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* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM*

Aίθουσες
Kαθημερινή 

πρωί ή απόγευμα
Kαθημερινή 

όλη μέρα
Σάββατο-Kυριακή 
πρωί ή απόγευμα

Σάββατο-Kυριακή 
όλη μέρα

Aμφιθέατρο 400,00 A 500,00 A 500,00 A 700,00 A

Φουαγιέ 200,00 A 300,00 A 330,00 A 500,00 A

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα



Ε
Κ

Δ
Ο

ΣΗ
 ΤΟ

Υ ΤΕ
Ε

/TK
M

03/ 431
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΤΕΥΧΟΣ

 

Ιδιοκτήτης:

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ

Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

15νθήμερη εφημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη του

Εκδότης - Διευθυντής

Τάσος Κονακλίδης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

Υπεύθυνος τυπογραφείου

Μαρία Σπυροπούλου

Συνεργάτες

Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος

Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος

Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων

Χρύσα Λασκαρίδου, χημικός μηχανικός

Καλλιτεχνική επιμέλεια

Έλσα Φωκά, αρχιτέκτων 

Εξώφυλλο:  Δημήτρης Βλάχος

e-mail Γραφείου Τύπου

fokaels@central.tee.gr

Σελιδοποίηση-Διαχωρισμοί-Μοντάζ-Εκτύπωση

Μ. Διαμαντίδη Α.Ε., 

ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος, Χαλκιδική, 

Τ.Κ. 63 080, Τ. 23990 20393, F. 23990 51623

e-mail: aa@otenet.gr, design@diamprinting.gr

Διαφημίσεις

Δόμνα Τοπουζίδου, τηλ. 2310 883170, fax: 2310 883161

e-mail: domnatop@central.tee.gr

To Τεχνογράφημα δημοσιεύει ενυπόγραφες επιστολές αναγνωστών, οι 

οποίες εκφράζουν την άποψη του συντάκτη τους. Η σύνταξη διατηρεί το 

δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα

Γραφείο Προέδρου: 2310 883170

Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
Πρωτόκολλο 2310 883101-3
Λογιστήριο 2310 883104-6
Συνδρομές - Κρατήσεις 2310 883107

Τμήμα Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων 
Επιστημονικά – Αναπτυξιακά 2310 883120-2&4
Εκπροσωπήσεις 2310 883121
Τεχνογράφημα 2310 883125

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

Νομική Υπηρεσία 2310 883109

Τμήμα Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης 

Τράπεζα Πληροφοριών 2310 883186
Δανεισμός 2310 883187

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

EDITORIAL

Το Σεπτέμβριο του 1860, στο Ιλινόις των ΗΠΑ γεννήθηκε ένα κορίτσι, που θα εξε-
λισσόταν σε λαμπρή γυναίκα, κόντρα σε όλα τα στερεότυπα της εποχής. Στη γυναίκα 
αυτή, την Τζέιν Άνταμς (Jane Addams), ακτιβίστρια και κοινωνική φιλόσοφο, που 
αποχώρησε από τα εγκόσμια το 1935, αποδίδεται μια ρήση εξαιρετικά επίκαιρη 
στις μέρες μας: «η δράση είναι πράγματι το μόνο μέσο έκφρασης της Ηθικής».
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1879, στο Ulm της τότε Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αυτο-
κρατορίας, είδε για πρώτη φορά το φως ένα αγόρι, που -εκτός της τεράστιας συν-
δρομής του στη σύγχρονη επιστήμη- διατύπωσε τη δική του άποψη για την ηθική 
(σε ελεύθερη μετάφραση): «Δεν πιστεύω στην αθανασία του ατόμου. Και θεωρώ 
ότι η ηθική είναι μια καθαρά ανθρώπινη ανησυχία, χωρίς κάποια υπερφυσική 
Αρχή (εξουσία) πίσω της».
Η κατάκτηση της ηθικής απαιτεί δράση κι αφύπνιση, όχι εφησυχασμό -και η Τζέ-
ιν Άνταμς το απέδειξε στην πράξη, σε μια εποχή που οι περισσότερες γυναίκες 
επαινούνταν από τον περίγυρό τους μόνο όταν ήξεραν να πλέκουν καλές δαντέλες. 
Και, ναι, δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε το μεγάλο Αϊνστάιν, ως προς το ότι η 
ηθική είναι θέμα ανθρώπινης ανησυχίας, που δεν πρέπει να γεννάται από το φόβο 
της τιμωρίας -εγκόσμιας ή υπερκόσμιας.
Ενδιαφέρουσα ως προς αυτό και η άποψη του  Γ. Μπαμπινιώτη (ΒήμαOnline, 
30/4/11): «Προσπαθώ να πω με όση δύναμη δημόσιας φωνής διαθέτω ότι η οικο-
νομική κρίση που μαστίζει σήμερα τη χώρα μας είναι πριν και πάνω απ’ όλα κρίση 
αρχών […] και ιδανικών, κρίση υπεύθυνων πολιτών με αίσθηση υποχρεώσεων και δι-
καιωμάτων, κρίση σκεπτόμενων πολιτών με δυνατότητα εκτιμήσεως προσώπων και 
πραγμάτων, κρίση ήθους και ηθικής[…]. Η κρίση παιδείας, βαθύτερης δηλαδή και 
ουσιαστικής καλλιέργειας της προσωπικότητας του ατόμου, που πλήττει όχι μόνο τη 
χώρα μας αλλά και τον ευρύτερο χώρο, αποπροσανατόλισε το σύγχρονο άνθρωπο και 
υπονόμευσε τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του […] με το χρήμα να εξελίσσεται 
σε μέτρο αξιολόγησης της επιτυχίας του. Χάθηκε το μέτρο. Έλειψε το όραμα […]. Εί-
ναι φανερό ότι μιλώντας για παιδεία δεν εννοώ τις απλές γνώσεις ή τους όγκους των 
ασύνδετων πληροφοριών […]. Μιλάω για μια γενικότερη παιδεία που μορφώνει πολί-
τες υπεύθυνους, σκεπτόμενους, καλλιεργημένους, με ιδανικά, αρχές και αξίες».
Παιδεία. Η λέξη-κλειδί.  Στην Ελλάδα -αλλά και στην Ευρώπη- του 2011, το ήθος 
και η ηθική δοκιμάζονται· από την έλλειψη ουσιαστικής παιδείας, αλλά και από 
την αχαλίνωτη ηθικολογία και την ατελείωτη συζήτηση περί «δικαιοσύνης». 
Σε σχετικά πρόσφατο άρθρο του, με τίτλο «Resentment Ιs Rising Ιn Εuro Ζone», 
στους «New York Times», ο αναλυτής Floyd Norris το έγραψε χωρίς περιστροφές 
(η ελεύθερη απόδοση του γενικού νοήματος είναι δική μας): Η Ευρώπη -πολιτικοί, 
πολίτες και ΜΜΕ- διερωτάται συνέχεια αν είναι δίκαιο οι εργατικοί και συνεπείς 
Γερμανοί να φορολογούνται για να σώσουν τους τεμπέληδες και ανήθικους Έλληνες, 
που στο κάτω-κάτω …το διασκέδασαν (“They had their fun”, όπως δήλωσε στον κ. 
Norris πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Ευρώπης). Και για την ταμπακιέρα (το πώς 
δηλαδή οι ρημαγμένες οικονομίες της ευρωζώνης θα ανακάμψουν γρήγορα), ουδέν. 
Η ηθικολογία αποπροσανατολίζει –και επιβραδύνει τη δράση. Πολιτικοί, πολίτες 
και ΜΜΕ στην Ελλάδα και την Ευρώπη αναλώνουν σάλιο και μελάνι για να απο-
φασίσουν αν τα φάγαμε μαζί ή χώρια και αν ο Χανς πρέπει να πληρώσει τη νύφη, 
αντί να επενδύουν φαιά ουσία στην εξεύρεση άμεσα εφαρμόσιμων και κοινά συμ-
φερουσών λύσεων.
Στην Ελλάδα το ήθος και η ηθική δοκιμάζονται στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, 
που ψάχνουν προσανατολισμό, με τους μαθητές και φοιτητές να διερωτώνται πώς 
είναι δυνατόν να έχει αλλάξει σε λίγους μήνες ό,τι διδάσκονται από τους γονείς 
τους εξ απαλών ονύχων. 
Δοκιμάζονται στα γραφεία και τα εργοστάσια, όπου το δυναμικό αναλώνεται σε 
συζητήσεις για την εφεδρεία και τις απολύσεις κι αναζητά μαύρη εργασία για να τα 
βγάλει πέρα, αντί να δημιουργεί και να εξελίσσεται.
Στα υπουργεία εννοείται, όπου ακόμη και σε τέτοιους καιρούς βλέπουμε το «δέ-
ντρο» της ψιλής, της δασείας και της περισπωμένης σε ταμπέλες και παραβλέπου-
με το «δάσος»...
Στο εργοτάξιο, όπου μηχανικοί και εργολάβοι προσπαθούν να βρουν τρόπους «για 
να βγουν», όταν όλα γύρω καταρρέουν. 
Στο πεζοδρόμιο, καθώς ολοένα περισσότερες γυναίκες της διπλανής πόρτας –νοι-
κοκυρές, φοιτήτριες, άνεργες- και νεαρά αγόρια στρέφονται στην πορνεία για 5 ή 
20 ευρώ, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν, με τη Σβετλάνα να λέγεται 
πλέον Ελένη ή Μαρία ή Κατερίνα (εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» 27/11/2011).
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα, και κρίση παι-
δείας, ηθικής και έλλειψης κριτικής ικανότητας. Κρίση που προήλθε (και) από το 
σύνδρομο των ποδιών που απλώνονται έξω από το πάπλωμα, από το χολιγουντιανό 
λάιφσταϊλ με δανεικά. 
Ίσως υπό αυτή την έννοια, η κρίση να είναι μια ευκαιρία για αλλαγή γραμμής 
πλεύσης, για μια νέα ηθική σε μια νέα κοινωνία, που θα χρειαστεί να πιάσει πάτο 
για να ξαναμάθει το Μέτρον Άριστον (αυτό φυσικά είναι το αισιόδοξο σενάριο).
«Πεπεισμένος καθώς είμαι […] ότι ο κόσμος χρειάζεται νέα ηθική αρχιτεκτονική, 
πιστεύω ότι αυτό είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να τεθεί υπό συζήτηση στον κό-
σμο του σήμερα: το ήθος, η ηθική». Ποιος το είπε; Ο Ούγκο Τσάβες.n
*Στο κάτω-κάτω οι Έλληνες το διασκέδασαν! 

