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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22

Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM*
Aίθουσες

Kαθημερινή
πρωί ή απόγευμα

Kαθημερινή
όλη μέρα

Σάββατο-Kυριακή
πρωί ή απόγευμα

Σάββατο-Kυριακή
όλη μέρα

Aμφιθέατρο

400,00 A

500,00 A

500,00 A

700,00 A

Φουαγιέ

200,00 A

300,00 A

330,00 A

500,00 A

* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα
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Γραφείο Προέδρου: 2310 883170
Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Πρωτόκολλο 2310 883101-3
Λογιστήριο 2310 883104-6
Συνδρομές - Κρατήσεις 2310 883107
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EDITORIAL
Tο «παρά πέντε» έφτασε και προσπέρασε
Αν μη τι άλλο, τα όσα ακούστηκαν στην πρόσφατη σύσκεψη φορέων για τις
εκδηλώσεις εορτασμού του 2012 -στην οποία συμμετείχε και το ΤΕΕ/ΤΚΜχαρακτηρίζονταν από ρεαλισμό. Ειπώθηκαν πράγματα, που έπρεπε να ειπωθούν:
ότι τα λεφτά δεν περισσεύουν, ότι ο χρόνος τελείωσε κι ότι η οικονομική και
κοινωνική συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια για μεγάλα πανηγύρια.
Το δια ταύτα; Ότι το «παρά πέντε» έφτασε και προσπέρασε. Το 2012 απέχει μόλις
ένα μήνα. Επίσης, ότι οι εορτασμοί του 2012 θα είναι κατ’ ανάγκη σεμνοί, χωρίς
την ακριβοπληρωμένη αίγλη και τα μεγαλεία εκδηλώσεων του παρελθόντος.
Και ότι οι επισκέπτες της πόλης δεν θα τη δουν «εμπλουτισμένη» με μεγάλα
τεχνικά έργα, που -κάποια χρόνια πριν- οι πιο αισιόδοξοι Θεσσαλονικείς
πίστευαν ότι θα είναι έτοιμα για τον πανηγυρικό εορτασμό των 100 ετών από την
απελευθέρωσή της.
Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα; Ίσως είναι η ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη
να αποδείξει ότι το «μικρό» και σεμνό δεν είναι υποχρεωτικά ποιοτικά
υποβαθμισμένο. Ότι το έξυπνα σχεδιασμένο μπορεί να αντισταθμίσει το ακριβά
πληρωμένο. Ότι το «μέτρον άριστον» είναι αξία ελληνική. Φυσικά, επειδή
παρέμβαση του από μηχανής θεού δεν προβλέπεται, οι Θεσσαλονικείς πρέπει να
κάνουμε πολλά.
Πρώτο και βασικότερο, να τρέξουμε. Το «υλικό» για τους εορτασμούς του
2012 υπάρχει και πρέπει να γίνουν τάχιστες επιλογές. Το Μάιο του 2009, όταν
πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη φορέων της πόλης (με πάνω από 100
συμμετέχοντες) για το 2012, υπό την προεδρία του Β. Παπαγεωργόπουλου, η τότε
δημοτική αρχή είχε ζητήσει (και έλαβε) τις προτάσεις τους. Παράλληλα, μέχρι το
Σεπτέμβριο του 2009, οι ίδιοι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης έπρεπε να καταθέσουν
(και πολλοί το έπραξαν) τις δικές τους προτάσεις. Άρα, το υλικό πράγματι υπάρχει
και πρέπει να αξιοποιηθεί hic et nunc.
Δεύτερον, εν μέσω ιδίως της οικονομικής κρίσης, απαραίτητη είναι η συλλογική
εργασία, η εθελοντική προσφορά και η συναίνεση. Στη σύσκεψη ζητήθηκε
από όλους τους συμμετέχοντες φορείς η εθελοντική συνεισφορά και συμβολή
τους στην ανάδειξη της ιστορικότητας της Θεσσαλονίκης και των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της.
Η συσπείρωση, λοιπόν, είναι απαραίτητη και αποτελεί καθήκον των φορέων της
Θεσσαλονίκης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία η εικόνα
συνολικά της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι εξαιρετικά αρνητική, οι εορτασμοί της
Θεσσαλονίκης είναι μια ευκαιρία να υπενθυμίσουμε στον γεωγραφικό περίγυρό
μας –και όχι μόνο- ότι στο Βορρά της χώρας υπάρχει και αναπτύσσεται η μοναδική
πόλη στην Ευρώπη, που έχει πίσω της πάνω από 23 αιώνες συνεχούς ιστορικής
διαδρομής.
Η πόλη που θα έχει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2014.
Η πόλη που φιλοδοξεί να αποτελέσει την Ευρωπαϊκή «Πράσινη» Πρωτεύουσα το
ίδιο έτος. Μπορεί λοιπόν, οι εκδηλώσεις να είναι κατά ανάγκη σεμνές, αλλά δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να χαρακτηρίζονται από προχειρότητα. Αντίθετα,
είναι απαραίτητο να δίνουν προς τα έξω την εικόνα της συνοχής, της σοβαρότητας
και της σύμπνοιας.
Προσοχή: όπως πολύ σοφά λέει ο ελληνικός λαός, όπου λαλούν πολλά κοκόρια
αργεί να ξημερώσει. Γι’ αυτό σε όλη αυτή την προσπάθεια πρέπει να υπάρχει
πλήρης συνεννόηση των «εθελοντών» του 2012, ώστε να μη γίνουν κινήσεις
αποσπασματικές.
Στη σύσκεψη που προαναφέρθηκε, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του
2012, Γ. Μπουτάρης φέρεται να είπε: «Έχουμε απόλυτη ανάγκη συνεργασίας με
τους φορείς της πόλης. Καταθέστε μας τις προτάσεις σας για το 2012 και όσες
μπορούν να χρηματοδοτηθούν, θα χρηματοδοτηθούν. Το πιο πιθανό είναι βέβαια
ότι δεν θα χρηματοδοτηθούν».
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ από την πλευρά του, συνειδητοποιώντας πλήρως τους περιορισμούς
και τις επιταγές των καιρών και εναρμονισμένο με την ανάγκη για εκδηλώσεις
ουσίας και όχι εντυπωσιασμού, είναι αποφασισμένο να καταθέσει τη δική του
συνδρομή στους εορτασμούς για το 2012.
Συγκεκριμένα, πρόκειται να διοργανωθεί έκθεση με θέμα: «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19122012. Η αρχιτεκτονική και πολεοδομική εξέλιξη της πόλης». Στόχος της έκθεσης
είναι να προσεγγίσει με κριτική ματιά τους δυναμικούς μετασχηματισμούς του
αστικού τοπίου, που οδήγησαν στη δημιουργία της σύγχρονης μητρόπολης. Το
ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ήδη προχωρήσει, με Ομάδα Εργασίας ειδικών επιστημόνων, τη
σχετική έρευνα για την ανάδειξη αυτής της -εξαιρετικά ενδιαφέρουσας αλλά
ελάχιστα γνωστής στο ευρύ κοινό- πλευράς της ιστορίας της πόλης. Παράλληλα, σε
συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ έχει γίνει
μία αρχική προσέγγιση των θεματικών ενοτήτων της έκθεσης. n
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ΑΝΩ ΠΟΛΗ,
33 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Εκδηλώσεις 14-15 Δεκεμβρίου
Άντεξε τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917 και γνώρισε το σεβασμό του Εμπράρ, ο οποίος αντιμετώπισε με τη δέουσα προσοχή το τμήμα του
ιστορικού κέντρου πάνω από την οδό Κασσάνδρου. «Έζησε» το μεγάλο σεισμό του 1978. Και
είδε την αλλαγή να έρχεται το 1978-1979, όταν
οι κάτοικοι άνοιξαν την πόρτα στην αντιπαροχή,
προκαλώντας τροποποίηση του ρυμοτομικού
σχεδίου και το πρώτο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, ώστε να γίνει δυνατή η εκμετάλλευση
των ιδιοκτησιών τους.
Ο λόγος για την Άνω Πόλη και τους παραδοσιακούς οικισμούς της. Από το 1978 έχουν περάσει
33 χρόνια. Τί άλλαξε από τότε; Το θέμα θα διερευνήσει η εκδήλωση με τίτλο «Παραδοσιακοί
οικισμοί Κ.Μ.- Άνω Πόλη 33 χρόνια μετά», που
διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στις 15 Δεκεμβρίου
(8.00-17.00), στο αμφιθέατρό του (Μεγάλου
Αλεξάνδρου 49).
Μία ημέρα νωρίτερα, στις 14 Δεκεμβρίου, θα
προηγηθεί διάλεξη του καθηγητή Νίκου Μουτσόπουλου, με τίτλο «Σύντομο χρονικό της
προσπάθειας για τη διάσωση και αναβίωση
της παραδοσιακής μας αρχιτεκτονικής», που
θα ξεκινήσει στις 19.00, στον ίδιο χώρο.
Οι εκδηλώσεις οργανώνονται από το ΤΕΕ/ΤΚΜ
με γνώμονα την ανάδειξη και την αναβάθμιση
των παραδοσιακών οικισμών της Περιφέρειας
Κ. Μακεδονίας. Θα πραγματοποιηθούν με την
επιμέλεια της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων (ΜΕΑΘ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ και στόχος
τους είναι αφενός η συνολική αποτίμηση της
αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής φυσιογνωμίας του οικισμού της Άνω Πόλης, όπως αυτός
εξελίχθηκε μετά την εφαρμογή του πρώτου διατάγματος το 1979 έως σήμερα, και αφετέρου η
διαμόρφωση και η προώθηση προτάσεων για την
επίλυση προβλημάτων και δυσλειτουργιών του
οικισμού αυτού και γενικότερα όλων των παραδοσιακών οικισμών της Κεντρικής Μακεδονίας.
Τις εκδηλώσεις θα απασχολήσουν ενδεικτικά τα
ακόλουθα:
• Η αξιολόγηση των εφαρμογών του ισχύοντος
Νομοθετικού Πλαισίου. Οριοθέτηση και εκσυγχρονισμός.
• Η αρχιτεκτονική και η πολεοδομική φυσιογνωμία του οικισμού 33 χρόνια μετά.
• Ζητήματα εφαρμογής της αρχιτεκτονικής.
• Νέες προσεγγίσεις και τεχνολογίες.
• Ζητήματα συνολικής προσέγγισης και απόδοσης των κτιρίων με ενεργειακό σχεδιασμό.
• Οι συντονισμένες πολιτικές για τα μνημεία, τα
Διατηρητέα κτίρια και το οικιστικό απόθεμα.
• Η αναβάθμιση του δημοσίου χώρου.
• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κανονιστικών
διατάξεων της αστικής εικονογραφίας της περιοχής.
• Ο εκσυγχρονισμός και η εφαρμογή προτάσεων αντιμετώπισης των δικτύων και των εξοπλισμών σε επίπεδο δημοσίου και ιδιωτικού
ενδιαφέροντος. Η αναδιοργάνωση του συγκοινωνιακού και του κυκλοφοριακού συστήματος
της περιοχής.
• Διερεύνηση προγραμμάτων χρηματοδότησης
της διατήρησης και χρήσης από τον δημόσιο
και τον ιδιωτικό τομέα.
• Η θεσμική θωράκιση και η απλοποίηση διαδικασιών για διοικητικές πράξεις.

«Η προστασία των νεότερων μνημείων στην
Άνω Πόλη», Κορνηλία Τρακοσοπούλου- Τζήμου, Δρ Αρχιτέκτων, Δ/ντρια της Ε.Ν.Μ.Κ.Μ.
«Ήπιες επεμβάσεις για την ανάδειξη ιστοριΤετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011: Διάλεξη του Κα- κών μνημείων στην περιοχή της Άνω Πόλης
θηγητή Νίκου Μουτσόπουλου με θέμα: «Σύντο- – Δήμος Θεσσαλονίκης», Σοφία Παρθενοπούμο Χρονικό της Προσπάθειας για τη Διάσωση λου Μ.Χ.Π.Π.Α, Αλεξάνδρα Μποζίνη Αρχιτέκτων
και Αναβίωση της Παραδοσιακής μας Αρχιτε- Μηχανικός
κτονικής», στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. «Ξυλόπηκτα διατηρητέα κτήρια της Άνω Πόλης
Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη), με το παρακάτω και σύγχρονοι μέθοδοι διατήρησης», Αθανάσιπρόγραμμα:
ος Τζιώγας Πολιτικός Μηχανικός, Διεύθυνση
19:00- 19:15 Προσέλευση
Πολεοδομίας Δήμου Θεσσαλονίκης.
19:15- 19:30 Χαιρετισμός – Παρουσίαση από «Η σεισμική συμπεριφορά παλαιών δομητον αρχιτέκτονα Πάνο Θεοδωρίδη
μάτων σε ιστορικά κέντρα. Η περίπτωση του
19:30- 20:15 Μέρος Α: «H έννοια του μνημείου σεισμού στην πόλη L’ Aquila (Ιταλία), Γιώργος
και το χρέος της προστασίας του»
Μάνος Πολιτικός Μηχανικός, Καθ. τμ. Πολιτι20:15- 20:30 Διάλειμμα
κών Μηχανικών Π.Σ. ΑΠΘ
20:30- 21:15 Μέρος Β’: «Η διάσωση και η αναβίωση της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής»
11:20-11:30 Ερωτήσεις
21:15- 21:30 Συζήτηση
11:30-11:50 Διάλειμμα
Προεδρείο: Δώρα Μάνου, Δημήτρης Σιμώνης,
Μίλτος Μαυρομάτης
Μέρος Β’: Οι Συντονισμένες πολιτικές για τα
μνημεία, τα Διατηρητέα κτίρια και το οικιστικό.
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου: Ημερίδα με τίτλο: Απόθεμα (2). Διερεύνηση προγραμμάτων χρη«Παραδοσιακοί Οικισμοί της Κεντρικής Μα- ματοδότησης διατήρησης και χρήσης από τον
κεδονίας: Άνω Πόλη 33 Χρόνια Μετά».Η ημε- δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (2). Η Θεσμική
ρίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του θωράκιση και η απλοποίηση διαδικασιών για
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη), διοικητικές πράξεις (2). Η προώθηση προτάσεσύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
ων επίλυσης ζητημάτων δυσλειτουργιών και συναρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων (2).
08:30-09:00 Προσέλευση – εγγραφές
Ο εκσυγχρονισμός και η εφαρμογή προτάσεων
09:00-09:30 Χαιρετισμοί
αντιμετώπισης των δικτύων και των εξοπλισμών
σε επίπεδο δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροΜέρος Α’: Η αξιολόγηση της εφαρμογής του ντος. Η Αναδιοργάνωση του συγκοινωνιακού
ισχύοντος Νομοθετικού Πλαισίου. Η Αρχιτε- – κυκλοφοριακού συστήματος της περιοχής. Η
κτονική και η πολεοδομική φυσιογνωμία του Αναβάθμιση του δημοσίου χώρου(1).
οικισμού 33 χρόνια μετά. Οι Συντονισμένες πο- Προεδρείο: Όλγα Πάππα, Nίκος Σουλάκης, Ρελιτικές για τα μνημεία, τα Διατηρητέα κτίρια και νάτα Δούμα
το οικιστικό Απόθεμα(1). Διερεύνηση προγραμμάτων χρηματοδότησης της διατήρησης και 11:50-13:20 Εισηγήσεις
χρήσης από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα «Ζητήματα αποκατάστασης των διατηρητέων
(1). Η θεσμική θωράκιση και η απλοποίηση δι- κτηρίων στην Άνω Πόλη. Επεμβάσεις ιδιωτών
αδικασιών για διοικητικές πράξεις(1). Η προ- και δημόσιων φορέων», Μιχάλης Νομικός
ώθηση προτάσεων επίλυσης ζητημάτων δυσ- Καθ. τμ. Αρχιτεκτόνων Π.Σ. ΑΠΘ, Μαρία Δούση
λειτουργιών και συναρμοδιοτήτων των εμπλε- Αρχιτέκτων, Ολυμπία Χατζοπούλου Αρχιτέκτων
κομένων φορέων(1).
«Επεμβάσεις διευκόλυνσης της επισκεψιμόΠροεδρείο: Δώρα Μάνου, Κυριάκος Μουρατί- τητας στα ιστορικά μνημεία», Βασίλης Κονιόρδης, Ευαγγελία Καραγκιοζίδου
δος Αρχιτέκτων, Προϊστάμενος του Τμ. Τεχνικών
Έργων της 9ΗΣ Ε.Β.Α..
09:30-11:20 Εισηγήσεις
«Η προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών και του πολιτιστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στην Κ.Μ.» , Κώστας
Χριστιανόπουλος Δρ αρχιτέκτων, Δ/ντης ΔΙ.ΠΕ.
ΧΩ.Σ..Κ.Μ.
«1978-2011: Το αρχιτεκτονικό έργο και η
ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας του
παραδοσιακού οικισμού της Άνω Πόλης. Καινοτόμες δράσεις του Γραφείου Άνω Πόλης της
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ.», Μίλτος Μαυρομάτης Αρχιτέκτων – Υπευθ. Γραφείου Άνω Πόλης ΔΙ.ΠΕ.
ΧΩ.Σ. Κ.Μ.
«Ο ρόλος της Γ.Γ Μακεδονίας Θράκης στην
προστασία διατηρητέων κτηρίων και παραδοσιακών οικισμών. Το παράδειγμα της Άνω
Πόλης», Μαρία Βυζαντιάδου Δρ Αρχιτέκτων,
Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Γ.Γ. Μακεδονίας- Θράκης,
Δήμητρα Tσιγγάνου Αρχιτέκτων, Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.
ΔΕ., Γ.Γ. Μακεδονίας- Θράκης.
• Δημιουργία αρχιτεκτονικού αρχείου της περιοχής και αξιοποίηση του υφιστάμενου υλικού
και της βιβλιογραφίας.
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ΕΥΓΕΠ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Εκδήλωση του ΟΚΧΕ στο ΤΕΕ/ΤΚΜ
«Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου
της τελευταίας ιστορικής και προσφυγικής
περιόδου στην Άνω Πόλη», Οδυσσέας Παπαϊωάννου, Γραμματέας Συλλόγου Κατοίκων Άνω
Πόλης
«Η Άνω Πόλη στο πλαίσιο της πολιτικής και
των παρεμβάσεων του Οργανισμού Θεσσαλονίκης»
Μαρία Λιλιμπάκη Δρ Αρχιτέκτων – Αρχαιολόγος,
Γιάννης Τόσκας Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος
«Αποτίμηση της διαχρονικής πολεοδομικής
‘αντίληψης’ για την Άνω Πόλη», Πάνος Άσημος
Αρχιτέκτων, υποψήφιος Δρ ΑΠΘ, Πάνος Σταθακόπουλος Αρχιτέκτων, Καθ. τμ. Αρχιτεκτόνων
Π.Σ. ΑΠΘ, τ. Πρόεδρος ΟΡ.ΘΕ
«Παραδοσιακός οικισμός Άνω Πόλης. Προτάσεις αναβάθμισης» (Πορίσματα Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2010), Αντιγόνη Μάντσιου,
Μαρία Περιβέντα, Παναγιώτα Χαλιάζη, Αρχιτέκτονες
13:20-13:30 Ερωτήσεις
13:30-14:15 Διάλειμμα
Μέρος Γ’: Η αναβάθμιση του δημοσίου χώρου
(2). Ζητήματα εφαρμογής της αρχιτεκτονικής.
Νέες προσεγγίσεις. Νέες απαιτήσεις και τεχνολογίες. O σχεδιασμός και η εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων της αστικής εικονογραφίας
της περιοχής. Η αξιοποίηση του υφιστάμενου
υλικού και της βιβλιογραφίας.
Προεδρείο: Όλγα Τσέκου, Κώστας Λεονταρής,
Αντωνία Μαυρουδή
14:15-15:45 Εισηγήσεις
«Το ζήτημα της Άνω Πόλης μέσα από παραδείγματα αστικών αναπλάσεων», Άγις Αναστασιάδης Αρχιτέκτων, Καθ. τμ. Αρχιτεκτόνων
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
«Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, μια μεταμοντέρνα
ανοικοδόμηση», Νίκος Καλογήρου Αρχιτέκτων,
Καθ. τμ. Αρχιτεκτόνων Π.Σ. ΑΠΘ
«Ο τύπος και η μορφή ως παράμετροι αναζήτησης νέας αρχιτεκτονικής στην Άνω Πόλη,
μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία στο
Τμήμα Αρχιτεκτόνων», Μιχάλης Νομικός Καθ.
τμ. Αρχιτεκτόνων Π.Σ. ΑΠΘ
«Προσωπικές εμπειρίες – προτάσεις», Γιώργος Τσαουσάκης Αρχιτέκτων, τ. Πρόεδρος Β΄
ΕΠΑΕ – ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.
«Ανηφορίζοντας στην Άνω Πόλη: Μια προσέγγιση σε αστοχίες και βελτιώσεις του διατάγματός της», Δημήτρης Εφραιμίδης Αρχιτέκτων
«Οι διαδικασίες του διατάγματος της Άνω Πόλης από τη ματιά του ελεύθερου επαγγελματία
αρχιτέκτονα μηχανικού», Θεόδωρος Δούνας
Αρχιτέκτων, Λέκτ. τμ. Αρχιτεκτ., Πανεπιστημίου
Xian Jiatonong Liverpool

Οι επόμενες ενέργειες που θα συμβάλλουν
στην ολοκλήρωση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), η ανασκόπηση των δράσεων από τη δημοσίευση του
σχετικού νόμου (3882/2010) έως σήμερα και
η ενημέρωση αναφορικά με την παρουσία της
Ελλάδας στην Επιτροπή INSPIRE της ΕΕ, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών
της εσπερίδας που διοργάνωσε στις 23 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας (ΟΚΧΕ).
Χαιρετισμό απεύθυνε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτης Ξυνίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό εργαλείο είναι η ΕΥΓΕΠ
και ευχήθηκε να ολοκληρωθεί το συντομότερο
δυνατόν. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του
ΟΚΧΕ Γιώργος Μουτεβελής παρουσίασε τους
τρεις στόχους της διοίκησης (Εθνικό Κτηματολόγιο, ΕΥΓΕΠ, Αρχείο αεροφωτογραφιών και
παραγωγή σύγχρονων ψηφιακών γεωχωρικών
δεδομένων) και εμφανίστηκε έτοιμος να προχωρήσει στην ίδρυση ‘μικρών τοπικών Κτηματολογίων’ σε ευαίσθητες περιοχές κάνοντας
άνοιγμα του έργου του Κτηματολογίου στον
Καλλικράτη.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης υπενθύμισε ότι
το 2001 το Τμήμα είχε προετοιμάσει πλήρη
πρόταση υποβολής του έργου «Γεωγραφικό
Πληροφοριακό Σύστημα Πολεοδομικής Νομοθεσίας, Χωροταξικών και Πολεοδομικών Στοι-

χείων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας. «Η πρότασή μας κίνησε
το ενδιαφέρον τόσο του ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και του
υπουργείου Εσωτερικών και τελικά την υλοποίηση του εγχειρήματος ανέλαβε η ΚτΠ ΑΕ.
Ανατέθηκε στο Τμήμα η οργάνωση της βάσης
δεδομένων και του συστήματος διαχείρισης
πληροφοριών, έργο που υλοποιήθηκε εντός
του χρόνου της σύμβασης. Έκτοτε αγνοείται
η τύχη όλου του πράγματος», υπογράμμισε ο
κ. Κονακλίδης. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην
ποιότητα της πληροφορίας, χαρακτήρισε την
ΕΥΓΕΠ «εξαιρετικό εργαλείο» και ζήτησε τησυνεργασία και το αμέριστο ενδιαφέρον των
ιθυνόντων, των φορέων και των ιδιωτών, που
μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη δυνατή οργάνωσή της. «Το ΤΕΕ θα είναι διαρκώς
και με κάθε τρόπο μαζί τους», κατέληξε.
Να σημειωθεί ότι ο ΟΚΧΕ προγραμματίζει άλλες δύο εκδηλώσεις για την ΕΥΓΕΠ. Η πρώτη
θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στην Καλαμάτα και
η δεύτερη στις 14 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο
Κρήτης. n

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διάλογος ΤΕΕ/ΤΚΜ με Πρωτοβουλία Πολιτών

