατότητες μας. Να εξη-

γηθεί πόσο καταστροφι-
κή θα ήταν η επιστροφή 

στη δραχμή για το βιοτικό 
επίπεδο και πως δεν 

προσπαθούμε να ξεγελά-
σουμε κανέναν από τους 

συνεταίρους μας στην 
ΕΕ, αλλά επιθυμούμε να 

είμαστε μέλος της κοινό-
τητας, χωρίς βλακώδεις 

κορώνες για επαχθές 
χρέος, πολεμικές αποζη-

μιώσεις, ορυκτό πλούτο 
που μας απαγορεύουν να 
εξορύξουμε, ξεπούλημα 
γης και άλλους εξυπνα-

κισμούς. 

Οι καταθέσεις είναι 
σχεδόν αδύνατον να 

κινδυνεύσουν εκτός αν 
υπάρξει πανευρωπαϊκή 

χρηματοοικονομική 
κατάρρευση. Φυσικά 

θα υπάρξουν απώλειες 
αγοραστικής αξίας αν 

επιλεγεί η λύση εξόδου 
από το Ευρώ.

H Ελλάδα του 2020 εφό-
σον παραμείνουμε στην 
Ευρωζώνη πιστεύω ότι 

θα έχει κατά 30-35% λι-
γότερους εργαζόμενους 
στον συνολικό Δημόσιο 
τομέα, ασφαλιστικό και 

φορολογικό σύστημα 
προσαρμοσμένο στην 
κοινή Δημοσιονομική 
πολιτική, που θα έχει 

εφαρμοσθεί μέχρι τότε 
στην Ευρώπη

Κινδυνεύουν οι καταθέσεις των Ελλήνων 
στις τράπεζες; Πώς προβλέπεται να κινηθούν 
οι τιμές των ακινήτων το 2011; Ποια έξοδο 
κινδύνου πρέπει να επιλέξει η Ελλάδα για τα 
επόμενα τρία ως πέντε χρόνια, προκειμένου να 
«βγει» σταδιακά στον δρόμο της ανάπτυξης; 
Τι θα σήμαινε επιστροφή στη δραχμή και 
κατά πόσον μπορούμε να χρεοκοπήσουμε 
…αυτοβούλως; Πόσο θα έχει μειωθεί το 
προσωπικό του δημόσιου τομέα μέχρι το 2020 
και σε ποια ηλικία θα παίρνουμε σύνταξη;
Οι δύσκολες εποχές απαιτούν αλήθειες 
και ξεκάθαρες απόψεις –όσο σκληρές κι 
αν ακούγονται και όσο κι αν διαφωνούμε ή 
συμφωνούμε με αυτές. Και στη συνέντευξή 
του στο «Τεχνογράφημα» ο μηχανολόγος 
οικονομολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος 
Σταματόγιαννης, δεν μασάει τα λόγια του: 
απαντάει σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις 
χωρίς περιστροφές, καταδικάζοντας τα 
«κλαψουρίσματα» -όπως χαρακτηριστικά λέει 
ο ίδιος- και τις πολιτικές, που έχουν στόχο να 
παραμείνουν ανέπαφοι οι κομματικοί στρατοί 
πάσης αποχρώσεως. 
Με τη διπλή ιδιότητα, του μηχανικού και του 
οικονομολόγου, απαντάει και σε ένα ακόμη 
κρίσιμο ερώτημα, που απασχολεί ολοένα και 
περισσότερους μηχανικούς, ιδίως νέους: να 
μείνω ή να φύγω;
Φιλική αναδιάρθρωση, haircut  και τα λοιπά 
και τα λοιπά. Κατά ορισμένους, τέτοιες 
λύσεις θα μπορούσαν να ήταν σωτήριες αν 
είχαν προωθηθεί  εγκαίρως, όσο δηλαδή η 
Ελλάδα είχε ακόμη κάποιο διαπραγματευτικό 
περιθώριο. Κατά την άποψή σας, υπήρχε 
κάποτε τέτοιος δρόμος για την Ελλάδα;
Αρχικώς ας ξεκαθαρίσουμε ότι όλοι 
αυτοί οι όροι αποτελούν διαδικαστικές 
ορολογίες, που δεν αφορούν την επίλυση του 
προβλήματος, αλλά την χρηματοοικονομική 
διαχείριση της χρεοκοπίας μιας οικονομίας. 
Διαπραγματευτικό περιθώριο ή υλοποιήσιμος 
δρόμος επίλυσης της κρίσης που δεν 
επιλέχθηκε δεν υπήρξε ποτέ. Δυνατότητες 
διαπραγμάτευσης έχει αυτός που έχει 
συγκριτικό πλεονέκτημα σε κάποιους 
τομείς παράλληλα με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει. Η ελληνική διαχείριση της 
κρίσης βασίστηκε μέχρι στιγμής σε πολιτικές 
διαπραγματεύσεις και κλαψουρίσματα 
περί ανάγκης διατήρησης της κοινωνικής 
συνοχής κλπ., με παράλληλη ανακοίνωση 
παραπλανητικών στόχων εξομάλυνσης 