Γιατί να πληρώσει ο Xανς τη νύφη;
After all Greeks had their fun*
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Να μην εφαρμοστεί η εκπνέουσα στις 
31/12/2011 προθεσμία, που αφορά τις 
εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και 
εκπόνησης μελετών ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, ζητά το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιστολή του (17/11/2011) προς 
τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Νίκο 
Σηφουνάκη. 
Με σημείο αναφοράς τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία-«κλειδί», επιτρέπεται να 
συνεχίζονται και να εγκρίνονται με βάση τις 
διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124 
Α`) οι εκκρεμείς  διαδικασίες ανάθεσης και 
εκπόνησης μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης 
ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, στα όρια των εδαφικών 
περιφερειών των δήμων για τους οποίους 
είχαν προκηρυχθεί οι σχετικές μελέτες (υπό 
την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση 
ανάθεσης της εκπόνησής τους θα εκδοθεί 
μέχρι 31.12.2011).
Παράλληλα, εντός της ίδιας προθεσμίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2508/1997, 
μπορεί να γίνει η ανάθεση εκπόνησης 
μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή και Σχεδίων 
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 
Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), που έχουν ενταχθεί 
σε κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης 
μέχρι 31.12.2010».
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά από τον κ. Σηφουνάκη να 
δρομολογήσει τις απαιτούμενες ενέργειες, 
ώστε να μην εφαρμοστεί η συγκεκριμένη 
προθεσμία, ενώ προτείνει την πλήρη αναίρεση 
της επίμαχης ημερομηνίας, αν κριθεί ότι δε 
συντρέχει ουσιαστικός λόγος διατήρησής της. 
Στην επιστολή προς τον κ. Σηφουνάκη 
επισυνάπτεται και προηγούμενο υπόμνημα 
(Νοεμβρίου 2010), προς την τότε υπουργό 
Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, στο οποίο 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ παρέθετε τις θέσεις του επί της 
εφαρμογής του άρθρου 30 παρ. 3α του Ν. 
3889/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
31, παρ. 2 του Ν. 3937/2011 για τις εκκρεμείς 
διαδικασίες μελετών Γενικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ).
Οι δύο επιστολές, παρατίθενται παρακάτω:

1. Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας &  Κλιματικής Αλλαγής κ. 
Σηφουνάκη Νίκο
Κύριε Υπουργέ,
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνέχεια της 
επιστολής του με αρ. πρωτ. 7408/30.11.2010, 
(επισυνάπτεται), αναφορικά με το θέμα της 
εφαρμογής του άρθρου 30 παρ. 3α του Ν. 
3889/2010 στις εκκρεμείς διαδικασίες μελετών 
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και 
Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), σε πρόσφατη 
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΡΟΣ Ν.ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
 

συζήτησε εκ νέου το συγκεκριμένο θέμα, 
ύστερα από εισήγηση της ΜΕ Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης και κρίνει χρήσιμο να επισημάνει 
τα ακόλουθα:
Στη συγκεκριμένη παράγραφο του εν λόγω 
νομοθετήματος αναφέρονταν ότι:
«Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) διαδικασίες 
ανάθεσης και εκπόνησης μελετών έγκρισης ή 
αναθεώρησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
(ΓΠΣ) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), 
επιτρέπεται να συνεχίζονται και εγκρίνονται 
με τις διατάξεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 
Α`) στα όρια των εδαφικών περιφερειών των 
δήμων για τους οποίους είχαν προκηρυχθεί οι 
σχετικές μελέτες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
σχετική απόφαση ανάθεσης της εκπόνησής 
τους θα εκδοθεί μέχρι 31.12.2010».
Ως εκ τούτου, δημιουργούνταν μείζον ζήτημα 
για πληθώρα μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, 
οι οποίες βρίσκονταν ήδη σε διαδικασία 
ανάθεσης.
Με την παρέμβασή του, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι συνέβαλε στην ανάκληση της 
συγκεκριμένης διάταξης με το άρθρο 31, παρ. 
2 του Ν. 3937/2011, όπου αναφέρεται ότι:
«Η προθεσμία της παραγράφου 3α του άρθρου 
30 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α’) παρατείνεται 
μέχρι 31.12.2011. Εντός της ίδιας προθεσμίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2508/1997, 
μπορεί να γίνει η ανάθεση εκπόνησης 
μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή και Σχεδίων 
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 
Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), που έχουν ενταχθεί 
σε κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης 
μέχρι 31.12.2010».

Δεδομένου ότι:
• η συγκεκριμένη προθεσμία πρόκειται 
σύντομα να παρέλθει,
• οι ακυρωτικοί λόγοι που αναφέρονταν στην 
προηγούμενη επιστολή μας εξακολουθούν να 
ισχύουν,
παρακαλούμε να υπάρξουν από μέρους σας οι 
σχετικές ενέργειες, ώστε να μην εφαρμοστεί 
η επίμαχη ημερομηνία και να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε εμπλοκή με το Ν. 2508/97, ενώ, 
αν κριθεί ότι δε συντρέχει ουσιαστικός λόγος 
διατήρησής της, να προωθηθεί η ολοκληρωτική 
αναίρεσή της.

2. Προς Υπουργό Περιβάλλοντος  κ. Τίνα 
Μπιρμπίλη 
Αξιότιμοι Κύριοι,
Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, από 
το Σύλλογο Ελλήνων Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης/ 
Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Ελλάδος, 
προκύπτει ότι, βάσει του άρθρου 30, παρ. 
3α, του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση 
περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, πράσινο 

ταμείο, κύρωση δασικών χαρτών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 182Α΄/14.10.2010), δύναται 
να δημιουργηθεί μείζον ζήτημα για πληθώρα 
μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, οι οποίες 
βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ανάθεσης.
Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο άρθρο 
αναφέρεται ότι:
«Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) διαδικασίες 
ανάθεσης και εκπόνησης μελετών έγκρισης ή 
αναθεώρησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
(ΓΠΣ) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), 
επιτρέπεται να συνεχίζονται και εγκρίνονται 
με τις διατάξεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 
Α`) στα όρια των εδαφικών περιφερειών των 
δήμων για τους οποίους είχαν προκηρυχθεί οι 
σχετικές μελέτες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
σχετική απόφαση ανάθεσης της εκπόνησής 
τους θα εκδοθεί μέχρι 31.12.2010».
Αν και η συγκεκριμένη ημερομηνία συνδέεται 
με τον Καλλικράτη και την καταληκτική 
ημερομηνία λειτουργίας των Καποδιστριακών 
Δήμων, δεν είναι κατανοητό γιατί μια χρονοβόρα 
και επίπονη διαδικασία προπαρασκευής για την 
εκπόνηση των φακέλων των συγκεκριμένων 
προκηρύξεων θα πρέπει να ματαιωθεί και όχι 
να εναποτεθεί στην ευχέρεια των νέων ΟΤΑ 
να αποφασίσουν τη συνέχιση ή τη διακοπή 
της, ανάλογα με το δικό τους σχεδιασμό. 
Επισημαίνεται ότι, στο άρθρο 4 του Ν. 
2508/1997, όπως αυτό τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 24 του Ν.2539/1997 «Συγκρότηση 
της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης» 
(Πρόγραμμα «Καποδίστριας»), προβλέπεται 
η σύνταξη περισσοτέρων της μιας μελέτης 
ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ στην εδαφική περιφέρεια του 
ίδιου Δήμου, όταν αυτός προέρχεται από τη 
συνένωση περισσοτέρων ΟΤΑ. Παρέχεται, δηλ. 
η δυνατότητα σε νεοσύστατους Καλλικρατικούς 
Δήμους, στους οποίους μπορεί να υπάρχουν 
τμήματα με πρόσφατα εκπονημένα ΓΠΣ και 
ΣΧΟΟΑΠ, να μην προκηρύξουν μελέτες για το 
σύνολό τους.
Επιπρόσθετα, η αναφορά στον Ν. 2508/97 στην 
ίδια παρ. 3α του άρθρου 30 δύναται να οδηγήσει 
στην αναβολή οποιασδήποτε μελέτης ΓΠΣ και 
ΣΧΟΟΑΠ, μέχρι την ενδεχόμενη τροποποίησή 
του, η οποία αν και έχει δρομολογηθεί, δεν είναι 
προδιαγεγραμμένο πότε θα ολοκληρωθεί.
Βάσει των ανωτέρω τεκμαίρεται ότι, η 
πρόβλεψη του Ν. 3889/2010 είναι άνευ 
ουσιαστικού περιεχομένου και μόνον 
προβλήματα δύναται να δημιουργήσει για τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό και ως εκ τούτου, για 
την παραγωγή πολεοδομημένου χώρου.
Σημειώνεται, τέλος, ότι με τον τρόπο αυτό, 
οι πιστώσεις που έχουν δεσμευτεί από τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την 
εκπόνηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ κινδυνεύουν να 
χαθούν, σε περιπτώσεις όπου οι διαδικασίες 
ανάθεσης δεν ολοκληρωθούν μέχρι την 
ανωτέρω προθεσμία.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που 
παρουσιάστηκαν, παρακαλούμε να υπάρξουν 
από μέρους σας οι σχετικές ενέργειες, ώστε 
να μην εφαρμοστεί η επίμαχη ημερομηνία και 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με το Ν. 
2508/97. n
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ΤΕΥΧΟΣ

«ΟΧΙ» 
ΣΕ ΑΝΟΥΣΙΕΣ 
ΠΡΟΣΤΡΙΒΕΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Aνακοίνωση Δ.Ε. και «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ενωτικά και με στόχο την άμεση αντιμετώπιση 
των προβλημάτων των μηχανικών, κινείται 
πάντοτε η πλειοψηφία των μελών του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, βάζοντας στην άκρη τις οποιεσδήποτε 
παραταξιακές σκοπιμότητες. Άλλωστε, η 
δύσκολη σημερινή συγκυρία δεν αφήνει 
περιθώρια για ανάλωση των δυνάμεων των 
μηχανικών σε ανούσιες προστριβές.
Τα παραπάνω επισημαίνουν, με κοινή 
ανακοίνωση και απόφασή τους, η 
διοικούσα επιτροπή και το προεδρείο της 
Αντιπροσωπείας («Α») του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με 
αφορμή το δελτίο τύπου του ΤΕΕ για ψήφισμα 
της «Α». Το πλήρες κείμενο της κοινής 
ανακοίνωσης-απόφασης είναι το εξής: 

«Η Δ.Ε. και το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με αφορμή το δελτίο τύπου 
– απάντηση του ΤΕΕ, σε ψήφισμα της «Α» 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε κοινή συνεδρίαση με τους 
εκπροσώπους των παρατάξεων, αποφάσισαν 
και  δηλώνουν με κατηγορηματικό τόνο ότι: 
Στη  σημερινή δύσκολη περίοδο που 
διανύουμε, δεν υπάρχει η πολυτέλεια 
ανάλωσης των δυνάμεων των Μηχανικών 
σε ανούσιες προστριβές. Πρέπει όμως να 
υπογραμμιστεί ότι αν επιχειρήσει κανείς 
να δει αντικειμενικά στο παρελθόν, το ΤΕΕ/
ΤΚΜ δεν διακρίθηκε ποτέ για συγκυριακή 
λογική σε πληθώρα θεμάτων. Απεναντίας, η 
πλειοψηφία των μελών του κινείται πάντοτε 
ενωτικά, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση 
των προβλημάτων στα οποία καλείται να 
απαντήσει, βάζοντας πολλές φορές  στην 
άκρη τις οποιεσδήποτε παραταξιακές 
σκοπιμότητες για την προώθηση τεχνικών 
συμβουλών υψηλού επιπέδου. Θέματα, ενός 
δυστυχώς πλέον πολυπληθούς καταλόγου, 
όπως το έντονο πλέον πρόβλημα της ανεργίας 
των Μηχανικών, η παράλογη αύξηση των 
εισφορών, τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα 
στα τρέχοντα θέματα που μας απασχολούν, 
το συνεχιζόμενο πρόβλημα για τις αμοιβές 
των ελεύθερων επαγγελματιών, η ελλιπής 
ανταπόκριση του ταμείου μας στις αυτονόητες 
υποχρεώσεις του, δεν δικαιολογούν, από 
οποιαδήποτε οπτική γωνία, το ύφος της 
αντιδημοκρατικής  απάντησης του προέδρου 
του ΤΕΕ στο ψήφισμα της 10ης Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ/ ΤΚΜ για τις εξελίξεις στο ΤΣΜΕΔΕ. 
Ψήφισμα που δεν εκφράζει μόνο το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, αλλά και τη συντριπτική πλειοψηφία 
των Μηχανικών σε όλη την Ελλάδα.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, πρόβαινε, προβαίνει και θα 
προβεί και στο μέλλον στις απαραίτητες  
δράσεις και κινητοποιήσεις που απαιτούνται 
με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση του 
συμφέροντος των συναδέλφων και του 
επαγγέλματος». n

ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑΣ
ΣΕ ΑΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις κατέρχονται 
οι μηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας, 
συμμετέχοντας μαζικά στις πρωτοβουλίες του 
ΤΕΕ, για να υπάρξει λύση στα συσσωρευμένα 
προβλήματα του κλάδου.
Σε ένδειξη αντίδρασης –μεταξύ άλλων- για 
την αδικαιολόγητη αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών, την επιχειρούμενη κατάργηση των 
νόμιμων αμοιβών, την ισοτίμηση με τα ΤΕΙ και 
την προωθούμενη ένταξη στο βαθμολόγιο του 
δημοσίου, οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την 
Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου, με την εξής μορφή:
-Αποχή από την εργασία όλων των 
Διπλωματούχων Μηχανικών
-Συγκέντρωση στις 10:00 στο κτίριο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49.
-Κατάθεση ψηφίσματος στο Γενικό Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας–
Θράκης.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, που κοινοποιήθηκε στον ιστότοπο, τα 
μέλη του και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι 
μηχανικοί διεκδικούν λύση στα προβλήματα 
του κλάδου, που αφορούν:
- Την αδικαιολόγητη αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών σε μια εποχή 
ύφεσης, ανεργίας και απολύσεων. Ήδη οι 
εισφορές είναι δυσβάσταχτες και η αύξησή 
τους δεν είναι δυνατόν να αποδώσει, καθώς 
οι μηχανικοί δεν  μπορούν να ανταποκριθούν 
ούτε στις σημερινές, ενώ το ταμείο τους είναι 
υγιές και βιώσιμο.
- Την επιχειρούμενη κατάργηση των νομίμων 
αμοιβών και την προώθηση της εργασιακής 
ζούγκλας εις βάρος της ασφάλειας της 
καθημερινότητας των συμπολιτών και των 
εσόδων του κράτους.
- Την ισοπέδωση των Διπλωματούχων 
Μηχανικών και των επιστημόνων, με την 