Τα μεταλλεία Κασσάνδρας βρέθηκαν στο
επίκεντρο της συνάντησης που είχαν τα μέλη
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ
με δεκαμελή αντιπροσωπεία της Επιτροπής
Πρωτοβουλίας Πολιτών Δήμου Αριστοτέλη. Η
συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων έγινε μετά
από αίτημα της Επιτροπής Πρωτοβουλίας και
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Τα μέλη της Επιτροπής Πολιτών παρουσίασαν
τις θέσεις τους αναφορικά με την επένδυση και
για ποιους λόγους εκτιμούν ότι αυτή πρέπει να
γίνει. Υποστήριξαν ότι θα βοηθήσει την τοπική
οικονομία και απασχόληση και ισχυρίστηκαν
ότι με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και
τη μη χρησιμοποίηση κυανίου δεν θα υπάρξουν
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Από τη πλευρά τους τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ/
15:45-16:00 Ερωτήσεις
ΤΚΜ ξεκαθάρισαν πως τάσσονται υπέρ της
16:00-16.20 Συζήτηση- παρεμβάσεις
ανάπτυξης αλλά αυτή πρέπει να γίνεται με τη
16:20-16:40 Διάλειμμα
ταυτόχρονη διασφάλιση του περιβάλλοντος
και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Μέρος Δ’: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στη διαχείριση
Συντονιστής: Δημήτρης Σιμώνης
των υδάτων, ενώ η αναφορά τους για τον
Συμμετέχουν: Άγις Αναστασιάδης, Βίκυ Ευταξά, ενδεχόμενο κίνδυνο ύπαρξης ενός ατυχήματος
Κυριάκος Μουρατίδης, Δημήτρης Τεντοκάλης, μεγάλης κλίμακας, προβλημάτισε τα μέλη της
Κώστας Χριστιανόπουλος
Επιτροπής Πολιτών.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
Διάλεξη Δ. Κατσάνου
Ποια όρια δεσμεύουν τον αρχιτέκτονα; Μήπως το κυνήγι της ωραίας εικόνας μπορεί να
εξελιχθεί σε ψύχωση; Τι είναι πιο σημαντικό,
το εμβληματικό έργο-σύμβολο ή ο λειτουργικός χώρος που σέβεται τον περιβάλλοντα
χώρο; Τα νέα υλικά και οι σύγχρονες τεχνολογίες απελευθερώνουν ή μήπως δεσμεύουν
κατά κάποιο τρόπο; Τις απόψεις του για τα
παραπάνω ερωτήματα κατέθεσε στις 10/11 ο
αρχιτέκτων μηχανικός Δημήτρης Κατσάνος,
κατά τη διάλεξή του, στο πλαίσιο του κύκλου
παρουσιάσεων των σημαντικότερων αρχιτεκτόνων της Κ. Μακεδονίας, που διοργανώνει
το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από εισήγηση της Μόνιμης
Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. Τα κυριότερα σημεία της διάλεξής του ακολουθούν:
n Τα όρια της αρχιτεκτονικής
«Η δική μου αρχιτεκτονική ήταν από την αρχή
αρκετά περιορισμένη και θα σας παραθέσω μερικά από τα όριά της. Τελειώνοντας τις
σπουδές αποφάσισα να παραμείνω σε μια
ξένη πόλη, χωρίς οικονομική στήριξη και
μπήκα αμέσως στο κυνήγι του μεροκάματου
σχεδιάζοντας πολυκατοικιούλες ή μεζονετούλες (βάσει εργολαβικών επιταγών κυρίως,
που δουλεύανε το σύστημα της αντιπαροχής).
Εκ των πραγμάτων και έπειτα από κάποια, σε
εισαγωγικά, μαθήματα που πήρα, ο φόβος να
μην βρεθώ εκτός παιχνιδιού, άρχισε να με
περιορίζει. Επίσης η υλοποίηση των μελετών
σύμφωνα με τις κατασκευαστικές δυνατότητες
και επιλογές του εργολάβου (που συνήθως πήγαζαν από οικονομικά κριτήρια), καθόριζε τη
σχεδιαστική προσέγγιση και νομίζω ότι ήταν ο
μεγαλύτερος περιορισμός μου», υπογράμμισε
ο κ. Κατσάνος.
n Το κέρδος της επαφής με το εργοτάξιο και
οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί
Όμως το κέρδος εκείνων των χρόνων ήταν η
επαφή με το εργοτάξιο, απαραίτητη για κάθε
νέο αρχιτέκτονα. «Πέρα από αυτό, είχα πάντα
χρονικούς περιορισμούς, γιατί ο τρόπος που
είχα επιλέξει να δουλεύω, δυστυχώς δεν μου
άφηνε χρόνο να ασχοληθώ με κάτι άλλο όπως οι
αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, όπου θα είχα μεγαλύτερη ελευθερία να αναπτύξω την αρχιτεκτονική μου και να έχω δημιουργική συνεργασία με
άλλους αρχιτέκτονες. Οι διαγωνισμοί που πήρα
μέρος, σε συνεργασία με το γραφείο ΑντωνίουΚάστρο, ήταν καμιά εικοσαριά κλειστοί διαγωνισμοί με το σύστημα της μελέτης-κατασκευής
που πάλι όμως είχαν ως σημαντικότερη παράμετρο την οικονομική (7-8 κερδήθηκαν και κατασκευάστηκαν). Έτσι λοιπόν άρχισα να γίνομαι
ένας μικρής κλίμακας έργων αρχιτέκτονας (κυρίως κατοικιών)», σημείωσε.
n Έλλειψη παιδείας, νομοθεσία «μπαμπούλας»
Η έλλειψη παιδείας του κόσμου στον οποίο
απευθυνόταν τότε η δουλειά του αρχιτέκτονα,
ήταν το επόμενο όριο. Άλλο όριο η νομοθεσία
με τους περιορισμούς της. Μια νομοθεσία
φτιαγμένη όχι για τους αρχιτέκτονες αλλά για
τους εργολάβους. Μια νομοθεσία, που ξεκινώντας ίσως να ελέγξει την υπερεκμετάλλευση

και την αναζήτηση του κέρδους σε τ.μ., κατάντησε μπαμπούλας και τροχοπέδη για κάθε
αρχιτέκτονα (φανταστείτε, για παράδειγμα, να
κάνει κάποιος υπολογισμό όγκου σε έργα σαν
το μουσείο του Μπιλμπάο).Πέρα από τα προηγούμενα, επισήμανε ο κ.Κατσάνος, υπήρχαν
και καθαρά προσωπικά όρια, όπως η έλλειψη
παραστάσεων σε μια πόλη φτωχή από άποψη
αρχιτεκτονικού έργου και άλλοι παράγοντες,
που όλοι μαζί έκαναν την αρχιτεκτονική μου
«Αρχιτεκτονική Εντός Ορίων». Όμως μπορεί
να θεωρηθεί αυτονόητο το ότι αρχιτεκτονική
χωρίς περιορισμούς δεν υφίσταται. Υπάρχουν
και κάποια όρια που καθορίζονται από αξίες
και που όχι μόνο δεν είναι κακό να υπάρχουν,
αλλά είναι αναγκαίο όπως π.χ. τα όρια που θέτει το τοπίο, το κλίμα κ.λπ.
n Η αγορά κριτής των πάντων και οι αρχιτέκτονες σταρ
Σήμερα, επισήμανε ο κ. Κατσάνος, λόγω πλήρους υποχώρησης των ιδεολογιών και με την
αγορά υπέρτατο ρυθμιστή και κριτή των πάντων, επιβάλλονται και κυριαρχούν οι αρχιτέκτονες σταρ, που έχουν να παρουσιάσουν
ερεθιστικά έργα. Αρχιτέκτονες, ταλαντούχοι
βέβαια, που όμως δεν τους ενδιαφέρει να ψάξουν για την ουσία, αλλά βοηθούμενοι πολύ
από την τεχνολογία των υπολογιστών και εκμεταλλευόμενοι τις σημερινές κατασκευαστικές
δυνατότητες, είναι σε διαρκή αναζήτηση του
πιασάρικου και εντυπωσιακού.
Όσο για το ελληνικό κράτος, η αρχιτεκτονική
δεν είναι αναγκαία ή ίσως είναι μόνο προσχηματικά αναγκαία, και στην περίπτωση αυτή
είναι σίγουρο ότι ή θα επιλέξει τη μοδάτη αρχιτεκτονική που θα προσφέρει το μεγαλύτερο
κέρδος σε όλους τους εμπλεκόμενους ή την
πιο οικονομική λύση, πάλι για τον ίδιο λόγο.
n Πόλεις-«τσίρκα» ή επιστροφή στις βασικές
ανάγκες;
Ο κ Κατσάνος επισήμανε ότι ο ίδιος νιώθει
έντονη την ανάγκη για επιστροφή σε βασικές
αξίες. «Πολλές φορές αισθάνομαι ότι δεν
χρειάζονται ακραίες, δραματικές, εγωκεντρικές χειρονομίες που δεν έχουν σχέση με τις
αληθινές ανάγκες, ότι δεν χρειάζονται πόλεις
τσίρκα (βλέπε Ντουμπάι), ούτε ουρανοξύστες
που ξεπηδούν μέσα από την απέραντη έρημο
ή τη θάλασσα. Κτίρια σύμβολα, κτίρια ακραία
έως επιθετικά, κατασκευάζονται μόνο για
εμπορικούς λόγους και όχι για να ομορφύνουν
το τοπίο και τη ζωή μας. Επιδιώκουμε συνεχώς να κυριαρχήσουμε και να επιβληθούμε
με τον σχεδιασμό μας ενώ έχουμε ξεχάσει
ότι στην τέχνη το απλό πάντα εκπλήσσει με τη
μαγεία και την ποίηση που κρύβει μέσα του
και προκαλεί όμορφα συναισθήματα χωρίς να
προσπαθεί να επιβληθεί, υποστήριξε. Βέβαια,
συμπλήρωσε, το κυνήγι της πρωτοπορίας είναι φυσικό χαρακτηριστικό της νεότητας, που
θέλει να πάρει και να εδραιώσει τη θέση της
μέσα στο χώρο, και δεν είναι απαραίτητα κακό.
Αυτό που είναι κακό είναι το κυνήγι του εντυπωσιασμού που οδηγεί στην εύκολη αναγνώριση και στην εμπορική επιτυχία.
n Η ψύχωση της ωραίας εικόνας
Σήμερα, συνέχισε, ψάχνουμε συνεχώς έμπνευ-

ση και μοντέλα από παντού (μόδα, βιομηχανικό
σχεδιασμό, τέχνη κ.λπ.), αγνοώντας το προφανές για κάποιους, που είναι το τρίπτυχο λειτουργικότητα-κατασκευαστική λογική και αισθητική
αρτιότητα. «Ας ξανασκεφτούμε αν η αρχιτεκτονική είναι κέλυφος που στεγάζει λειτουργίες
ή λειτουργίες που στεγάζονται από κέλυφος»,
σημείωσε και πρόσθεσε: «Η ωραία εικόνα κατάντησε ψύχωση ενώ αυτό που ίσως χρειαζόμαστε περισσότερο είναι ανθρωπιστική καλλιέργεια και περιβαλλοντολογική ευαισθησία».
n Κτίριο και περιβάλλον:
«Η επιθυμία του αρχιτέκτονα να ακουμπά στο
δίκιο του τοπίου»
Κατά τη γνώμη του εισηγητή, κάθε νέο κτίριο
πρέπει να αναπτύσσει με το περιβάλλον του,
φυσικό και κτισμένο, σχέσεις ορθές και αρμονικές. Δεν πρέπει να προκαλεί, να ανταγωνίζεται, να επιτίθεται, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να υποτάσσεται μορφολογικά
στην υπάρχουσα κατάσταση. Όπως έλεγε και
ο Κωνσταντινίδης: «Η επιθυμία του αρχιτέκτονα πρέπει να ακουμπά στο δίκιο του τοπίου».
Οι μελέτες πρέπει να συμμορφώνονται στις
υποδείξεις του κάθε τόπου και το τοπίο πάντα
δίνει τις οδηγίες, γι’ αυτό και τόποι με κοινά
χαρακτηριστικά συχνά παράγουν παρόμοια αρχιτεκτονική. Καλή αρχιτεκτονική δεν μπορεί να
υφίσταται όταν το κτίριο δεν προσθέτει και δεν
αναπτύσσει μια διαλεκτική σχέση με το περιβάλλον του. Ειδικότερα δε για το αστικό τοπίο,
πιστεύω ότι η προστασία ενός ελεύθερου χώρου είναι σημαντικότερη από τη χωροθέτηση
του ομορφότερου κτιρίου.
n Δυο λόγια για τα υλικά
Η χρήση τοπικών υλικών και υλικών σε αφθονία με χαμηλή περιεχόμενη ενέργεια (μια
αξία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής), είναι
απαραίτητη παρ’ όλο που είναι μακριά από το
σημερινό μοντέλο που βασίζεται στην υπερκατανάλωση και αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων.
Ακόμη η συνεχής τεχνολογική αναζήτηση για
νέα υλικά με μεγάλες αντοχές στη γήρανση
απομακρύνει την κατασκευή από τη φύση και
τη διάσταση του χρόνου. Το πάντα νέο μου φαντάζει αφύσικο, ενώ φυσικό μου φαίνεται να
γερνάει κάτι όμορφα.
n Αρχιτεκτονική και τεχνολογίες σχεδιασμού
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Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΝΑΙ (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Μια γενική αρχή είναι ότι η ευκολία, με κάποιο
τρόπο, πάντα σου κλέβει κάτι ίσως χωρίς να
αντιλαμβάνεσαι πώς και τι είναι αυτό. Σήμερα
που κυριαρχεί η τάση ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός να επηρεάζεται ή και συχνότερα να κατευθύνεται από τους υπολογιστές και τα προγράμματά τους, το ερώτημα είναι αν η ψηφιακή
τεχνολογία μπορεί να δώσει καλύτερη αρχιτεκτονική ή απλά είναι ένα εργαλείο στα χέρια του
δημιουργού. Η ψηφιακή τεχνολογία αναμφίβολα βοηθά στον πειραματισμό αλλά μόνο με την
εικόνα. Τρισδιάστατες εικόνες στην οθόνη, με
περίεργες γωνίες και φυγές, δεν μπορούν να
αντικαταστήσουν την μακέτα. Ίσως ακόμη αυτές οι εντυπωσιακές εικόνες να απομακρύνουν
από την αίσθηση, την υφή και το χαρακτήρα των
υλικών και να κάνουν πιο δύσκολη την επαφή
με την κατασκευή. «Η γνώμη μου είναι ότι προς
το παρόν και μέχρι οι υπολογιστές να φτάσουν
να συνδέονται άμεσα με τον εγκέφαλο του χρήστη, στα αρχικά στάδια της μελέτης, το σκίτσο
με το μολύβι που είναι συνέχεια του χεριού, του
σώματος και του μυαλού, δεν μπορεί να αντικατασταθεί», τόνισε.
n Οι βασικές αρχές στο έργο του κ. Κατσάνου
«Από τη μοντέρνα αρχιτεκτονική χρησιμοποιώ
πολλά στοιχεία, ίσως αλλοιώνοντάς τα και μεταλλάσσοντάς τα, αλλά σίγουρα κρατώντας το
στοιχείο της σχεδιαστικής πειθαρχίας, τη σωστή δομή και λειτουργία. Θα έλεγα ότι με ενδιαφέρει ο στιβαρός σκελετός και όχι τόσο η
επιδερμίδα. Το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο αυστηρό. Εγκράτεια στη χρήση στοιχείων και υλικών,
έμφαση στις ογκοπλαστικές ισορροπίες και
στις γεωμετρικές σχέσεις και αναλογίες των
επιφανειών και αποφυγή σκηνογραφικών ψευδαισθήσεων. Στόχος η απλότητα, η στιβαρότητα
και η καθαρότητα στη μορφή, σε συνδυασμό με
την καλύτερη εξυπηρέτηση των λειτουργικών
αναγκών», επισήμανε και συμπλήρωσε: «Δίνω
έμφαση στο σχεδιασμό, με στόχο να χρησιμοποιηθούν φτηνές, απλές και δοκιμασμένες
βιώσιμες οικοδομικές τεχνικές και να αποφευχθούν τα ακριβά και εξωτικά υλικά».
Άλλο στοιχείο στο έργο του, ο συνολικός σχεδιασμός του κτιρίου (εξωτερικού και εσωτερικού), με στόχο να περάσουν στο εσωτερικό
στοιχεία του εξωτερικού, όπως η δημιουργία
όγκων που διασπούν τη συνήθη κυριαρχία των
επίπεδων. Πρόσθετο στοιχείο είναι η προσπάθεια για άμεση λειτουργική και οπτική επαφή
μεταξύ των επιπέδων και του εσωτερικού με
τους ημιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους.
n Περί χρωμάτων
«Ένα κτίριο σωστά σχεδιασμένο νομίζω μπορεί να σταθεί με διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς ή και χωρίς χρώμα (γι’ αυτό πολλές
φορές οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες τονίζουν
αρετές), ενώ δεν είναι σπάνιες οι φορές που
το χρώμα χρησιμοποιείται για να καλύψει
σχεδιαστικές αδυναμίες, να διακοσμήσει ή
να εμπλουτίσει μια φτωχή αρχιτεκτονική. Ο
περιορισμός του αριθμού των χρωμάτων απομακρύνει τον κίνδυνο αταξίας στη σύνθεση και
βοηθάει στο αίσθημα της οπτικής ισορροπίας.
Ένα κυρίαρχο χρώμα ενοποιεί τους χώρους και
αποτρέπει την πολυδιάσπαση», υπογράμμισε ο
εισηγητής. n

Μπορεί ο
Λουκάς Παπαδήμος να είναι
ευρύτερα γνωστός ως οικονομολόγος και
κεντρικός τραπεζίτης, αλλά ο 64χρονος
νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας κάθισε
στα έδρανα του τμήματος ηλεκτρολόγων
μηχανικών του MIT δεκαετίες πριν «συστηθεί»
στη διεθνή κοινή γνώμη ως ο αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ασχέτως με το ποια είναι η προσωπική
γνώμη καθενός για το πρόσωπο του κυρίου
Παπαδήμου και την πολιτική του οντότητα,
ο νέος πρωθυπουργός δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί «άκαπνος»: από τα νεανικά του
χρόνια εργαζόταν παράλληλα με τις σπουδές
του ως βοηθός ερευνών στο περίφημο MIT, ενώ
στη συνέχεια δίδαξε ο ίδιος σε πανεπιστήμια
πρώτης γραμμής (όπως το Columbia της
Νέας Υόρκης) και εργάστηκε ως οικονομικός
αναλυτής και εμπειρογνώμονας σε τράπεζες
και ιδρύματα των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Ο κ. Παπαδήμος διατηρεί επίσης ακαδημαϊκούς
«δεσμούς» με το νέο Διοικητή της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, καθώς
και οι δύο, κατά τη θητεία τους στο ΜΙΤ,
υπήρξαν στενοί συνεργάτες του νομπελίστα
οικονομολόγου Φράνκο Μοντιλιάνι, σύμφωνα
με την εφημερίδα «Ημερησία».
Οι συνεργάτες του κ. Παπαδήμου -ο
οποίος είναι ως γνωστόν υπέρμαρχος της
αντιπληθωριστικής πολιτικής και του σκληρού
ευρώ- τον χαρακτηρίζουν ως άτομο ευθύ,
εξαιρετικά προσαρμοστικό και πολύ ευγενές,
που όμως τους αντιμετωπίζει με αυστηρότητα
όταν χρειάζεται.
Το βιογραφικό του Λουκά Παπαδήμου
Ο Λουκάς Παπαδήμος γεννήθηκε στην Αθήνα
και η καταγωγή του είναι από τη Δεσφίνα
Φωκίδας. Μετά την αποφοίτησή του από το
Κολλέγιο Αθηνών, ξεκίνησε τις σπουδές του
στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης
(ΜΙΤ). Η πρώτη του επιλογή δεν ήταν πάντως
να διεκδικήσει το πτυχίο του μηχανικού,
αλλά αυτό του φυσικού. Αφού το πήρε (1970),

συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην
ηλεκτρολογία-μηχανολογία (πήρε το δίπλωμά
του το 1972) και έκανε το διδακτορικό του
στα οικονομικά, τα οποία τελικά επικράτησαν
στη μετέπειτα επαγγελματική του πορεία.
Παράλληλα με τις σπουδές του, εργαζόταν ως
βοηθός ερευνών και ως ειδικός επιστήμων
στο ΜΙΤ.
Η ακαδημαϊκή του καριέρα άρχισε στο
Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου
Κολούμπια της Νέας Υόρκης, όπου κατά
την περίοδο 1975-1984 κατείχε θέση
επίκουρου στην αρχή και στη συνέχεια
αναπληρωτή καθηγητή. Μάλιστα, σύμφωνα
με την εφημερίδα «Ημερησία», σήμερα έχει
επιστρέψει στο Κολούμπια ως επισκέπτης
καθηγητής. Από το 1988, είναι καθηγητής
Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και από το 2006 τακτικό μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών.
Κατά την περίοδο 1989-90, ο Λουκάς
Παπαδήμος συμμετείχε στην Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη έκθεσης με
αντικείμενο τη Σταθεροποίηση και Ανάπτυξη
της Ελληνικής Οικονομίας. Στη δεκαετία του 80
συμμετείχε στην Επιτροπή Padoa-Schioppa,
που συστάθηκε από τον τότε Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, για
τη σύνταξη έκθεσης για την Οικονομική
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το 1980 εργάστηκε ως οικονομικός
εμπειρογνώμονας
στην
Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ, στη Βοστώνη, ενώ λίγα
χρόνια αργότερα, το 1985, αποφάσισε να
επιστρέψει στην Ελλάδα και να αναλάβει θέση
οικονομικού συμβούλου της Τράπεζας της
Ελλάδος, στην οποία υπηρέτησε μέχρι το 1993.
Εκείνη τη χρονιά διορίστηκε Υποδιοικητής και
ένα χρόνο μετά έγινε Διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος για τα επόμενα οκτώ χρόνια,
μέχρι το 2002. Από τη θέση αυτή έπαιξε
καθοριστικό ρόλο στην ένταξη της Ελλάδας
στην Ευρωζώνη.
Η αμέσως επόμενη θέση του Λουκά Παπαδήμου
ήταν αυτή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, την οποία κατείχε μέχρι
το Μάιο του 2011. Η οκταετής θητεία του
στην ΕΚΤ χαρακτηρίσθηκε ως ιδιαιτέρως
επιτυχημένη και ο ίδιος θεωρείται εκ των
σωματοφυλάκων του ευρώ και ένας από τους
βασικούς συντελεστές της επιτυχημένης
πορείας του.
Το 2010 τοποθετήθηκε άμισθος οικονομικός
σύμβουλος του τότε πρωθυπουργού Γεωργίου
Παπανδρέου. Είναι μέλος της παγκόσμιας μη
κυβερνητικής οργάνωσης “Τριμερής Επιτροπή”
(Trilateral Commission). Εχει διατελέσει
μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Ιδρύματος (1994 - 1998),
πρόεδρος της Υποεπιτροπής Νομισματικής
Πολιτικής της Επιτροπής των Διοικητών
των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (1993 - 1995) κ.α.n
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ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ στο μουσείο
του Λευκού Πύργου της ιστορικής διαδρομής της πόλης από
την ίδρυση της το 315π.Χ.:
- Ισόγειο: χρονολόγιο της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και
ένας ψηφιακός χάρτης
- 1ος όροφος: μεταμορφώσεις της Θεσσαλονίκης ανά τους αιώνες, έως τις αρχές του 20ου
αιώνα και οπτικο-ηχητικό ντοκουμέντο από
την πυρκαγιά του 1917
- 2ος όροφος: τα κυριότερα μνημεία (Ρωμαϊκή
αγορά, Επταπύργιο, βυζαντινοί ναοί, ο Μακεδονικός Αγώνας, το κίνημα των Νεότουρκων,
η απελευθέρωση του 1912 και το κίνημα της
Εθνικής Άμυνας το 1916
- 3ος όροφος: το πολυπολιτισμικό παρελθόν
της πόλης, μέσα από τις ιστορίες των -διαφό-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο
«Μια ιστορία από
φως, στο φως», ως
τις 11 Ιουνίου 2012,
Λαογραφικό
και
Εθνολογικό Μουσείο
Μακεδονίας-Θράκης
και Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στο
πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού «Θεσσαλονίκη
Σταυροδρόμι Πολιτισμών», παρουσιάζει
την εξέλιξη των φωτιστικών μέσων από
τη βυζαντινή περίοδο
(4ος-15ος αι.) έως
τις μέρες μας, σε 4
ενότητες: «Φως εκ
φωτιάς», «Ο φωτισμός στο Βυζάντιο»,
«Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόμι Πολιτισμών»
και «Η μεγάλη τομή»,
Λαογραφικό
και
Εθνολογικό Μουσείο
Μακεδονίας - Θράκης
(Βασ. Όλγας 68), Θεσσαλονίκη).
ΕΚΘΕΣΗ της Λυδίας Βενιέρη, με τίτλο
«Moonlight English»,
13 Οκτωβρίου – 12
Δεκεμβρίου
2011,
γκαλερί «ΛΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», (Τσιμισκή
52), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με τίτλο «Αναζητήσεις 20 χρόνων»
του Στέλιου Ζαχαρούδη, 19 Νοεμβρίου 16 Δεκεμβρίου 2011,
Αντιδημαρχία
Παιδείας, Αθλητισμού,
Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Καλαμαριάς, πολυχώρος
τέχνης REMEZZO (Ν.
Πλαστήρα 2, Ν. Κρήνη), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ των CTRLZAK, Topotheque
και Γιάννη Κατρανίτσα, με τίτλο «HYBRIDS | ΥΒΡΙΔΙΑ»,
19 Νοεμβρίου – 19
Δεκεμβρίου 2011,
Kalos&Klio Showroom (Τσιμισκή 96),
Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ
«Η Μακεδονία από
τις ψηφίδες στα
pixels», μια διεθνώς πρωτότυπη
έκθεση διαδραστικών
συστημάτων
με
θεματολογία
που αντλείται από
την ιστορία και τον
πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας,
Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΔΕΙΠΝΟ με
θ έ μ α « Ο ι κονο μ ι κ ή
Κρίση - Αιτίες & Προοπτικές: Θεσμοί ή
Κουλτούρα;» και προσκεκλημένους ομιλητές τον Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Yale
Στάθη Καλύβα και
το συγγραφέα Στέλιο

ρων εθνικοτήτων- κατοίκων της και στο τζάμι
μιας πόρτας εναλλάσσονται φωτογραφίες από
τις γενέθλιες πατρίδες των προσφύγων που
εγκαταστάθηκαν σε αυτή στις αρχές του 20ου
αιώνα
- 4ος όροφος: οι δρόμοι του εμπορίου, μέσα
από οθόνες αφής και πλούσιο φωτογραφικό
υλικό
- 5ος όροφος: η καλλιτεχνική ιστορία της πόλης
με αρχειακό υλικό από τον τύπο της και οπτικο-ηχητικά ντοκουμέντα από τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της Ελλάδας, καθώς και από
την πρώτη πειραματική εκπομπή τηλεόρασης
- 6ος όροφος: αφιερωμένος στις γεύσεις, προβάλλονται, ορισμένα από τα πιο γνωστά πιάτα
της πόλης και ο τρόπος παρασκευής τους και
το πωλητήριο του μουσείου.