του ελλείμματος, μηδαμινής προσπάθειας 
επίτευξης και προδιαγεγραμμένης αποτυχίας. 
Δυστυχώς η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή 
της αποφυγής λήψης μέτρων που περιορίζουν 
τον Δημόσιο Τομέα υπό την ευρεία έννοια (σε 
αμοιβές και αριθμό εργαζομένων), ώστε να 
παραμείνουν ανέπαφοι οι κομματικοί στρατοί 
πάσης αποχρώσεως.
Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου «αναπνέουμε», 
σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση του 
ελληνικού κρατικού χρέους. Από εκεί και 
πέρα, τί; Υπάρχει λύση ή θα καταλήξουμε ο 
απολωλώς…Lehman Brother της Ευρώπης;
Η μηδενική πιστωτική επέκταση επί 18μήνες 
και οι ισχυρά αρνητικοί ρυθμοί λιανικών 
πωλήσεων και κύκλου εργασιών στη βιομηχανία 
εκτιμώ ότι θα αποτυπωθούν με επιδείνωση 
των ρυθμών ΑΕΠ και αύξηση εξ’ αυτού των 
ποσοστών δανειακών επιβαρύνσεων, μειώσεις 
κερδοφορίας και συνεπώς φορολογικών 
εσόδων. 
Η μείωση των ρυθμών διαγραφής δανείων 
2008-2010 σε αντίθεση με την αύξηση σε 
13% (2010) στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
υποδηλώνουν προσπάθεια βραχυπρόθεσμης 
αλλοίωσης και προφανώς θα προκαλέσουν 
αρνητικές εκπλήξεις στον χρηματοοικονομικό 
κλάδο στο μέλλον. Οι εξελίξεις στους 
βασικούς τομείς της οικονομίας Τουρισμό και 
Κατασκευές εμφάνισαν πτώσεις της τάξης 
του 7,5% και 25% αντίστοιχα για το 2010, στις 
κατασκευές δε 65% από την κορυφή του 2005 
και στον Τουρισμό 18% από την κορυφή του 
2008. 
Αυξάνεται η πιθανότητα επιβολής εκτάκτων/
μονίμων εισφορών/φόρων στην περιουσία, σαν 
τελευταίο μέτρο πριν την απόφαση εξόδου από 
το Ευρώ.  Η μείωση καταθέσεων είναι συνεχής 
ξεπερνώντας τα 40 Δις Ευρώ από την αρχή της 
κρίσης και διπλής κατεύθυνσης (εξωτερικό 
– κατανάλωση). Οι δαπάνες εμφανίζουν 
απόκλιση από τα προϋπολογισθέντα μεγέθη 
παρά την μερική στάση πληρωμών σε 
επιστροφή ΦΠΑ, φάρμακα, κατασκευές 
και πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. O 
προϋπολογισμός 2011 που δημοσιοποιήθηκε 
δεν έχει πιθανότητες υλοποίησης υπό τις 
τρέχουσες συνθήκες. 
Στον αντίποδα, οι προσδοκίες για τον τουρισμό 
είναι θετικές για το 2011, με πιθανή αύξηση 
εισροών άνω του 1δισ. ευρώ). Οι πωλήσεις 
οχημάτων κατέρρευσαν (-60% από 2007 σε 
12μηνη βάση και -50% στο πρώτο 5μηνο 
2011 προς το 2010) με αντίστοιχη υστέρηση 
στους εισπραττόμενους φόρους, όπως και 
τα προσδοκώμενα έσοδα από φόρο καπνού, 
καυσίμων και ΦΠΑ παρά το επιθετικό 

φοροκυνηγητό. 
Η έξοδος από τη ζώνη του ευρώ και 
η επιστροφή στη δραχμή, που τόσοι 
υποστήριξαν, ήταν ποτέ ρεαλιστική επιλογή 
για την Ελλάδα;
Κεντρικό πρόβλημα της Ελληνικής οικονομίας 
αποτελεί η δυσαρμονία μισθών και 
απασχόλησης μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού 
τομέα (μικρή προστιθέμενη αξία προς διάχυση). 
Η άρνηση περικοπής κράτους/κομματικών 
στρατών (δαπανών) στον Προϋπολογισμό του 
2010 απετέλεσε την μακροοικονομική επιλογή 
που μας οδήγησε στο ΔΝΤ.
Δεν μπορούμε να χρεοκοπήσουμε αυτοβούλως 
όσο δεν εμφανίζουμε πρωτογενώς 
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Αυθαίρετη 
Χρεοκοπία και Έξοδος από το Ευρώ σημαίνει 
μείωση βιοτικού επιπέδου άνω του 50%. 
Αδυναμία εφαρμογής Κεϊνσιανής πολιτικής 
σε Δημόσιες επενδύσεις και απασχόληση 
λόγω ανυπαρξίας εθνικού νομίσματος, κάνει 
υποχρεωτική την μείωση μεγέθους κράτους 
και περιορισμό κοινωνικών πολιτικών και 
μοναδική λύση την προσέλκυση ιδιωτικών/
ξένων επενδύσεων με κυρίως στόχευση 
εξωτερικού λόγω ανυπαρξίας διαθέσιμου 
εισοδήματος εσωτερικού. Είναι αναγκαία η 
αποφυγή περαιτέρω φορολογικής αφαίμαξης 
ιδιωτών.
Οι προτάσεις σας για τη βελτίωση της 
κατάστασης; 
Πρέπει να ειπωθεί από τα αστικά κόμματα η 
αλήθεια – ότι ζήσαμε δηλαδή πάνω από τις 
τρέχουσες δυνατότητες μας. Να εξηγηθεί 
πόσο καταστροφική θα ήταν η επιστροφή 
στη δραχμή για το βιοτικό επίπεδο και πως 
δεν προσπαθούμε να ξεγελάσουμε κανέναν 
από τους συνεταίρους μας στην ΕΕ, αλλά 
επιθυμούμε να είμαστε μέλος της κοινότητας, 
χωρίς βλακώδεις κορώνες για επαχθές χρέος, 
πολεμικές αποζημιώσεις, ορυκτό πλούτο που 
μας απαγορεύουν να εξορύξουμε, ξεπούλημα 
γης και άλλους εξυπνακισμούς. 
Απαιτείται επίσης η περαιτέρω σκληρή 
περικοπή αμοιβών των ανωτέρων μισθολογικών 
κλιμακίων του Δημόσιου τομέα και η άμεση 
εφαρμογή μισθολογίου, όπου ο εισαγωγικός 
μισθός θα υπολείπεται του αντιστοίχου του 
ιδιωτικού τομέα. Επιπρόσθετα, αναγκαία 
είναι η άμεση εφαρμογή ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης και ο αυστηρότατος έλεγχος 
δαπανών περίθαλψης και ποινικές διώξεις 
όπου απαιτείται. Οι ασφαλισμένοι πρέπει να 
συμμετέχουν σε πάσης φύσεως περίθαλψη-
νοσηλεία με αναλυτική τιμολόγηση ιατρικών 
υπηρεσιών σε πραγματικές τιμές. 
Απαραίτητη είναι η αποφυγή οποιονδήποτε 
περιοριστικών ή φορολογικών μέτρων στον 
ιδιωτικό τομέα προς πρόληψη καθοδικού 
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σπιράλ, ενώ ζητούνται αναπτυξιακά 
επενδυτικά κίνητρα και διακοπή οποιασδήποτε 
εκφοβιστικής πολιτικής προς το κεφάλαιο 
που θα αποτελούσε αιτία επιτάχυνσης εκροής 
κεφαλαίων και κατάρρευσης Τραπεζών. 
Βασικό ζητούμενο είναι και η προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων (άνευ κουτοπόνηρων 
περιοριστικών όρων πώληση οικιστικών και 
τουριστικών κρατικών οικοπέδων), με σαφή 
εγκατάλειψη δογματικών αντιλήψεων μίζας, 
παροχή πάσης φύσεως διευκολύνσεων και 
άμεση νομοθετική κατάργηση δυνατοτήτων 
εκδήλωσης αντιαναπτυξιακών - αριστερίστικων 
- οικολογικών ευαισθησιών με σκοπό την 
κωλυσιεργία και εν’ συνεχεία υποχώρηση με 
το αζημίωτο. 
Σε περίπτωση ταχείας νομοθέτησης πακέτου 
αντιστοίχου των ανωτέρω προτάσεων υπάρχει 
ακόμη περίπτωση αποφυγής χρεοκοπίας. Δεν 
υπάρχει περίπτωση αποδοχής χρεοκοπίας μας 
(haircut) και συνέχισης δανεισμού για κάλυψη 
Πρωτογενών Ελλειμμάτων και Ισοζυγίου 
Τρεχουσών Συναλλαγών από τις ισχυρές χώρες, 
εφόσον ο έχων την πρόθεση να χρεοκοπήσει 
(κράτος) κατέχει περιουσία…. 
Τελικά, οι καταθέσεις στις τράπεζες 
κινδυνεύουν; Πώς μπορεί να προστατευτεί ο 
μέσος καταθέτης;
Ο δανεισμός της ελληνικής οικονομίας 
πλην χρηματοοικονομικού κλάδου έχει 
ξεπεράσει τα 600 δισ. ευρώ (260% ΑΕΠ), μη 
συμπεριλαμβανομένων δανείων επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών απευθείας από εξωτερικό. 
Το ύψος των καταθέσεων ιδιωτών και 
επιχειρήσεων υπολείπεται των 200 Δις Ευρώ 
ή 90% του ΑΕΠ, δημιουργώντας ένα έλλειμμα 
ισοζυγίου χορηγήσεων/καταθέσεων της τάξης 
των 400 Δις Ευρώ. Η πιστωτική επέκταση 
2009 πλην κράτους κινήθηκε στα επίπεδα του 
4,16% (2008=16%) με το 2010 να υποχωρεί 
κατά -0,3% του ΑΕΠ, το δε ποσοστό διαγραφής 
δανείων (0,52% των δανείων σε ισχύ το 
2010) βρίσκεται σε προφανή αναντιστοιχία 
με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (13% 
Τράπεζα Ελλάδος). Οι καταθέσεις είναι 
σχεδόν αδύνατον να κινδυνεύσουν εκτός αν 
υπάρξει πανευρωπαϊκή χρηματοοικονομική 
κατάρρευση.  Φυσικά θα υπάρξουν απώλειες 
αγοραστικής αξίας αν επιλεγεί η λύση εξόδου 
από το Ευρώ.
Έχουμε ένα χρηματιστήριο, που στηρίζεται με 
όλο του το βάρος στις τράπεζες και τα ξένα 
κεφάλαια. Πώς περιμένετε ότι θα πορευτεί 
(το ΧΑ) από εδώ και πέρα και πώς μπορεί να 
προστατευτεί ο μέσος επενδυτής; 
Τα κέρδη των εισηγμένων το 2009 παρουσίασαν 
σαφή επιδείνωση σε σύγκριση με το 2008 
με αποτέλεσμα μεγάλη απόκλιση των 
εισπραττόμενων φόρων νομικών προσώπων 