επιχειρούμενη ισοτίμηση με τα ΤΕΙ και με το 
βαθμολόγιο του Δημοσίου.
- Τη διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης και 
των Τεχνικών Υπηρεσιών με την ανυπαρξία 
αναπτυξιακού σχεδίου,  με την υποστελέχωση 
και την εργασιακή εφεδρεία.
- Την καθυστέρηση του ΕΣΠΑ και τη μείωση 
του Τεχνικού αντικειμένου, την ανυπαρξία 
προγραμματισμού νέων έργων, το μηδενισμό 
του ΠΔΕ και  την έλλειψη κινήτρων για την 
παραγωγή ιδιωτικού έργου.

n ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στην Αθήνα, ο κύκλος των κινητοποιήσεων 
ξεκίνησε στις 14/12 με  24ωρη απεργία και 
αποχή από τις εργασίες των διπλωματούχων 
μηχανικών, ενώ πραγματοποιήθηκε 
συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην οδό Σταδίου, 
παράσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος, για τα 
αποθεματικά του  ασφαλιστικού Ταμείου και 
συμβολική κατάληψη του Τμήματος Εισφορών 
του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ.
Στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των 
συλλόγων και φορέων των μηχανικών, που 
συγκλήθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ 
στην Αθήνα για το θέμα των κινητοποιήσεων, 
επικράτησε κλίμα αποφασιστικότητας και 
αγωνιστικότητας. 
Τη σημασία της επιτυχίας των κινητοποιήσεων 
υπογράμμισαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, 
επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να 
υπάρξουν και επόμενα βήματα, με χειροπιαστά 
αποτελέσματα, για την επίλυση των ζητημάτων 
των μηχανικών.
Επισημάνθηκε ακόμη ότι είναι κρίσιμης 
σημασίας για την επιτυχία των κινητοποιήσεων 
ο παράγοντας της μαζικότητας στη συμμετοχή 
των μηχανικών. n

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισκέφτηκε την Παρασκευή 2 
Δεκεμβρίου η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης 
Χρύσα Αράπογλου. Συναντήθηκε με τον 
πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τμήματος, Τάσο Κονακλίδη, ο οποίος την 
ενημέρωσε για τις τρέχουσες εξελίξεις που 
αφορούν το επάγγελμα του μηχανικού. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κυρία 
Αράπογλου αναφέρθηκε στο μέλλον της 
τουριστικής κατοικίας στην Ελλάδα και 
ανέλαβε την πρωτοβουλία να έρθει σε 
συνεννόηση με το υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού προκειμένου να κληθεί και το 
ΤΕΕ στην εκδήλωση που προγραμματίζεται 
για το Φεβρουάριο. Η βουλευτής είπε ότι το 
θέμα της μετανάστευσης των μηχανικών, θα 
συζητηθεί στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής, της οποίας είναι 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Χ.ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
 

πρόεδρος. Επιπλέον, δεσμεύτηκε να θέσει το 
θέμα της ισοτιμίας των πτυχίων των μηχανικών 
κατά τη διάρκεια των επαφών που θα έχει η 
Επιτροπή με την αντίστοιχη του Γερμανικού 
Κοινοβουλίου. 
Η κυρία Αράπογλου έκανε λόγο για την 
ανάγκη εξωστρέφειας και υπογράμμισε τη 
σπουδαιότητα της ‘εξαγωγής’ της τεχνογνωσίας 
των Eλλήνων μηχανικών. Υπογράμμισε ότι 
η Πολιτεία θα πρέπει να κινηθεί άμεσα και 
να αναλάβει να φέρει σε επικοινωνία και 
επαφή τους Έλληνες μηχανικούς με χώρες 
όπως η Σερβία, η Ρουμανία και το Ιράν, 
στις οποίες υπάρχει έντονη οικοδομική και 
κατασκευαστική δραστηριότητα. n
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«Σταθμό» έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης 
για εκατοντάδες μηχανικούς της Κεντρικής Μα-
κεδονίας, σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των αυθαι-
ρέτων, αποτελεί -ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου- 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το οποίο διοργανώνει το τελευταίο 
τρίμηνο δωρεάν σεμινάρια και ενημερωτικές 
συναντήσεις, ευρισκόμενο στο πλευρό των με-
λών του, για διευκρινίσεις σχετικά με την περί-
φημη «τακτοποίηση». Οι εκδηλώσεις γίνονται 
τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στους υπόλοι-
πους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.
Η αρχή έγινε την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, 
κατόπιν πρότασης του Τμήματος Επαγγελματι-
κών Θεμάτων, ενώ ακολούθησαν σεμινάρια καθ’ 
όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Αναλυτικότερα, 
το πρώτο σεμινάριο (με ελεύθερη είσοδο) έγινε 
-όπως προαναφέρθηκε- στις 14/10, στο αμφι-
θέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με εισηγήτρια την πολι-
τικό μηχανικό Όλγα Σιόγκα και τον προϊστάμενο 
του Τμήματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης του 
ΤΕΕ,  Νίκο Παναγιωτόπουλο.
Στη διάρκεια του σεμιναρίου, με τίτλο «Ν. 4014 
– Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δη-
μιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου-διαδι-
κασία-δικαιολογητικά», αναλύθηκαν -μεταξύ 
άλλων- θέματα σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη 
διαδικασία μεταβίβασης ή τη σύσταση εμπράγ-
ματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει 
εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή 
χρήσης. 
n ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Το επόμενο, που απευθυνόταν αποκλειστικά 

σε αρχιτέκτονες, πραγματοποιήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη στις 2 Νοεμβρίου, με εισηγήτρια την 
αρχιτέκτονα Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα και σε συ-
νεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων. Μάλιστα, 
στη συνέχεια, λόγω της μεγάλης προσέλευσης, 
έγιναν άλλα τρία σεμινάρια (8/11, 16/11 και 
21/11), σε καθένα από τα οποία συμμετείχαν 
300 άτομα, επιλεγέντα με σειρά προτεραιότη-
τας κατόπιν αίτησής τους.
Μεγάλη ήταν η προσέλευση στο σεμινάριο που 
πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τους 
κλαδικούς συλλόγους των διπλωματούχων μη-
χανικών, με αντικείμενο τη ρύθμιση των Αυθαι-
ρέτων (Ν. 4014/2011). Έτσι μετά την επιτυχη-
μένη συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, 
πραγματοποιήθηκε ενημερωτικό σεμινάριο, 
που απευθυνόταν αποκλειστικά σε πολιτικούς 
μηχανικούς.
Το σεμινάριο, που οργανώθηκε από κοινού με 
το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλο-
νίκης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Νο-
εμβρίου, με εισηγητή τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ 
και καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του 
ΑΠΘ, Κοσμά Στυλιανίδη, ο οποίος εξειδίκευσε 
την εισήγησή του στο «Δελτίο ελέγχου δομικής  
τρωτότητας». Στη συνέχεια, η αρχιτέκτων Αλε-
ξάνδρα Τσαχαλίνα ανέλυσε τις διαδικασίες του 
Ν. 4014/11 για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων.
n ΣΥΝΕΧΗΣ «ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ακολούθως, το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναδιάρθρωσε τον 
τρόπο εξυπηρέτησης των μηχανικών από το 

«ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
 

Γραφείο ΓΟΚ και το Τμήμα Επαγγελματικών 
Θεμάτων σχετικά με τη ρύθμιση των Αυθαιρέ-
των (Ν. 4014/2011), διοργανώνοντας κυλιόμενα 
συνεχή ενημερωτικά σεμινάρια, με σειρά προ-
τεραιότητας.
Το πρώτο διεξήχθη την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 
2011 και το παρακολούθησαν οι πρώτοι 300 αι-
τούντες. Το δεύτερο έλαβε χώρα τη Δευτέρα 21 
Νοεμβρίου 2011 και το παρακολούθησαν άλλοι 
300, ενώ το τελευταίο διεξήχθη την Πέμπτη 8 
Δεκεμβρίου 2011.
n ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ -ΠΛΗΝ ΠΕΜΠΤΗΣ- ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΟΚ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Οι δράσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την καλύτερη ενη-
μέρωση των μηχανικών, σε σχέση με το επίμα-
χο θέμα, δε σταμάτησαν ωστόσο στη διοργά-
νωση σεμιναρίων: καθημερινή ενημέρωση των 
μελών του, πλην Πέμπτης, για τη ρύθμιση των 
αυθαιρέτων, γίνεται από το Γραφείο ΓΟΚ και το 
Γραφείο Επαγγελματικών Θεμάτων, στην Αί-
θουσα των Μονίμων Επιτροπών,  του πρώτου 
ορόφου, με μορφή ομαδικής ενημέρωσης, από 
τις 10.30 – 14.30.
Κάθε Πέμπτη οι συνάδελφοι που έχουν ερω-
τήματα αποκλειστικά σε Θέματα ΓΟΚ εξυπη-
ρετούνται από το Γραφείο ΓΟΚ από τις 10.30 
– 14.30. (Την Πέμπτη δε θα γίνεται εξυπηρέτη-
ση για τη ρύθμιση των Αυθαιρέτων).
n ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
Εκτός από τη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ με-
ρίμνησε για την ενημέρωση των συναδέλφων 
και στις υπόλοιπες πόλεις της περιοχής αρ-
μοδιότητάς του. Έτσι, σεμινάρια πραγματο-
ποιήθηκαν στις νομαρχιακές επιτροπές στις 
Σέρρες (28/11), τη Βέροια (30/11), την Κατε-
ρίνη (6/12) και τα Γιαννιτσά (14/12), με ειση-
γήτριες την αρχιτέκτονα Όλγα Σιόγκα και την 
πολιτικό μηχανικό Αναστασία Μητρακάκη. 
n ΕΧΩ ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ. ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ;
Πέραν της ευρείας και αναλυτικής ενημέρω-
σης για το θέμα, που παρέχει στα μέλη του το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανα-
τρέχουν και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.
ypeka.gr), όπου σε ειδικό μπάνερ με τον τίτλο 
«Ρύθμιση αυθαιρέτων», στα δεξιά της κεντρι-
κής σελίδας, υπάρχουν απαντήσεις στις συνη-
θέστερες ερωτήσεις γύρω από το ζήτημα.
Πριν από λίγες ημέρες, αναρτήθηκε στην ιστο-
σελίδα και το νέο (Θ’)πακέτο 11 ερωταπαντή-
σεων, στο οποίο απαντώνται ερωτήματα, όπως 
–ενδεικτικά- τα εξής:  Πώς θα υπολογίζονται 
οι αυθαίρετες κατασκευές που απαιτούν ανα-
λυτικό προϋπολογισμό, αν κύρια και μοναδική 
κατοικία θεωρείται γι’ αυτόν που έχει την επι-
καρπία ή γι’ αυτόν που έχει την ψιλή κυριότητα, 
τι γίνεται στην περίπτωση κτηρίου με οικοδο-
μική άδεια, όπου έχουν γίνει αυθαιρεσίες καθ’ 
υπέρβαση της κάλυψης, της δόμησης και του 
ύψους της οικοδομικής άδειας, αλλά όχι καθ’ 
υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης, 
αν επιτρέπεται περαιτέρω αλλαγή χρήσης αυ-
θαίρετων κατασκευών, που έχουν ρυθμιστεί με 
το ν. 4014/11 και πώς υπολογίζεται το ενιαίο 
ειδικό πρόστιμο, στην περίπτωση που η αυθαι-
ρεσία περιορίζεται στη μετακίνηση της θέσης 
του κτιρίου μέσα στο γήπεδο/ οικόπεδο σε άλλη 
σωστή θέση κατά το ΓΟΚ και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες όρους δόμησης. n

Στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία κτηματογρά-
φησης και όχι, πλέον, σε εκείνο του κεντρικού 
δήμου Θεσσαλονίκης στη ΧΑΝΘ, πραγματο-
ποιείται αποκλειστικά, από τις 15/12, η υπο-
βολή δηλώσεων ιδιοκτησίας του Ν.2308/95, 
καθώς και κάθε είδους αίτησης, σχετικής με 
ακίνητα στις εξής δημοτικές ενότητες (πρώην 
δήμους): α)Αγίου Παύλου, Πεύκων, Νεαπό-
λεως και Συκεών, β)Πολίχνης, Ευκαρπίας, 
Σταυρουπόλεως και γ)Τριανδρίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που κοινοποίησε στο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, οι συναλλα-

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
ΣΕ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 

γές για τους υπόλοιπους υπό κτηματογράφηση 
ΟΤΑ συνεχίζουν να εξυπηρετούνται, όπως και 
πριν, στα αρμόδια γραφεία κτηματογράφησης.
Σε ό,τι αφορά τις τρεις δημοτικές ενότητες, η 
εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται τις ακόλουθες 
ημέρες και ώρες που παρατίθενται παρακάτω.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα 
της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ (www.ktimatologio.
gr), στην ενότητα «Κτηματογράφηση», στα αρι-
στερά της σελίδας.

ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΣΥΚΕΩΝ, 
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

Λεχόβου 4, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 
Συκεών (ισόγειο), 56626 ΣΥΚΙΕΣ 
2310-963630, 963631

ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 - 
15:30 &ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 - 20:00

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟYΠOΛEΩΣ

Γενναδίου 5 και Κωλλέτη 4, 57017 
ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
2310-681310

ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 - 
15:30 &ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 - 20:00

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
Σπύρου Μουστακλή 1, ΚΕΠ Τριανδρίας 
(3ος όροφος), 55337 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 
2310-924662

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 08:30 
- 15:30 &ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 - 20:00

ΠΕΥΚΩΝ
8η Λεωφόρος Ειρήνης 19, Δημαρχείο 
Πεύκων, 54627 ΠΕΥΚΑ 
2310-676760

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 08:30 
- 15:30 &ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 - 20:00
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Ας μη μασάμε τα λόγια μας. Παραφράζοντας το 
γνωστό -και αυταπόδεικτα απαράδεκτο- ισχυ-
ρισμό του κ. Θεόδωρου Πάγκαλου ότι «μαζί 
τα φάγαμε», θα μπορούσαμε να πούμε για τα 
αυθαίρετα ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, «μαζί 
τα χτίσαμε». 
Οι ευθύνες πολιτών και πολλών μηχανικών 
για τη στρεβλή δόμηση και τα περισσότερα 
από 1.500.000 αυθαίρετα στην Ελλάδα είναι 
συχνά κοινές και μοιρασμένες, καθώς οι μεν 
πίεσαν για το «εξτρά» δωμάτιο, εκμεταλλευό-
μενοι την ανοχή και τα συχνά «συγχωροχάρτια» 
της πολιτείας, οι δε –σε πολλές περιπτώσεις- 
ανέχτηκαν και βοήθησαν. 
Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε στην κοινή 
γνώμη μια αρνητική εικόνα, που δυσφημεί συ-
νολικά τον κλάδο, αδικεί τους δεκάδες χιλι-
άδες ευσυνείδητους συναδέλφους και πρέπει 
να αλλάξει.
Κι ας περάσουμε τώρα στον περίφημο νόμο 
για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, που ακο-
λούθησε τη συνήθη για την Ελλάδα πρακτική 
της προχειρότητας, του «παρά πέντε» και της 
άγονης πολυπλοκότητας. 
Χρησιμοποιώντας το περιβαλλοντικό ισοζύ-
γιο σαν πρόσχημα, νομιμοποιεί για ακόμη μια 
φορά την αυθαιρεσία και –όπως γίνεται εύκο-
λα αντιληπτό από κάθε νοήμονα άνθρωπο- δεν 
έχει στόχους κοινωνικούς και περιβαλλοντι-
κούς, αλλά καθαρά εισπρακτικούς. Αυτό το 
έχουμε επισημάνει επανειλημμένα ως ΤΕΕ/
ΤΚΜ, διατρανώνοντας σε όλους τους τόνους 
την αντίθεσή μας για την όποια «τακτοποίηση» 
αυθαιρεσιών.
Παράλληλα, ενώ η επεξεργασία του νόμου απαί-
τησε τόσο χρόνο και τόση φαιά ουσία, παραμένει 
πολύ σύνθετος, πολύπλοκος και ενίοτε δυσνό-
ητος, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις ο 
μηχανικός -ακόμη και ο πιο καλοπροαίρετος, 
ενημερωμένος και συστηματικός- να μη μπορεί 
να είναι 100% σίγουρος για τη σωστή ερμηνεία 
και εφαρμογή του. 
Χαρακτηριστικό του «μπάχαλου» που επικρα-
τεί με το νόμο είναι το γεγονός ότι, ακόμη και 
μετά τη νέα παράταση της προθεσμίας για την 
υποβολή αιτήσεων τακτοποίησης, το ΥΠΕΚΑ 
εξακολουθεί να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυ-
κλίους, οι οποίες μάλιστα είναι αντιφατικές 
μεταξύ τους: η πρώτη έρχεται σε σύγκρουση 
με τη δεύτερη! 
Την ίδια στιγμή, ο νόμος δεν καλύπτει τα εξ 
αδιαιρέτου, ένα θέμα που αφορά χιλιάδες 
πολίτες και για το οποίο το υπουργείο πρέ-
πει επιτέλους να λάβει θέση, καθώς σήμερα 
πάρα πολλοί ιδιοκτήτες τελούν υπό ομηρία. 
Ουσιαστικά, ακόμη και αν ο ένας ιδιοκτήτης 
επιθυμεί να τακτοποιήσει το ακίνητό του και 
προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες διαδι-
κασίες, αυτό και πάλι δε θα μπορεί να μετα-
βιβαστεί, ούτε να πωληθεί, όσο βρίσκεται σε  
εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία με άλλα, μη τακτο-
ποιημένα! 
Ουδέν νεότερο γνωστοποιήθηκε, εξάλλου, 
από το αρμόδιο υπουργείο για το περίφημο 
θέμα των νόμιμων αμοιβών των μηχανικών, 
στο πλαίσιο του νόμου 3919/2011, ούτε σε ό,τι 
αφορά τις άδειες δόμησης, ούτε σε σχέση με 
το νόμο των αυθαιρέτων. 
Με το υπουργείο να «ποιεί τη νήσσαν» και να 
κωλυσιεργεί, κάνοντας «μπρος-πίσω» εδώ και 

οκτώ μήνες, το ΤΕΕ αναγκάζεται να βγάλει μόνο 
του το φίδι από την τρύπα και σε αυτό το θέμα.
Ενώ η Ελλάδα καταρρέει, η κυβέρνηση απερ-
γάζεται πρακτικές, που αντί να διορθώνουν τα 
κακώς κείμενα, «κατεδαφίζουν» τα ορθώς 
λειτουργούντα. Έτσι, προχωρά ακάθεκτη στην 
εμπορευματοποίηση του επιστημονικού έργου 
των μηχανικών, επιδιώκοντας να καταργήσει 
διατάξεις, που ψηφίστηκαν απ’ το Κοινοβούλιο 
με το νόμο 3919/2011 μόλις οκτώ μήνες πριν! 
Κι αυτό, πριν καν εκδοθούν οι κανονιστικές 
διατάξεις περί της πλήρους εφαρμογής του 
Ν.3919/2011 και ενώ υπάρχει πλήθος στοιχεί-
ων για αμοιβές μηχανικών, χαμηλότερες από 
τις νόμιμες αμοιβές, όπως επισήμανε και το 
κεντρικό ΤΕΕ.
Με άλλα λόγια, ανοίγει η κερκόπορτα του αντα-
γωνισμού επιπέδου ζούγκλας, καθώς όπως 
όλοι γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν στη χώρα ελε-
γκτικοί μηχανισμοί ικανοί να βάλουν χαλινάρι 
σε αθέμιτες πρακτικές.
Πάντως, υπάρχει και η θετική πλευρά του νο-
μίσματος: αυτή που εμπλέκει ενεργά το ΤΕΕ 
και τους μηχανικούς στη διαδικασία υποβολής 
των δηλώσεων και υπογραφής των σχετικών 
συμβολαίων. 
Αφενός, η εμπλοκή του ΤΕΕ διασφαλίζει ότι 
μηχανικοί και πολίτες δεν ταλαιπωρούνται –
αφού όλα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, χω-
ρίς την ανάγκη αναμονής σε ουρές υπηρεσιών. 
Το ΤΕΕ βελτιώνει καθημερινά τη λειτουργία 
του ηλεκτρονικού συστήματος. Βέβαια, χρειά-
ζεται περαιτέρω επίσπευση των διαδικασιών.
Αφετέρου, η συμμετοχή και παρουσία του μη-
χανικού στη διαδικασία διασφαλίζει πρώτα 
από όλα τους πολίτες, οι οποίοι μπορούν πλέον 
να είναι βέβαιοι ότι το ακίνητο που περιέρχεται 
στην ιδιοκτησία τους είναι καθ’ όλα νόμιμο.
Πέρα από την προσωπική ευσυνειδησία του 
κάθε μηχανικού, τη νομιμότητα αυτή τη δι-
ασφαλίζει και ο νόμος 4014, επιβάλλοντας 
τσουχτερά πρόστιμα, ύψους 30.000-100.000 
ευρώ και άλλες κυρώσεις (όπως αφαίρεση 
άδειας επαγγέλματος και ποινικές ευθύνες) 
για όσους συναδέλφους δηλώσουν ανακριβή 
στοιχεία, ως προς τυχόν αυθαιρεσίες.
Σε θετική κατεύθυνση κινείται και ο νέος 
τρόπος έκδοσης αδειών, παρά το γεγονός ότι 
οι παρεμβάσεις του κ. Νίκου Σηφουνάκη στο 
«παρά πέντε» ήρθαν να εισάγουν λανθασμένα 
στοιχεία, αναβαθμίζοντας αυθαιρέτως τους 
αποφοίτους των ΤΕΙ (με τη συνεργασία της 
λεγόμενης «ομάδας των ΤΕΙ», των κυρίων Απ. 
Κακλαμάνη, Θ. Μπούρα και Χ. Πρωτόπαππα) 
και «ανακατεύοντας» άνευ λόγου και αιτίας τις 
διάφορες ειδικότητες των διπλωματούχων μη-
χανικών των Πολυτεχνείων.
Παρόλα αυτά, ο νέος τρόπος έκδοσης των 
αδειών δημιουργεί προϋποθέσεις για τη ση-
μαντική μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης 
της όλης διαδικασίας, αλλά και για την εξά-
λειψη της διαφθοράς και της συναλλαγής στις 
πολεοδομίες, αφού όλα γίνονται ηλεκτρονικά 
και η ευθύνη ανήκει πλέον αποκλειστικά στους 
μηχανικούς –και αυτούς βαρύνει.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πολιτεία πρέπει 
απαραιτήτως να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες 
των Πολεοδομιών και να βρίσκεται σε διαρκή 
ετοιμότητα, αλλά και το ΤΕΕ να δραστηριοποι-
ηθεί δυναμικά, ώστε να διευκολυνθεί η όλη 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: 
(KAI) ΜΑΖΙ ΤΑ ΧΤΙΣΑΜΕ
 του Τάσου Κονακλίδη, Προέδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ

διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής. 
Κλείνοντας αυτό το σύντομο κείμενο σκέψεων, 
θα ήθελα να διατυπώσω μια ευχή: αυτή να εί-
ναι η τελευταία «τακτοποίηση» αυθαιρεσιών 
και στο μέλλον οι ίδιοι οι πολίτες και οι μηχα-
νικοί να απέχουν από τη διαιώνιση καταστάσε-
ων, που αδικούν και υποβαθμίζουν την Ελλάδα 
και καταστρέφουν τους φυσικούς της πόρους.
Γιατί, όσο επιτρέπεται η παρανομία και η αυ-
θαιρεσία, δια της εκ των υστέρων νομιμοποίη-
σης -ή «τακτοποίησης», όπως είναι η προσφι-
λής έκφραση των ημερών- «εις ψάμμον οικο-
δομούμε» και «Ελαίω πυρ σβεννύομεν». n