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 «Βυζάντιο &
έκθεση
Άραβες», Σεπτέμβριος
«Roaming
– Δεκέμβριος 2011,
Images.
ΔιαΜουσείο Βυζαντινού
σταυρώσεις του
Πολιτισμού σε συνερΕλληνικού
και
γασία με: 4η ΕΒΑ, 6η
Αραβικού πολιτιΕΒΑ, 7η ΕΒΑ, 9η ΕΒΑ,
σμού από το βλέμμα σύγχρονων καλλιτεχνών»,
10η ΕΒΑ, 12η ΕΒΑ,
Σεπτέμβριος 2011– Ιανουάριος 2012, Μακεδο23η ΕΒΑ, 25η ΕΒΑ, 17η ΕΠΚΑ, Βυζαντινό και
νικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Χριστιανικό Μουσείο, Μουσείο Ισλαμικής Τέ- έκθεση φωτογρα- χνης-Μουσείο Μπενάκη, Εθνικό Αρχαιολογικό
φίας «Η φωτογρα- Μουσείο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Νομιφία ως μέσο δημι- σματικό Μουσείο, ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης
ουργίας ή ανατροπής Eπιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας, Κεντρική
στερεοτύπων»,
3 Βιβλιοθήκη ΑΠΘ
Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 2011, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, σε - έκθεση «Θεματικές
συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και επιλογές από τη συλλοΤουρισμού και το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνι- γή Κωστάκη του ΚΜΣΤ»,
κής Τραπέζης, ΜΙΕΤ (Β. Όλγας 108), Θεσσα- Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2011, Κρατικό
λονίκη.
Μουσείο Σύγχρονης Τέ- έκθεση με τίτλο «Θραύσματα και σπαράγ- χνης, Μονή Λαζαριστών
ματα από τη
- κεντρικό πρόγραμΦουστάτη», Νομα «Ο γκρεμός και το
έμβριος 2011–
ρέμα» (“A rock and a
Ιανουάριος 2012,
hard place”), 18 ΣεΤελλόγλειο Ίδρυπτεμβρίου – 18 Δεκεμμα Τεχνών (Αγ.
βρίου 2011, ιστορικά κτίρια της πόλης
Δημητρίου 159Α)
Ράμφο, 17 Δεκεμβρίου 2011, Πολιτιστική
Εταιρεία Επιχειρηματιών ΒΕ και Δίκτυο
Ναυαρίνο,
φουαγιέ
Μουσείου Βυζαντινού
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (τα έσοδα θα
διατεθούν υπέρ του
Συλλόγου Αρωγής Αυτιστικών Ατόμων Βορείου Ελλάδος ‘ΑΧΤΙΔΑ’), Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ των Τάσου
Μισούρα, Τίμου Μπατινάκη, Χρήστου Παλλάντζα, Κώστα Παπανικολάου και Δημήτρη
Σαρασίτη, με τίτλο «Ανδρικές υποθέσεις»,
24
Νοεμβρίου
– 17 Δεκεμβρίου
2011,
ATRION
gallery (Τσιμισκή
94), Θεσσαλονίκη.
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EΚΘΕΣΗ «Χτίζοντας την
επανάσταση:
Αρχιτεκτονική και τέχνη στη Ρωσία
1915-1935», 27 Οκτωβρίου
2011 – 22 Ιανουαρίου 2012,
Royal Academy of Arts,
Λονδίνο.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Tessaloniki Food Festival), με τίτλο
«Γεύση και Εικόνα», 4 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2011, Αντιδημαρχία Πολιτισμού,
Παιδείας & Τουρισμού Δήμου Θεσσαλονίκης:
- έκθεση κολάζ, Σμαρώς Μακιού στην
τελική μορφή του poster, με θέμα
«εικόνες που αναδύονται από το συνειδητό και το ασυνείδητο» και γενικότερο τίτλο
«Η Μνήμη των Γεύσεων», 4 Νοεμβρίου – 4
Δεκεμβρίου 2011, Καφέ-Μπαρ “Οβάλ” (Φιλικής Εταιρείας 1)
- έκθεση ζωγραφικής της Δόμνας Δέλιου,
με τίτλο «Ψαράκι θα φάμε σήμερα», 4 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2011, Εστιατόριο
«Ginger Oil» (Π.Π. Γερμανού 23)
- έκθεση φωτογραφίας του Λεωνίδα Παπαδάκη εμπνευσμένη από το ιστορικό εστιατόριο Όλυμπος Νάουσα, 4 Νοεμβρίου – 4
Δεκεμβρίου 2011, Εστιατόριο «Punto Es»
(Φράγκων 2-4)
- Έκθεση έργων των φωτογράφων που
συμμετείχαν στο διαγωνισμό φωτογραφίας
με θέμα «Γαστρονομία», 7 Νοεμβρίου - 4
Δεκεμβρίου 2011, Εστιατόριο «Room 22»
(Ικτίνου 22)
- Έκθεση φωτογραφίας του φωτογράφου
Heinz Troll, με πορτραίτα ανθρώπων του
κρασιού και της γεύσης που έχουν δημοσιευτεί στο Wine Plus magazine, 9 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 2011, Εστιατόριο «Σκούφος» (Κωνσταντινουπόλεως 140)
- έκθεση φωτογραφίας με στιγμιότυπα από
τα 20 χρόνια του Café Bazaar, 11 Νοεμβρίου - 04 Δεκεμβρίου 2011, Καφέ-Μπαρ
«Café Bazaar» (Παπαμάρκου 34-36)
- έκθεση φωτογραφίας της Ιωσηφίνας
Σβανιά, με θέμα την ομορφιά των υγιεινών
τροφών που διοργανώνει το «Flavors», 12
Νοεμβρίου - 04 Δεκεμβρίου 2011, Espresso
Bar Flavors (Παύλου Μελά 20)

ΕΚΘΕΣΗ του Stanislav
Marijanovic, με τίτλο
«οργανικά – ανόργανα»,
επιτοίχιες
κατασκευές
και ζωγραφικά έργα μικτής τεχνικής, 2 Δεκεμβρίου 2011 – 12 Ιανουαρίου 2012, (επίσης θα γίνει
παρουσίαση του λευκώματος χαρακτικών
ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη), αίθουσα τέχνης TSATSIS PROJECTS/ARTFORUM (Τσιμισκή 111&113), Θεσσαλονίκη.

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η Χώρα των πουλιών» του Γιάννη Καλατζόπουλου, μια διασκευή από τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη
ειδικά για παιδιά, 25 Σεπτεμβρίου 2011– 8
Απριλίου 2012, Θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη), Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, των Νίκου Κουλακιώτη, Τερψιχόρης Ξανθοπούλου,
Μαρίας Πασχαλίδου, Ιορδάνη Ρουμελιώτη
και Τόλη Τατόλα, 12 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2011, γκαλερί Ρωμανού 7 (Λ. Πύργος),
Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα
“Εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8 για το
σχεδιασμό και την
αποτίμηση έργων Πολιτικού Μηχανικού»,
9 Δεκεμβρίου 2011,
Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής,
αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ
(Μεγάλου Αλεξάνδρου
49), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ των Ενεργειακών Επιθεωρητών
με θέμα: “Πρόγραμμα
Εξοικονόμηση κατ’
οίκον: νέα κατεύθυνрѐшёђюђфъфшюярьфяшёђцышючфёёръюьшщцё

ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ «Ο Goya στο Τελλόγλειο», παρουσιάζονται και οι τέσσερεις
μεγάλες σειρές από την Εθνική Πινακοθήκη
- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου [Καπρίτσια
(1799, 80 χαρακτικά), τα Δεινά του Πολέμου
(1810-1820, 80 χαρακτικά), η Ταυρομαχία
(1816, 33 χαρακτικά) και οι Disparates
- Παροιμίες (1819-1823, 18 χαρακτικά)],
20 Οκτωβρίου 2011 – 29 Ιανουαρίου 2012
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου
159Α), Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
του Σπύρου Στάβερη, 4
Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 2011, Μουσείο
Φωτογραφίας και Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Μουσείο Φωτογραφίας,
Θεσσαλονίκη.

´яюъшђшщцђюѓьфѐюѓёђцьфѓѐїыфёютфшрщцхїьцµ
щњѡшѱوѦѦѠѪыѭѤٌѨѭѤѨѪ
яѩٍѬњѦѠѪрѩѢѫѬѨѬىѤўѢѨѭяњѦўѢѫѬѠѥًѨѭчўѫѫњѤѨѦًѣѠѪ
3URI-RVHSK0LIVXG
3UHVLGHQWRI(081,

3URI'DYLG)DUDJJL
5HFWRURI8QLYHUVLW\RI+DLID,VUDHO
щњѡщѱѦѫѬњѦѬًѦѨѪѕѩѢѫѬѨѮًѝѠѪ
яѩٍѬњѦѠѪяњѦўѢѫѬѠѥًѨѭщٍѩѨѭщٍѩѨѪ
3URI-XDQ0DULD9D]TXHV
9LFH5HFWRURI8QLYHUVLW\RI0XUFLD6SDLQ
ѐٌѝѠщѩوѬѫњ
рѦѬѢѩٌўѝѩѨѪфѭѩѱњѲѣѨٍщѨѢѦѨћѨѭѤًѨѭ
ѭўٍѡѭѦѠѬѨѭфѭѩѱѥўѫѨќўѢњѣѨٍяњѦўѢѫѬѠѥًѨѭ (081,

3URI6WHIDQ6FKHQQDFK
&KDLUPDQRIWKH&RPPLWWHHRQ(QHUJ\(QYLURQPHQWDQG:DWHU
RIWKH3DUOLDPHQWDU\$VVHPEO\RIWKH8QLRQRIWKH0HGLWHUUDQHDQ
3URI(YDQ9ODFKRV
&HQWHUIRU,QWHJUDWHG:DWHU5HVRXUFHV0DQDJHPHQW
&RORUDGR6WDWH8QLYHUVLW\

3URI$QGUHD*KHUPDQGL
'HSDUWPHQWRI1DWXUDO5HVRXUFHVDQG(QYLURQPHQWDO0DQDJHPHQW
*UDGXDWH6FKRRORI0DQDJHPHQW8QLYHUVLW\RI+DLID

щњѡрѦѝѩىњѪрѦѝѩўњѝوѣѠѪ
фѢѝѢѣٌѪтѩњѥѥњѬىњѪщўѦѬѩѢѣيѓѠѩўѫًњѓѝوѬѱѦѓяфщр
щњѡчўѥѢѫѬѨѣѤيѪъىѣѣњѪ
яѩَѠѦяѩٍѬњѦѠѪяњѦўѢѫѬѠѥًѨѭрѢќњًѨѭуѢўѭѡٍѦѱѦёٍѥћѨѭѤѨѪфѓуря
щњѡьѢѣٌѤњѨѪяњњѝوѣѠѪ
уѢўѭѡٍѦѱѦёٍѥћѨѭѤѨѪфѓрч
щњѡшوѣѱћѨѪтѣњѦѨٍѤѠѪ
яѩٌўѝѩѨѪѬѨѭфѢѫѬѠѥѨѦѢѣѨٍёѭѥћѨѭѤًѨѭѬѨѭщфюуѓ
уѢўѭѡѭѦѬيѪِѝѩњѪ81(6&2,1:(%
фѢѣщњѡфѤًѝњщѨѤѨѣѭѡو
яѩٌўѝѩѨѪѬѨѭуѢѨѢѣѠѬѢѣѨٍёѭѥћѨѭѤًѨѭѬѨѭщфюуѓ
щњѡщѱѦѫѬњѦѬًѦѨѪщњѬѫѢѮњѩوѣѠѪ
ёѭѦѬѨѦѢѫѬيѪѬѨѭёѭѥћѨѭѤًѨѭяўѩѢћوѤѤѨѦѬѨѪряч

щњѡяўѩѢѣѤيѪъњѬѢѦٌѨѭѤѨѪ
яѩٌўѝѩѨѪѬѨѭфѡѦѢѣѨٍуѢѣѬٍѨѭѓуѐюыфуїьѬѱѦрѣњѝѠѥњѲѣَѦ
фѩќњѫѬѠѩًѱѦѓѝѩѨѤѨќًњѪѣњѢяўѩѢћњѤѤѨѦѬѢѣيѪуѢњѯўًѩѢѫѠѪѓѝњѬѢѣَѦяٌѩѱѦ

ёوћћњѬѨ
уўѣўѥћѩًѨѭ

щىѦѬѩѨ
уѢوѝѨѫѠѪ
фѩўѭѦѠѬѢѣَѦ
рѨѬўѤўѫѥوѬѱѦ
ряч

ъўѱѮٌѩѨѪѠѪёўѬўѥћѩًѨѭ

ση και ευκαιρίες»,
12 Δεκεμβρίου 2011
Εθνική Τράπεζα, Κεντρικό Κατάστημα της
Εθνικής
Τράπεζας
(Ίωνος Δραγούμη &
Μητροπόλεως), Θεσσαλονίκη.
ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο
«Παραδοσιακοί οικισμοί Κ.Μ.- Άνω Πόλη
33 χρόνια μετά», 15
Δεκεμβρίου
2011,
ΤΕΕ/ΤΚΜ, αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49),
Θεσσαλονίκη.

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα
“Πολιτική του νερού
στην Ευρω-Μεσογειακή
ζώνη», 3 Δεκεμβρίου
2011, ΑΠΘ, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ (Λεωφ.
3ης Σεπτεμβρίου), Θεσσαλονίκη

¢¡
To Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Αθηνών,
o Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Νομικής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών
Σας προσκαλούν στο

4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων
με θέμα

ΜETAΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Kέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ
3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Αμφιθέατρο στις1-2 Δεκεμβρίου 2011
XOΡΗΓΟΣ

Με την υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΛΕΞΗ του καθηγητή Νίκου Μουτσόπουλου, με τίτλο
«Σύντομο χρονικό
της
προσπάθειας
για τη διάσωση και
αναβίωση της παραδοσιακής
μας
αρχιτεκτονικής», 14
Δεκεμβρίου 2011,
ΤΕΕ/ΤΚΜ, αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου
49), Θεσσαλονίκη.

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Διοικητικών Επιστημόνων,
με τίτλο “Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια
Διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές και
Αδυναμίες”, 1-2 Δεκεμβρίου 2011, Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κρήτης και Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών
Επιστημών, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου,
Πανεπιστημιούπολη, Αμφιθέατρο ΙΙΙ), Θεσσαλονίκη.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεχίζεται και στο τρέχον φύλλο του «Τεχνογραφήματος» η δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
με στόχο την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων για θέματα δεοντολογίας και επαγγελματικής ηθικής, αλλά και την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών.
Όπως και στα προηγούμενα αντίστοιχα δημοσιεύματα, δεν αναφέρονται -για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων- τα στοιχεία των
εμπλεκόμενων μηχανικών, παρά μόνο το ιστορικό κάθε υπόθεσης, το
σκεπτικό του Πειθαρχικού Συμβουλίου και οι επιβληθείσες κατά περίπτωση ποινές ή οι απαλλακτικές αποφάσεις.

των κτιρίων στα οποία υφίστανται χώροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, μετά την
καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου που
ορίζεται στο επόμενο άρθρο».
Επίσης, για την εξαίρεση από κατεδάφιση μη σύννομων τμημάτων με το
άρθρο 9 § 8 του Ν. 1512/85 καθ’ υπέρβαση της άδειας, μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ για την εξαίρεση κατεδάφισης σύμφωνα
και με την θετική εισήγηση της Πολεοδομίας ,αναμένεται η απόφαση
του Περιφερειάρχη ώστε να ολοκληρωθεί και η νομιμοποίηση των σύννομων τμημάτων. Ενήργησαν τις διαδικασίες νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών, αφού έλαβαν γνώση για την επικείμενη αυτοψία
της Πολεοδομίας Καλαμαριάς .
n ΑΠΟΦΑΣΗ 324
Το Τμήμα Επαγγελματικών διαφορών και Πειθαρχικού Ελέγχου του 3. Ο εγκαλούμενος υπέπεσε στα παραπτώματα α και β του άρθρου
ΤΕΕ, διαβίβασε στο πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταγγελία 30 του από 27-11/14.12.1926 Π.Δ. «περί κωδικοποιήσεως των περί
της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου κατά Πολιτικού Μηχανικού και του συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κειμένων διατάξεσυνεργάτη του Μηχανολόγου Μηχανικού (επειδή ο δεύτερος έχει επαγ- ων|» όπως τροποποιήθηκε και αντικαθίσταται με το άρθρο 1 του Ν.Δ.
γελματική έδρα στην Αθήνα, η υπόθεση διαχωρίζεται ως προς αυτόν 783/1970.
4. επειδή δεν έχει ελεγχθεί και δεν του έχει επιβληθεί ως σήμερα
και θα εξεταστεί από το εκεί Πειθαρχικό Συμβούλιο).
Κατά την καταγγελία, είχε εκδοθεί από τη Δ/νση Πολεοδομίας οικοδο- πειθαρχική ποινή από το ΤΕΕ.
μική άδεια πολυώροφης οικοδομής, με την οποία οι παραπάνω μη- και αποφασίζουν ομόφωνα να επιβληθεί στον εγκαλούμενο Πολιτιχανικοί είναι κύριοι του έργου, αλλά και μελετητές των Στατικών και κό Μηχανικό η ποινή της επίπληξης καθώς και τα έξοδα πειθαρχικής
Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών αντίστοιχα, καθώς και επιβλέποντες, διαδικασίας
ο μεν πρώτος γενικός επιβλέπων και επιβλέπων αρχιτεκτονικών και
φέροντος οργανισμού, ο δε δεύτερος επιβλέπων Η/Μ εγκαταστάσεων. n ΑΠΟΦΑΣΗ 326
Προκειμένου η οικοδομή να συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, Επιθυμώντας την μετατροπή διαμερίσματος σε επαγγελματικό χώροοι μηχανικοί ως ιδιοκτήτες και επιβλέποντες υπέβαλαν ψευδείς δη- φροντιστήριο ο ιδιοκτήτης ανέθεσε σε εργολάβο τις αναγκαίες εσωτερικές διαρρυθμίσεις και την ανακαίνιση του χώρου. Ο εργολάβος
λώσεις στην διαδικασία περαίωσης.
Με την έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας που προκλήθηκε από σχετική ανέθεσε σε συνεργάτη του μηχανικό την έκδοση άδειας μικρής κλίκαταγγελία πολίτη, διαπιστώθηκαν πολεοδομικές παραβάσεις στην οι- μακας για να αρχίσουν τις εργασίες. Στην πορεία προέκυψε η ανάγκη
κοδομή. Οι μηχανικοί υπέβαλαν τις αιτήσεις του Ν. 3843/10 για τακτο- για έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης και εσωτερικών διαρρυθμίσεων και
ο ιδιοκτήτης ανέθεσε την εργασία αυτή στον μηχανικό-συνεργάτη του
ποίηση παραβάσεων, αφού έλαβαν γνώση της επικείμενης αυτοψίας.
Οι κατηγορίες της καταγγελίας κρίθηκαν αποδεκτές και εξεταστέες εργολάβου και του κατέθεσε 1300€.
και παραπέμπονται οι μηχανικοί, γιατί οι πράξεις τους εμπίπτουν σε Στην πορεία εγκρίθηκε η άδεια λειτουργίας από την διεύθυνση εκπαίελέγξιμες καταστάσεις, όπως εμπλοκή σε κατασκευή και επίβλεψη δευσης και ζήτησε από τον μηχανικό να του επιστραφεί το ποσό, μια και
εργασιών καθ’υπέρβαση της οικοδ. άδειας και παραπλάνηση της σχε- δεν είχε κατατεθεί σχετικός φάκελος έως τότε (μεγάλο χρονικό διάτικής αρχής με την προσκόμιση και υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων στημα) στην πολεοδομία και δεν ήταν πλέον απαιτητή η άδεια αλλαγής
χρήσης.
με ανακριβή (ψευδή) στοιχεία.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά την ακροαματική διαδικα- Αφού πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα και ο μηχανικός δεν ανταποσία των καταθέσεων των εμπλεκομένων, τη μελέτη των στοιχείων του κρίθηκε, κατατέθηκε καταγγελία εναντίον του στο πειθαρχικό. Ο ερφακέλου του θέματος και της αναλυτικής και εμπεριστατωμένης εισή- γολάβος επέστρεψε με πρωτοβουλία του στην εγκαλούσα μέρος του
γησης του εισηγητή και ύστερα από διαλογική συζήτηση διαπιστώνουν παραπάνω ποσού, ενέργεια που ο εγκαλούμενος δεν την αποδέχτηκε.
Ο εγκαλούμενος δέχεται ότι πήρε τα χρήματα για την έκδοση άδειας
τα ακόλουθα ως προς τον εγκαλούμενο:
1. Οι εγκαλούμενοι στην αίτησή τους για θεώρηση της Οικοδομι- αλλαγής χρήσης, στην πορεία όμως προέκυψε διαφορετική αντιμετώκής Άδειας προς την Πολεοδομία, προκειμένου η οικοδομή, η οποία πιση του θέματος και δεν χρειάσθηκε να ολοκληρωθεί η διαδικασία,
κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυτή, να συνδεθεί με τα Δίκτυα Κοινής με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Ο εγκαλούμενος θεωρεί ότι δεν
Ωφέλειας αναληθώς δήλωσαν με τις υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. οφείλει κάποια χρήματα, παρουσιάζοντας έναν πίνακα κοστολόγησης
1599/1986 που συνόδευαν την αίτηση σύμφωνα με τη νομοθεσία, ότι εργασιών που έκανε για λογαριασμό του πελάτη του στην πορεία του
στη νέα εξαώροφη οικοδομή, ιδιοκτησίας τους, έχουν εφαρμοστεί οι έργου - χωρίς όμως πρότερη συμφωνία οικονομική μαζί του - και
Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις όσον αφορά τις μελέτες για τις οποίες δεν αμείφθηκε και θεωρεί ότι το ποσό που ζητείται η
Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Παθητικής Πυροπροστασίας και Θερμο- επιστροφή του έχει συμψηφισθεί. Από τις εργασίες που χρεώνει και
μόνωσης, Ενεργητικής Πυροπροστασίας, Ανελκυστήρα, Θέρμανσης, προτείνει τον συμψηφισμό των αμοιβών, αναφέρθηκαν, προκαταρκτιΎδρευσης, Αποχέτευσης, Ισχυρών Ρευμάτων και έχουν τηρηθεί αυτές. κές εργασίες και συγκέντρωση στοιχείων για τον φάκελο της άδειας
Αντίθετα είχαν εκτελέσει αυθαίρετες κατασκευές, αύξηση δόμησης, αλλαγής χρήσης, εκπόνηση κατόψεων αποτύπωσης του χώρου και πρόαύξηση εμβαδού εξωστών, αλλαγή όψεων κλπ όπως αναλυτικά κατα- τασης νέας διαρρύθμισης, έκδοση άδειας μικρής κλίμακας εργασιών,
γράφονται στην έκθεση Αυτοψίας της Πολεοδομίας κατά παράβαση του επίβλεψη εργασιών ανακαίνισης, διαδικασία έκδοσης της άδειας λειτουργίας από άλλη υπηρεσία.
άρθρου 22 του Ν. 1577/85,
2. Όλες οι παραπάνω αυθαίρετες κατασκευές μπορεί να τακτοποιη- Δεν έχει ελεγχθεί και δεν του έχει επιβληθεί ως σήμερα πειθαρχική
θούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Συγκεκριμένα, ήδη περαιώ- ποινή από το ΤΕΕ
θηκε η διαδικασία για την αλλαγή χρήσης του υπογείου σε γραφείο, για Στον αντίλογο, ο εγκαλούμενος μηχανικός συνεργάζονταν με τον εργοτη διατήρηση των ημιυπαίθριων χώρων και αρχιτεκτονικών προεξοχών λάβο ανακαίνισης του διαμερίσματος και ορισμένες από τις παραπάνω
όλων των ορόφων καθώς και υπερυψωμένου χώρου και ανοικτού χώ- εργασίες τις «εκπόνησε» για λογαριασμό του εργολάβου. Προφασίζεται
ρου του τελευταίου ορόφου που μετατράπηκαν σε κατοικία, σε εφαρ- σαν εργασία για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, προϋπάρχοντα ή απαιτούμογή του Ν.3843/2010. Η παρ. 6 του άρθρου 5 λέει «Μετά την υποβολή μενα στοιχεία για την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας την οποία είχε
όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό αναστέλ- αναλάβει ως μηχανικός του εργολάβου και είχε πληρωθεί από αυτόν,
λεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, επιδιώκοντας παράλληλα να αμειφθεί επιπλέον για εργασίες ,είτε που
που αφορούν τους χώρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για ήταν μέσα στις υποχρεώσεις του είτε για εργασίες που δεν είχαν συμτους οποίους υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά. Επιτρέπεται η σύνδεση φωνηθεί ρητά με τον ιδιοκτήτη.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή
του εγκαλούμενου Πολιτικού Μηχανικού από τις κατηγορίες. n
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014
Τον διεκδίκησε και τον εξασφάλισε: ο λόγος
για τον τίτλο της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας
Νεολαίας» για το έτος 2014, που η Θεσσαλονίκη
«κέρδισε» στη Μπράγκα της Πορτογαλίας,
επικρατώντας έναντι του ισχυρότερου αντιπάλου
της, του Ιβάνοφο, αλλά και του Ηρακλείου της
Κρήτης. Στην κριτική επιτροπή που αξιολόγησε
τις τρεις υποψηφιότητες μετείχαν εκπρόσωποι
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Φόρουμ Νεολαίας.
Μάλιστα, η Θεσσαλονίκη ξεκίνησε αργά τις προετοιμασίες για τη
διεκδίκηση, καθώς αποφάσισε να μπει στην αναμέτρηση το φετινό
Φεβρουάριο, ενώ οι άλλες δύο πόλεις είχαν δρομολογήσει τις
προσπάθειές τους ήδη από το 2010.
Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος, Μαρία Πασχαλίδου,
το Δεκέμβριο θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη -με τη συμμετοχή
αντιπροσωπειών πόλεων, που είχαν τα προηγούμενα χρόνια τον τίτλο
της “Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας”- διήμερο συνέδριο με
στόχο την ανταλλαγή εμπειριών,.
Το συνέδριο οργανώνει η Αντιδημαρχία Νεότητας, Αθλητισμού και
Εθελοντών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία νέας Γενιάς, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την ευρωβουλευτή Χρυσούλα Παλιαδέλη. Ο θεσμός
της “Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας” ξεκίνησε το 2009 από
το Ρότερνταμ, με στόχο να δοθεί προτεραιότητα στα ζητήματα και
τους τομείς που αφορούν τους νέους και τις νέες στην Ευρώπη.
Πέρυσι, «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας» είχε αναδειχτεί το Τορίνο
της Ιταλίας και φέτος τον τίτλο φέρει η Αμβέρσα. Το 2012 τον τίτλο θα
έχει η Μπράγκα της Πορτογαλίας και το 2013 έπεται το Μάριμπορ της
Σλοβενίας. n