το 2010. Για το 2010 και με βάση και τα όσα 
κυβερνητικά μέτρα ελήφθησαν και αποσκοπούσαν 
αποκλειστικά στην αύξηση εσόδων, προέκυψε 
κατάρρευση κερδοφορίας με ανάλογα 
έσοδα φόρων νομικών προσώπων το 2011, 
επιδεινούμενα περαιτέρω με συνυπολογισμό 
των προκαταβολών. Σε περίπτωση επανόδου της 
παγκόσμιας οικονομίας σε ύφεση με παράλληλη 
επιτάχυνση της ύφεσης στην Ελληνική Οικονομία 
σε >-5% και απόκλιση των στόχων του ΠΥ2011 
ώστε το έλλειμμα να υπερβεί το 10%, μπορεί 
να προκύψουν απροσδιόριστες ζημιές για τις 
Τράπεζες. 
Σε αυτή την περίπτωση ο τραπεζοκεντρικός 
Γενικός Δείκτης μπορεί να υποχωρήσει κάτω 
από τις 1000 μονάδες πριν την λήψη μέτρων 
ή την στάση πληρωμών, ή την έξοδο από 
Ευρωζώνη προσεγγίζοντας την μακροχρόνια 
γραμμή τάσης ή την προσαρμοσμένη καμπύλη 
στο ΑΕΠ (670 μονάδες). Η κεφαλαιοποίηση 
υποχώρησε από 98% του ΑΕΠ στην κορυφή του 
2007 στα επίπεδα του 19% στις 1180 μονάδες 
(7/2011). Η κατοχή ξένων επενδυτών στο ΧΑ 
ανέρχεται σε 51% έναντι 53,5% προ διετίας, 
οι δε απώλειες τους κατά την πενταετία με 
βάση το διάγραμμα χρηματορροών πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 20 δισ. Ευρώ.
Όση φαντασία κι αν επιστρατεύσω, δυσκολεύομαι 
να φέρω στο μυαλό μου ένα σενάριο (με 
αυξημένες πιθανότητες επαλήθευσης) για την 
Ελλάδα του 2020, σε ότι αφορά το μέγεθος 
του δημόσιου τομέα, τους φορολογικούς 
συντελεστές και  το πότε θα παίρνουμε σύνταξη 
(και πόση). Εσείς, μπορείτε; 
H Ελλάδα του 2020 εφόσον παραμείνουμε 
στην Ευρωζώνη πιστεύω ότι θα έχει κατά 
30-35% λιγότερους εργαζόμενους στον 
συνολικό Δημόσιο τομέα, ασφαλιστικό και 
φορολογικό σύστημα προσαρμοσμένο στην 
κοινή Δημοσιονομική πολιτική, που θα 
έχει εφαρμοσθεί μέχρι τότε στην Ευρώπη 
(δηλαδή πολύ χαμηλότερους φορολογικούς 
συντελεστές για εισοδήματα κάτω από 100 χιλ. 
Ευρώ και σύνταξη στα 67).
Βαριά βιομηχανία πιθανότατα δεν θα 
μπορέσουμε ποτέ να έχουμε. Ισως, όμως, η 
ανάπτυξη καινοτομίας να είναι «μια κάποια 
λύση» (μικρές, έστω και πολιτικά  πανίσχυρες 
χώρες, όπως το Ισραήλ, το έχουν αποδείξει). 
Πιστεύετε ότι το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της 
Ελλάδας μπορεί να βασιστεί στην καινοτομία; 
Τί προτείνετε εσείς;
Βραχυπρόθεσμα (3-5 χρόνια) η μόνη 
πηγή ανάπτυξης που μπορώ να φαντασθώ 
είναι ο επαναπροσδιορισμός τουριστικής 
αξιοποίησης/δόμησης σε αντιγραφή άλλων 
χωρών, εγκαταλείποντας αρτηριοσκληρωτικές 