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ 
«ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ» 
Η PUBLICCITY
Από 15/12 μέχρι 29/1

Στο Μουσείο Μπενάκη θα φιλοξενείται μέχρι 
και τις 29 Ιανουαρίου η έκθεση βραβευμένων 
αρχιτεκτονικών μελετών για το δημόσιο χώρο, 
με τίτλο «PUBLICCITY/ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΗ», 
που πρωτοπαρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη 
τον Οκτώβριο, με την ευκαιρία του συνεδρίου 
«Δημόσιος Χώρος …αναζητείται».
Η έκθεση, που αναδεικνύει αφενός τον πλούτο 
της ελληνικής αρχιτεκτονικής δημιουργίας και 
αφετέρου την ένδεια του ελληνικού δημόσιου 
χώρου σε υλοποιημένες μελέτες (πάνω από το 
90% των βραβευμένων μελετών της έκθεσης 
έμειναν στα χαρτιά), εγκαινιάστηκε  στις 15 
Δεκεμβρίου. 
Στη Θεσσαλονίκη η έκθεση, που φιλοξενήθη-
κε στον υπαίθριο χώρου του Κήπου των Ρόδων 
στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, διορ-
γανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία 
με τους δήμους Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και 
Ηρακλείου.
Στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138, Τ 210 
34 53 111,  WWW.BENAKI.GR), οι ώρες λει-
τουργίας της είναι: Τετάρτη/Πέμπτη/Κυριακή 
10:00 – 18:00 και Παρασκευή/Σάββατο 10.00-
22.00. Δευτέρα και Τρίτη είναι κλειστή. Την 
παραγωγή της έκθεσης υλοποιεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ. 
Υπενθυμίζεται ότι στην έκθεση παρουσιάζο-
νται οι βραβευμένες αρχιτεκτονικές μελέτες 
για το δημόσιο χώρο, που έχουν εκπονηθεί 
στην Ελλάδα στο πλαίσιο αρχιτεκτονικών δια-
γωνισμών τα τελευταία 33 χρόνια. Από τις 99 
που παρουσιάζονται έχουν υλοποιηθεί μόλις 
οι επτά και πολλές από αυτές με τρόπο που 
δεν ακολούθησε πιστά τον αρχικό σχεδιασμό 
του αρχιτέκτονα.
Η αρχαιότερη μελέτη που παρουσιάζεται εί-
ναι εκείνη που αφορά τον υπαίθριο χώρο του 
Πνευματικού Κέντρου Αθηνών και πιο πρό-
σφατες αυτές που εκπονήθηκαν για την Πλα-
τεία  Νίκης στην Κοζάνη. n

Μόνιμοι χορηγοί επικοινωνίας Μουσείου Μπενάκη

Χορηγοί έκθεσης

PUB-
LIC
CITY
16.12.2011 – 29.01.2012
ΤΕΕ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και  
το Μουσείο Μπενάκη σας προσκαλούν  
την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 και  
ώρα 20:00, στα εγκαίνια της έκθεσης  
των βραβευμένων αρχιτεκτονικών  
μελετών με αντικείμενο το δημόσιο χώρο

PUBLICCITY / ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138 
Τ 210 34 53 111

WWW.BENAKI.GR

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤη / ΠΕμΠΤη / ΚυΡΙΑΚη 
10:00 – 18:00

ΠΑΡΑΣΚΕυη / ΣΑββΑΤο
10:00 – 22:00

ΔΕυΤΕΡΑ / ΤΡΙΤη
ΚλΕΙΣΤΑ

ΠΑρΑγωγΗ ΕΚθΕΣΗΣ 
ΤΕχνΙΚο ΕΠΙμΕληΤηΡΙο ΕλλΑΔΑΣ
ΤμημΑ ΚΕνΤΡΙΚηΣ μΑΚΕΔονΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ
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15 ΔΕΚEMBPIOY 2011

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ των Τά-
σου Μισούρα, Τίμου 
Μπατινάκη, Χρήστου 
Παλλάντζα, Κώστα 
Παπανικολάου και 
Δημήτρη Σαρασίτη, 
με τίτλο «Ανδρικές 
υποθέσεις», 24 Νο-
εμβρίου – 17 Δεκεμ-
βρίου 2011, ATRION 
gallery (Τσιμισκή 94), 
Θεσσαλονίκη.
 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑ-
ΦΙΑΣ της Φανής Σαρ-
ρή, με τίτλο «Άνθρω-
ποι και μνημεία στον 
αραβικό κόσμο», 11 
Σεπτεμβρίου – 31 Δε-
κεμβρίου 2011, Αρ-
χαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης. 
 

ΕΚΘΕΣΗ των CTRL-
ZAK, Topotheque και 
Γιάννη Κατρανίτσα, 
με τίτλο «HYBRIDS | 
ΥΒΡΙΔΙΑ», 19 Νοεμ-
βρίου – 19 Δεκεμβρί-
ου 2011, Kalos&Klio 
Showroom (Τσιμισκή 
96), Θεσσαλονίκη.
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ «Ρομπέν των 
δασών», από 27 Νο-
εμβρίου (κάθε Κυρια-
κή), θέατρο «Εγνατία» 
(Πατριάρχου Ιωακείμ 
1), Θεσσαλονίκη.
 

EΚΘΕΣΗ «Χτίζοντας 
την επανάσταση: Αρ-
χιτεκτονική και τέχνη 
στη Ρωσία 1915-
1935», 27 Οκτωβρίου 
2011 – 22 Ιανουαρίου 
2012, Royal Academy 
of Arts, Λονδίνο.
 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕ-
ΣΗ «Η Μακεδονία 
από τις ψηφίδες στα 
pixels», μια διεθνώς 
πρωτότυπη έκθεση 
διαδραστικών συστη-
μάτων με θεματολο-
γία που αντλείται από 
την ιστορία και τον 
πολιτισμό της αρχαί-
ας Μακεδονίας, Αρ-
χαιολογικό Μουσείο, 
Θεσσαλονίκη.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙ-
ΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Το 
Άστρο των Χριστου-
γέννων», παραγωγής 
του Πλανηταρίου του 
Ιδρύματος Ευγενί-
δου, στο πλανητάριο 
του ΝΟΗΣΙΣ, από 3 
Δεκεμβρίου 2011 και 
για την περίοδο των 
εορτών, Πλανητάριο, 
Θεσσαλονίκη.

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 & 
Άραβες», Σεπτέμβριος – 
Δεκέμβριος 2011, Μου-
σείο Βυζαντινού Πολιτι-
σμού σε συνεργασία με: 
4η ΕΒΑ, 6η ΕΒΑ, 7η ΕΒΑ, 
9η ΕΒΑ, 10η ΕΒΑ, 12η 
ΕΒΑ, 23η ΕΒΑ, 25η ΕΒΑ, 
17η ΕΠΚΑ, Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο, 
Μουσείο Ισλαμικής Τέ-

χνης-Μουσείο Μπενάκη, Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Νομι-
σματικό Μουσείο, ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης 
Eπιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας, Κεντρική 
Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 
- έκθεση «Θεματικές 
επιλογές από τη συλλογή 
Κωστάκη του ΚΜΣΤ», Σε-
πτέμβριος – Δεκέμβριος 
2011, Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Μονή Λαζαριστών

- έκθεση «Roaming Images. Διασταυρώσεις 
του Ελληνικού 
και Αραβικού 
πολιτισμού από 
το βλέμμα σύγ-
χρονων καλλιτε-
χνών», Σεπτέμ-

βριος 2011– Ιανουάριος 2012, Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
 

- έκθεση φωτογραφίας με 
τίτλο «Οι Άραβες στη Με-
σόγειο», των Ντόρας Μη-
ναΐδη και Μαρίας Φακίδου, 
27 Νοεμβρίου - Ιανουάριος 
2012, Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.
 

- έκθεση με τίτλο «Θραύ-
σματα και σπαράγματα από 
τη Φουστάτη», Νοέμβριος  
2011–Ιανουάριος 2012, 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών 
(Αγ. Δημητρίου 159Α)

- κεντρικό πρόγραμμα «Ο γκρεμός και το ρέμα» 
(“A rock and a hard place”), 18 Σεπτεμβρίου – 18 
Δεκεμβρίου 2011, ιστορικά κτίρια της πόλης
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ, 18 Δε-
κεμβρίου 2011, Ιερός Ναός Αγ. Κυριακής 
Χαριλάου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσα-
λονίκης, αφιερωμένη στο ‘’Παιδοογκολο-
γικό Τμήμα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης, με τη Συμφωνική Ορχήστρα 
‘’Νέων Ελλάδος’’, υπό τη Δ/νση του Βαγγέ-
λη Αραμπατζή, αίθουσα τελετών ΑΠΘ, Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Θεσσαλονίκη, Πόλη των Χρι-
στουγέννων…», 1 Δεκεμβρίου 2011 - 8 Ια-
νουαρίου 2012, Δήμος Θεσσαλονίκης, πάρ-
κο στην Έκθεση! ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR Μ.Α.Ζ.Ι (Με 
Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα)., 9 - 17 Δεκεμ-
βρίου 2011,  κατάστημα οδού Τσιμισκή, αρ. 
92, Θεσσαλονίκη.

ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή Πρω-
τεύουσα Νεολαίας: 
Από το Rotterdam 
του 2009 στη Θεσ-
σαλονίκη του 2014», 
16 Δεκεμβρίου 2011, 
Δήμος Θεσσαλονί-
κης, αίθουσα Δημο-
τικού Συμβουλίου 

(Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωρ-
γίου 1), Θεσσαλονίκη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ «Η Χώρα των 
πουλιών» του Γιάν-
νη Καλατζόπουλου, 
μια διασκευή από 
τους  «Όρνιθες» του 
Αριστοφάνη ειδικά 
για παιδιά, 25 Σε-
πτεμβρίου 2011– 8 
Απριλίου 2012, 
Θέατρο Σοφούλη 
(Τραπεζούντος 5 & 
Σοφούλη), Θεσσα-
λονίκη.

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ «Ο Goya στο Τελ-
λόγλειο», 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.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ στο μουσείο 
του Λευκού Πύργου της ιστορι-
κής διαδρομής της πόλης από 
την ίδρυση της το 315π.Χ.:
- Ισόγειο: χρονολόγιο της ιστο-
ρίας της Θεσσαλονίκης και 
ένας ψηφιακός χάρτης 

- 1ος όροφος: μεταμορφώσεις της Θεσσαλονί-
κης 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 Μακε-
δονικός 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-

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 οπτι-
κο-ηχητικά ντοκουμέντα από τον πρώτο ραδι-
οφωνικό σταθμό της Ελλάδας, καθώς και από 
την πρώτη πειραματική εκπομπή τηλεόρασης
- 6ος όροφος: αφιερωμένος στις γεύσεις, προ-
βάλλονται, ορισμένα από τα πιο γνωστά πιάτα 
της πόλης και ο τρόπος παρασκευής τους και 
το πωλητήριο του μουσείου.

ΕΚΘΕΣΗ βραβευμένων αρχιτε-
κτονικών μελετών με αντικείμενο 
το δημόσιο χώρο, «Publicity - Δη-
μόσια πόλη», 15 Δεκεμβρίου 2011 
– 29 Ιανουαρίου 2012, ΤΕΕ – Μου-
σείο Μπενάκη, Μουσείο Μπενάκη 
(Πειραιώς 138), Αθήνα. 