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΟΝ ΟΡΘΕ
O καθηγητής αρχιτεκτονικής Λόης Παπαδόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Αντιπρόεδρος ορίστηκε η χωροτάκτης Πολυξένη Ζέϊκου, ενώ μέλη ο
αρχιτέκτων Βασίλης Ιατρίδης και η συγκοινωνιολόγος Μαρία Γρηγοριάδου.
Ο Λόης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1949 και σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ και το University College of the University
of London. Από το 1979 ως το 2008 δίδαξε αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ, ενώ
από το 2008 είναι καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής ή έχει δώσει διαλέξεις σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ιαπωνίας. Έχει συμμετάσχει στη μελέτη δημόσιων κτιρίων (Επέκταση Μουσείου Καβάλας,
Μουσείο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
– κτίριο Β, Μουσείο Μέριμνας Ποντίων Κυριών στη Θεσσαλονίκη κα)
και ιδιωτικών έργων.
Επίσης, έχει συμμετάσχει σε μελέτες που απέσπασαν διακρίσεις σε
Πανελλήνιους και Διεθνείς Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς (Κρατικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα, Μουσείο της Ακρόπολης, Κτήριο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών στη Λάρνακα κα).
Ακόμη έχει επιμεληθεί την αρχιτεκτονική εγκατάσταση σύνθετων εκθεσιακών / θεατρικών / μουσικών γεγονότων και performances, μεταξύ
άλλων: Biennale Νέων των Χωρών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου 1986,
Αναδρομική Εκθεση έργων του Arata Isozaki, 1997, «περιμένοντας το
Γκοντό» σε σκηνοθ. Μίνω Βολανάκη, Νεοχωρούδα, 1996, «δημόσιο
μάθημα» του B. Wilson, 1996. Εκθεση «Οκτάνα» του ΕΚΕΒΙ για τον
Ανδρέα Εμπειρίκο, Γκάζι, 2002, Ελληνική συμμετοχή στη Quadrennale
Θεατρικής Αρχιτεκτονικής της Πράγας, 2003, Ελληνική συμμετοχή στη
Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, 2006 κα).
Μόνος ή σε συνεργασία έχει εκδώσει βιβλία αρχιτεκτονικής (« Μετασχηματισμοί του Αστικού τοπίου», Λιβάνης, 2000, «Το Αιγαίο: μια
διάσπαρτη πόλη», ΥΠΠΟ – futura, 2006, «Ο Αρχιτέκτονας Δημήτρης
Φατούρος», Δομές, 2009 κα) και έχει συγγράψει άρθρα αρχιτεκτονικής
θεωρίας και κριτικής σε συλλογικούς τόμους και σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. n

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 16 Ιανουαρίου
Την έναρξη του 16ου κύκλου στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών για τα πληροφοριακά συστήματα, ανακοίνωσαν τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα για τα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information
Systems “M.I.S.”), οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα, ενώ ο 16ος κύκλος του, στον
οποίο θα εισαχθούν περίπου 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα ξεκινήσει
τον Φεβρουάριο του 2012.
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων
το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ. ή ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και
πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
2916/2001. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 14 Νοεμβρίου 2011 μέχρι
16 Ιανουαρίου 2012 στη Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών τα δικαιολογητικά: Ακολούθως, θα λάβουν
μέρος σε γραπτές εξετάσεις στο αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή και για την ύλη της παραπάνω εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν την σελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος
στη διεύθυνση http://www.uom.gr και http://mis.uom.gr ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η’, Ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891-514,
e-mail: misgrad@uom.gr n

ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ…
Σχετικά με τα συμπεράσματα της εκδήλωσης
«Προσβασιμότητα Κοινόχρηστων χώρων και
κτιρίων», που δημοσιεύτηκαν στο τεύχος του
Αυγούστου (αρ. τεύχους
424) του Τεχνογραφήματος, μας επισημάνθηκε ότι την ευθύνη της
καταγραφής τους είχαν
τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Ολίβια Καραγιάννη, Α.Μ., MSc
in Environmental Design & Engineering / U.C.L., μέλος του Τμήματος προσβασιμότητας ΑμεΑ της ΠΚΜ και Δημήτρης Ναλμπάντης. Δρ.
Π.Μ. – Συγκοινωνιολόγος, Υπεύθυνος Αυτοτελούς Γραφείου Προσβασιμότητας ΑμεΑ του ΑΠΘ. Διευκρινίζεται ακόμα ότι η φωτογραφία του
δημοσιεύματος ήταν επιλογή του Γραφείου Τύπου και -όπως επίσης
μας επισημάνθηκε- η ράμπα που απεικονίζεται σε αυτή δεν πληροί τις
ελληνικές προδιαγραφές.n
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ΕΛΒΕΤΙΑ: TENSION – ENERGY

Tο μεγαλύτερο έργο τέχνης σε δημόσιο χώρο
του καθηγητή Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ Κώστα Βαρώτσου
Το έργο Tension-Energy (δηλαδή Ένταση – Ενέργεια) είναι το
μεγαλύτερο έργο τέχνης που έχει τοποθετηθεί σε δημόσιο χώρο στην
Ελβετία. Προέκυψε από διεθνή διαγωνισμό που έγινε πριν από μία
τριετία (2008). Το έργο είναι κατασκευασμένο από σίδερο, τσιμέντο
και ένα ειδικό συρματόσχοινο που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες
του Tension - Energy.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο η προένταση του συρματόσχοινου είναι
εννέα τόνοι. Το ύψος της υψίκορμης κατασκευής είναι 28 μέτρα, η
διάμετρος του τσιμεντένιου στοιχείου είναι 4,5 μέτρα. Χαρακτηριστικό
του μεγέθους του έργου είναι το γεγονός πως η απόσταση από τη μια
πλατεία στην άλλη είναι 150 μέτρα.
Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, το έργο έπρεπε να ήταν έτοιμο
το 2009 αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης ο βασικός χρηματοδότης (ο
οποίος ήταν η UPS) αποσπάσθηκε από την χρηματοδότηση του έργου.
Τελικά, το Tension – Energy, ολοκληρώθηκε το 2011 με τη συμμετοχή
50 διαφορετικών χορηγών. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το καντόνι της
Λουκέρνης, το οποίο έχει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης.
Το βασικό συντονισμό τον είχε η εταιρεία combyArt.ch η οποία είχε
και την επιμέλεια της παραγωγής. Η περιοχή της Λουκέρνης όπου
τοποθετήθηκε το έργο, είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από την
παρουσία εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και η πρωτογενής σκέψη
είναι το στοιχείο που την χαρακτηρίζει. Η πρόθεση ήταν να εκφραστεί
όλη αυτή η ενέργεια που προκύπτει από μια περιοχή που φιλοδοξεί να
γίνει η silicon valley της Λουκέρνης.
Ένα άλλο στοιχείο το οποίο ελήφθη υπ’ όψη είναι η ιδιαίτερη
διάσταση που χαρακτηρίζει την Ελβετία και η ιδιαίτερη σημειολογική
υπόσταση που βασίζεται στη δυσκολία επικοινωνίας δύο σημείων ή
δύο διαφορετικών πολιτισμών!!!
Η επικοινωνία δύο σημείων στην Ελβετία είναι ένα δύσκολο εγχείρημα
όχι μόνο εξ’ αιτίας της δύσκολης γεωγραφίας της αλλά και της
πολύπλοκης εθνικής και πολιτισμικής διάστασής της!!! Η επαφή δυο
διαφορετικών στοιχείων είναι μια υπόθεση έντασης στην Ελβετία. n
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ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ
Τσουκανάς Παναγιώτης (τελειόφοιτος Αρχιτέκτων Μηχανικός), Σπυροπούλου Μαρία Ελένη (Αρχιτέκτων Μηχανικός)
Το θέμα της παρούσας διπλωματικής είναι ο σχεδιασμός του τερματικού
σταθμού μετρό στην περιοχή της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη. Τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν κατά την αρχική επεξεργασία του θέματος,
ήταν το ποια είναι η σχέση της αρχιτεκτονικής με τα έργα υποδομής
και το αν μπορεί ένας σταθμός μετρό, μέσα στο αυστηρό πρόγραμμα
λειτουργιών που σκιαγραφεί το βασικό μειονέκτημά του, να μπολιαστεί
με νέου τύπου χρήσεις δημόσιου χαρακτήρα. Βασικός στόχος υπήρξε
πάντα η προσπάθεια αναίρεσης της βεβιασμένης κατάβασης/ανάβασης, δηλαδή από το σημείο εισόδου έως ότου ο χρήστης φτάσει στην
αποβάθρα της αμαξοστοιχίας και η διαμόρφωση ενός χώρου τον οποίο
θα μπορεί να επισκεπτεί κάποιος, ο οποίος δεν θέλει απαραίτητα να
χρησιμοποιήσει το τρένο.
Αντιλαμβανόμαστε το χρήστη στο σιωπηλό αυτό ταξίδι αποπροσανατολισμού εντός του αόρατου δικτύου πορείας του Μετρό ως ¨Διαδραστικό
Άνθρωπο της Κοινωνίας της Πληροφορίας¨ και παράλληλα το Μετρό ως
μία ¨μηχανή εκμηδένισης αποστάσεων με παράλληλες αφετηρίες¨.

ενώ αυτά που βρίσκονται πάνω στο δίκτυο μπορούν να μετακινηθούν
οριζόντια πάνω στους βραχίονες. Τα δωμάτια που είναι στην πλατφόρμα του τελευταίου επιπέδου μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο χώρο.
Μικρο-γειτονιές δημιουργούνται για να φιλοξενήσουν μουσικοχορευτικές ομάδες, εικαστικά δρώμενα.
Οι χρήσεις των δωματίων έχουν τη δυνατότητα μεταβολής μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, χρήσεις οι οποίες θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις προθέσεις των κατοίκων
τις περιοχής και την τρέχουσα τεχνολογία. Ένας νέος διάλογος γεννάται
στο δημόσιου χρήσης έργο υποδομής και την όμορη περιοχή.
Η διαμόρφωση της πάνω επιφάνειας - πλατεία δεν καλείται να παίξει
μόνο το στατικό ρόλο της εισόδου – εξόδου στη στάση του μετρό. Η
διαμόρφωσή της δίνει στον επισκέπτη την δυνατότητα να αφουγκραστεί
το εσωτερικό, μέσα από το “μοτίβο” των οπών στην επιφάνειά της, που
προκύπτει από την προβολή του διαγράμματος κίνησης πάνω σε αυτό
δημιουργώντας μια τεράστια διαδραστική οθόνη του έσω.
Τα κατακόρυφα στοιχεία στο επίπεδο του εδάφους σκηνογραφούν ένα
Σενάριο
“εικονικό δάσος” με συσπειρώσεις και αραιώσεις. Δίπολο που έχει την
βασική του αφετηρία στις συσπειρώσεις και αραιώσεις των χρηστών
Θεσσαλονίκη 2023_
Η πόλη βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με το έτος 2010. Τίποτα δεν έχει μετρό κατά την είσοδό τους και κατά την έξοδό τους στην αμαξοστοιαλλάξει. Στην περιοχή της Μίκρας υπάρχει ένα όρυγμα διαστάσεων χία. Η ανθρώπινη κίνηση περιπλέκεται και αποδιοργανώνεται από την
42x74x25 μ. Είναι η στάση του μετρό που δεν έγινε ποτέ. Εντός των παρουσία τους.
αυστηρά καθορισμένων ορίων του ορύγματος ιχνογραφείται ένα τρισ- Το δώμα αποτελεί την εκτόνωση της “μηχανής” και αμφιταλαντεύεται
διάστατο διάγραμμα κίνησης, το οποίο αποτελείται από τέσσερις δια- ανάμεσα στο ψευδαισθησιακό και στο πραγματικό. Σε αυτό διαβάζει
δρομές. Είναι η διαδρομή της εικόνας, του ήχου, της φύσης και της πε- κανείς τη δομή της μηχανής με τα εξαρτήματα εκτόνωσης και λειτουρριπλάνησης. Οι τρεις διαδρομές (της εικόνας, του ήχου και της φύσης) γίας της (είσοδοι-έξοδοι).
οδηγούν τον επισκέπτη από την επιφάνεια του εδάφους στο τελευταίο Εν κατακλείδι διαμορφώνεται ένας χώρος ο οποίος θυμίζει το χάρτη
επίπεδο της αποβάθρας, ενώ η διαδρομή της περιπλάνησης δεν κα- του μετρό που δεν κατάφερε να δημιουργηθεί στην περιοχή και που σε
ταλήγει σε αυτό δημιουργώντας περισσότερο τη διάθεση για περίπατο περίπτωση δημιουργίας του μπορεί να το υποδεχτεί χωρίς όμως να έχει
στο εσωτερικό του χώρου. Συνδέει τις αιωρούμενες διαδρομές μεταξύ μια απολύτως καθορισμένη χρήση.
τους δίνοντας τη δυνατότητα για διασύνδεση του χρήστη με όλες τις
θεματικές ενότητες των διαδρομών εντάσσοντάς τον σε ένα διαδραστι- Η πρόταση είναι η διπλωματική μας εργασία. Υπεύθυνοι: καθηγήτρια
κό οπτικοακουστικό περίπατο. Αυτές οι “θεματικές κατευθύνσεις” που Κα.Α. και λέκτορας Κ.Σ.Παπαδημητρίου
έχουν τη μορφή γυάλινων σωληνώσεων, αρθρώνονται με μηχανιστικά
στοιχεία συνθέτοντας ένα ιδιόμορφο δίκτυο υπερτεχνολογικής φαντα- Διακρίσεις Διπλωματικής Εργασίας
σίωσης το οποίο μοιάζει να ίπταται στο χώρο. Το διάγραμμα αυτό της 1. 1ο Βραβείο
ανάβασης-κατάβασης έχει τη δυνατότητα ανασύνταξης και μεταβολής.
Πανελλήνιος Διαγωνισμός με τίτλο ¨Διπλωματικές Εργασίες 2010¨
Η λύση που παρουσιάζουμε δηλαδή είναι μία “παγωμένη” λήψη δεδοΟργάνωση Διαγωνισμού η – περιοδικό Greek Architects
μένης χρονικής στιγμής.
2.XV Biennale Nέων Καλλιτεχνών της Μεσογείου
Ο προτεινόμενος σταθμός Μετρό τροφοδοτεί ερεθίσματα και διαδρά όχι Θεσσαλονίκη Λιμάνι, Αποθήκη 7, 6 Οκτωβρίου – 6 Νοεμβρίου 2011
μόνο με το κοινό, το οποίο θα χρησιμοποιήσει το μετρό, αλλά κυρίως με Συμμετοχή της διπλωματικής Εργασίας με τίτλο : Feeling the Gap
τους κατοίκους της γειτνιάζουσας περιοχής παρέχοντας τη δυνατότητα 3. ‘Weme Archiving Collectivity for Thessaloniki Exhibition’
για αξιοποίηση της στάσης ως χώρου με διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Το Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 02-17 June 2011
ερέθισμα εντείνεται αρθρώνοντας “παρασιτικά” πάνω στο διάγραμμα Συμμετοχή της Διπλωματικής Εργασίας έπειτα από Διαγωνιστική Επικίνησης χώρους διαστάσεων 4x4x4 μ, 5x5x5 μ , 6x6x6 μ , που φέρουν λογή
την θεματολογία της εκάστοτε διαδρομής και αποσκοπούν στη δημι- 4.‘DEMO #2 Architecture’
ουργία στάσεων. Οι στάσεις – δωμάτια υποδέχονται “μικροατμόσφαι- ‘Dynamo project-space gallery’
ρες” που συνομιλούν με το χρήστη δημιουργώντας έντονες μνήμες.
Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2010
Πολλά από τα δωμάτια βρίσκονται σε θέση αναμονής κάποιας χρήσης Συμμετοχή της Διπλωματικής Εργασίας έπειτα από Διαγωνιστική Επιαιωρούμενα στο χώρο, έχοντας τη δυνατότητα κατακόρυφης κίνησης, λογή
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ «ΕΦΕΔΡΟΙ»
Στην εφεδρεία θα οδηγηθούν και ασφαλισμένοι στους Τομείς Σύνταξης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και
Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του ΕΤΑΑ (αρχιτέκτονες, μηχανικοί κ.λπ. που είναι μέλη του
ΤΕΕ – ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι). Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεδομένου
ότι από 1/1/2011 οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35ετίας για τους
ανωτέρω τομείς του ΕΤΑΑ έχουν μεταβληθεί,
προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να ενταχθούν
σε καθεστώς εφεδρείας, θα πρέπει να πληρούν
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (πίνακας 5). Ειδικά για τους άνδρες επισημαίνεται
ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει
35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 60ού έτους
της ηλικίας, χωρίς να απαιτούνται αυξημένες
προϋποθέσεις. Επίσης, όπως και στην περίπτωση των ανδρών, οι γυναίκες ασφαλισμένες
που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας, χωρίς
να απαιτούνται αυξημένες προϋποθέσεις. Η
εγκύκλιος εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι
για τα έτη 2011 – 2013, οι ασφαλισμένοι ακολουθούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
που ισχύουν το έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης. Για παράδειγμα,
γυναίκα η οποία συμπληρώνει 35ετία το 2011
θα συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις που
ισχύουν το 2011 (36 έτη ασφάλισης και ηλικία
58 ετών), ακόμη και εάν οι προϋποθέσεις πληρούνται το 2012 ή το 2013.
(Αγγελιοφόρος 23/11/2011)
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑ 1,7% ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΑ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΟΓΩ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Αύξηση 1,7% σημείωσαν τον Οκτώβριο εφέτος, λόγω κυρίως του κόστους του πετρελαίου,
οι τιμές των οικοδομικών υλικών. Όπως κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),
οι κυριότερες ανατιμήσεις σημειώθηκαν στο
πετρέλαιο κίνησης- Diesel (12,7%), στους
χάλκινους αγωγούς (10,3%), στους σωλήνες
χαλκού (8,1%), στα τούβλα (5,8%), στους πλαστικούς σωλήνες (5,1%), στους πλαστικούςσυνθετικούς- ινοτσιμέντου σωλήνες (4,9%),
στον σίδηρο εξοπλισμού (3,7%), στην ξυλεία
οικοδομών (2,8%), στην ηλεκτρική ενέργεια
(2,8%), στις τσιμεντόπλακες (2,4%), στο πλαστικό- ακρυλικό νερού (1,7%), στα ενισχυτικά
κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (1,5%),
στα παρκέτα (0,5%), στα κουφώματα αλουμινίου (0,4%) και στο έτοιμο σκυρόδεμα (0,3%).
Στον αντίποδα, μειώσεις τιμών σημειώθηκαν
στις γυψοσανίδες (2,6%), στους μηχανισμούς
γκαραζόπορτας (1,3%), στα ανοξείδωτα κιγκλιδώματα (0,5%), στα εντοιχισμένα ντουλάπια (0,4%) και στις γκαραζόπορτες (0,3%).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων
κτιρίων κατοικιών σημείωσε αύξηση 1,7% τον
Οκτώβριο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Οκτωβρίου 2010, έναντι αύξησης
3,1% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση
των δεικτών του 2010 προς το 2009. Ο γενικός
δείκτης, τον Οκτώβριο 2011, σε σύγκριση με το
δείκτη του Σεπτεμβρίου 2011, σημείωσε μείωση 0,1% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθη-