διατάξεις/νόμους του παρελθόντος, ώστε 
να προσελκύσουμε μεγάλες τουριστικές 
αλυσίδες.
Οι καταναλωτές υποστηρίζουν ότι παρά την 
κρίση, οι τιμές των ακινήτων δεν έχουν πέσει 
όσο θα έπρεπε. Οι κατασκευαστές από την 
πλευρά τους, λένε, ότι με την αντιπαροχή 
στα συγκεκριμένα επίπεδα, δεν υπάρχουν 
περιθώρια πτώσης των τιμών. Εσείς, τι 
πιστεύετε; Θα δούμε περαιτέρω πτώση;
Η οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει εικόνα 
αποσύνθεσης με μειώσεις της τάξης του 65% 
από την κορυφή του 2005 τόσο σε επιφάνειες 
όσο και σε όγκους και με παράλληλη ύπαρξη 
αδιάθετων ακινήτων (κατά δημοσιεύματα 200-
250.000). Αντίστοιχα εμφανίζονται με χρονική 
υστέρηση μειώσεις σε εργασία, φόρους 
μεταβιβάσεων και εισφορές ΙΚΑ. Η υποχώρηση 
του 2010 ανέρχεται σε 20% σε επιφάνειες και 
24% σε όγκους.  Οι τραγικές δημογραφικές 
εξελίξεις (Συντελεστής γονιμότητας 1,3-1,4) 
παρά τον συνυπολογισμό και των μεταναστών 
οδηγούν σε αδυναμία υποστήριξης τόσο του 
ασφαλιστικού όσο και της απορρόφησης των 
αδιάθετων κατοικιών, καθώς ήδη εμφανίζεται 
και επαναπατρισμός μεταναστών. 
Αναμένεται ισχυρή υποχώρηση των τιμών 
εντός του 2011, λόγω αύξησης υποχρεωτικών 
ρευστοποιήσεων, αλλά και αύξησης 
κατασχέσεων μόλις αρθεί η απαγόρευση και 
πιθανόν και λόγω  αύξησης των φορολογικών 
βαρών σαν έκτακτη/μόνιμη εισφορά. Πιθανόν 
η ραγδαία υποχώρηση της αιτούμενης 
αντιπαροχής στα επόμενα χρόνια θα αφήσει 
σημερινά ακίνητα στα αζήτητα.
Να μείνω ή να φύγω; Ολοένα και περισσότεροι 
μηχανικοί αναρωτιούνται (και καλοκοιτάζουν 
τη Γερμανία, που είναι ικανή να απορροφήσει 
όλα τα μέλη του ΤΕΕ). Να μείνουν ή να 
φύγουν;
Πράγματι οι μηχανικοί της τελευταίας 
εικοσαετίας σπούδασαν με ένα διαφορετικό 
όραμα για την Ελλάδα σε σχέση με αυτό που 
τελικώς υλοποίησαν οι πολιτικοί μας, απόδειξη 
του οποίου αποτελεί και το πολύ μεγάλο 
ποσοστό ετεροαπασχόλησης των μηχανικών 
μας. Καθότι η περιοριστική δημοσιονομική 
πολιτική που εφαρμόζεται είναι βέβαιο ότι 
θα ξεπεράσει χρονικά την επόμενη πενταετία, 
πιστεύω ότι όσοι έχουν όραμα δημιουργίας σε 
προηγμένες τεχνολογίες θα πρέπει να δουν την 
Ευρώπη σαν ενιαίο χώρο απασχόλησης.n

Βραχυπρόθεσμα (3-5 
χρόνια) η μόνη πηγή 
ανάπτυξης που μπορώ 
να φαντασθώ είναι ο 
επαναπροσδιορισμός 
τουριστικής αξιοποίη-
σης/δόμησης

Αυθαίρετη Χρεοκοπία 
και Έξοδος από το 
Ευρώ σημαίνει μείωση 
βιοτικού επιπέδου άνω 
του 50%.

O προϋπολογισμός 2011 
που δημοσιοποιήθηκε 
δεν έχει πιθανότητες 
υλοποίησης υπό τις 
τρέχουσες συνθήκες. 

Αναμένεται ισχυρή 
υποχώρηση των τιμών 
εντός του 2011, λόγω 
αύξησης υποχρεωτικών 
ρευστοποιήσεων, αλλά 
και αύξησης κατασχέ-
σεων μόλις αρθεί η 
απαγόρευση και πιθανόν 
και λόγω  αύξησης των 
φορολογικών βαρών σαν 
έκτακτη/μόνιμη εισφορά.

Καθότι η περιοριστική 
δημοσιονομική πολιτική 
που εφαρμόζεται είναι 
βέβαιο ότι θα ξεπεράσει 
χρονικά την επόμενη 
πενταετία, πιστεύω ότι 
όσοι έχουν όραμα δημι-
ουργίας σε προηγμένες 
τεχνολογίες θα πρέπει 
να δουν την Ευρώπη σαν 
ενιαίο χώρο απασχό-
λησης.