Μόνιμοι χορηγοί επικοινωνίας Μουσείου Μπενάκη

Χορηγοί έκθεσης

PUB-
LIC
CITY
16.12.2011 – 29.01.2012
ΤΕΕ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και  
το Μουσείο Μπενάκη σας προσκαλούν  
την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 και  
ώρα 20:00, στα εγκαίνια της έκθεσης  
των βραβευμένων αρχιτεκτονικών  
μελετών με αντικείμενο το δημόσιο χώρο

PUBLICCITY / ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138 
Τ 210 34 53 111

WWW.BENAKI.GR

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤη / ΠΕμΠΤη / ΚυΡΙΑΚη 
10:00 – 18:00

ΠΑΡΑΣΚΕυη / ΣΑββΑΤο
10:00 – 22:00

ΔΕυΤΕΡΑ / ΤΡΙΤη
ΚλΕΙΣΤΑ

ΠΑρΑγωγΗ ΕΚθΕΣΗΣ 
ΤΕχνΙΚο ΕΠΙμΕληΤηΡΙο ΕλλΑΔΑΣ
ΤμημΑ ΚΕνΤΡΙΚηΣ μΑΚΕΔονΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗ-
Τ Η Σ Η - Δ Ε Ι Π Ν Ο  μ ε 
θέμα «Οικονομική 
Κρίση - Αιτίες & Προ-
οπτικές: Θεσμοί ή 
Κουλτούρα;» και προ-
σκεκλημένους ομιλη-
τές τον Καθηγητή Πο-
λιτικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Yale 
Στάθη Καλύβα και 
το συγγραφέα Στέλιο 
Ράμφο, 17 Δεκεμβρί-
ου 2011, Πολιτιστική 
Εταιρεία Επιχειρη-
ματιών ΒΕ και Δίκτυο 
Ναυαρίνο, φουαγιέ 
Μουσείου Βυζαντινού 

ΕΚΘΕΣΗ του Stanislav 
Marijanovic, με τίτλο 
«οργανικά – ανόργανα», 
επιτοίχιες  κατασκευές 
και ζωγραφικά έργα μι-
κτής τεχνικής, 2 Δεκεμ-
βρίου 2011 – 12 Ιανουαρί-
ου 2012,  (επίσης θα γίνει 

παρουσίαση του λευκώματος χαρακτικών 
ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη), αί-
θουσα τέχνης TSATSIS PROJECTS/ARTFO-
RUM (Τσιμισκή 111&113), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Οδυσσεβάχ» της 
Ξένιας Καλογεροπούλου, από 27 Νοεμ-
βρίου (κάθε Κυριακή), θέατρο «Βακούρα» 
(Ι.Μιχαήλ 8), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟ-
ΠΟΙΗΤΩΝ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΩΝ, με τίτλο 
“We Love Art!”, 15 
– 30 Δεκεμβρίου 
2011, Καφωδείο 
Ελληνικό (Ιουστινι-
ανού 3), Θεσσαλο-
νίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Μια ιστορία από φως, στο φως», ως τις 
11 Ιουνίου 2012, Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μα-
κεδονίας-Θράκης και Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στο 
πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού «Θεσσαλονίκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών», παρου-
σιάζει 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 με τίτλο 

«Εικόνες από τις 
θρακικές ακτές του 
Εύξεινου Πόντου», 
26 Νοεμβρίου 
2011 - 4 Μαρτίου 
2012, στο πλαίσιο 
του προγράμματος 
συνεργασίας του 
Ευρωπαϊκού Κέ-
ντρου Βυζαντινών 
και Ματαβυζαντι-
νών Μνημείων, του 
Μουσείου Βυζαντι-
νού Πολιτισμού με 
την Εθνική Πινακο-
θήκη της Σόφιας, 
Μουσείο Βυζαντι-
νού Πολιτισμού, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, του γραφείου 
«Α. Μ. Κωτσιόπουλος και συνεργάτες αρχι-
τέκτονες», με τίτλο «Μια διαδρομή στα όρια 
του μοντέρνου», 12 Δεκεμβρίου 2011 – 15 
Ιανουαρίου 2012, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρ-
χιτεκτονικής - Μουσείο Μπενάκη - Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων ΠΣ ΑΠΘ, Μουσείο Μπενάκη 
(κτήριο οδού Πειραιώς 138), Αθήνα.

Οργάνωση

Με την υποστήριξη

Χορηγός έκδοσης μονογραφίας

Χορηγοί έκθεσης

Μόνιμοι χορηγοί επικοινωνίας Μουσείου Μπενάκη

Tο Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής
το Μουσείο Μπενάκη
και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης

Α. Μ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 
ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ

που θα γίνουν τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 20.00
στο Μουσείο Μπενάκη, κτήριο οδού Πειραιώς 138

Διάρκεια έκθεσης έως 15  Ιανουαρίου 2012
Επιμέλεια έκθεσης Άννα Σκιαδά
Επιμέλεια μονογραφίας Ανδρέας Γιακουμακάτος

Ώρες λειτουργίας:  Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή 10.00 -18.00, Παρασκευή, Σάββατο 10.00 -22.00, Δευτέρα, Τρίτη κλειστά

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
(vidéo και εγκατα-
στάσεις) του Βα-
σίλη Μπαλάσκα 
(Bill Balaskas), με 
τίτλο «Le temps 
spectaculaire (Η 
θεαματική εποχή)», 
28 Νοεμβρίου -  31 
Δεκεμβρίου 2011, 
Γκαλερί Γαλλικού 
Ινστιτούτου Θεσσα-
λονίκης (Λεωφόρος 
Στρατού 2Α), Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ του 
Α π ό σ τ ο λ ο υ 
Βέττα, με τίτλο 
«Το ύφασμα, 
το τοπίο και 
οι πτυχώσεις 
(μικρή ανα-

δρομική)», 10 Δεκεμβρίου 2011 – 7 Ιανου-
αρίου 2012, γκαλερί ΡΩΜΑΝΟΥ 7 (Λευκός 
Πύργος), Θεσσαλονίκη.

Πολιτισμού Θεσσα-
λονίκης (τα έσοδα θα 
διατεθούν υπέρ του 
Συλλόγου Αρωγής Αυ-
τιστικών Ατόμων Βο-
ρείου Ελλάδος ‘ΑΧΤΙ-
ΔΑ’), Θεσσαλονίκη.

T H E S S A L O N I K I 
HIP HOP FESTIVAL 
2011, 16 και 17 
Δεκεμβρίου 2011, 
πολυχώρος του 
Block33 (26ης 
Οκτωβρίου 33, 
Σφαγεία), Θεσσα-
λονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
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ακόμη και τις ΗΠΑ και τις Ινδίες, και η οποία 
θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2020. Στην 
επόμενη Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα 
που θα γίνει το 2012 στο Κατάρ, θα οριστούν τα 
ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπών των αερίων 
του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, αλλά και από 
το πότε αυτά τα όρια θα πρέπει να αρχίσουν να 
μειώνονται.
Το αποτέλεσμα χαιρετίστηκε από την ευρωπαία 
επίτροπο Περιβάλλοντος Κόνι Χέντεγκαρντ ως 
ένα βήμα προς τα εμπρός, σύμφωνα με τον 
τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι». Την ανακούφισή 

 
ΚΛΥΔΩΝΙΣΤΗΚΕ 
ΑΛΛΑ ΔΕ ΒΥΘΙΣΤΗΚΕ 
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΑΝ 
 

Μέχρι το 2017 επεκτείνονται τα μέτρα για την 
προστασία του πλανήτη από την κλιματική αλ-
λαγή, που καταγράφονται στο Πρωτόκολλο του 
Κιότο (η ισχύς του οποίου λήγει κανονικά το 
2012). Η παράταση δίδεται χάρη στη συμβιβα-
στική συμφωνία που επετεύχθη –μετά κόπων 
και …βασάνων- πριν από λίγες ημέρες στην 
Παγκόσμια Διάσκεψη του Ντέρμπαν, στη Νότια 
Αφρική, μεταξύ αντιπροσώπων 190χωρών, στις 
μαραθώνιες συνομιλίες για το κλίμα. Οι 190 
συμφώνησαν καταρχήν (η συμφωνία αναμένε-
ται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες) να 
υπάρξει δέσμευση για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου σε ορισμένες ανε-
πτυγμένες χώρες, που συγκαταλέγονται στους 
μεγαλύτερους ρυπαντές.
Συγκεκριμένα, αποφάσισαν τη δρομολόγηση 
της μείωσης των εκπομπών των αερίων -οι συ-
νομιλίες για το θέμα θα αρχίσουν το 2012- με 
στόχο να υπάρξει συνολική συμφωνία το 2015, 
η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2020.  Η επίτευξη 
της συνολικής συμφωνίας μέσα στα επόμενα 
τρία χρόνια θεωρείται πολύ φιλόδοξος στόχος, 
που, οπωσδήποτε θα χρειαστεί μακρές δια-
πραγματεύσεις και συμβιβασμούς από όλες 
τις πλευρές.
Ωστόσο, η συμφωνία του Ντέρμπαν λίγο 
έλειψε να τιναχθεί στον αέρα, αφού η Κίνα, 
η Ινδία, η Βραζιλία και η Νότιος Αφρική δι-
ατύπωσαν τις αντιθέσεις τους στην προ-
σπάθεια να αντιμετωπιστεί η υπερθέρμαν-
ση του πλανήτη με μία νομικά δεσμευτι-
κή λύση και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. 
Η Ινδία εξέφρασε την αντίθεση της στη θέση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρεθεί έως το 
2015 μία νομικά δεσμευτική φόρμα, όπως και 
για την ακριβή σημασία της φράσης «οδικός 
χάρτης» για μία νέα συνθήκη, σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Το Βήμα».
Η πρόταση περί οδικού χάρτη είχε κατατεθεί από 
την ΕΕ και από μία άτυπη συμμαχία νησιωτικών 
κρατών και ελάχιστα ανεπτυγμένων χωρών, που 
κινδυνεύουν περισσότερο από άλλες με την 
αύξηση της στάθμης των ωκεανών, σαν συνέπεια 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στόχος είναι 
να κρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας το 
πολύ κατά 2 βαθμούς σε σχέση με τα επίπεδα 
προ της βιομηχανικής εποχής.
Στο τέλος της διάσκεψης, η Νοτιοαφρικανίδα 
υπουργός Εξωτερικών έδωσε με μια δήλωσή 
της το στίγμα: «Γνωρίζουμε όλοι ότι το 
αποτέλεσμα δεν είναι τέλειο, Αλλά δε θα 
πρέπει να κάνουμε την τελειότητα εχθρό του 
καλού και του εφικτού».
Η Πλατφόρμα του Ντέρμπαν –όπως ονομάστηκε 
τελικά η συμφωνία- αποτελεί τον οδικό χάρτη 
για μια παγκόσμια πολιτική για το κλίμα, με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών των ρύπων του 
θερμοκηπίου και επιθυμητό αποτέλεσμα τον 
περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 
2 βαθμούς σε σχέση με το 1990. Ο οδικός αυτός 
χάρτης προβλέπει, όπως προαναφέρθηκε, την 
παράταση ισχύος του Πρωτόκολλου του Κιότου 
και μετά τη λήξη του που είναι του χρόνου. 
Μέχρι το 2015 θα πρέπει να αποφασιστεί μια 
νέα συμφωνία για την προστασία του κλίματος, 
η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις χώρες, 

Πηγή φωτογρ.: Ιστοσελίδα εφημερίδας «Το Βήμα»

της εξέφρασε και η επικεφαλής της 
Γραμματείας για το κλίμα των ΗΕ Κριστιάνα 
Φιγκέρες. Αντίθετα, με σκεπτικισμό αντέδρασε 
η Greenpeace. O επικεφαλής της στη 
Γερμανία, Μάρτιν Κάιζερ, ωστόσο, διέγνωσε 
κάποια θετικά σημεία. «Είναι ήδη επιτυχία, ότι 
η Κίνα και οι Ινδίες μαζί με τη Βραζιλία και τη 
Ν. Αφρική δείχνουν προθυμία να δεσμευτούν 
σε μια παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα», 
τόνισε. «Ο κίνδυνος, ωστόσο, ότι στο τέλος 
οι ΗΠΑ θα αυτοεξαιρεθούν από τη νομική 
δεσμευτική ισχύ, είναι μεγάλος». n