κε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών επίπεδο, περί τα 4,9 δισ. ευρώ (σε σταθερές
του 2010.
τιμές του 2000) το 2011 (σημειώνοντας πτώση
κατά -25,8%), από 6,6 δισ. ευρώ το 2010 και
(Καθημερινή 21/11/2011)
16,3 δισ. ευρώ το 2006. Επομένως, η πτώση
ΚΑΜΨΗ 14% ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙ- των επενδύσεων σε κατοικίες θα προκαλέσει
μείωση του ΑΕΠ κατά -0,7 ποσοστιαίες μονάΟΤΗΤΑ
Κάμψη 14% παρουσίασε η οικοδομική δρα- δες περίπου το 2011, έναντι αρνητικής επίστηριότητα τον Ιούλιο, τόσο σε ό,τι αφορά τον πτωσής τους κατά -1,0 π.μ. το 2010, κατά -1,4
αριθμό των νέων αδειών όσο και τον όγκο των π.μ. το 2009 και κατά -2,3 π.μ. το 2008. Ωστόνέων κτιρίων. Η τάση αυτή στον κλάδο διατη- σο, μια περαιτέρω πτώση των επενδύσεων σε
ρήθηκε για έναν ακόμη μήνα, δείχνοντας πως κατοικίες κατά -16,5% και το 2012 θα συνεπάστον κλάδο αυτό της οικονομίας τα πράγματα γεται πτώση του ΑΕΠ μόνο κατά -0,37 π.μ. Η
είναι πολύ δύσκολα και η κατάσταση θα ανα- δυσμενής κατάσταση του κλάδου τα τελευταία
στραφεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Με δύο έτη αποτυπώνεται στο δείκτη οικοδομικών
βάση τον όγκο, για το διάστημα του Ιουλίου έργων (που καταρτίζεται με βάση τη δραστηριη μεγαλύτερη πτώση εντοπίζεται στην Κρήτη ότητα των σημαντικότερων κατασκευαστικών
53,7% και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία εταιρειών), ο οποίος στο δεύτερο τρίμηνο του
με 44,5% και η Ήπειρος με 44,3%. Στην Αττική 2011 σημείωσε πτώση κατά -39,9% σε ετήσια
η πτώση ήταν της τάξεως του 22,7%. Μοναδική βάση, έναντι πτώσης του κατά -31,6% το 2010
περιοχή με άνοδο ήταν η Πελοπόννησος με το και κατά -17,5% το 2009. […]
εντυπωσιακό 262,6%, προφανώς εξαιτίας της (Καθημερινή 17/11/2011)
δημιουργίας κάποιου μεγάλου κτιρίου. Για το
διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2011, παρα- ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ «ΒΙΟΝΙΚΟΥΣ» ΦΑΚΟΥΣ
τηρείται πτώση 39,4% με βάση τον όγκο, 31,9% ΕΠΑΦΗΣ
με κριτήριο τις νέες άδειες που εκδόθηκαν και Διεθνής ομάδα ερευνητών δημιούργησε ένα
44% με βάση την επιφάνεια των νέων κτιρίων. επαναστατικό τύπο φακών επαφής που προΗ μεγαλύτερη πτώση και πάλι στην Κρήτη, το βάλλουν ολογραφικές εικόνες. Έτσι όποιος
επτάμηνο, με 56,5% και ακολούθησαν η Κε- φοράει αυτούς τους φακούς θα μπορεί να
ντρική Μακεδονία με 56,4%, η Ανατ. Μακε- βλέπει κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του
δονία και Θράκη με 48,4% και η Ήπειρος με ειδήσεις, τα e-mail του ακόμη και την κατά46,9%. Στην Αττική η πτώση ήταν 31,3%. Καμία σταση της υγείας του! Τους φακούς επαφής
περιοχή δεν βρέθηκε σε θετικό έδαφος, ενώ ανέπτυξαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο
τη μικρότερη πτώση είχε η Πελοπόννησος με της Ουάσιγκτον και το Πανεπιστήμιο Άαλτο
6,1%. Kατά την περίοδο των τελευταίων δώδε- στη Φιλανδία. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα
κα μηνών, δηλαδή από τον Aύγουστο 2010 έως πειράματα που έκαναν σε κουνέλια ήταν πετυτον Iούλιο 2011, για το σύνολο της οικοδομικής χημένα αφού οι φακοί δεν ήταν «ενοχλητικοί»
δραστηριότητας στη χώρα, δημόσιας και ιδιω- για τα πειραματόζωα ενώ αποδείχθηκαν και
τικής, καταγράφηκε μείωση κατά 23,4% στον ασφαλείς καθώς δεν παρουσιάστηκε κάποια
αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,0% παρενέργεια από τη χρήση τους. Το πρωτότυστην επιφάνεια και κατά 30,8% στον όγκο σε πο μοντέλο που έφτιαξαν οι ερευνητές βασίσχέση με την αντίστοιχη περίοδο Aυγούστου ζεται σε ένα μικροκύκλωμα το οποίο μπορεί
2009 - Iουλίου 2010.
να προβάλει μόνο ένα εικονοστοιχείο (pixel).
Επίσης η πηγή ενέργειάς του (μια ασύρματη
(Ημερησία 11/11/2011)
μπαταρία) πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ λίγων εκατοστών. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι
πολύ σύντομα θα κάνουν στο αρχικό μοντέλο
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Δυσμενείς εξακολουθούν να είναι οι εκτιμή- τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις που θα έχουν
σεις για την πορεία του κλάδου των οικοδο- ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ζεύγους
μών αλλά και της αγοράς κατοικίας, λόγω των φακών οι οποίοι θα προβάλλουν εικόνες και
σημαντικών επιπτώσεων της κρίσης. Ο όγκος κείμενα με την πηγή ενέργειας να μην βρίνέων οικοδομών βάσει αδειών (ιδιωτικών, κα- σκεται πολύ κοντά τους. Σύμφωνα με ειδικούς
τοικήσιμων και μη κτισμάτων) μειώθηκε κατά οι φακοί επαφής αυτού του είδους θα έχουν
-14,0% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο του 2011, ευρείες εφαρμογές που ξεκινούν από την ψυέναντι πτώσης του κατά -36,7% τον Ιούνιο χαγωγία και καταλήγουν στην ιατρική. Τέτοιοι
του 2011, κατά -29,3% το Μάιο του 2011 και φακοί θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση
-29,1% τον Ιούλιο του 2010. Επίσης, στο επτά- στο χώρο των βιντεοπαιχνιδιών. Άλλη εφαρμομηνο του 2011 ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομι- γή μπορεί να είναι αυτή σε συστήματα πλοήκής δραστηριότητας μειώθηκε κατά -39,4% σε γησης όπου οι οδηγοί (οι πιλότοι κ.α) θα μποετήσια βάση, έναντι μείωσής του κατά -25,2% ρούν να βλέπουν τη διαδρομή που πρέπει να
στο επτάμηνο του 2010. Όπως εκτιμούν οικο- ακολουθήσουν ενώ οδηγούν. Επίσης θα είναι
νομικοί αναλυτές της Alpha Bank, στο τελευ- πιθανώς εφικτό να συνδεθούν με ιατρικούς βιταίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας, η εικόνα οαισθητήρες, οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι
του κλάδου των οικοδομών δε δείχνει σημεία στο σώμα του ασθενούς, ώστε αυτός να βλέπει
σταθεροποίησης και η δραστηριότητα στον να εμφανίζονται συνεχώς μπροστά στα μάτια
κλάδο συνεχίζει να μειώνεται από τα ήδη πολύ του πληροφορίες για την κατάσταση της υγείχαμηλά επίπεδα στα οποία έχει περιέλθει. ας του όπως, παραδείγματος χάριν, τα επίπεδα
Ούτε και αναμένεται να ανακάμψει, ιδιαίτερα σακχάρου στο αίμα. Οι ερευνητές δημοσίευαυτή η αγορά, όσο τα νοικοκυριά στη χώρα σαν το άρθρο τους στην επιθεώρηση «Journal
βομβαρδίζονται καθημερινά με καταστροφι- of Micromechanics and Microengineering».
κές εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής (Το Βήμα Science 23/11/2011)
οικονομίας όχι μόνο στην τρέχουσα περίοδο
αλλά και το 2012 και το 2013, επισημαίνουν οι ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙαναλυτές της τράπεζας. Είναι ενδεικτικό ότι ο ΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στην Πλήθος αλλαγών επέφερε το τελευταίο νομοκατασκευή κατοικιών μειώθηκε στο πολύ χα- σχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου, για το
μηλό επίπεδο των 18,2 μονάδων τον Οκτώβριο νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών που
του 2011, από το 20,2 το Σεπτέμβριο του 2011, ψηφίστηκε την Τετάρτη στη Βουλή. Με τροποέναντι 28,8 τον Οκτώβριο του 2010. Με βάση λογίες που κατέθεσαν βουλευτές, την τελευτις εξελίξεις αυτές οι επενδύσεις σε κατοικίες ταία στιγμή, μεταξύ άλλων εντάσσονται και οι
αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, τόσο το παραδοσιακοί οικισμοί στο χορό της τακτοποί2011 όσο και κατά το 2012. Συγκεκριμένα εκτι- ησης αυθαιρέτων, ενώ διπλασιάζεται η έκταμάται να διαμορφωθούν σε εξαιρετικά χαμηλό ση που μπορούν να καταλάβουν τουριστικές
επενδύσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις. Πιο
συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατατέθηκε
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μπορούν πλέον να νομιμοποιηθούν και αυθαίρετα που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς ή κηρυγμένα τμήματα πόλεων, όπως η
Πλάκα. Αυτό έγινε προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη
νέα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία για κάθε
μεταβίβαση από εδώ και στο εξής απαιτείται
βεβαίωση μηχανικού. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσω ειδικής αρχιτεκτονικής επιτροπής που συστήνεται, εγκρίνεται ή
απορρίπτεται η ένταξη αυθαίρετης κατασκευής εφόσον δεν εντάσσεται μορφολογικά στην
αρχιτεκτονική του οικισμού. Επιπλέον, όποιες
από τις αυθαίρετες κατασκευές μπορούν να
ενταχθούν, η ειδική αρχιτεκτονική επιτροπή,
εφόσον κρίνει, επιβάλλει εργασίες προσαρμογής στο κτίσμα σύμφωνα με την αρχιτεκτονική
μορφολογία του οικισμού. Εξάλλου, με άλλη
τροπολογία αυξάνεται από 10% σε 20% το τμήμα μιας δασικής έκτασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουριστικές εγκαταστάσεις,
εφόσον συμπεριλάβει και χώρους άθλησης
και η προς αξιοποίηση έκταση υπερβαίνει τα
3.000 στρέμματα. Δίνεται επίσης η δυνατότητα
πώλησης των εκτάσεων αυτών. Με απλά λόγια
δίνεται η δυνατότητα να γίνουν γήπεδα γκολφ
και τένις και άλλες εγκαταστάσεις τουρισμού
και ψυχαγωγίας σε δασικές εκτάσεις. Σε ό,τι
αφορά το βασικό κορμό του νομοσχεδίου που
σχετίζεται με το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, το υπουργείο κάνει λόγο για «σημαντική μεταρρύθμιση» που θα αντιμετωπίσει
προβλήματα γραφειοκρατίας και διαφθοράς
[…] Εξάλλου, στο νομοσχέδιο εντάχθηκαν
και τα φορολογικά κίνητρα που θα δοθούν σε
όσους επιλέξουν κατοικία ή επαγγελματική
στέγη στις υποβαθμισμένες περιοχές του Γερανίου και του Μεταξουργείου στο κέντρο. Σε
γενικές γραμμές τα κίνητρα αυτά είναι η μείωση φόρου εισοδήματος, ανάλογα με το κόστος αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού των
κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες,
ισόγεια καταστήματα ή γραφεία, των κοινόχρηστων χώρων και των όψεων αυτών, καθώς
και των διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται
στις περιοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται
δικαίωμα έκπτωσης.
(Ημερησία 11/11/2011)

βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα στον αστικό χώρο. Για τη σύνταξη της αίτησης πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα, με τη συνεργασία πολλών φορέων της πόλης. Μέσα από
αυτή την έρευνα συγκεντρώθηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μειονεκτήματα της πόλης
όπως είναι η ηχορύπανση και η πυκνή δόμηση
αλλά και για τα δυνατά σημεία όπως είναι το
παραλιακό μέτωπο, το περιαστικό πράσινο και
οι αμέτρητες δυνατότητες αναβάθμισης του
αστικού περιβάλλοντος. […]Υποψηφιότητα για
το 2014 έχουν υποβάλλει 19 πόλεις, μεταξύ
των οποίων η Βιέννη, οι Βρυξέλλες, το Παρίσι,
το Τορίνο, η Προύσα.
(Ελεύθερος Τύπος 22/11/2011)

ραδιοφώνου και πολίτες σε περίπου 600 επαγγέλματα, να συνταξιοδοτούνται στα 53 χρόνια
και με το 90% του τελικού μισθού τους ως σύνταξη γιατί τα επαγγέλματά τους θεωρούνται
βαρέα.»Ένας οδηγός λεωφορείου «θερίζει»
τους καρπούς της ελληνικής προσέγγισης στις
κρατικές υπηρεσίες, όπου οι οδηγοί λεωφορείων πληρώνονται στο διπλάσιο του εθνικού
μισθού και παίρνουν μπόνους γιατί φτάνουν
στη δουλειά τους νωρίς και γιατί ελέγχουν
τα εισιτήρια. Και ένας Βρετανός χειρουργός
είναι ευτυχής που ανακαλύπτει πως αν πληρώνει τους φόρους αλά ελληνικά μπορεί να
μεταμορφώσει το διαθέσιμο εισόδημά του. Οι
προσωπικές εμπειρίες τριών χαρακτήρων που
υποστηρίζονται από συνεντεύξεις ειδικών, διΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ αμορφώνουν τους τρόπους φοροδιαφυγής, διΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ αφθοράς και κακοδιαχείρισης, που βοήθησαν
την ελληνική οικονομία να βουλιάξει», καταΓΙΑ …ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε από την λήγει το δελτίο Τύπου.
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προ- (Sigma Live 7/11/2011)
κειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξαν στην... ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΡανακύκλωση δεκάδες φάκελοι από το αρχείο ΧΙΔΕΑ!
της Πολεοδομίας. Ήδη δόθηκε εντολή να διεξαχθεί έρευνα κατά τη διάρκεια της οποίας
θα εξεταστεί εάν τελέστηκαν τα αδικήματα
της υπεξαγωγής εγγράφων και της παράβασης καθήκοντος. Αναμένεται να κληθούν όλοι
οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν προκύπτουν σε βάρος τους
ποινικές ευθύνες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε
έπειτα από δημοσίευμα του «Α» την περασμένη εβδομάδα. Οι φάκελοι κατέληξαν στα
χέρια της Υπηρεσίας Ανακύκλωσης την Τρίτη
15 Νοεμβρίου και στη συνέχεια πολτοποιήθη- Πηγή φωτογραφίας: ιστοσελίδα «Βήματος». «Είναι
καν! Ήταν φάκελοι που βρίσκονταν στο ισόγειο πραγματικά εντυπωσιακό ότι μετά από τόσα χρόνια
του κεντρικού κτηρίου, στην οδό Μανουσο- ερευνών για τις ορχιδέες μόλις τώρα εντοπίζεται ένα
γιαννάκη, προκειμένου να παραληφθούν από είδος που ανθίζει τη νύκτα», δήλωσε ένας από τους
τον αρμόδιο υπάλληλο και να μεταφερθούν καθηγητές που μελετούν το νέο είδος ορχιδέας, με
στη Θέρμη. Είχαν φτάσει στα κεντρικά, για να το όνομα B.nocturnum. Το νέο είδος εντοπίστηκε σε
τροπικό δάσος χαμηλής βλάστησης σε ένα νησί του
εξυπηρετηθούν πολίτες, έπειτα από αίτημα
Ειρηνικού, κοντά στην Παπούα Νέα Γουϊνέα.
των ιδίων. Αφού έγινε η δουλειά των πολιτών,
έπρεπε να επιστραφούν στη θέση τους, στη Δανός ερευνητής ανακάλυψε σε ένα μικρό νησί
Θέρμη. Ωστόσο έπειτα από «κακή συνεννόη- του Ειρηνικού Ωκεανού ένα άγνωστο μέχρι σήση», όπως υποστηρίζουν τόσο οι υπάλληλοι μερα είδος ορχιδέας που ανθίζει τη νύχτα και
της Πολεοδομίας όσο και οι υπάλληλοι της είναι το πρώτο είδος του φυτού που έχει αυτή
Υπηρεσίας Ανακύκλωσης, οι φάκελοι κατέλη- τη συμπεριφορά. Ο καθηγητής Εντ ντε Βόγκελ
που εργάζεται στο Εθνικό Μουσείο Βοτανολοξαν στους σάκους της ανακύκλωσης...
γίας της Ολλανδίας εντόπισε ένα άγνωστο εί(Αγγελιοφόρος 23/11/2011)
δος ορχιδέας σε ένα τροπικό δάσος χαμηλής
ΑΥΞΗΣΗ ΣΟΚ ΣΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ AIDS βλάστησης στη Νέα Βρετανία, ένα μικρό νησί
κοντά στην Παπούα Νέα Γουινέα. Πήρε μαζί
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Δραματική αύξηση στα κρούσματα AIDS κατα- του το φυτό και επέστρεψε στην Ολλανδία για
γράφεται στη χώρα μας, με τους ειδικούς να να το μελετήσει και έμεινε έκπληκτος όταν διαποδίδουν την έξαρση του φαινομένου στους απίστωσε ότι η ορχιδέα άρχιζε να ανθίζει μετά
χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών που μοιράζονται το σούρουπο. Τα άνθη της B.nocturnum όπως
τις σύριγγες αλλά και στην ανεξέλεγκτη πορ- ονομάστηκε το νέο είδος παρέμεναν ανοικτά
νεία. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρό- καθόλη τη διάρκεια της νύχτας και για λίγες
ληψης Νοσημάτων, τα κρούσματα φέτος είναι ώρες μετά την ανατολή του ηλίου […] Οι ειδικοί
αυξημένα κατά 53% σε σχέση με πέρυσι, ενώ εικάζουν ότι η συγκεκριμένη ορχιδέα διαθέτει
σε ό,τι αφορά τους χρήστες η αύξηση ξεπερνά ένα άρωμα, μια οσμή που δεν γίνεται αντιλητο 1.250%. Ο Α. Λοβέρδος ανακοίνωσε ότι θα πτή από τον άνθρωπο αλλά έλκει και μάλιστα
μοιραστούν 100.000 σύριγγες στους τοξικομα- από μεγάλες αποστάσεις διάφορα έντομα.
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η ιδιαίτερη οσμή
νείς.
του φυτού, αλλά και το σκοτάδι ξεγελούν τα
(Τα Νέα 22/11/2011)
έντομα και τα κάνουν να πιστεύουν ότι έχουν
να κάνουν με μανιτάρια, τα οποία πολλές φο«GO GREEK FOR A WEEK»: ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ
ρές χρησιμοποιούν για να εναποθέσουν τα
ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ REALITY SHOW…
αβγά τους. Έτσι τα έντομα λειτουργούν τελικά
Ριάλιτι σόου το οποίο παρουσιάζει το βρεταως επικονιαστές υποστηρίζοντας τη νυκτερινή
νικό Κανάλι 4 προκαλεί τους διαγωνιζόμενους
άνθηση του φυτού.«Είναι πραγματικά εντυπωνα ζήσουν για μια βδομάδα στις συνθήκες που
σιακό ότι μετά από τόσα χρόνια ερευνών για τις
ζει ένας Έλληνας. Το Go Greek for a Week
ορχιδέες μόλις τώρα εντοπίζεται ένα είδος που
ζητά από τους διαγωνιζόμενους να ζήσουν με
ανθίζει τη νύκτα. Ήταν μια αναπάντεχη ανακάτους φόρους, τις συντάξεις και τις εργασιακές
λυψη γιατί υπάρχουν πολλά είδη ορχιδέας και
συνθήκες που ζει ένας Έλληνας. Τρεις Βρεκανένα δεν επικονιάζεται τη νύχτα», αναφέρει
τανικές οικογένειες μετέχουν στο ριάλιτι, που
ο καθηγητής Σουίτμαν. Η περιοχή στην οποία
ήδη έχει κάνει τρία επεισόδια στην Αγγλία. […]
εντοπίστηκε η ορχιδέα ήταν μέχρι πρόσφατα
«Ένας 54χρονος κομμωτής ανακαλύπτει τη
απρόσιτη.
γενναιοδωρία του ελληνικού συνταξιοδοτικού
συστήματος, το οποίο εξακολουθεί να επιτρέ- (Το Βήμα Science 23/11/2011)

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ
«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ;
“Πλώρη” για την κατάκτηση ενός ακόμη ευρωπαϊκού τίτλου, μέσα στο 2014, βάζει η διοίκηση
του δήμου Θεσσαλονίκης, μετά την ανάδειξή
της ως “Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας”.
Πλέον, στόχος είναι να ανακηρυχτεί η πόλη και
“Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα” και για το
λόγο αυτό έχει ήδη κατατεθεί ο σχετικός φάκελος στην αρμόδια επιτροπή. “Κατακτήσαμε
για το 2014 το θεσμό της νεολαίας και τώρα
ευελπιστούμε ότι θα ανακηρυχτούμε και πράσινη πρωτεύουσα. Θα πρέπει όμως να δουλέψουμε πολύ για να το πετύχουμε”, δήλωσε ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης,
σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι παρουσιάζοντας την υποψηφιότητα.
Είναι η πρώτη φορά που ελληνική πόλη καταθέτει υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο
τίτλο, υπογράμμισε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και
Ελεύθερων Χώρων του δήμου, Κωνσταντίνος
Ζέρβας. “Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια
τέτοια προσπάθεια και στις Βρυξέλλες ενθουσιάστηκαν όταν είδαν μια ελληνική πόλη να
καταθέτει συμμετοχή. Στο μέλλον θα μας βλέπουν συχνά. Και όχι μόνο θα μας βλέπουν αλλά
θα νικάμε”, είπε ο κ.Ζέρβας. Ο τίτλος “Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης” δεν απονέμεται
μόνο σε πόλεις που έχουν πετύχει υψηλούς
περιβαλλοντικούς στόχους αλλά και σε πόλεις
που παρουσιάζουν αξιόλογη δράση και φιλό- πει σε κομμωτές, ζαχαροπλάστες, εκφωνητές
δοξο προγραμματισμό για την προστασία του
περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη και τη
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΠΜΕ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 την ώρα που
βρίσκονταν στο κρισιμότερο σημείο οι συζητήσεις για την δημιουργία κυβέρνησης
συνεργασίας, ο υπουργός ΠΕΚΑ κος Γ. Παπακωνσταντίνου και ο αναπληρωτής Υπουργός
κος Ν. Σιφουνάκης προέβησαν σε συζήτηση
και ψήφιση του νομοσχεδίου για την έκδοση
των αδειών δόμησης.
Το ψηφισθέν νομοσχέδιο είχε πολλές τροποποιήσεις σε σχέση με το αρχικό χωρίς να έχει
προηγηθεί καμία διαβούλευση, καμία συζήτηση και χωρίς να έχει γίνει καμία επίσημη
ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.
Είναι αδιανόητο να ρυθμίζονται επαγγελματικά δικαιώματα «εν μία νυκτί» και ειδικά τη
στιγμή που η Βουλή βρίσκεται υπό διάλυση.
Δεν είναι δυνατόν τρία μέλη του Ελληνικού
Κοινοβουλίου (Α. Κακλαμάνης, Χ. Πρωτόπαπας, Α. Μπούρας) να προσπαθούν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές
ομάδες. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι εθνικοί
εκπρόσωποι να κάνουν επανειλημμένως προσβλητικές αναφορές εναντίον του ΤΕΕ και
των μηχανικών.
Οι μηχανικοί είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας.
Ανεξάρτητα εάν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή δημόσιος υπάλληλος κανένας μηχανικός
δεν έχει ασυλία και είναι το μοναδικό επάγγελμα που φέρει ευθύνη για όλη του τη ζωή.
Θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι πρέπει
να σταματήσουν να παίζουν κλεφτοπόλεμο με
τα επαγγελματικά δικαιώματα και το μέλλον
μας. Οποιαδήποτε συζήτηση θα πρέπει να γίνει επίσημα, συνολικά και με εκπροσώπους
όλων των φορέων.
Ζητάμε να μην εφαρμοστούν τα άρθρα του
ψηφισθέντος νομοσχεδίου τα οποία υποβαθμίζουν τους μηχανικούς.
Ζητάμε να μην εφαρμοστούν τα άρθρα τα
οποία τροποποιούν το υφιστάμενο πλαίσιο
επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Ζητάμε να μην γίνει ξανά οποιαδήποτε τροποποίηση σε τέτοια θέματα εάν δεν είναι
προϊόν μιας διαβούλευσης η οποία θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα, οργανωμένα και με
συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2011
Ζητάμε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας να αντιδράσει και να
απαιτήσει να ανασταλούν οι αποφάσεις που
υποβαθμίζουν τους μηχανικούς
Θέτουμε προ των ευθυνών του κάθε αρμόδιο
αλλά και κάθε αυτόκλητο υπερασπιστή της
ισοπέδωσης. Η «ελέω Θεού» απόδοση «επαγγελματικών δικαιωμάτων» και η προσπάθεια
ισοπέδωσης και απαξίωσης των μηχανικών,
μπορεί να αποφέρει μόνο πρόσκαιρα οφέλη
σε όσους την υποστηρίζουν.
n ΔΚΜ /ΤΚΜ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
Απάντηση της ΔΚΜ /ΤΚΜ στον πρόεδρο του
ΤΕΕ, με αφορμή την ανακοίνωσή του για το
ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Λέγοντας την αλήθεια «μπορεί» να χάνεις φίλους, αποφεύγοντας να την πεις, κερδίζεις σίγουρα εχθρούς.
Χουάν Ρουίθ, ισπανός ποιητής
Ίσως το βασικότερο μειονέκτημα του πολιτικού
προσωπικού της πατρίδας μας να είναι η αδυναμία του να εξωτερικεύσει όσα σκέφτεται,
και να δηλώσει ευθέως όσα σχεδιάζει.
Η αλήθεια κοστίζει, αλλά αποτελεί το μονόδρομο που δημιουργεί στέρεο έδαφος, πάνω
στο οποίο μπορείς να προχωρήσεις, εξηγώντας με ανοικτά χαρτιά τα όσα σκέφτεσαι και
δηλώνοντας ευθέως όσα σχεδιάζεις. Χωρίς
ωραιοποιήσεις. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για
άλλα ψέματα.
Η κατάσταση την οποία βιώνουμε είναι ή δεν
είναι πόλεμος;
Αν είναι, πώς γίνεται τότε να μετέχεις σε πόλεμο και να λες στους στρατιώτες σου ότι θα πάρουν μέρος απλώς σε μια άσκηση; Και βέβαια,
πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους ποιο είναι
αγαθό που θα διαφυλαχθεί, σε συνδυασμό με
τις απώλειες, που αναπόφευκτα θα υπάρξουν
στα πεδία των μαχών.
Είναι η ώρα της αλήθειας και των δράσεων.
Είναι η ώρα της αλήθειας για όλα όσα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ - με άλλοθι το Μνημόνιο και την υποταγή της στις απαιτήσεις της
«τρόικας» - έχει δρομολογήσει και συνεχίζει
να δρομολογεί, για το ΤΣΜΕΔΕ και τα αποθεματικά του.
Είναι η ώρα της αλήθειας για όλα όσα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ - με άλλοθι το Μνημόνιο
και την υποταγή της στις απαιτήσεις της «τρόικας» - έχει δρομολογήσει και συνεχίζει να
δρομολογεί επιβάλλοντας με νέες παράλογες
αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών.
Χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς ωραιοποιήσεις,
αντιπαρερχόμαστε το ύφος και τις μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες και εκτροπές της απάντησης του προέδρου του ΤΕΕ στο ψήφισμα
της 10ης Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΚΜ, και
συμβάλλοντας για άλλη μία φορά νηφάλια,
ουσιαστικά και υπεύθυνα, όχι απλώς στη θωράκιση του ενιαίου μετώπου των μηχανικών,
αλλά και στη στήριξη με όλες μας τις δυνάμεις, στις αποφάσεις, στις δράσεις και στις
πρωτοβουλίες των οργάνων της κεντρικής
διοίκησης του ΤΕΕ και του ασφαλιστικού μας
φορέα, δημοσιεύουμε με χρονολογική σειρά,
και όσο πιο κωδικοποιημένα μπορούμε τους
ασφαλιστικούς νόμους που ψηφίστηκαν από
την «προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ»,
επισημαίνοντας τις κυριότερες επιπτώσεις
τους σε όλους μας:
1. Νόμος 3863/2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις, 15η Ιουλίου 2010
α. Κατάργηση της τριμερούς χρηματοδότησης
για τους ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993
(γενική ρύθμιση, ήδη μέχρι σήμερα η πολιτεία
οφείλει στο ΤΣΜΕΔΕ περίπου 400.000.000€)
β. Πληρωμή της βασικής σύνταξης των 360€
από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ, και όχι με
κρατική επιχορήγηση, όπως προβλέπεται για
όλα τα άλλα ταμεία, εκτός του ταμείο των Μέσων Επικοινωνίας, το οποίο όμως διατήρησε
τον κοινωνικό πόρο του «αγγελιοσήμου».
γ. Κοινή διαχείριση των αποθεματικών όλων
των ασφαλιστικών φορέων με δυνατότητα δανεισμού μεταξύ των ταμείων (από τα εύρωστα
στα ελλειμματικά).
Επισημαίνουμε ότι τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ είναι τα μόνα αποθεματικά ταμείου που
δημιουργήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά από τις
εισφορές των μετόχων του και ότι το ΤΣΜΕΔΕ ουδέποτε έλαβε κρατικές επιχορηγήσεις,
και ήταν πάντοτε πλεονασματικό ταμειακά
και αναλογιστικά, η δε πολιτεία, όπως έχουμε
αναφέρει και παραπάνω, του οφείλει περίπου
400.000.000€.
δ. Πρόσθετη ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για τους
«παλιούς» ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (μέχρι
και 31.12.1992) που ασκούν την εμπορική ιδιότητα, και δεν είναι συναφής με το επάγγελμα