Απαιτείται επίσης η 
περαιτέρω σκληρή 
περικοπή αμοιβών των 
ανωτέρων μισθολογικών 
κλιμακίων του Δημόσιου 
τομέα και η άμεση εφαρ-
μογή μισθολογίου, όπου 
ο εισαγωγικός μισθός 
θα υπολείπεται του αντι-
στοίχου του ιδιωτικού 
τομέα.
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ 
Η 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
 

Τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα 
¨Κων. Καραμανλής¨ του πρώην Νομαρχιακού 
Μεγάρου Σερρών, πραγματοποιήθηκαν οι 
εργασίες της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της 
Αντιπροσωπείας του Τμήματος Κεντρικής 
Μακεδονίας του ΤΕΕ. Τις εργασίες τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης  
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών Ιωάννης 
Μωϋσιάδης και ο Δήμαρχος της πόλης μας 
Πέτρος Αγγελίδης.
Το τμήμα συνεδρίασε για πρώτη φορά  εκτός 
Θεσσαλονίκης και η επιλογή των Σερρών, ως 
τόπου διενέργειας των εργασιών, αποκτά μια 
ιδιαίτερη αξία και σημασία.
Τις εργασίες άνοιξε ο Πρόεδρος της 
Νομαρχιακής Επιτροπής Σερρών ΤΕΕ/ΤΚΜ 
και μέλος της Αντιπροσωπείας, Σταύρος 
Λογοθετίδης, ο οποίος αφού χαιρέτησε 
ως ιδιαίτερα εύστοχη και επιτυχημένη την 

πρωτοβουλία του Τμήματος, επεκτάθηκε 
κυρίως στις επιπτώσεις της οικονομικής 
ύφεσης στον κλάδο των Μηχανικών, με 
συγκεκριμένες προτάσεις αντιμετώπισης της.
Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του 
Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου και στη 
συνέχεια το μέλος της Αντιπροσωπείας και 
της Νομαρχιακής Επιτροπής Σερρών ΤΕΕ/
ΤΚΜ Αλέξανδρος Φωταρούδης, έκανε μια 
αναλυτική παρουσίαση αναπτυξιακών θεμάτων 
της Περιοχής, καθώς και της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας των Σερρών και του τρόπου  επίλυσης 
των προβλημάτων λειτουργίας του ΧΥΤΥ.
Ακολούθησε συζήτηση και οι απόψεις και 
οι προτάσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής 
θα υιοθετηθούν και θα αποτυπωθούν στα 
πρακτικά ως αποφάσεις και προτάσεις της 
Αντιπροσωπείας του Τμήματος. n

έρευνας, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επισημάνει 
ότι η επέκταση της μεταλλευτικής και 
μεταλλουργικής δραστηριότητας, όπως 
αυτή προβλέπεται στην αντίστοιχη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν πληροί 
βασικούς όρους και άρα δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτή. Η εκτίμηση και αντιμετώπιση της 
συνολικής επίδρασης του έργου στην ευρύτερη 
περιοχή, απαιτεί Στρατηγική Περιβαλλοντική 
Μελέτη.

n Δ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Αφήσαμε το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού 
τελευταίο, παρά την απόλυτη κατά την άποψή 
μας, προτεραιότητά του, γιατί διαπερνά 
όλους τους παραπάνω τομείς. Οι ¨Έλληνες 
εργαζόμενοι αποτελούν το πιο πολύτιμο 
κεφάλαιο για την ανάπτυξη και την παραγωγή 
και δεν μπορεί να είναι συνεχώς οι χαμένοι της 
υ0πόθεσης.
Τα περιθώρια δράσης σε αυτό το επίπεδο 
είναι τεράστια, δεδομένου ότι η αξιοποίηση 
της γνώσης και των ικανοτήτων των Ελλήνων 
επιστημόνων, σημαίνει περισσότερες, 
καλύτερες, πιο ασφαλείς θέσεις εργασίας για 
όλους τους εργαζόμενους. Για να βελτιωθεί 
η κατάσταση, απαιτείται να υπάρξουν οι εξής 
προϋποθέσεις:
- υψηλής ποιότητας παιδεία
- στοχευόμενη και ουσιαστική μετεκπαίδευση 
για την κάλυψη πραγματικών αναγκών και 
όχι για πρόσκαιρη βελτίωση των  δεικτών 
ανεργίας.
- κατάλληλη χρηματοδότηση με τη μορφή 
κινήτρων ή αποζημιώσεων για την απόσβεση 
υπαρκτών κοινωνικών προβλημάτων και 
την ενσωμάτωση παραγωγικών πληθυσμών 
στα νέα πρότυπα (όχι για την ψηφοθηρική 
εκμετάλλευση συντεχνιακών αιτημάτων).
- προστασία της εργασίας 
- θεσμικά κατοχυρωμένη φροντίδα, κάλυψη 
και προστασία των πολιτών που μεταναστεύουν 
για την εξασφάλιση εργασίας σε προορισμούς 
εκτός της ΕΕ.
- ενίσχυση νέων επιστημόνων που ειδικεύονται 
σε θέματα αιχμής, όπως το περιβάλλον και η 
καινοτομία.
 
Η περίπτωση των μηχανικών.
Οι Έλληνες διπλωματούχοι μηχανικοί είναι 
108.000 και αποτελούν το 2% του ενεργού 
πληθυσμού. Υπηρετούν την ανάπτυξη, την 
τροφοδοτούν και τρέφονται από αυτήν. 
Δυστυχώς τα τελευταία τρία χρόνια, η ανεργία 
και η υποαπασχόληση που πλήττει τους 
μηχανικούς ξεπερνά το 25% (το θεσμικό, 
όμως, πλαίσιο δεν επιτρέπει την καταγραφή 
της στον ΟΑΕΔ). Ως αποτέλεσμα στρατιές 
μηχανικών είναι αναγκασμένοι να ψάχνουν 
διέξοδο για εργασία εκτός Ελλάδας, την 
ώρα ακριβώς που η χώρα τους χρειάζεται 
περισσότερο –τώρα που πρέπει να εργαστούν 
για την ανάκαμψη και την ανάπτυξή της.
Η πολιτεία ενισχύει τη μαζική φυγή και 
την επιστημονική αφαίμαξη της χώρας, 
προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη μείωση του 
εισοδήματός τους μέσω των φορολογικών και 
ασφαλιστικών νόμων που έχουν ψηφιστεί το 