Πολύτιμο συμπληρωματικό βοήθημα για 
τον δομοστατικό μελετητή-μηχανικό, που 
καλείται να εφαρμόσει τους Ευρωκώδικες 
κατά την εκπόνηση αντισεισμικών μελετών 
για συμβατικά κτηριακά έργα από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο 
βιβλίο, με τίτλο: «Αντισεισμικός σχεδιασμός 
κτιρίων ο/σ και αριθμητικά παραδείγματα 
ανάλυσης & διαστασιολόγησης σύμφωνα με 
τους Ευρωκώδικες».
Συγγραφείς και εκδότες του βιβλίου είναι οι:
-Αβραμίδης Ι. Ε., Καθηγητής Α.Π.Θ., avram@
civil.auth.gr, URL users.auth.gr/avram
-Αθανατοπούλου Α., Καθηγήτρια Α.Π.Θ., 
minak@civil.auth.gr
-Μορφίδης Κ., Εντεταλμένος Ερευνητής 
ΙΤΣΑΚ, kmorfidis@itsak.gr
-Σέξτος Α., Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ., asextos@
civil.auth.gr, URL: www.asextos.net
Στο 1o μέρος του βιβλίου («Εισαγωγή στη 
φιλοσοφία του αντισεισμικού σχεδιασμού και 
στην κανονιστική της υλοποίηση») 
• επεξηγούνται αναλυτικά θεμελιώδεις έννοιες 
και αρχές προκειμένου να επιτευχθεί η κριτική 
κατανόηση της «φιλοσοφίας» του σύγχρονου 
αντισεισμικού σχεδιασμού, 
• επισημαίνονται ορισμένα πρακτικά θέματα 
σχετικά με τη μόρφωση, την προσομοίωση και 
τον υπολογισμό (την ανάλυση) των κτιριακών 
κατασκευών, με παράλληλη κριτική θεώρηση 
σχετικών διατάξεων του Ευρωκώδικα 8 
(Μέρος 1), και
• παρουσιάζεται η πορεία των υπολογισμών 
σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 (Μέρος 1) υπό 
μορφή διαγραμμάτων ροής, με παράλληλη 
διευκρίνιση του τρόπου εφαρμογής 
συγκεκριμένων επί μέρους διατάξεων και 
μεθόδων  του.
Στη συνέχεια, στο 2o μέρος του βιβλίου 
(«Αριθμητικά παραδείγματα»), παρατίθενται 
με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ορισμένα 
αριθμητικά παραδείγματα ανάλυσης κτιριακών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
όπλισης χαρακτηριστικών δομικών τους 
στοιχείων βάσει των Ευρωκωδίκων 8 και 2. Τα 

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ Ο/Σ
Βιβλιοπαρουσίαση

παραδείγματα αυτά, αν και σκοπίμως σχετικώς 
απλουστευμένα, προκειμένου να διατηρηθεί 
μια ευρύτερη εποπτεία, περιέχουν σημαντικά 
στοιχεία που απαντώνται σε κατασκευές της 
πράξης. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται έτσι 
διττός στόχος:
• Η αναλυτική και λεπτομερής παρουσίαση 
πλήρων αριθμητικών εφαρμογών με σκοπό 
την κατανόηση της ροής και αλληλουχίας των 
απαιτούμενων υπολογιστικών διαδικασιών 
κατά Ευρωκώδικα 8 (Μέρος 1), και
• η δυνατότητα μερικού ελέγχου 
επαγγελματικών προγραμμάτων ως προς την 
αριθμητική ορθότητα των αποτελεσμάτων 
τους.
Τέλος, στο 3o μέρος του βιβλίου («Παραρτήμα-
τα») παρατίθενται με συνοπτικό τρόπο οι δια-
τάξεις των Ευρωκωδίκων 2 και 8 που αφορούν 
στις ελάχιστες απαιτήσεις οπλισμού στοιχείων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και ορισμέ-
νοι βασικοί τεχνικοί όροι (στα ελληνικά και στα 
αγγλικά). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο υποστηρίζεται 
από την ιστοσελίδα www.ec8examples.gr, 
όπου καταχωρούνται σε τρέχουσα βάση τυχόν 
παροράματα, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 
του περιεχομένου του βιβλίου. Παράλληλα, σ’ 
αυτήν μπορεί ο αναγνώστης να προσπελάσει: 
(α) τα «Πρότυπα αριθμητικά παραδείγματα 
ανάλυσης κατασκευών για την ορθή εφαρμογή 
του ΕΑΚ και τον έλεγχο των προγραμμάτων Η/
Υ» τα οποία αφορούν στον ΕΑΚ-2000, καθώς 
και
(β)  ορισμένα παραδείγματα διαστασιολόγησης 
σύμφωνα με τον ΕΑΚ-2000 και τον ΕΚΟΣ-
2000.
Επίσης, η ιστοσελίδα υποστηρίζει forum 
συζήτησης, όπου οι ενδιαφερόμενοι 
αναγνώστες μπορούν να ανταλλάσσουν τις 
απόψεις τους επί διαφόρων θεμάτων που 
αφορούν στον αντισεισμικό σχεδιασμό 
κτιριακών κατασκευών. 
Την κεντρική διάθεση του βιβλίου έχει 
αναλάβει η techartbooks (βλ. ιστοσελίδα 
www.techartbooks.gr).n 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 
ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 Αιτήσεις 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 το 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 μέχρι 
16 Ιανουαρίου 2012 στη Γραμματεία των Δια-
τμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών τα δικαιολογητικά. Ακολούθως, θα 
λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις στο αντι-
κείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκη-
σης» 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 τη 
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

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Αιτήσεις μέχρι 20 Ιανουαρίου

Τη δυνατότητα να εκπονήσουν διδακτορική 
διατριβή σε 14 ερευνητικές περιοχές του 
τομέα των πληροφοριακών συστημάτων, 
θα έχουν όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν 
στο αντίστοιχο Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οργανώνουν τα 
τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Οι ερευνητικές περιοχές είναι, 
ενδεικτικά, οι εξής:
• Ανάλυση / Σχεδιασμός Πληροφοριακών 
Συστημάτων
• Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 
• Επιχειρησιακή Έρευνα και Προσομοίωση
• Ποιότητα Υπηρεσιών και Διασύνδεση Δικτύων 
(QoS &  Network Interconnectivity)
• Τεχνο-Οικονομικά των Τηλεπικοινωνιών και 
Οικονομικά των Δικτύων (Techno-economics 
of Telecommunications and Network 
Economics)
• Προσαρμοστική και Κινητή Ηλεκτρονική 
Μάθηση (Adaptive and Mobile E-Learning)
• Web 2.0 στον Τουρισμό (Tourism 2.0, Travel 
2.0)
• Επιχειρηματική Μοντελοποίηση και 
Αρχιτεκτονικές 
• Ολοκλήρωση Επιχειρηματικών Εφαρμογών 
(enterprise application integration)-
Διαλειτουργικότητα (interoperability)
• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government) 
• Πληροφοριακά Συστήματα για Ηλεκτρονικό 
Επιχειρείν

• Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικό 
Management
• Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web)
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
απονέμεται για μια πρωτότυπη συμβολή σ’ ένα 
από τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο των 
Πληροφοριακών Συστημάτων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 19 
Δεκεμβρίου 2011 έως 20 Ιανουαρίου 2012 στη 
Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, εφόσον προηγουμένως 
έχουν τη σύμφωνη γνώμη προτεινόμενου 
Επιβλέποντα Καθηγητή.
Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν 
να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου 
τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή 
των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη 
σελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος στη 
διεύθυνση http://www.uom.gr, http://mis.
uom.gr ή ν’ απευθυνθούν στη Γραμματεία των 
Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310-891514, e-mail:misgrad@uom.gr. n

Τη χορήγηση δύο υποτροφιών εσωτερικού, 
κατόπιν επιλογής, για μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
ΑΠΘ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, 
προκηρύσσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, από τα έσοδα του κληροδοτή-
ματος «Αν. Αναστασιάδη». 
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατοικούν οπουδή-
ποτε εντός Ελλάδας και να κατάγονται (από 
πατέρα,  μητέρα ή και τους δύο γονείς) από 
την Ανατολική ή Δυτική ή Βόρεια Θράκη (Ανα-
τολική Ρωμυλία) και κατά προτίμηση από το 
Σκοπό και τις Σαράντα Εκκλησίες Ανατολικής 
Θράκης.
Πρέπει, παράλληλα, να φοιτούν σε πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών ή να εκπονούν τη δι-
δακτορική διατριβή τους. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 13/01/2012 τη 
σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (το έντυπο 
χορηγείται) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του 
ΑΠΘ, β΄ όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Δι-
οίκησης) του Α.Π.Θ. (τηλ. 2310-995214, fax. 
2310-995211). Η αίτηση θα πρέπει να συνο-
δεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 
400 ευρώ ανά υπότροφο. Η ηλικία των υποψη-
φίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 36 έτη. Η 
διάρκεια της υποτροφίας κυμαίνεται από ένα 
(1) μέχρι δύο (2)  χρόνια, με δυνατότητα πα-
ράτασης. n

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Kαταγωγή από Αν. Ρωμυλία

Νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στις οποίες 
προβλέπεται να στεγαστεί και ειδικός εργα-
στηριακός εξοπλισμός αιχμής για εξειδι-
κευμένη έρευνα, αποκτούν -στους Ελαιώνες 
Πυλαίας- ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδια-
σμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και το Ινστιτούτο 
Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κα-
τασκευών (ΙΤΣΑΚ).
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 
3.500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται εξ’ 
ολοκλήρου από Ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ 
- επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-
Θράκης 2007-2013). Η κατασκευή του νέου 
κτιρίου αποτελεί σημαντικό βήμα στην ανά-
πτυξη ερευνητικών συνεργασιών και επιστη-
μονικών δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο, 
καθώς σε αυτό θα μπορεί να διεξάγεται εξει-
δικευμένη έρευνα στους τομείς αντισεισμικών 
κατασκευών, εδαφοδυναμικής και τεχνικής 
σεισμολογίας.
Επίσης, το αναβαθμισμένο και άρτια εξοπλι-
σμένο εργαστήριο θα βοηθήσει καθοριστικά 
στην οργάνωση και επέκταση – λειτουργία του 
Εθνικού δικτύου Επιταχυνσιογράφων, που εί-
ναι εγκατεστημένο σε ολόκληρη την ελληνική 
επικράτεια και αποτελεί υπόδειγμα λειτουργίας 
παρόμοιων δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο. n 
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
του καθ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας  ΑΠΘ και διευθυντή Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Παλιαμπέλων Κολινδρού, Κώστα Κωτσάκη

σε καταστροφή της αρχαιολογικής μαρτυρίας. Θα πρέπει 
πάντα να θυμόμαστε ότι, όπως έχει ειπωθεί, η ανασκα-
φή είναι «ένα πείραμα που δεν επαναλαμβάνεται»1 και 
επομένως κάθε καταστροφή στο πεδίο σημαίνει οριστική 
απώλεια που είναι αδύνατο να αναπληρωθεί.

n Ένα σύστημα ανασκαφικής τεκμηρίωσης 
Σε αντίθεση με την αυθόρμητη αντίληψη που αξιολογεί 
την ανασκαφή με βάση την ανακάλυψη, η ανασκαφή μιας 
αρχαιολογικής θέσης κρίνεται από την τεκμηρίωση των 
μαρτυριών της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η τεκμη-
ρίωση αυτή όμως είναι επίπονη και εξαιρετικά χρονο-
βόρα, ενώ, για να μπορεί να αξιοποιηθεί ερμηνευτικά, 
είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει δεδομένα πολλών και 
διαφορετικών κατηγοριών. Στην πράξη τα δεδομένα αυτά 
περιλαμβάνουν συμβατικά τεκμήρια, όπως σχέδια και 
φωτογραφίες, αλλά και τα φυσικά χαρακτηριστικά των 
αρχαιολογικών επιχώσεων, τα χαρακτηριστικά των ακι-
νήτων ευρημάτων  (αρχιτεκτονική, μόνιμες κατασκευές, 
τάφοι, κλπ) και των κινητών (κεραμικά, εργαλεία, γλυπτά, 
έργα τέχνης, κοσμήματα και μικροαντικείμενα, κλπ) και 
όλων των κατηγοριών των δειγμάτων που λαμβάνονται για 
μελλοντική ειδική εργαστηριακή ανάλυση, βιοαρχαιολο-
γική, γεωαρχαιολογική, αρχαιομετρική, κά. Περιλαμβάνει 
προπαντός τις σχέσεις όλων αυτών των κατηγοριών δεδο-
μένων με τα βήματα της ανασκαφής, καταγράφει δηλαδή 
τις αποφάσεις της/του αρχαιολόγου και τα αποτελέσματά 
τους, καταγραφή απαραίτητη για να ανασυντεθεί εκ των 
υστέρων η ανασκαφική διαδικασία και να εξαχθούν τα 
τελικά, αξιόπιστα συμπεράσματα.  
Είναι προφανές ότι η παραπάνω περιγραφή προδιαγρά-
φει ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης πολυδιάστατης 
πληροφορίας. Πράγματι, ανασκαφείς είχαν ήδη αναπτύ-
ξει χειροκίνητα συστήματα διαχείρισης, αλλά είναι αυτο-
νόητο ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι το ιδανικό εργαλείο 
για να απαντήσει σε πρόβλημα διαχείρισης πληροφορίας, 
καθώς όχι μόνο μειώνει δραματικά το χρόνο που απαι-
τείται για τη συμβατική τεκμηρίωση, αλλά προσφέρει 