του μηχανικού.
2. Νόμος 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015, 1η Ιουλίου
2011
Παράλογη αύξηση των εισφορών των ασφαλισμένων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,
χωρίς προηγούμενη αναλογιστική μελέτη, και
χωρίς καμία μα καμία απαίτηση κάλυψης ταμειακής ανάγκης του ταμείου.
Επισημαίνουμε, ότι αμέσως μετά την ψήφιση του
νόμου στις 14 Ιουλίου, ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κουτρουμάνης, εξέδωσε εγκύκλιο, που απαιτεί από το ταμείο μας
να προσαρμόσει τις ασφαλιστικές μας εισφορές
στα νέα δεδομένα, θεωρώντας ως περιττή την
προβλεπόμενη δική του υπουργική απόφαση,
και την απλή γνωμοδότηση (όχι σύμφωνη γνώμη)
του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Πρόσθετα, υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους,
ότι τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεν
την ξέχασε ή την «παρέκαμψε» μόνο ο υπουργός, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ
κ. Γιάννης Γαμβρίλης στη διάρκεια της επίσημης τηλεφωνικής ενημέρωσης στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΤΚΜ, μιλώντας για ένα απλό
πόλεμο χαρακωμάτων για την αγορά του χαρτιού εκτύπωσης των νέων ενταλμάτων πληρωμής
των εισφορών μας, με το αρμόδιο υπουργείο.
Τέλος, και όπως είναι γραμμένος ο νόμος, είναι σαφές και νομικά βέβαιο, ότι το ΤΣΜΕΔΕ
πρέπει να κατατάξει τους ασφαλισμένους του
ανάλογα με το χρόνο ασφάλισής τους στις 5
προβλεπόμενες ασφαλιστικές κατηγορίες.
Στην προαναφερόμενη εγκύκλιο, αφήνεται ένα
σχετικό παράθυρο στην πρώτη φάση εφαρμογής του νόμου, να καταταγούν όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν διανύσει τουλάχιστον 3 χρόνια στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.
Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης … για μία νέα μάχη
χαρακωμάτων …..με αύξηση των εισφορών
μας (σε πρώτη φάση και μετά τα πρώτα 3 χρόνια) μόνο κατά 26%, στο εκπληκτικό ποσό των
423€ το μήνα !!!
Πρέπει να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη
νομοθετική ρύθμιση, πέρα από το γεγονός ότι
μεταφέρει το κομμάτι της τριμερούς χρηματοδότησης, που καταργήθηκε με τον προηγούμενο νόμο (3863/2010) από το κράτος στους
ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993, προετοιμάζει εμμέσως πλην σαφώς το έδαφος για την
ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών στον ΟΑΕΕ, γιατί:
i) Οι 5 ασφαλιστικές κατηγορίες, είναι ήδη θεσμοθετημένες και ισχύουν στον ΟΑΕΕ.
ii) Η εισφορά για το νέο κλάδο ανεργίας που
λειτουργήσει στον ΟΑΕΔ, αφορά τον ΟΑΕΕ και
θα τον πληρώνουμε και εμείς.
iii) Τόσο με διάταξη του νόμου 3863/2010, όσο
και με διάταξη του νόμου 3996/2011, επιβάλλεται πλέον η πρόσθετη υποχρεωτική ασφάλιση των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ (μέχρι 3112-1992), που ασκούν την εμπορική ιδιότητα,
στον ΟΑΕΕ.
Υπενθυμίζουμε ότι για τη συγκεκριμένη διάταξη ο κ. Κουτρουμάνης είχε δεχτεί πιέσεις για
να την αποσύρει, αλλά εκείνος την επανέφερε
και στον συγκεκριμένο νόμο, επιβεβαιώνοντάς
την ουσιαστικά.
3. Νόμος 3996/2011 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις, 5η Αυγούστου 2011.
α. Παράλληλη Ασφάλιση ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ
Ο νόμος (σε συνδυασμό με τον ισχύοντα νόμο
3863/2010) προβλέπει υποχρεωτική πρόσθετη ασφάλιση και στον ΟΑΕΕ, για τους μηχανικούς που έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση του
ΤΣΜΕΔΕ μέχρι και την 31-12-1992 και δεν
ασκούν συναφές με το επάγγελμα του μηχανικού δραστηριότητα.
β. Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τους μισθωτούς μηχανικούς, και
όχι από τους εργοδότες.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
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ν.2084/1992 και των π.δ. 124/1993, 125/1993
και 126/1993, (όπως κάθε φορά διαμορφώνεται) για τους από 1/1/1993 και εφεξής μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α., η προβλεπόμενη εισφορά για όλους τους Τομείς
του Ταμείου υπολογίζεται επί των καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να
υπολείπονται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής
κατηγορίας (περίπου 700€ / μήνα).
Με το συγκεκριμένο νόμο αναγνωρίζεται στους
εργοδότες το δικαίωμα, όχι μόνο να προσλαμβάνουν μηχανικούς με μισθό λιγότερο των
700€ / μήνα, αλλά και η διαφορά των εισφορών να καταβάλλεται από τους ίδιους τους μισθωτούς συναδέλφους.
Συγκεκριμένα: «Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων των οποίων οι αποδοχές υπολείπονται
του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας,
οι διαφορές που προκύπτουν στην εισφορά
ασφαλισμένου και εργοδότη καταβάλλονται
από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους, και σε τρεις
κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις, εφόσον το
οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα € 150,00.»
Τα σχόλια για τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, δικά σας!!!
γ. Συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά
Καταργείται νομοθετικά το δικαίωμα των συναδέλφων μηχανικών - μητέρων – με ανήλικα
παιδιά για πρόωρη συνταξιοδότηση.
Συγκεκριμένα, στο τέλος της περίπτωσης δ της
παρ. 17 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ
115, Α), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή στους φορείς
αυτοαπασχολούμενων, για τους οποίους προβλέπεται από καταστατικές ή γενικές διατάξεις η συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισμένων τους ως μητέρων ανήλικων τέκνων.»
Πρέπει να επισημανθεί, ότι το παραπάνω δικαίωμα το διατηρεί ο τομέας των νομικών,
που επίσης ανήκουν – ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ
και ότι οι αρχές της ισονομίας και της ισότητας που πηγάζουν από το Σύνταγμά μας καθιερώνουν την υποχρέωση συνολικής εφαρμογής, ανεξαιρέτως την πρόθεση επί μέρους
ασφαλιστικών ταμείων και της καταστατικής
ερμηνείας των ασφαλιστικών συμβάσεων.
Και ενώ μετά την ψήφιση των παραπάνω νόμων φαινόταν να ολοκληρώνεται ο κύκλος
των «ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων» της
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια κατατέθηκαν δύο νέοι νόμοι (Νόμος 4002 / 2011 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη
δημοσιο - νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού
και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Νόμος 4024 / 2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015) που
τροποποιούν πλείστες ασφαλιστικές διατάξεις ακόμη και του εφαρμοστικού νόμου του
μεσοπροθέσμου, που είχαν ψηφιστεί ακριβώς πριν ένα μήνα.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:
α. Η προβλεπόμενη εισφορά των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ αποδίδεται στον ΟΑΕΔ έως
31.12.2011 ανεξαρτήτως εάν αυτά τα ποσά
έχουν εισπραχθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή
από το φορέα (νόμος 4024, Άρθρο 2, παρ.8, 27
Οκτωβρίου 2011).
Δηλαδή την ώρα και πάντα σύμφωνα με την
επίσημη τηλεφωνική ενημέρωση του προέδρου του ΤΣΜΕΔΕ κ. Γιάννη Γαμβρίλη στην
αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΤΚΜ διαπραγματευόταν με τον κ. Κουτρουμάνο τη λειτουργία του
κλάδου ειδικών παροχών από το ΤΣΜΕΔΕ, και
όχι από τον ΟΑΕΔ, η κυβέρνηση στον ίδιο κρίσιμο χρόνο - 27 Οκτωβρίου 2011 - νομοθετούσε για την υφαρπαγή του συγκεκριμένου ποσού, αναδρομικά από τα αποθεματικά μας !!!
β. Σύμφωνα με δημόσια δήλωση του προέδρου
του ΤΣΜΕΔΕ Γιάννη Γαμβρίλη στην αντιπροσω-

πεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι προβλεπόμενες αυξημένες εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών του νόμου 3986/2011 θα έχουν
αναδρομική ισχύ από 1.7.2011, ανεξάρτητα την
πρόβλεψη του συγκεκριμένου νόμου που τις
ορίζει από 1.1.2012 !!!
Τέλος και σε σχέση με τα αποθεματικά του
ΤΣΜΕΔΕ, και τα δημοσιεύματα του τύπου
«περί κουρέματος», δεν μπορούμε να μην χαρακτηρίσουμε τουλάχιστον ως απαράδεχτο και
ταυτόχρονα επικίνδυνο το δημοσίευμα, στην
πρώτη σελίδα του επίσημου newsletter του
ΤΕΕ στις 8/11/2011 με τίτλο «Οι επιπτώσεις
στα ταμεία από το κούρεμα-Αδύναμος κρίκος
το Ασφαλιστικό», που ουσιαστικά προεξοφλεί
τη χρεωκοπία του ΕΤΑΑ και του ΤΣΜΕΔΕ.
Προτάσεις – Δράσεις
Σήμερα – όχι αύριο - αποτελεί το ελάχιστο και
ταυτόχρονα ουσιώδες καθήκον μας με στοχευμένες ενέργειες και δράσεις να μπλοκάρουμε
τις συγκεκριμένες εξελίξεις.
Το άλλοθι του Μνημονίου και η υποταγή στις
απαιτήσεις της «τρόϊκας» του πολιτικού προσωπικού της χώρας, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι για την ηγεσία των μηχανικών και της διοίκησης του ασφαλιστικού
μας φορέα.
Σήμερα, και μετά τον καταιγισμό των νομοθετημάτων που έχουμε «δεχθεί», σε συνδυασμό
με το εκρηκτικό οικονομικό μείγμα που βιώνουμε καθημερινά, και έχει διαμορφωθεί από
την ανεργία, τους ανεξόφλητους λογαριασμούς
του δημοσίου και τις δυσβάστακτες - υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ,
θα έπρεπε, όχι απλά και να δίνουμε τη μάχη
για τη μείωση των εισφορών και την επιβίωση
του ταμείου μας, αλλά να έχουμε ήδη κορυφώσει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μας
προς κάθε κατεύθυνση (Υπουργείο Εργασίας,
Τράπεζα Ελλάδος, νομικές προσφυγές).
Πρέπει η κεντρική διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου και οι διοικήσεις του ασφαλιστικού μας φορέα Ε.Τ.Α.Α. και ΤΣΜΕΔΕ
• να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των ασφαλιστικών μας
εισφορών τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα
και τη διασφάλιση των αποθεματικών του
ΤΣΜΕΔΕ, που αποτελεί την αναγκαία συνθήκη
για τη βιωσιμότητά του
• να απαιτήσουν να τερματιστεί η ανεξέλεγκτη
κακοδιαχείριση των αποθεματικών μας από
την Τράπεζα της Ελλάδος
• να απαιτήσουν την άμεση λειτουργία του θεσμοθετημένου κλάδου των Ειδικών Παροχών,
ώστε να μπορούμε να ενισχύσουμε οικονομικά
και να «πληρώσουμε» τις ασφαλιστικές εισφορές των νέων, των άνεργων και των στρατευμένων συναδέλφων μας
• να προχωρήσουν σε άμεσες και δυναμικές
αντιδράσεις του κλάδου, τόσο σε πολιτικό όσο
και σε νομικό επίπεδο
Εμείς, συμβάλλοντας για άλλη μία φορά νηφάλια, ουσιαστικά και υπεύθυνα στη θωράκιση
του ενιαίου μετώπου των μηχανικών, δηλώνουμε ξεκάθαρα και προς κάθε κατεύθυνση
ότι στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις
αποφάσεις, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες των οργάνων της κεντρικής διοίκησης του
ΤΕΕ και του ασφαλιστικού μας φορέα, που θα
ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο.
Παράλληλα, το επόμενο χρονικό διάστημα
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία ενημέρωσης
των συναδέλφων για τα θέματα του ασφαλιστικού μας φορέα και θα ζητήσουμε μέσω του
blog μας (http://dkmtkm.com/wordpress) τις
απόψεις και τις προτάσεις τους για ζητήματα
που αφορούν τέσσερις θεματικούς άξονες:
1.Πολιτικές πρωτοβουλίες.
2.Νομικές ενέργειες.
3.Μορφές κινητοποιήσεων του κλάδου.
4.Διαμόρφωση πρότασης για ένα πραγματικά
αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο ταμείο ασφάλισης.
Σημείωση: Μακριά από εμάς τα συμφέροντα
των φαρμακοποιών και των φαρμακοβιομηχα-

νιών, την αγωνία των συναδέλφων μεταφέραμε στο συγκεκριμένο ψήφισμα, ώστε σε μια
τόσο δυσμενή οικονομική περίοδο να μπορούν
προμηθευτούν τη φαρμακευτική τους αγωγή.
Άλλωστε, όπως επισημάναμε τη δημόσια δήλωση του προέδρου του ΤΣΜΕΔΕ κ. Γιάννη
Γαμβρίλη για λύση του συγκεκριμένου θέματος
μέχρι την Παρασκευή 11/11, άλλο τόσο επισημαίνουμε τη λύση του προβλήματος, το οποίο
άλλωστε για άλλη μία φορά λύθηκε πολιτικά
και όχι λογιστικά.
Πόσο ακόμα έπρεπε να περιμένουν οι συνάδελφοι για την προσωπική παρέμβαση του κ.
Γαμβρίλη;
(ολόκληρη η ανακοίνωση της ΔΚΜ/… στην
ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ ….)
n ΠΑΣΚ–ΔΜ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ
Μετά τη λεπτομερή ενημέρωση από μέρους
του Προέδρου του ΤΣΜΕΔΕ συναδέλφου Ι.
Γαμβρίλη, στον οποίο η ΠΑΣΚ – ΔΜ έθεσε όλα
τα καυτά για τους μηχανικούς ερωτήματα, και
τη συζήτηση του θέματος στην 10η συνεδρίαση
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, θεωρούμε
ότι συμφωνήσαμε όλοι στην κρισιμότητα των
ζητημάτων που αφορούν στα αποθεματικά
του Ταμείου, στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και στο σύστημα αλληλεγγύης στους
άνεργους μηχανικούς, καθώς και στην αναγκαιότητα να επιλυθούν ΑΜΕΣΑ τα προβλήματα της καθημερινής και ουσιαστικής εξυπηρέτησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
των ασφαλισμένων.
Συμφωνήσαμε ακόμη ότι είναι απαραίτητη η
ενημέρωση όλων των συναδέλφων, η ανάληψη
αποτελεσματικών πρωτοβουλιών και η συντονισμένη κινητοποίησή μας.
Θα περιμέναμε το ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ να απηχεί την παραπάνω
κοινή συνισταμένη και να αποτελεί:
Α) Το έναυσμα για τους συναδέλφους μας στην
Κεντρική Μακεδονία να ενημερωθούν για την
κατάσταση στο Ταμείο μας
Β) Την δημόσια τοποθέτησή μας ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμβιβαστούμε με την
άδικη συρρίκνωση της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ, ούτε να αποδεχθούμε την εξωφρενική αύξηση των εισφορών, στην οποία δεν μπορούμε
ούτως ή άλλως να αντεπεξέλθουμε.
Γ) Την έκφραση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ των μηχανικών μπροστά στα μεγάλα προβλήματα, αλλά
και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.
Με έκπληξή μας, όμως, το τελικό κείμενο
ψηφίσματος φαίνεται ότι μόνο σκοπό έχει τη
δημιουργία εντυπώσεων, την άγονη αντιπολίτευση στο ΤΕΕ και τη μετάθεση στόχου, γιατί
τελικά απευθύνεται σε λάθος αποδέκτη.
Όταν στο ΤΕΕ με σοβαρότητα, πριν 2 χρόνια,
αποφασίσαμε να συνεργαστούμε πάνω σε όσα
μας ενώνουν για να αντιμετωπίσουμε τη διαφαινόμενη τότε κρισιμότητα της κατάστασης,
τώρα, ποιος παίρνει την ευθύνη να εισάγει διχαστικές λογικές και να μεταθέσει τη συζήτηση από το πραγματικό πεδίο της αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων στο πεδίο
του εντυπωσιασμού;
Πότε επιτέλους θα σταματήσει ο λαϊκισμός;
Η ΠΑΣΚ–ΔΜ ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συμβάλει υπεύθυνα και με ενωτική διάθεση στην ανάληψη
αποτελεσματικών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ και του
δικαιώματος των μηχανικών στην ασφάλιση,
καθώς και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Ταμείου.
Καλεί τον Πρόεδρο του ΤΕΕ να ενημερώσει
επίσημα όλους τους συναδέλφους για τις
ενέργειες στις οποίες έχει μέχρι τώρα προβεί και να προτείνει ένα πλαίσιο δράσεων το
οποίο θα συνδιαμορφωθεί με τα Περιφερειακά Τμήματα για να μπορέσουμε με όλες τις
δυνάμεις μας, συντονισμένα, να φέρουμε
αποτελέσματα. n
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O ΑΝΘΡΩΠΙNΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
του Βασίλη Καρκατσέλη, Καλ. Διευθυντή του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσ/νίκης
Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πισήναπιμετο του
Κμτρπιαιζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα μσέα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι
στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι
σε τχίυεας θιέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε
τις λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί
ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα
γάμρμα κθάε λξέη αλλά την λξέη σαν σνύλοο.
Ατίπτσυεο ε;
Γιατί να μην είναι το ίδιο και για τη φωτογραφία;
Όταν ο δημιουργός μίας έκθεσης δεν έχει φροντίσει επισταμένως για την ορθή γραμματική
και σύνταξή της, όλα τα εκθέματα μπορούν
να διαβάζονται με τον ίδιο παραπάνω τρόπο,
επιφανειακά, διορθωτικά. Αυτός που αφήνει
κενά, ας ξέρει ότι ενδέχεται να εισπράξει αυτόματη διόρθωση. Ο κάθε ένας από εμάς (σαν
επισκέπτης ή θεατής μίας έκθεσης) είτε είναι
σωστά αρθρωμένη, είτε, και κυρίως τότε, δεν
είναι, την διαβάζει και την συμπληρώνει κατά
το δοκούν, σύμφωνα με αυτά που έχει μέσα
του. Κοιτά μόνο την αρχή και το τέλος της κάθε
εικόνας και προσθέτει το νόημα που νομίζει
αυτόματα ο εγκέφαλος ότι ήθελε να εκφράσει
ο φωτογράφος. Όλοι ξέρουμε, υποτίθεται, τον
γύρω μας κόσμο και άρα, μπορούμε αυτόματα

να διορθώνουμε τους λάθος αναγραμματισμούς
του καλλιτέχνη, τα τυπογραφικά σφάλματα της
εικόνας. Γίνονται διορθώσεις (από το φτωχό
μας το μυαλό) ακόμα και εκεί που δεν θα έπρεπε, εκεί που κάποιο λόγο έχει ο δημιουργός για
αυτή τη δήθεν ανωμαλία.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους
οποίους πολλές εκθέσεις μας φαίνονται ίδιες
και άνευ ενδιαφέροντος, γιατί τις διορθώσαμε
μέσα μας, όπως ο αυτόματος ξέρει. Μέχρι να
συζητήσουμε αυτά που είδαμε ή νομίσαμε πως
είδαμε με κάποιον έξω από εμάς. Μπαίνουμε
κάπου μόνοι και βγαίνουμε μόνοι. Γυρίζουμε
σπίτι και ένα κενό μέσα μας. Η επίσκεψη χαμένος χρόνος, ανέμπνευστος. Ήταν; Φταίει η
έκθεση και η ανεπάρκεια του καλλιτέχνη ή η
μοναξιά μας; Δίχως έναν καλό συνομιλητή στα
περί τέχνης, δύσκολα θα απαντήσουμε, γιατί
τα περισσότερα πάνε χαμένα, τα διόρθωσε το
φτωχό μας το μυαλό, κατά πως εκείνο ξέρει. Τα
ερωτήματα και οι ανατροπές παράγονται εξωγενώς ευκολότερα και ένας καλός συνομιλητής
μπορεί, ίσως, να τα διατυπώσει.
Χρειάζεται πολύς κόπος, πολλή σκέψη για να
βαδίσουμε πέραν αυτού του διορθωτικού αυτοματισμού, για να βαδίσουμε σε πεδία ανεξερεύνητα από την έως τώρα γνώση μας. Απαιτείται

συνεχής αγώνας για κριτική τοποθέτηση επί παντός. Ένα καλό εργαλείο για αυτό τον σκοπό είναι
ο διάλογος ισότιμων ελεύθερων συνομιλητών.
Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω, πως η οικιοθελής ένταξη σε ομάδες κοινού θεωρητικού και
φιλοσοφικού καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος μόνο
θετικά στοιχεία μπορεί να προσδώσει. Ο λόγος
μας οικοδομείται και οικοδομεί, αρθρώνεται
καθώς χρειάζεται να αρθρωθεί, βελτιώνεται
καθώς βελτιώνει, διατυπώνει απόψεις καθώς
ερωτάται και ερωτά καθώς απαντά. Τα συμπόσια
της κλασσικής Ελλάδας είναι μια σχολή επ’ αυτού. Και η πιο ιερή αλήθεια θα πρέπει, σαν έλθει
η ώρα, να αποδείξει την ιερότητά της, θα είναι
υποχρεωμένη, σαν χρειαστεί, να απαντήσει πειστικά στα ερωτήματα που την αμφισβητούν.
Η εξέλιξη της φωτογραφίας στην Ελλάδα του
21ου αιώνα έχει μεγάλη ανάγκη από έναν βαθύ
και συνεχή διάλογο για την ουσία της, ένα διάλογο μεταξύ ισότιμων εμπλεκομένων. Ας μην
μείνει τίποτε όρθιο και εκτός έρευνας, να μην
βρίσκεται τίποτε στο απυρόβλητο ή το περιθώριο. Και φυσικά, σε αυτόν το διάλογο δεν
συμμετέχουν μόνο φωτογράφοι. Αυτοί υπάρχει
ο κίνδυνος να διορθώνουν μόνοι τους τα λάθη
σύμφωνα με τον παραπάνω αυτοματισμό.
Και η τέχνη δεν θέλει αυτοματισμούς. n
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2+6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Χρηματοδότηση ύψους 1,44 εκατ. ευρώ για
τη διενέργεια οκτώ αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, που αφορούν την αναμόρφωση περιοχών της Θεσσαλονίκης και τον ανασχεδιασμό
του θαλάσσιου μετώπου της πόλης, εγκρίθηκε
από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΥΠΕΚΑ «Θεσσαλονίκη 2012».
Δικαιούχοι φορείς των κονδυλίων είναι ο Οργανισμός Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) και η Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών
(ΔΕΕΑΠ).
Στις 14 Νοεμβρίου προκηρύχθηκαν οι δύο
πρώτοι διαγωνισμοί για την ανάπλαση του
άξονα Αχειροποιήτου - Αγίας Σοφίας και την
ανάπλαση της Βαλκανικής Πλατείας. Θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι με διαφοροποίηση
στους χρόνους παράδοσης, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε περισσότερους από έναν διαγωνισμούς.
Ειδικότερα οι τρεις από τους διαγωνισμούς,
για τους οποίους εγκρίθηκε η διάθεση 444.800
ευρώ, με δικαιούχο φορέα τη ΔΕΕΑΠ, αφορούν την ανάπλαση του άξονα Αχειροποιήτου
- Αγίας Σοφίας από την οδό Φιλίππου μέχρι τη
λεωφόρο Νίκης, συμπεριλαμβανομένων των
πλατειών Αγίας Σοφίας και Μακεδονομάχων
και του περιβάλλοντος χώρου των βυζαντινών
ναών και του ιερού ναού Γρηγορίου Παλαμά
(Μητρόπολη), τη διαμόρφωση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού
συνόλου του Επταπυργίου στην Aνω Πόλη, την
ανάπλαση - ανάδειξη της Βαλκανικής Πλατείας στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Στρεμπενιώτη του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
Επιπλέον, εγκρίθηκε η διάθεση 1.000.000
ευρώ με δικαιούχο φορέα τον ΟΡΘΕ για τη
διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ανασχεδιασμού του θαλάσσιου μετώπου στις εξής
πέντε επιμέρους περιοχές: Αξιός Ποταμός Γαλλικός Ποταμός, Γαλλικός Ποταμός - Λιμάνι
Θεσσαλονίκης, Ποσειδώνιο και Μέγαρο Μουσικής - Μικρό Eμβολο (Καραμπουρνάκι), Μίκρα Καλαμαριάς - Αεροδρόμιο «Μακεδονία»,
Αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Μεγάλο Eμβολο.
Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση στην πόλη για την παραγωγή μελετών,
από την εποχή της ανακήρυξης της Θεσσαλονίκης ως «πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης».
Οι δύο πρώτοι διαγωνισμοί
Α. Ο πρώτος σύνθετος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός αφορά στην «Ανάπλαση του άξονα
Αχειροποιήτου - Αγίας Σοφίας» και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου σύνθετου πόλου
υπερτοπικής σημασίας για το αστικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των μελετών
ορίζεται η Παρασκευή 6 Απριλίου 2012. Στην
επταμελή Κριτική Επιτροπή θα συμμετέχει
εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης και το
πρώτο βραβείο που θα απονεμηθεί ανέρχεται σε 39.627 ευρώ. Στις ομάδες μελέτης θα
συμμετέχουν αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι, γεωπόνοι και μηχανολόγοι μηχανικοί και η αμοιβή
των μελετητών για την εκπόνηση του συνόλου
της μελέτης προεκτιμάται σε 463.409 ευρώ.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα υποστηρίξει το
διαγωνισμό κατ’ αρχήν παραλαμβάνοντας τις