τελευταίο χρονικό διάστημα. 
Κι αυτό ενώ ένα μεγάλο πλήθος μηχανικών 
δεν μπορεί να καταβάλλει τις εισφορές του 
ασφαλιστικού ταμείου, η πολιτεία απαιτεί 
και επιβάλλει αύξηση των εισφορών σε 
ποσοστό μέχρι και 100%.  Η αύξηση αυτή είναι 
παράδοξη, δεδομένου ότι απευθύνεται στον 
πιο υγιή και βιώσιμο ασφαλιστικό φορέα:
- με τους καλύτερους ποιοτικούς δείκτες, 
- με την καλύτερη σχέση αναλογίας 
ασφαλισμένων προς συνταξιούχους, 
- με αποθεματικά που σήμερα ξεπερνούν τα 
3,5 δις, και 
- με όλες τις αναλογιστικές μελέτες να 
αποδεικνύουν ότι δεν θα αντιμετωπίσει κανένα 
ταμειακό έλλειμμα, τουλάχιστον για τα επόμενα 
τριάντα χρόνια.
Σε όλα τα προηγούμενα προστίθεται και  η 
κορύφωση της πολυετούς προσπάθειας της 
πολιτείας για εξίσωση των δικαιωμάτων των 
Διπλωματούχων Μηχανικών, αποφοίτων των 
Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών με 
τους αποφοίτους των ΤΕΙ: 
Για την ορθή άσκηση του επαγγέλματος στις 
σημερινές δύσκολες συνθήκες απαιτείται 
άμεση έκδοση των προεδρικών Διαταγμάτων 
καθορισμού της νόμιμης αμοιβής σύμφωνα με 
τον Νόμο 3319/11.
Με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο που 
ευαγγελίζεται τη βελτίωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, επιβραβεύει ουσιαστικά τη 
λογική της  ήσσονος προσπάθειας. 
Είμαστε βέβαιοι ότι η Κυβέρνηση δεν θεωρεί 
ότι οι 108.000 διπλωματούχοι μηχανικοί 
είναι λίγοι για μία χώρα 10 εκ., ώστε να 
τους πολλαπλασιάσει στην αγορά εργασίας 

με διοικητικές και νομοθετικές ρυθμίσεις.  
Η ανάκαμψη μπορεί να επιτευχθεί με τη 
συμμετοχή και αξιοποίηση όλων, αλλά με 
απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα του έργου και 
την ασφάλεια του πολίτη.  
Παράλληλα με την προστασία και ενίσχυση 
του ανθρώπινου δυναμικού, η προοπτική 
απασχόλησης, ενταγμένη σε ένα συνολικό 
στρατηγικό σχεδιασμό, πρέπει να ενισχυθεί 
με πρωτοβουλίες στους τομείς των υποδομών, 
της επιχειρηματικότητας, της χωροταξίας και 
του περιβάλλοντος.
Καταλήγοντας και λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων επί 
χρόνια πολιτικών και πρακτικών,  θέλουμε να 
τονίσουμε την αντίθεσή μας στην πρακτική 
κάλυψης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 
με τη συμπίεση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) και την εκτίμησή μας 
ότι η ουσιαστική εκμηδένισή του συνέβαλε 
στην ύφεση. Τα αποτελέσματα της Συνόδου 
Κορυφής του Ιουλίου, εάν δεν ανατραπούν,  
αφήνουν κάποια περιθώρια κινήσεων, για 
πρώτη φορά από την εκδήλωση της κρίσης 
δανεισμού της χώρας.
Αποτελεί, λοιπόν, πρώτη προτεραιότητα 
η άμεση αξιοποίηση των κονδυλίων του 
ΕΣΠΑ και η  αύξηση του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων σε υποδομές που 
δημιουργούν προϋποθέσεις οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης. Επίσης χρειάζεται 
να ενεργοποιηθούν άμεσα οι συμβάσεις 
παραχώρησης νέας γενιάς και αν απεμπλακούν 
τα προβλήματα στις ήδη υπάρχουσες. Και όλα 
αυτά, το ταχύτερο δυνατόν, γιατί οι καταστάσεις 
απαιτούν άμεση δράση.» n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία 
CONVARTIS Α.Ε. για μελέτη και επίβλεψη 
κατασκευών. Γνώση AutoCAD ή ArchiCAD 
και προγράμματος φωτορεαλισμού. Βιο-
γραφικό Fax 2310 423783, email: tiason@
convartis.gr. 
Αρχιτεκτόνισσα από τεχνικό γραφείο  στην 
Καλαμαριά. Γνώση AutoCAD, ArchiCAD, 
3d Studio Max, ή άλλο φωτορεαλιστικό 
πρόγραμμα. Τηλ 2310 422372, Fax 2310 
422390, 694 5976657, email: nikpliatsios@
gmail.com. 
Αρχιτεκτόνισσα ή Πολιτικός Μηχ/κός, με 
10ετή εμπειρία, άνεση στην επικοινωνία, 
άνεση στην δημιουργία αρχιτεκτονικών 
προτάσεων, γνώσεις Autocad, Studio Max 
ή άλλο πρόγραμμα φωτορεαλισμού, ΓΟΚ, 
ΚΕΝΑΚ 4Μ, γνώσεις ΙΚΑ, φορολογικών, 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε πολεοδομία, 
αυτοκίνητο, για τεχνικό γραφείο στην Καλα-
μαριά.Επιθυμητή γνώση FESPA.Αποστολή 
βιογραφικών με φωτογραφία και portfolio: 
biografiko@in.gr
Αρχιτέκτων 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. 
Ηλεκτρολόγος από τεχνικό γραφείο για εσω-
τερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 254437, 2310 
279100, email: tech.grafeio@gmail.com. 
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη και αντικείμενο ενασχόλησης 
τη διαχείρισης– εξοικονόμησης ηλεκτρι-
κής ενέργειας και φωτοβολταϊκα συστή-
ματα. Εμπειρία στις μελέτες – κατασκευή 
φωτοβολταϊκών συστημάτων.  Βιογραφικό 
Fax 2310 676427, email: info@seman.gr.
Ηλεκτρολόγος με τηλεπικοινωνιακής κα-
τεύθυνσης, από εταιρεία Μηχανική Κατα-
σκευαστική Α.Ε.. Ηλικία έως 30 ετών, για 
εργασία πεδίου στην Αθήνα. Τηλ / Fax 2310 
441690, διεύθυνση Μηχανική Κατασκευα-
στική 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 δραστη-
ριοποιείται στο χώρο των συστημάτων 
θέρμανσης και ψύξης ως Μηχανικός Πω-
λήσεων. Ηλικία έως 35 ετών, 3ετή εμπει-
ρία τεχνικών πωλήσεων. Γνώση Αγγλικά, 
Η/Υ, Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικό email: 
dkonstantopoulou@tempa.gr. 
Μηχανικός ή Μηχανολόγος για συνεργασία 
από Wall Eco δραστηριοποιείται σε πρωτο-
πόρα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων για 
αντιπροσώπευση σε όλη την Ελλάδα. Τηλ 
697 0881496, 695 6488065. Υπόψη κ Σ. Μπε-
κιάρη, κ. Δ Δαμούρα αντίστοιχα.
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. Γνώση 
νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες 
και για αναβατόρια,  . Τηλ 697 6800825. 
Μηχανολόγος από γερμανική εταιρεία 
στη περιοχή  Mannheim. Γνώση Αγγλικών, 
ή Γερμανικών, ProE ή Catia V5, Τηλ 697 
6514892.
Μηχανολόγος νέος από Ε.Ξ.Υ.Π.Π. ως 
υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας σε επιχει-
ρήσεις. στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης. Βιογραφικό Fax 2310 952570, 
email: pantazis16@yahoo.com. 
Μηχανολόγος με εμπειρία σε Ηλεκτρομηχα-
νολογικές (Η/Μ) Μελέτες και Μελέτες Πυ-
ρασφάλειας. Γνώση ΚΕΝΑΚ - ενεργειακές 
επιθεωρήσεις, για ημιαπασχόληση. Βιογρα-
φικό email: katsarou.anna@gmail.com. 
Μηχανολόγος νέος από Αντιπροσωπεία 

συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων. Γνώ-
ση άπταιστα Γερμανικών, Αγγλικών, Η/Υ, 
άδεια οδηγήσεως. Τηλ 2313 016737, 695 
688065. Υπόψη κ. Δημήτρης. 
Μηχανολόγος από βιομηχανία στην Χαλ-
κιδική. 3 – 6έτη προϋπηρεσία σε βιομη-
χανία ή λατομείο. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, 
άδεια οδηγήσεως, δυνατότητα μετακίνη-
σης. Βιογραφικό Fax 23710 54278, email: 
thermolith@hotmail.com. 
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. 
Μηχανολόγος από τεχνικό γραφείο 
στη Θεσσαλονίκη, με εμπειρία σε Ηλε-
κτρομηχανολογικές Μελέτες (Η/Μ), 
Μελέτες Πυρασφάλειας και άδειας λει-
υουργείας συνεργείων. Γνώση ΚΕΝΑΚ 
- ενεργειακές επιθεωρήσεις, για ημιαπα-
σχόληση. Βιογραφικό Fax 2310 239995, 
email: athsavid@yahoo.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γρα-
φείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 
2310 254437, 2310 279100, email: tech.
grafeio@gmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός στην Κρήτη, Ρόδο, 
Κω, Χίο, και Σάμο ως αντιπρόσωποι εται-
ρείας ξύλινων κατασκευών . Βιογραφικό 
Fax 2310 795167, email: info@euroco.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία  
στη Θεσσαλονίκη, με εμπειρία γραφείου 
στην παρακολούθηση δημοσιών έργων. 
Βιογραφικό email: ksaconstructions@
gmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εται-
ρεία. 3 έτη εμπειρία στον τομέα των κατα-
σκευών και δυνατότητα μετακίνησης εκτός 
Θεσσαλονίκης. Γνώση Αγγλικών επιθυμη-
τή. Τηλ. 2310 445367, Fax 2310 445507, 
email: aris_ko2@otenet.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία συμ-
βούλων. 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. 
Χημικός Μηχανικός από μεταλλευτική 
εταιρεία για ερευνητής κατόχου διδακτορι-
κού διπλώματος για το ερευνητικό κέντρο 
της εταιρείας στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. 
Ερευνητική εμπειρία κατά προτίμηση σε 
θέματα βιομηχανικής έρευνας – δουλειά 
εργαστηρίου και διαχείριση ερευνητικών 
έργων. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ(Ms 
Office). Γνώση ή και εμπειρία σε θέματα 
περιβαλλοντικής τεχνολογίας, επιστήμης 
των υλικών, πυρίμαχα, αποτελούν προ-
σόντα που θα αξιολογηθούν θετικά. Τηλ 
23960 22761, email: grecmagn@otenet.
gr. Υπόψη κ. Θ. Ζαμπετάκης. 
Senior Cost Estimator based in 
Rotterdam, the Netherlands .Code: 
GRC/4799. 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. 
Senior Engineers based in Netherlands, 
Code: GRC / 4881. Job Description:  As 
Senior Engineer, you are responsible 
for translating customer demands 
into technical solutions. This involves: 
The quality of designs and execution 
thereof-Conducting preliminary studies, 
feasibility studies and setting up 
technical requirements-In cooperation 
with the project manager, performing 
calculations and project planning-
Creating concept designs, translating 
the concepts into definitive designs and 
technical drawings, providing support 
during the protobuild phase-Maintaining 
commercial and technical contacts 
with third parties, including customers, 
suppliers and partners. Within these 
responsibilities, you have a wide scope in 
shaping your tasks in your own manner. 
You manage and support people and 
work simultaneously on several projects. 
Qualifications: Bachelor/ Masters Degree 
in Mechanical Engineering. Minimum 
3 years relevant work experience: 1) 
Mechanical Engineer with background 
in transmission technology (especially 
re. gears)2) Mechanical Engineer with 
background in frame and chassis built 
3) Mechanical Engineer with general 
background in the automotive or maritime 
sector. Experience with at least 2 different 
draw and design programs (like CAD 3D, 
Pro E, Unigraphics NX, CATIA V5  etc). 
Skills: Flexible, as candidates can work at 
either office or client location -Pragmatic, 
hardworking, strong analytical skills 
and committed to getting the job done- 
Prepared to relocate and to integrate in 
the Netherlands.
Product Manager - Product Sales Support 
Based in Denmark, Copenhagen. Code: 
GRC / 4884. Job Description: Support 
Sales Managers and commercialize spare 
part products. You will have responsibility 
for commercializing designated spare part 
products for the global aftermarket. As 
such you will drive several initiatives that 
support the Sales Managers and improve 
client’s solutions and services. Relying 
on your acquired in-depth knowledge of 
competitors and their products, you will: 
Support Sales Managers with specific 
product knowledge and provide technical 
backup. Develop and prepare products 
and services for sale. Approach customers 
together with sales managers. You can look 
forward to being involved in every link of the 
value chain from innovation and mechanical 
design to product management, customer 
interaction, and the development of 
business systems. As part of a high-
performance environment you will have 
the chance to sharpen your interpersonal 
and professional skills and shape the 
job content yourself. You will be based 
in Copenhagen and have approximately 
50 travel days per year. Qualifications: 
You have a technical degree, e.g. in 
Mechanical Engineering, which you have 
supplemented with commercial training 
or experience. From prior employments 
you have acquired solid knowledge of 
equipment supply and purchasing in a B2B 
setting as well as gained knowledge of 
e.g. vertical roller mills, cement kilns and 
coolers. Preferably, your CV also mirrors 
experience with operation & maintenance 
from a cement plant.