μελέτες στα γραφεία του της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων και διαθέτοντας
χώρο για τη φιλοξενία των συναντήσεων της
Κριτικής Επιτροπής.
Η ανάπλαση αφορά τον άξονα από τη συμβολή
των οδών Φιλίππου και Αγίας Σοφίας έως την
παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, περιλαμβανομένων των πλατειών Μακεδονομάχων και Αγίας
Σοφίας καθώς και των χώρων που περιβάλλουν τους Ναούς, την κατακόμβη και το ιερό
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και το οικοδομικό τετράγωνο της Μητρόπολης και του
Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα (έργο του
Ε. Τσίλλερ). Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του
χώρου απαιτεί την ανάδειξη σημαντικών μνημείων με την παράλληλη προώθηση σύγχρονων
αρχιτεκτονικών και αστικών παρεμβάσεων και
θα αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας για την
ποιότητα της ζωής των πολιτών, ενώ θα προβάλλει την πολυδιάστατη πόλη. Στόχο αποτελεί
και ο περιορισμός του κυκλοφοριακού φόρτου
και της ηχορύπανσης με μετατροπή του άξονα
σε πεζόδρομο ή δρόμο ήπιας κυκλοφορίας,
διοχέτευση στο χώρο των αυξημένων ροών
πεζών -λόγω της λειτουργίας του σταθμού του
μετρό- και οργάνωση της τοπικής κυκλοφορίας, τροφοδοσίας καταστημάτων και στάθμευσης οχημάτων. Οι παρεμβάσεις θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του βιοκλιματικού σχεδιασμού σύμφωνα με το τεύχος που συνοδεύει
την προκήρυξη.
Επίσης προβλέπονται:
• Διαφύλαξη του ελεύθερου κοινόχρηστου
χώρου από την ανεξέλεγκτη κατάληψή του και
δημιουργία θέσεων ανάπαυσης, συγκέντρωσης, αναψυχής και ενημέρωσης
• Ανάδειξη των εισόδων του μετρό στο επίπεδο του πεζοδρομίου
• Πρότυπος σχεδιασμός συστημάτων σκίασης
στις στάσεις πεζών και αστικού εξοπλισμού
• Αναβάθμιση του φωτισμού με εξοικονόμηση
ενέργειας και εγκατάσταση τεχνολογία πληροφόρησης για τα δρώμενα στην πόλη
Β. Ο δεύτερος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
αφορά στην ανάπλαση-ανάδειξη της «Βαλκανικής Πλατείας» στην περιοχή του πρώην
στρατοπέδου Στρεμπενιώτη του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για
σύνθετο διαγωνισμό ιδεών, για την αναβάθμιση του χώρου εκεί όπου διοργανώνεται κάθε
χρόνο η σημαντική πολιτιστική εκδήλωση
«Βαλκανική Πλατεία», με συμμετοχές από
όλες τις χώρες της Βαλκανικής.
Η εκδήλωση έχει δυναμικό, ποικίλο και συνεχώς εξελισσόμενο χαρακτήρα και καταλαμβάνει κάθε χρόνο μεγαλύτερη έκταση.
Στο διαγωνισμό που περιλαμβάνει αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό και κυκλοφοριακό αντικείμενο θα προταθεί η αναδιοργάνωση των χρήσεων γης και του οδικού δικτύου πρόσβασης,
η διαμόρφωση νέων κατασκευών και η αύξηση
των ελεύθερων χώρων και του πρασίνου. Η περιοχή αποτελεί υπερτοπικό πόλο συγκέντρωσης δραστηριοτήτων και εξυπηρετεί τόσο τον
πολιτιστικό θεσμό όσο και την αναψυχή των
κατοίκων.

Η προθεσμία υποβολής μελετών, η οποία θα
γίνει στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, ορίζεται για την Παρασκευή 19 Μαρτίου
2012. Η Κριτική Επιτροπή που θα αξιολογήσει
τις μελέτες στις οποίες θα απονεμηθούν τρία
βραβεία θα είναι πενταμελής και το ύψος του
πρώτου βραβείου ανέρχεται σε 27.000 ευρώ.
Η Προκήρυξη και τα λοιπά στοιχεία και για
τους δύο διαγωνισμούς θα διατίθενται από τα
γραφεία της Δ/νσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών (ΔΕΕΑΠ) στην Αθήνα. n

ΕΞΟΔΟΣ
Βιβλιοπαρουσίαση
ξάνδρεια 2000) και το μυθιστόρημα Σου έχει
μείνει καθόλου περιουσία; (εκδόσεις Αλεξάνδρεια 2008).
Στο νέο του Βιβλίο «Έξοδος» (εκδόσεις Αλεξάνδρεια 2011) πραγματεύεται τα παρακάτω:
Ενώ η Ευρώπη αποσαθρώνεται οικονομικά και
κοινωνικά με ταχύτητα χιονοστιβάδας, ο Α.,
σαραντάρης Έλληνας του Λονδίνου βιώνει συγκλονισμένος τις επιπτώσεις που έχει το τέλος
εποχής στην προσωπική του ζωή. Απολυμένος
από την εταιρεία συμβούλων όπου δούλευε με
σπουδαίες προοπτικές καριέρας μέχρι χθες
και περιφρονημένος από τη γυναίκα που του
παίρνει τα παιδιά τους και γυρίζει στην Ελλάδα, δεν έχει πού να στηριχθεί. Ανεξήγητες
αυτοκτονίες, παλιοί φίλοι που η μοναδική τους
έγνοια είναι να κρύψουν από τους άλλους τη
δική τους καταστροφή, περιβάλλοντα πίσω
στην Αθήνα που λειτουργούν σαν να είναι παγωμένα στο χώρο και στο χρόνο…
Πασχίζοντας απεγνωσμένα να κρατήσει το
κεφάλι του έξω από το νερό, ανακαλύπτει
σταδιακά ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο προσωπικό. Είναι αναγκαίο να συμμαχήσει με τα
πιο απίθανα, για τις μέχρι τώρα συνήθειές του,
πρόσωπα: μια μυστηριώδη, δυναμική Ασιάτισσα που δουλεύει στο Λονδίνο, μια αισθησιακή Αιθιοπέζα στα όρια της πορνείας στην
Αθήνα, τον κουνιάδο του που έχει περάσει τα
περισσότερα χρόνια της ενήλικης ζωής του
κλειδωμένος στο σπίτι των γονιών του. Ο καθένας τους με διαφορετικά κίνητρα, αλλά όλοι
ενωμένοι στον ίδιο σκοπό: να σταματήσουν την
τεράστια μηχανή που απειλεί να καταστρέψει
τον κόσμο όπως τον γνωρίσαμε μέχρι σήμερα
και μαζί μ’ αυτόν τις δικές του προοπτικές για
μια καλλύτερη ζωή. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΟΛΘ ΑΕ

«Η κρίση δεν επηρεάζει τον επενδυτικό σχεδιασμό για το λιμάνι»
n Αλεξάνδρα Γούτα
Λόγοι εθνικοί επιβάλλουν τη διατήρηση του
συμβατικού λιμένα υπό
κρατικό έλεγχο, καθώς
το 50% των φορτίων που
διακινούνται μέσω αυτού
προέρχονται ή προορίζονται για τα Σκόπια.
Συνεπώς, σε περίπτωση
παραχώρησής του σε
ιδιώτη θα μπορούσαν
Σκοπιανά συμφέροντα να
αποκτήσουν τον έλεγχό
του
H είσοδος ιδιώτη στο
ΣΕΜΠΟ είναι απόφαση
στρατηγικού χαρακτήρα, που ανήκει στο
βασικό μέτοχο, δηλαδή
στο ελληνικό δημόσιο.
Θεωρούμε τη συμμετοχή
ιδιωτών κάτι απαραίτητο
για την ανάπτυξη. Όπως
θεωρούμε ότι το λιμάνι
θα πρέπει να μείνει στον
έλεγχο του δημοσίου,
ώστε να βάζει και να
ελέγχει τους κανόνες
Το 2014 η μαρίνα ελλιμενισμού 215 σκαφών
αναψυχής στο λιμάνι
της Θεσσαλονίκης θα
είναι πραγματικότητα.
Ο τουρισμός σκαφών
αναψυχής είναι ένα
ιδιαίτερα ακριβό είδος
και οι τουρίστες που το
επιλέγουν, διαθέτουν
υψηλά εισοδήματα, άρα
η μαρίνα θα αποτελεί
σημαντική πηγή εσόδων
για την πόλη

Από την πλατεία Αριστοτέλους, ο περαστικός
μπορεί να δει ένα μικρό «Μονακό»: πάνω από
200 σκάφη αναψυχής αραγμένα στο λιμάνι
και τρία κρουαζιερόπλοια μεγαθήρια, αγκυροβολημένα το ένα δίπλα στο άλλο, μέσα απ’
τα οποία χιλιάδες τουρίστες ξεχύνονται στους
δρόμους της πόλης.
Μπροστά του βλέπει ακόμη την παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, με χαρακτήρα (ξανά)
κοσμοπολίτικο, εκατοντάδες ξενόγλωσσους
διαβάτες να κάνουν τις αγορές τους στα καταστήματα ναυτιλιακών ειδών ή ρούχων ή απλά
να βολτάρουν στο θαλάσσιο μέτωπο, την αναπλασμένη πρώτη προβλήτα και να επισκέπτονται το μουσείο λιμενικής ιστορίας.
Στα «ενδότερα» του συμβατικού λιμανιού, πλοία-«θηρία» χωρητικότητας άνω των
50.000 τόνων, ξεφορτώνουν χύδην φορτία,
ενώ στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) και το κέντρο logistics, οι γερανοί δεν
προλαβαίνουν να μετακινούν χιλιάδες κοντέινερς.
Μπορεί η παραπάνω εικόνα του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης να ακούγεται σήμερα ευφάνταστη, αλλά εκτός απροόπτου θα αποτελεί
πραγματικότητα σε μια πενταετία: μια σειρά
από έργα-κλειδιά για το λιμάνι κινούνται πλέον πρόσω ολοταχώς, παρά τη «φουρτούνα»
της κρίσης.
Στη συνέντευξή του στο «Τ», ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Στέλιος
Αγγελούδης παρουσιάζει τα χρονοδιαγράμματα των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
και εξηγεί γιατί το συμβατικό λιμάνι δεν πρέπει να παραχωρηθεί ποτέ σε ιδιώτη. Επίσης
γιατί, αντίθετα, στο ΣΕΜΠΟ πρέπει να «μπει»
ιδιώτης διαχειριστής, υπό την προϋπόθεση
πάντα ότι το λιμάνι θα μείνει στον έλεγχο του
δημοσίου.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εγχείρημά σας
για την επέκταση και εκβάθυνση του κρηπιδώματος 24 του συμβατικού λιμανιού, ώστε
να είναι σε θέση να υποδέχεται πλοία άνω των
50.000 τόνων;
Ένα λιμάνι προκειμένου να είναι ανταγωνιστικό πρέπει να διαθέτει άρτιες υποδομές και
ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και
να ακολουθεί τις τάσεις της ναυτιλιακής και
λιμενικής βιομηχανίας. Οι υποδομές του λιμένα Θεσσαλονίκης κρίνονται επαρκείς για το
εμπόριο που εξυπηρετούν. Αν όμως θέλουμε
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να κάνει το βήμα
παραπάνω και να διαδραματίσει ουσιαστικά
το ρόλο του διαμετακομιστικού κέντρου της
Βαλκανικής που του αρμόζει, πρέπει να εκσυγχρονίσει τις υποδομές του. Βασικό μειονέκτημά μας είναι ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε πλοία άνω των 50.000 τόνων λόγω
περιορισμών στο διαθέσιμο βύθισμα. Καθώς
όμως το εμπόριο των χωρών της Βαλκανικής
αναπτύσσεται, η χρήση μεγάλων πλοίων για
την επίτευξη οικονομικών κλίμακας κρίνεται
επιτακτική. Επιπρόσθετα οι βασικοί ανταγωνιστές μας κάνουν ήδη κινήσεις για την αύΜε τα έργα που υλοποιούνται στον α’ προβλή- ξηση του βάθους στις προβλήτες τους. Για το
τα, το λιμάνι βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο, αν θέλουμε να
πόλη: υπάρχει σχεδιασμός για την περαιτέρω υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη στο λιμάνι της
ενσωμάτωσή του στη λειτουργία της Θεσσα- Θεσσαλονίκης, ότι πρέπει να προχωρήσουμε
λονίκης;
στην εκβάθυνση του βασικού κρηπιδώματος
Στόχος της διοίκησης που ανέλαβε τον Μάιο του λιμένα που εξυπηρετεί πάνω από το 50%
του 2010 ήταν να «ανοίξει» το λιμάνι της Θεσ- της ετήσιας διακίνησης συμβατικού φορτίου,
σαλονίκης στην πόλη, τους κατοίκους και τους το οποίο είναι το κρηπίδωμα 24. Βρισκόμαστε
επισκέπτες της. Ιδιαίτερα η α’ προβλήτα, στην στο στάδιο της προμελέτης ώστε να εξετάσουοποία δε γίνονται λιμενικές εργασίες, ενώ με το βάθος το οποίο θα πρέπει να διαθέτει το
υπάρχουν σημαντικές πολιτιστικές και συνε- κρηπίδωμα 24. Στην συνέχεια θα γίνει η μελέδριακές υποδομές. Σε αυτή την κατεύθυνση τη που θα μας υποδείξει τον πλέον κατάλληλο
ήδη έχουν απομακρυνθεί τα αυτοκίνητα, έχουν τρόπο επίτευξης αυτού του βυθίσματος.
μετακομίσει οι υπηρεσίες του λιμενικού σώματος, ενώ ολοκληρώνεται μέχρι τα τέλη Νοεμ- Πότε θα δημοπρατηθεί το έργο και πώς θα
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του έργου κα- βρίου η ήπια ανάπλαση. Επίσης, τον ίδιο στόχο χρηματοδοτηθεί;
τασκευής και λειτουργίας της μαρίνας στην της στενότερης διασύνδεσης του λιμανιού με Θεωρώ ότι εντός του 2012 θα είμαστε σε θέση
την Θεσσαλονίκη και τους πολίτες εξυπηρετεί να προκηρύξουμε το έργο. Η χρηματοδότησή
πρώτη προβλήτα της ΟΛΘ ΑΕ;
Ο διαγωνισμός βρίσκεται στην τελική του φάση. το πρόγραμμα για τα σχολεία «Γνωρίζω το λι- του θα γίνει από ιδία κεφάλαια της ΟΛΘ Α.Ε.
Ελπίζουμε ότι σε τρία χρόνια η μαρίνα θα είναι μάνι», που οργανώνει η ΟΛΘ με το Ολυμπιακό Αν παραστεί όμως ανάγκη μπορούμε να δαμια πραγματικότητα, με αποτέλεσμα η εικόνα Μουσείο και υπό την αιγίδα του δήμου Θεσ- νειστούμε και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
του θαλάσσιου μετώπου του κέντρου της Θεσ- σαλονίκης. Ήδη οι επισκέψεις των μαθητών Επενδύσεων.
έχουν ξεκινήσει και τα παιδιά ενημερώνονται
σαλονίκης να αλλάξει προς το καλύτερο.
για τη λειτουργία του λιμανιού και έχουν την
Υπάρχουν δήμοι ανά τον κόσμο, που συντη- ευκαιρία να παρακολουθήσουν «ζωντανά» λιρούνται κυριολεκτικά εξολοκλήρου από τα μενικές δραστηριότητες. Ο μέχρι τώρα σχεδιέσοδα λειτουργίας μαρίνων. Έχετε κάνει κά- ασμός της διοίκησης στοχεύει στην περαιτέρω
ποια μελέτη, σε σχέση με τα έσοδα που θα ενδυνάμωση της σχέσης πόλης-λιμένα, μέσω
μπορεί να αποφέρει στη Θεσσαλονίκη και το της δημιουργίας και λειτουργίας ενός μουσείου ναυτιλιακής και λιμενικής ιστορίας. Το μουλιμάνι η λειτουργία της μαρίνας;
Για την ΟΛΘ Α.Ε. η λειτουργία της μαρίνας ανα- σείο θα αποκαλύπτει στους επισκέπτες του την
μένεται να αποφέρει σημαντικά έσοδα κάθε σημασία της ναυτιλίας αλλά και του λιμένα της
Θεσσαλονίκης στην κοινωνικοοικονομική ζωή
της πόλης στο πέρασμα των χρόνων.
χρόνο, κυρίως ως αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης του χώρου τόσο στην χερσαία όσο και
στην θαλάσσια λιμενική ζώνη. Δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση μεγέθους αλλά πιστεύω ότι θα
αποτελούν μία σημαντική πηγή εσόδων για τον
οργανισμό ως αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης
της ακίνητης περιουσίας του. Ο ανάδοχος του
έργου θα χρησιμοποιεί εκτός από την θαλάσσια περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί η
μαρίνα και μία σημαντική έκταση 9 στρεμμάτων εντός του λιμένα για την παραχείμαση των
σκαφών αλλά και δύο κτίρια στον Α’ προβλήτα,
υποστηρικτικά της λειτουργίας της μαρίνας.
Για την πόλη τα μεγέθη θα είναι σημαντικά
μεγαλύτερα, καθώς ο θαλάσσιος τουρισμός
και ιδιαίτερα ο τουρισμός σκαφών αναψυχής
είναι ένα ιδιαίτερα ακριβό είδος του τουρισμού
και οι τουρίστες που το επιλέγουν, διαθέτουν
υψηλά εισοδήματα. Εκτός από την τόνωση της
τοπικής αγοράς μέσω της κατανάλωσης ναυτιλιακών ειδών και υπηρεσιών, οι χρήστες της
μαρίνας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες θα αποτελούν μία σημαντική πηγή εσόδων για τα καταστήματα της πόλης.
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Έχετε πει ότι το συμβατικό λιμάνι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραχωρηθεί σε
ιδιώτη. Γιατί;
Το συμβατικό λιμάνι σε αντίθεση με το Σταθμό
Εμπορευματοκιβωτίων διακινεί κυρίως πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες της περιοχής. Η
άποψή μου είναι ότι αυτή η λειτουργία η οποία
διασφαλίζει την λειτουργία της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας (όπως η χαλυβουργία
και η βιομηχανία τσιμέντου) πρέπει να διατηρηθεί υπό κρατικό έλεγχο. Επιπρόσθετα λόγοι
εθνικοί επιβάλλουν την διατήρησή του υπό
κρατικό έλεγχο, καθώς το 50% των φορτίων
που διακινούνται μέσω του συμβατικού φορτίου προέρχονται ή προορίζονται για τα Σκόπια.
Συνεπώς σε περίπτωση παραχώρησής του σε
ιδιώτη θα μπορούσαν Σκοπιανά συμφέροντα
να αποκτήσουν τον έλεγχό του.
Εάν προχωρήσει η διάθεση του 23% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ, όπως προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο, ο ιδιώτης επενδυτής θα κληθεί να συμμετάσχει στο επενδυτικό
πρόγραμμα;
Αυτό θα εξαρτηθεί από τους όρους που θα
γίνει η πώληση αυτού του 23%. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος έχει δικαιώματα και
υποχρεώσεις που απορρέουν από το ποσοστό
που κατέχει.

Οι επαφές που έγιναν σε Μαϊάμι και Ισραήλ
για την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων στη
Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι απέδωσαν σε πρώτη φάση. Πόσα κρουαζιερόπλοια προβλέπεται
να δέσουν μέχρι το τέλος του 2011 στην πόλη;
Έχετε κάποια εκτίμηση για το 2012;
Δεδομένων των διεθνών και εγχώριων συνθηκών φέτος πήγαμε καλά. «Έπιασαν» Θεσσαλονίκη 23 Κρουαζιερόπλοια, που μετέφεραν
δεκάδες χιλιάδες τουρίστες, οι περισσότεροι
εκ των οποίων επισκέφθηκαν την αγορά της
Αντίστοιχα, υπάρχει κάποια εξέλιξη για την Θεσσαλονίκης. Η αγορά κρουαζιερόπλοιων είπροσέλκυση στρατηγικού επενδυτή, όσον ναι μια δύσκολη, απαιτητική αγορά. Εξαρχής
αφορά τη δημιουργία και λειτουργία logistic ο στόχος μας ήταν το 2012, οπότε εκτιμούμε
center στο λιμάνι;
ότι η εικόνα θα είναι καλύτερη και τα κρουαΟ σχετικός διαγωνισμός θα γίνει σύντομα. Η ζιερόπλοια ου θα φτάσουν στο λιμάνι μας πεαπόφαση έχει επί της ουσίας ληφθεί, καθώς η ρισσότερα.
δημιουργία logistic center θα προσδώσει υπε- Πάντως το 2011, σε ό,τι αφορά τις αφίξεις επιραξία στις υπηρεσίες που παρέχει η ΟΛΘ ΑΕ βατών κρουαζιεροπλοίων εξωτερικού (εξαιστους πελάτες της. Σε αυτό το κομμάτι η τεχνο- ρουμένων δηλαδή των κρουαζιερόπλοιων που
γνωσία του ιδιωτικού τομέα θεωρείται απαραί- τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιούσαν
τητη για το καλύτερο αποτέλεσμα. Και βέβαια οι κρουαζιέρες κοινωνικού τουρισμού) η αύξηση
ιδιώτες θα επενδύσουν και κεφάλαια.    
αναμένεται να είναι περίπου 20%
ρακτήρα, που ανήκει στον βασικό μέτοχο,
δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο και ειδικότερα
στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και
Ανάπτυξης. H Διοίκηση της ΟΛΘ έχει κάνει
τις εισηγήσεις της. Θεωρούμε τη συμμετοχή
ιδιωτών στις λιμενικές εργασίες κάτι απαραίτητο για την ανάπτυξη. Όπως θεωρούμε ότι
το λιμάνι θα πρέπει να μείνει στον έλεγχο του
δημοσίου, ώστε να βάζει και να ελέγχει τους
κανόνες.