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

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

 
Αρχιτέκτων Γνώση AutoCAD 2D, 3D για 
συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, 
εταιρεία. Τηλ 690 8720544. 
Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ B’ οικοδομικά 
και Α’ πρασίνου, για  στελέχωση εταιρείας. 
Τηλ 2310 402960, 697 7587578. 
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξης 
στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην κατη-
γορία 7, για στελέχωση μελετητικής εται-
ρείας. Τηλ 697 7466374, email: mmadim@
otenet.gr. 
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2010, με εξειδι-
κευμένες γνώσεις βιοκλιματικού σχεδι-
ασμού και οικολογικής δόμησης κτηρίων 
και οικιστικών συνόλων, ευχέρεια στην 
κατασκευή μακέτας, εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις, μεταφορικό μέσο, 
για εργασία στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 697 
3573477, email: ifournaris@teemail.gr. 
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 1982, με μεγάλη 
εργοταξιακή εμπειρία, σε δημόσια και ιδι-
ωτικά έργα σε επιβλέψεις προμετρήσεις, 
κοστολογήσεις, επιμετρήσεις και πρωτό-
κολλα παράδοσης έργου, έκδοση οικο-
δομικών αδειών. Γνώση Ιταλικών, Η/Υ(Ms 
Office), AutoCAD, για εργασία σε κατα-
σκευαστικές - τεχνικές εταιρείες, τεχνικά 
γραφεία. Τηλ 697 600348, email: terzisx@
yahoo.com. 
Ηλεκτρολόγος, μέλος ΤΕΕ 2007, μελέτη 
υποσταθμών μέσης τάσης, ισχυρών ρευμά-
των, φωτοβολταϊκών σταθμών, για συνερ-
γασία στη ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ. 697 9017414, athanasios.30@
gmail.com. 
Ηλεκτρολόγος 10 έτη εμπειρία σε μελέτες  
- επιβλέψεις Η/Μ έργων. Γνώση Η/Υ(Ms 
Office), AutoCAD, 4Μ, ΜΕΚ Α’ Η/Μ-υδραυ-
λικά υπό πίεση-βιομηχανικά-ενεργειακά),  
για εργασία  ή εξωτερική συνεργασία σε 
εταιρία, βιομηχανία στο Κιλκίς ή Θεσσαλο-
νίκη. Τηλ 694 5951245. 
Μηχανολόγος για στελέχωση εταιρείας με 
ΜΕΚ Α’ ηλεκτρομηχαλογικά, υδραυλικά υπό 
πίεση, βιομηχανικά - ενεργειακά. Τηλ 693 
6393229, e-mail: dkoptsis@teemail.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Γ’ οικοδομικά, Β’ οδοποιία βιομηχανικά 
– ενεργειακά, Α’ υδραυλικά, λιμενικά, για 
στελέχωση εταιρείας. Τηλ 697 4304355. 
Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ 
Α’ σε οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, 
βιομηχανικά – ενεργειακά, λιμενικά, για 
στελέχωση. Τηλ 694 4455963, email: 
dmagatsas@teemail.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Β’ οικοδομικά, υδραυλικά, οδοποιία, Α’ 
λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για 
συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας . Τηλ 
697 4304355. 
Πολιτικός Μηχανικός στην Θεσσαλονίκη 
με εμπειρία και γνώση φωτορεαλιστι-
κά τρισδιάστατα σχέδια εξωτερικών και 
εσωτερικών χώρων. Γνώση ArchiCAD, 
Artlantis Studio, για συνεργασία και μέσω 
διαδικτύου. Τηλ. 697 9190779. 
Πολιτικός Μηχανικός με 12ετή εμπειρία 
σε στατικές μελέτες δημοσίων έργων και 
ιδιωτικών έργων (οικοδομικά, γέφυρες, 
προένταση, σύμμεικτα, φέρουσα τοιχοποι-
ία) και μελετητικό Β’ τάξης  στην κατηγορία 
8, για συνεργασία. ή κατ’ αποκοπή εκπόνη-
ση μελετών. Τηλ 697 6765233.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n   Δουλειά χωρίς σύνορα,  

από μηχανικούς  
εντός συνόρων

 04
n  Πρόταση  

οργανογράμματος  
για τις τεχνικές υπηρεσίες 
της Περιφέρειας  
Κ. Μακεδονίας

n  Ευχαριστίες  
προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ  
για τη στήριξη του  
στη Nanotechnology

 05
n  Ηλεκτρονική 

Συνταγογράφηση και 
ηλεκτρονικός φάκελος 
ασθενούς

n   Αρχιτέκτονες στη 
Θεσσαλονίκη 
Διάλεξη του Σ. Κουκόπουλου

n   Σεμινάρια για τη σεισμική 
επάρκεια μνημείων

 18
n  Πρόγραμμα ανακύκλωσης 

συσκευασιών
n  Ψήφισμα εργαζομένων 

ITΣAK
n  Standardization, protypes 

and quality

 19
n  Aρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός ιδεών 
για τη σχολή Kαλών 
Tεχνών

n  Θέσεις ερευνητών/
μάνατζερ στο ερευνητικό 
πρόγραμμα 3DTVS

n  Kτηματολογικό γραφείο 
Θεσσαλονίκης

 20
n  K. Σταματόγιαννης 

«Δεν μπορούμε να χρεοκοπήσουμε 
αυτοβούλως»

 22
n  Στις Σέρρες η 9η 

συνεδρίαση της 
Aντιπροσωπείας του TEE/
TKM

 23
n  Ζητείται

 06
n  Παγκόσμια ημέρα 

Αρχιτεκτονικής
n  Συγκεκριμένες προτάσεις 

ανάπτυξης καταθέτει  
το ΤΕΕ/ΤΚΜ

 08
n  Συνάντηση του Προέδρου 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
με τον Γερμανό Πρόξενο

n  Απαξίωση ανώτατης 
παιδείας... διά νόμου

 09
n  Δημόσιος χώρος... 

αναζητείται

 10
n  Ενδιαφέρουν

 12-13
n  «Βραβεία Δομών 2011»: 

Ένα αρχιτεκτονικό ταξίδι

 14
n  Mε Mία Mατιά

 16
n   Συλλογικά-Παραταξιακά