Τα λιμάνια των Βαλκανίων, όπως για παράδειγμα το Δυρράχιο, πατάνε γκάζι, εκμεταλλευόμενα μεταξύ άλλων τα μεγάλα οδικά έργα
που ολοκληρώνονται. «Ψυχρά» μιλώντας,
πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο ανταγωνισμός
για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ποιο περιΗ οικονομική κρίση επηρεάζει κατά κάποιον θώριο έχουμε να ολοκληρώσουμε τα μεγάλα
τρόπο τον όλο επενδυτικό σχεδιασμό της ΟΛΘ έργα, ώστε να μη φτάσουμε στο σημείο που
θα τρέχουμε και δεν θα προλαβαίνουμε;
ΑΕ;
Όχι, για δύο λόγους. Κατ’ αρχήν όπως δείχνουν Αν κάποιος αναλύσει γεωστρατηγικά τα σημεία
τα οικονομικά στοιχεία της ΟΛΘ ΑΕ παρά την όπου λειτουργούν τα λιμάνια που παίρνουν ένα
κρίση υπάρχει σημαντική αύξηση κερδών. Αυτό μέρος από την εμπορική κίνηση και το φορτίο
το στοιχείο σε συνδυασμό με τα σημαντικά τα- της Θεσσαλονίκης τότε θα καταλήξει στο συμειακά αποθέματά μας δίνει τη δυνατότητα να μπέρασμα ότι ο χαρακτηρισμός ανταγωνιστικά
προχωρήσουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα γι’ αυτά τα λιμάνια δεν είναι ακριβής. Η θέση
–υποδομές και ενίσχυση του μηχανολογικού της Θεσσαλονίκης στην καρδιά της νότιας Βαλεξοπλισμού- χωρίς καθυστερήσεις που να κανικής και της νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν
μπορεί να ξεπεραστεί. Δυστυχώς όμως, η πίεοφείλονται σε οικονομικούς λόγους.    
ση στις τιμές –ιδιαίτερα από λιμάνια που δεν
Είχαμε κάποια εξέλιξη στο θέμα της έγκρι- έχουν ούτε υποδομές, ούτε αξιοπιστία- οδήσης, που αναμένετε ως διοίκηση από τον με- γησε ένα μέρος του φορτίου να κινηθεί προς τα
γαλομέτοχο, σε ό,τι αφορά την παραχώρηση εκεί, με αποτέλεσμα σήμερα να συζητάμε για
ανταγωνιστικά λιμάνια. Για μας ούτε τα λιμάνια
του ΣΕΜΠΟ σε ιδιώτη;
Πρόκειται για μια απόφαση στρατηγικού χα- της Αλβανίας, ούτε τα λιμάνια της Βουλγαρίας
μπορούν να θεωρούνται ανταγωνιστικά, ακόμη
κι αν προς τα εκεί έχουμε μια μικρή απώλεια
φορτίου. Φυσικά σε μια δυναμική αγορά όπως
είναι αυτή των θαλασσίων μεταφορών ο ανταγωνισμός είναι κάτι συνεχές που εναλλάσσεται
κι εξελίσσεται. Γι’ αυτό εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να αποκτήσουμε εκείνες τις ταχύτητες κι εκείνη την ποιότητα, ώστε το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει ξανά τον κεντρικό του ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.

Σχεδιάζονται περαιτέρω έργα στο λιμάνι για
την καλύτερη υποδοχή των ίδιων των πλοίων
και των επιβατών τους;
Ήδη η ΟΛΘ ΑΕ έχει βελτιώσει τις εγκαταστάσεις της στον επιβατικό σταθμό. Σήμερα τα
κρουαζιερόπλοια εξυπηρετούνται ικανοποιητικά. Πάντα, όμως, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Δεν αρκεί να φέρουμε τα κρουαζιερόπλοια
στην πόλη, πρέπει και να τα κρατήσουμε.
Ωστόσο, τους προηγούμενους μήνες, όλοι
είδαμε τους επιβάτες τους να κάνουν «σλάλομ» ανάμεσα από στοίβες σκουπιδιών. Πώς
μπορούν να ξεπεραστούν σκόπελοι όπως ο
συγκεκριμένος, που διαμορφώνουν μια αρνητική εικόνα για την πόλη;
Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης κάνει
ό,τι μπορεί για να εξυπηρετούνται όσο γίνεται
καλύτερα οι τουρίστες που φτάνουν στην πόλη
με κρουαζιερόπλοια, αλλά δεν μπορεί να τα
κάνει όλα. Έτσι κι αλλιώς τόσο η προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων, όσο και η εξυπηρέτηση
των τουριστών εντός κι εκτός λιμένος είναι μια
δουλειά πολλών φορέων. Όσοι περισσότεροι
συνεργαστούμε (λιμάνι, αυτοδιοίκηση, αγορά,
επαγγελματίες του τουρισμού κ.λπ.) τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα. Και βέβαια
θα πρέπει να πειστούν οι πολίτες ότι η τουριστική ανάπτυξη της πόλης τελικά είναι προς
όφελος όλων. n

Αν θέλουμε να υπάρξει
περαιτέρω ανάπτυξη στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης
πρέπει να προχωρήσουμε στην εκβάθυνση του
βασικού κρηπιδώματος
24 του λιμένα που εξυπηρετεί πάνω από το 50%
της ετήσιας διακίνησης
συμβατικού φορτίου,
ώστε να υποδέχεται
πλοία άνω των 50.000
τόνων. Εντός του 2012
θα είμαστε σε θέση να
προκηρύξουμε το έργο
Η γεωγραφική θέση
της Θεσσαλονίκης δεν
μπορεί να ξεπεραστεί.
Δυστυχώς όμως, η πίεση
στις τιμές οδήγησε ένα
μέρος του φορτίου να κινηθεί προς άλλα λιμάνια.
Για μας, πάντως, ούτε τα
λιμάνια της Αλβανίας,
ούτε τα λιμάνια της
Βουλγαρίας μπορούν να
θεωρούνται ανταγωνιστικά
Το 2011, σε ό,τι αφορά
τις αφίξεις επιβατών
κρουαζιερόπλοιων εξωτερικού, η αύξηση για τη
Θεσσαλονίκη αναμένεται
να είναι περίπου 20%
Σύντομα θα γίνει διαγωνισμός για το κέντρο
logistics. Η απόφαση
έχει επί της ουσίας
ληφθεί
Η ΟΛΘ ΑΕ παρά την
κρίση έχει σημαντική
αύξηση κερδών. Αυτό
το στοιχείο σε συνδυασμό με τα σημαντικά
ταμειακά αποθέματα
μας δίνει τη δυνατότητα
να προχωρήσουμε το
επενδυτικό πρόγραμμα
χωρίς καθυστερήσεις,
που να οφείλονται σε
οικονομικούς λόγους
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ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Αιτήσεις μέχρι 15 Δεκεμβρίου
Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ σας ανακοινώνει την έναρξη
του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κατάρτισης «Επενδύω στη Γνώση» (Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Κατάρτισης με
δυνατότητα πλήρους χρηματοδότησης από το
ΕΣΠΑ). Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε τεχνικές/κατασκευαστικές επιχειρήσεις, μελετητικά γραφεία και μεταποιητικές επιχειρήσεις
με στόχο την ενίσχυσή τους μέσω δράσεων
συμβουλευτικής και κατάρτισης, για την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.
Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων δύναται να επιδοτηθεί κατά 100% στο πλαίσιο της
πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους,
μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε
περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».
Δικαιούχοι της επιδότησης είναι επιχειρήσεις
που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2011 και απασχολούν 5
εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ).
Επιδοτούνται οι παρακάτω ενέργειες:
Α) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τεχνική βοήθεια, σύνταξη φακέλου
υποβολής, σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου
προσαρμογής της επιχείρησης στις νέες συνθήκες, σύνταξη περιοδικών αναφορών, παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση
για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας κλπ.
Β) Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία
ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση. Οι
επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: δαπάνες κατάρτισης (αμοιβές ΚΕΚ και εκπαιδευτών),
αμοιβές καταρτιζομένων (5€/ώρα κατάρτισης
για κάθε καταρτιζόμενο), δαπάνες επιχείρησης (υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης, γραφική ύλη
ή αποσβέσεις εξοπλισμού κλπ).
Γ) Δημιουργία Νέας Θέσης εργασίας: Για τη
δημιουργία νέας θέσης εργασίας (1 ΕΜΕ),
προβλέπεται η κάλυψη του μισθολογικού κόστους για δώδεκα (12) μήνες μέχρι του ποσού
των 15.000€.
Το Πρόγραμμα Κατάρτισης που προτείνεται
από το ΙΕΚΕΜ και το ΕΜΠ, ανάλογα με τον
κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησής σας
είναι το ακόλουθο:

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται
να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Site: www.iekemtee.gr) υπαγωγής στο πρόγραμμα έως τις
15/12/2011. Εξειδικευμένη ομάδα στελεχών
θα έρθει σε επικοινωνία μαζί τους για το συντονισμό των ενεργειών σύνταξης και υποβοΟι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν λής του Φακέλου της Επιχείρησης στην αρμόνα επιλέξουν το σύνολο ή μέρος των προτει- δια υπηρεσία.
νόμενων σεμιναρίων, υπό την προϋπόθεση Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές δεν επιο συνολικός αριθμός των ωρών κατάρτισης φέρουν οποιαδήποτε δαπάνη για την επιχείνα υπερβαίνει τις 120. Είναι επίσης δυνατή ρηση.
η προσθήκη πρόσθετων σεμιναρίων ανάλογα Επικοινωνία: ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ ΑΕ, Κολωνού 12-14,
με τις ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Τα Αθήνα 104 37, Τηλ. Γραμματείας: 210 5221195,
σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, 210 5221638, Fax: 210 5202849, Site: www.
στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.
iekemtee.gr, Ε-mail: tee_iekem@tee.gr n
& Βιοτεχνικές Μονάδες, 20 ώρες
Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (20
ώρες)
Οργάνωση – Διοίκηση μικρών & πολύ μικρών
επιχειρήσεων με χαμηλό κόστος (20 ώρες)
Εκτίμηση
Ακινήτων
και
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (20 ώρες)

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ
ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε μια πολύ
άσχημη πόλη. Βία, εγκλήματα, κυκλοφοριακό,
ατυχήματα, ναρκωτικά, βρωμιά και γκρίζοι δυστυχισμένοι πολίτες. Και δεν ήταν καμιά μικρή
πόλη, είχε έξι μύρια κατοίκους που είχαν παραδοθεί εντελώς στην μαυρίλα.
Ένα πρωί, ο διευθυντής του Πανεπιστημίου της
πόλης... που ήταν μαθηματικός και φιλόσοφος,
εκεί που πήγαινε στη δουλειά του και βλέποντας την κατάντια της πόλης του, πήρε μια
πολύ κουφή απόφαση. Δήλωσε την παραίτησή
του στο Πανεπιστήμιο, λέγοντας πως ήθελε να
διευρύνει την διδασκαλία του και στα έξι εκατομμύρια κατοίκους. Στους μαθητές του στο
Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής αυτός ήταν γνωστός για τους περίεργους τρόπους διδασκαλίας
του. Για παράδειγμα, μια φορά που επικρατούσε χάβρα στο μάθημα, κατάφερε να επαναφέρει την τάξη κατεβάζοντας τα βρακιά του. Γενικά δηλαδή, εφεύρισκε αστείους και εντελώς
ανορθόδοξους τρόπους για να πετυχαίνει το
σκοπό του και περιέργως, πάντα τα κατάφερνε.
Για την προεκλογική καμπάνια του λοιπόν,
φόρεσε μια στολή σούπερμαν, αυτοχρίστηκε
“υπερπολίτης” και αμολήθηκε στους δρόμους
βάζοντας ταυτόχρονα υποψηφιότητα για δήμαρΤΕΧΝΙΚΕΣ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
χος. Έφερε πολύ γέλιο στον κόσμο αλλά επειδή
- Σεμινάριο
όπως έλεγαν, είχε αρκετά ειλικρινή φάτσα, τον
Τ1. Διοίκηση Έργων, 40 ώρες
ψήφισαν.
Τ2. MS Project, 20 ώρες
Ο καινούριος δήμαρχος όμως δεν είχε καμία
Τ3. Κοστολόγηση Έργων - Μέθοδοι και Έλεγχος
σχέση με τους προηγούμενους.
του Κόστους, 40 ώρες
Η πρώτη του κίνηση ήταν να προσλάβει 20 μίΤ4. Νομοθεσία μελετών & δημ. έργων, 20 ώρες
μους και να τους σκορπίσει στους δρόμους
Τ5. Κτηματολόγιο, 20 ώρες
της πόλης. Η δουλειά τους ήταν να χλευάζουν
Τ6. Ασφάλεια και Υγεία σε Τεχν. Έργα, 30 ώρες
όσους παραβίαζαν τον κώδικα οδικής κυκλοΤ7. Διοίκηση & Έλεγχος Ποιότητας, 30 ώρες
φορίας. Σιγά, θα μου πείτε. Οι πολίτες όμως
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ/ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(που εννοείται στα “τέτοια τους” οι κανόνες
- Σεμινάριο
οδικής συμπεριφοράς), άρχισαν να συμμορΒ1. Διοίκηση Παραγωγής, 40 ώρες
Β2. Διοίκηση & Έλεγχος Ποιότητας, 40 ώρες
φώνονται γιατί αποδείχτηκε πως τους πείραζε
Β3. Κοστολόγηση, 20 ώρες
πολύ περισσότερο η δημόσια κοροϊδία, παρά τα
Β4. Υγιεινή & Ασφάλεια, 20 ώρες
πρόστιμα. Αμέσως μετά, βγήκε σε διάφορες τηΒ5. Διοίκηση προσωπικού, 20 ώρες
λεοπτικές εκπομπές και έκανε ντους κατατσίΒ6. Διοίκηση πωλήσεων–Βασικές αρχές τσιδος live, κλείνοντας την παροχή νερού ενώ
επιτυχημένου μάρκετινγκ, 25 ώρες
σαπουνιζόταν, για να δείξει στους πολίτες πώς
Β7. Εξοικονόμηση Ενέργειας & χρήση μπορούν να εξοικονομούν νερό. Και βουαλά!
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Βιομηχανικές

Η κατανάλωση νερού αμέσως έπεσε.
Όρισε Ημέρα Γυναίκας όπου οι άντρες θα φρόντιζαν τα παιδιά και οι γυναίκες θα έβγαιναν
βόλτα στην πόλη. Αυτό, ήταν ανήκουστο γιατί η
συγκεκριμένη πόλη ήταν πολύ επικίνδυνο μέρος τα βράδια, ενώ οι γυναίκες δεν έβγαιναν
βόλτες σχεδόν ποτέ ως τότε. 700.000 γυναίκες
γέμισαν τους δρόμους πανηγυρίζοντας ενώ
ακόμη και o αρχηγός της αστυνομίας ήταν γυναίκα εκείνο το βράδυ. Το καλύτερο; Μοίρασε
στους πολίτες ταμπέλες με up και down για να
επιδοκιμάζουν ή να αποδοκιμάζουν δημόσια
τις πράξεις των συμπολιτών τους. Πράγμα φυσικά που δεν έχασαν την ευκαιρία να το ξεφτιλίσουν δεόντως αλλά όλως περιέργως, ειρηνικά.
Το ομαδικό κράξιμο ήταν ό,τι έπρεπε τελικά.
Γενικώς σκαρφιζόταν αστείες ή περίεργες καμπάνιες για κάθε τί που ήθελε να πετύχει, όπως
όταν ζήτησε να του τηλεφωνήσει (στο προσωπικό του γραφείο μάλιστα) όποιος πολίτης συναντούσε έστω κι έναν υποδειγματικό ταξιτζή.
Σύντομα, 150 τηλεφωνήματα συντέλεσαν στο
να δημιουργηθεί ομάδα ταξιτζίδων που ο δήμαρχος ονόμασε Ιππότες της Ζέβρας και είχαν
την προσωπική του υποστήριξη. Ίδρυσε επίσης
ταμείο εθελοντικών φόρων για όσους ήθελαν
να δώσουν παραπάνω χρήματα (!) στο δημοτικό
ταμείο. Φυσικά και μάζεψε χρήματα.
Τέλος, προσπαθώντας να δείξει πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη ζωή, ζωγράφισε αστέρια
σε κάθε σημείο θανάτου από τροχαίο στην πόλη,
πράγμα εξαιρετικά έξυπνο γιατί το αποτέλεσμα
ήταν πανέμορφο αλλά και ιδιαίτερα σοκαριστικό.
Όχι, δεν είναι παραμύθι.
Πρόκειται για τον Κολομβιανό Antanas Mockus,
τον δήμαρχο της Μπογκοτά το 1993. Μετά το
πέρας της θητείας του, ο παράξενος αυτός
δήμαρχος, ξεκίνησε διαλέξεις αναλύοντας τα
συμπεράσματά του από το κοινωνικό του πείραμα. Ένα από τα συμπεράσματά του είναι πως η
γνώση δίνει δύναμη αρκεί να καταφέρεις να τη
μεταδόσεις μέσω της τέχνης, του χιούμορ και
της δημιουργικότητας.
Μόνο έτσι οι άνθρωποι αποδέχονται τις αλλαγές... n

23/430
ΤΕΥΧΟΣ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτεκτόνισσα από τεχνική εταιρεία.
Γνώση Ρώσικων. Τηλ 2310 230085.
Αρχιτέκτων από μελετητική εταιρεία
Μαββίδης και συνεργάτες, για συνεργασία σε έργα εσωτερικού και εξωτερικού. 5ετή εμπειρία στην δημιουργία
αρχιτεκτονικών προτάσεων και σε μελέτες εφαρμογής. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD, 3D-Studio Max ή άλλο πρόγραμμα
φωτορεαλισμού. Γνώση Γερμανικών,
επιθυμητή. Βιογραφικό και portfolio,
email: mail@mavvidis.com.
Ηλεκτρολόγος για συνεργασία, από
εταιρεία φωτοβολταϊκών στην Καλαμαριά. Προϋπηρεσία. Τηλ 2310 425295,
694 4714046.
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ενεργειακών και ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών. Βιογραφικό email: cabat@
otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία μελετών
- κατασκευών ΑΠΕ, για το τμήμα μελετών – κοστολόγησης. Γνώση άπταιστων
Αγγλικών. Εμπειρία σε μελέτες φωτοβολταϊκών επιθυμητή. Βιογραφικό Fax
2310 327308, email: info@ecoenergia.
gr.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος νέος,
από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τηλ 2310 557498, Fax 2310
557499, ε-μ, email: kapri@otenet.gr.
Μηχανικός από βιομηχανία παραγωγής
μονωτικών υλικών, για την επάνδρωση
του τμήματος πωλήσεων με έδρα τη
Θεσσαλονίκη και με έδρα τη Θεσσαλία. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικό
email: stefoto@ath.forthenet.gr.
Μηχανικός από κατασκευαστική βιοτεχνία οργάνων παιδικής χαράς και αθλητικών οργάνων στην βιομηχανική ζώνη
της Νέας Σάντας Κιλκίς, ως υπεύθυνο
παραγωγής. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms
Office). Επιθυμητή ή γνώση χειρισμού
CNC. Βιογραφικό Fax 23410 64300,
email: parcotek@otenet.gr.
Μηχανικός από εταιρεία EUROACTION Α.Ε. που δραστηριοποιείται στην
εκπόνηση μελετών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς Ο.Τ.Α,
ιδιωτικούς και δημοσίους οργανισμούς
, για project manager, για θέματα υλοποίησης και διοίκησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Γνώση άπταιστων
Αγγλικών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310
425372, email: nikosb@euroaction.gr.
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας.
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για
ανελκυστήρες και για αναβατόρια, .
Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγοι αριστούχοι κάθε κλάδου
για επώνυμες εταιρείες Γερμανίας,
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Τηλ
0049 216580295, email: elenapapa@
recruityou.de.
Μηχανολόγος από εταιρεία επεξεργασίας ξύλου με έδρα ΒΙ.ΠΕ Σίνδου.
Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, επαγγελματική εμπειρία στην βιομηχανία.
Γνώση Αγγλικών και Γερμανικών, Η/Υ.
Βιογραφικό Fax 2310 795167, email:
info@euroco.gr. Προτεραιότητα στους
έχοντας συστατικές επιστολές.
Πολιτικός Μηχανικός για συνεργασία ή
συστέγαση για τεχνικό γραφείο με σχετική εμπειρία. Τηλ 694 4664398.
Πολιτικός Μηχανικός από εκπαιδευτικό όμιλο. Τηλ 2310 227910.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία

στην ΒΙ.ΠΕ Σίνδου που ασχολείται με
μεταλλικές κατασκευές. Γνώση Η/Υ για
σχέδια κοπής, προγράμματα stucad
– tekla. Τηλ 693 2230790.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων
με εμπειρία στη σύνταξη οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής καθώς
και στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών (Γ.Ο.Κ., - Κ.ΕΝ.Α.Κ.) για
μεταλλικά κτίρια και κτίρια από Ο.Σ.
Βιογραφικό Fax 2310 501235, Τηλ 2310
530470 - 523661, email: sp@gkprojects.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός, για συνεργασία με μελετητικό
γραφείο. εμπειρία σε μελέτες εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων. Τηλ
694 4374439.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία επεξεργασίας ξύλου με έδρα ΒΙ.ΠΕ Σίνδου.
Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, επαγγελματική εμπειρία στην βιομηχανία.
Γνώση Αγγλικών και Γερμανικών, Η/Υ.
Βιογραφικό Fax 2310 795167, email:
info@euroco.gr. Προτεραιότητα στους
έχοντας συστατικές επιστολές.
Mechanical (Construction) Engineer
based in The Netherlands. Code:
GRC / 4994. Job Description: Make
(fine-) mechanical designs, sketches
and provide details regarding specific
requests. Validate the concepts design using calculations. Design and
drawing 3D-drawing programs (solid
edge).Make construction drawings
in 2D. Support the production process internally or with suppliers. You
are involved in the complete process:
from idea to complete product. Direct
feedback between theory and practice. Qualifications: Bachelor or Masters Degree as a Mechanical Engineer.
Preferably 3 years relevant experience
in “fine mechanics” (for example experience in working for an instrument
maker). Also candidates with a mechatronic background are interesting.
Strong theoretical knowledge (formulas).Candidate will have to be able to
turn an idea, trough a 3D and 2D drawings into reality (candidate will need to
show a portfolio).Skills: Candidate will
have to relocate to the Netherlands
with a long term intention. Communicative – proactive - assertive
Senior Engineers based in Netherlands. Code: GRC / 4997. 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 CAD3D,
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 / 4996. 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.
If you find yourself suitable for any of the
above vacancies, please contact with
Mrs Anna Agelidou from Manpower at
2310 230 240

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην
κατηγορία 7, για συνεργασία ή για στελέχωση μελετητικής εταιρείας. Τηλ 697
7466374, email: mmadim@otenet.gr.
Αρχιτέκτων με 6ετή εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια στην σύνθεση. Γνώση Αγγλικών,
Ιταλικών, Γ.Ο.Κ., AutoCAD (2D - 3D),
Photoshop, 3d Studio Max, Illustrator,

για συνεργασία με κατασκευαστικές
εταιρείες και μελετητικά γραφεία. Τηλ
2310 325445, 697 3837826, email: eirinitrypsian i @hotmail.com.
Ηλεκτρολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης, με εμπειρία σε μελέτες υποσταθμών μέσης τάσης και φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων (οικιακά και πάρκα),
για εξωτερική συνεργασία. Τηλ. 697
9017414, email: athanasios.30@
gmail.com.
Μηχανικός με μελετητικό πτυχίο Τάξης Α’ στις κατηγορίες (21) Γεωτεχνικές
μελέτες, (27) περιβαλλοντικές μελέτες,
για συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας.
Τηλ. 699 9409729, email: gmpasd@
teemail.gr
Μηχανικός Περιβάλλοντος, Msc, μέλος ΤΕΕ 2008, με εμπειρία στην διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων, για συνεργασία. Τηλ 693 6171032,
email: kyrxatziv@teemail.gr.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, κάτοχος
27Α, με 3ετή εμπειρία στη διαχείριση
και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εμπειρία σε μετεωρολογικές
και ατμοσφαιρικές μετρήσεις, για συνεργασία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Θράκης. Τηλ 694 4575848,
email: christianapol@gmail.com.
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1996, με ειδίκευση στην ενέργεια και το περιβάλλον
. Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών. για εργασία σε τεχνική εταιρεία ,
τεχνικό γραφείο. Τηλ 2310 272211.
Μηχανολόγος για στελέχωση εταιρείας με ΜΕΚ Α’ ηλεκτρομηχαλογικά,
υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικάενεργειακά. Τηλ 693 6393229., e-mail:
kopdim@hotmail.com. e-mail: dkoptsis@teemail.gr.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Β’ οικοδομικά, Α’ υδραυλικά οδοποιία,
βιομηχανικά – ενεργειακά, λιμενικά,
για στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 698
3302102.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Β’ οικοδομικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, Α’ υδραυλικά, οδοποιία, λιμενικά,
για στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 693
2037208.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Γ’ οικοδομικά, Β’ οδοποιία βιομηχανικά – ενεργειακά, Α’ υδραυλικά, λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 694
6285477
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Γ’ οικοδομικά, Β’ οδοποιία Α’ βιομηχανικά – ενεργειακά, υδραυλικά, λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 2310
676480, 697 8557777.
Πολιτικός Μηχανικός (γυναίκα) με
13ετή εμπειρία στα Δημοσία Έργα (σύνταξη λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, ΠΚΝΤΜ, ΠΠΑΕ, νομικής
παρακολούθηση έργων), 5ετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο. Γνώση Αγγλικών,
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, FESPA, για
εργασία σε τεχνικό γραφείο. Τηλ 697
7589309, email: etsiota@yahoo.com.
Τοπογράφος Μηχανικός με 17ετή
εμπειρία μελετητής (κατ. 16 τάξεως Γ΄,
κατ. 13 τάξεως Β΄, κατ. 10 τάξεως Α΄)
για συνεργασία σε εκπονήσεις τοπογραφικών, υδραυλικών και συγκοινωνιακών μελετών. Τηλ. 697 2240199
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n Ελβετία: Tension - Enegry
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n Μια διαφορετική πρόταση
για το σταθμό του μετρό
στη Μίκρα
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n Mε Mία Mατιά

«Η κρίση δεν επηρεάζει
τον επενδυτικό σχεδιασμό
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n Μια φορά κι έναν καιρό
ήταν ένας δήμαρχος
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επισκεφθείτε μας...
http://www.tkm.tee.gr