ασύγκριτα ανώτερες δυνατότητες διαχείρισης. Επιπλέον, 
οι σύγχρονες εξελίξεις της ψηφιακής απεικόνισης δια-
θέτουν εργαλεία οπτικοποίησης της πληροφορίας που 
μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ πέρα από τις δυ-
νατότητες-ή ακόμη και τις επιθυμίες- της αρχαιολογίας. 
Για μια εφαρμογή στην οποία η εικόνα και  η μορφή παί-
ζει τόσο κεντρικό ρόλο, η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι 
πολύ σημαντική για να μείνει αναξιοποίητη. 
Οι πειραματισμοί με τις δυνατότητες της ψηφιακής τε-
χνολογίας ξεκίνησαν στην πανεπιστημιακή ανασκαφή 
της Τούμπας Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ ήδη τη δεκαετία 
του 19802. Το πρώτο εκείνο σύστημα, γραμμένο σε DOS, 
έδινε τη δυνατότητα χωρικής επεξεργασίας κάποιων από 
τα πολλά ανασκαφικά δεδομένα. Η πανεπιστημιακή ανα-
σκαφή του ΑΠΘ στα Παλιάμπελα Κολινδρού3, όμως,  που 
ξεκίνησε το 2000 με τη διεύθυνση του υπογράφοντα και 
του καθ. P. Halstead του πανεπιστημίου του Sheffield της 
Βρετανίας, έθεσε εξαρχής στους στόχους της την ανάπτυ-
ξη ενός σύγχρονου, ανανεωμένου και ισχυρού ψηφιακού 
συστήματος πλήρους και ενοποιημένης διαχείρισης της 
ανασκαφικής πληροφορίας.  Σε πρώτη φάση, και με βάση 
την ήδη υπάρχουσα εμπειρία, σχεδιάστηκε ένα πλήρες 
αναλογικό σύστημα με προδιαγραφές μετατροπής του 
σταδιακά σε ψηφιακό. Η ανάπτυξη του συστήματος μέχρι 
την τελική, σημερινή του μορφή έγινε με συγκεκριμένα 
βήματα, που κατέληξαν τελικά στο πλήρες ανεπτυγμένο 
σύστημα.  Για παράδειγμα, εισήχθηκαν πρώτα οι ψηφια-
κές φωτογραφίες, παράλληλα με τις αναλογικές, στη συ-
νέχεια, σε συνεργασία με τον καθ. Πέτρο Πατιά του ΑΠΘ, 
η ψηφιακή φωτογραμμετρία, η οποία ενσωματώθηκε στις 
σταθερές πρακτικές της ανασκαφής, αντικαθιστώντας 
σταδιακά τις συμβατικές, αναλογικές  αποτυπώσεις  των 
ανασκαφικών ευρημάτων.  Η τελική μορφή του ψηφιακού 
συστήματος, είναι το αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου 
«Ψηφιακό Σύστημα Διαδραστικής Ερμηνείας και Χωρο-
χρονικής Οπτικοποίησης Αρχαιολογικών Δεδομένων», το 
οποίο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2005 και ολοκληρώθηκε 
στις αρχές του 20094. Στο έργο αυτό εκπονήθηκαν δύο 
διδακτορικές διατριβές από τους Μ. Κατσιάνη  (Τμήμα 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας) και Σ. Τσιπίδη (Τμήμα Αγρονό-
μων-Τοπογράφων Μηχανικών) που σχεδίασαν, επεξεργά-
στηκαν και υλοποίησαν την τελική μορφή του ψηφιακού 
συστήματος. 
Στην τελική του μορφή το ψηφιακό σύστημα περιλαμβά-
νει δύο κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια 
λεπτομερή βάση δεδομένων, η οποία αποτέλεσε το κύριο 
ερευνητικό αντικείμενο της διατριβής του κ. Μ. Κατσιάνη. 
Η βάση συγκροτήθηκε σε περιβάλλον MSAccess με βάση 
τα αναλογικά δελτία καταγραφών  τα οποία συμπληρώνο-
νται κατά την  πορεία της ανασκαφής από τους ίδιους τους 
ανασκαφείς, και επεξεργάστηκε λεπτομερώς την οντολο-
γία και τη σημαντική των αρχαιολογικών κατηγοριών και 
τάξεων. Η βάση δεδομένων είναι σχεδιασμένη κατά το 
διεθνές πρότυπο CIDOC-CRM (ISO 21127) που εξασφα-
λίζει την εξαγωγή των δεδομένων σε μορφή XML, χωρίς 
απώλεια νοήματος, όπως π.χ. οι χρονικές ή χωρικές συ-
νάφειες κλπ. Περιέχει επίσης φωτογραφίες, ψηφιακά 
σχέδια και 3Δ φωτογραφίες των ανασκαφικών ενοτήτων. 
Στις συλλογές των χωρικών δεδομένων έχουν προστεθεί 
γεωγραφικά μεταδεδομένα που ακολουθούν το πρότυπο 
ISO19115 επιτρέποντας τη μελλοντική δημοσιοποίηση 
του περιεχομένου του ανασκαφικού αρχείου σε αποθήκες 
γεωγραφικών δεδομένων στο διαδίκτυο ή αλλού.  
Το δεύτερο μέρος του συστήματος, που επεξεργάστηκε 
ο κ. Σ. Τσιπίδης, επιτρέπει την απεικόνιση των ανασκα-
φικών ενοτήτων και χαρακτηριστικών και περιλαμβάνει 

Σε μεγάλο βαθμό η ανασκαφική έρευνα και η ανακά-
λυψη θεωρούνται από το ευρύ κοινό συνώνυμες με την 
αρχαιολογία. Αν και αυτή η ταύτιση είναι υπερβολική, εί-
ναι γεγονός ότι οι μεγάλες ανασκαφές του παρελθόντος 
συγκίνησαν και εντυπωσίασαν την κοινή γνώμη με τα 
ευρήματά τους και εμπέδωσαν την αντίληψη ότι στόχος 
της ανασκαφής είναι να ανακαλύψει πολύτιμα και σπάνια 
ευρήματα. Ωστόσο, η πραγματικότητα, όπως συχνά συμ-
βαίνει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η σύγχρονη ανασκαφή δεν 
κυνηγά «θησαυρούς», αλλά επιδιώκει τη σχολαστική και 
εξαντλητική συγκέντρωση στοιχείων για την ανθρώπινη 
δραστηριότητα του παρελθόντος που έχει αποτυπωθεί 
σε έναν συγκεκριμένο τόπο, αυτόν που ονομάζουμε «αρ-
χαιολογική θέση», είτε αυτή είναι μεγάλη, είτε μικρή και 
άσημη.  
Ο λόγος που η ανασκαφή εξακολουθεί να αποτελεί απα-
ραίτητο βήμα της αρχαιολογικής έρευνας είναι ότι τα 
υλικά κατάλοιπα της ανθρώπινης δραστηριότητας βρί-
σκονται σχεδόν πάντα θαμμένα σε επάλληλα στρώματα 
ιζημάτων. Η δημιουργία αυτών των ιζημάτων, των «στρω-
μάτων», όπως τα αποκαλούν οι αρχαιολόγοι, είναι στα-
διακή και αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό γεωλογικών 
και πολιτισμικών διαδικασιών, είναι δηλαδή το αθέλητο 
ή το ηθελημένο αποτέλεσμα των διαδοχικών ανθρώπινων 
παρεμβάσεων στο χώρο σε συνδυασμό με φυσικές πα-
ραμέτρους. Η αρχαιολογική θέση με τη στρωματογραφία, 
καθώς και τα ευρήματα κάθε κατηγορίας που βρίσκο-
νται εμπεδωμένα στα στρώματά της, διαμορφώνουν ένα 
εξαιρετικά πολύπλοκο αρχείο του παρελθόντος, το οποίο 
η ανασκαφή καλείται, καταρχήν να τεκμηριώσει, και στη 
συνέχεια να κατανοήσει και να ερμηνεύσει. Οι συνάφει-
ες και οι συναρτήσεις των ευρημάτων κάθε κατηγορίας, 
συνάφειες χωρικές που αντιστοιχούν σε χρονικές, είναι 
το κλειδί αυτού του συνολικού αρχείου. Για το λόγο αυτό 
η ακρίβεια και η μεθοδικότητα της τεκμηρίωσης εί-
ναι εκείνη που θα καθορίσει τη δυνατότητα της τελικής 
ερευνητικής κατανόησης. Μια βιαστική ανασκαφή που 
δεν παίρνει υπόψη της αυτές τις προϋποθέσεις καταλήγει 
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Παλιάμπελα Κολινδρού. Τρισδιάστατη φωτογραμμετρική απεικόνιση αρχιτεκτονικών λειψάνων (τμήμα οικήματος του τέλους 
της 7ης χιλιετίας π.Χ.) σε συνδυασμό με τρισδιάστατη ορθοφωτογραφία και κατανομή ευρημάτων. Με χρώμα εικονίζονται 
ανασκαφικές ενότητες. Στα παράθυρα ευρήματα επιλεγμένης ενότητας και τα καταγεγραμμένα χαρακτηριστικά της ενότητας 
1555. 



ένα πλήρες μοντέλο της ανασκαφικής διαδικασίας. Το 
μοντέλο προέκυψε από εξαντλητική μελέτη στο πεδίο, 
προσομοιώνει την αρχαιολογική ερμηνευτική διαδικασία, 
και διαχειρίζεται την 3Δ χωρική πληροφορία μέσω ενός 
ΣΓΠ. Ο σχεδιασμός των 3Δ ενοτήτων πραγματοποιήθη-
κε με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία που στηρίζεται 
σε ρουτίνες MS Visual Basic στο περιβάλλον ESRI Arc-
GIS. Η υλοποίηση του μοντέλου δεδομένων ακολουθεί 
την αρχιτεκτονική της προσωπικής γεωβάσης (Personal 
Geodatabase) του ArcGIS στο πλαίσιο της MS Access. 
Στη βάση αποθηκεύεται το σύνολο της γεωμετρικής, πε-
ριγραφικής και χρονικής ανασκαφικής πληροφορίας. Η 
συγκέντρωση της πληροφορίας γίνεται κατά τη διάρκεια 
της ανασκαφής με τη χρήση   ενός σταθμού μετρήσεων, 
μιας ψηφιακής κάμερας υψηλής ανάλυσης, δύο φορητών 
υπολογιστών και ενός σταθμού εργασίας.

n Η εφαρμογή του συστήματος 
Από τη μεριά του μη ειδικού χρήστη, με περιορισμένες 
τεχνικές γνώσεις, όπως συνήθως οι αρχαιολόγοι που 
πραγματοποιούν τις ανασκαφές, το σύστημα επιτρέπει την 
πλήρη 3Δ απεικόνιση της πορείας της ανασκαφής, καλύ-
πτοντας καταρχήν πλήρως την ανάγκη τεκμηρίωσης. Ήδη 
αυτό αποτελεί μια σημαντική βοήθεια, αλλά  το σύστημα 
αποβλέπει σε κάτι περισσότερο. Δεν πρόκειται απλά για 
την  καταγραφή δεδομένων, αλλά για την πλήρη - κατά το 
δυνατόν- μοντελοποίηση της ανασκαφής, που περιλαμ-
βάνει και τις συλλογιστικές που εφαρμόζουν οι αρχαιο-
λόγοι, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται θέματα όπως η 
χρονική ακολουθία, η ενοποίηση ανασκαφικών στρωμά-
των σε φάσεις και επεισόδια ανθρώπινης παρέμβασης, 
η στρωματογραφική ακεραιότητα των ανασκαφικών ενο-
τήτων και πολλά άλλα που στηρίζουν τις αποφάσεις της/
του ανασκαφέα. Στην πραγματικότητα κατασκευάζει ένα 
συνολικό virtual ομοίωμα της ανασκαφής, που είναι προ-
σβάσιμο από πολλές διαφορετικές πλευρές, κάθε στιγ-
μή. Στο βαθύτερο επίπεδο, το σύστημα αντιλαμβάνεται 
την ανασκαφή ως μια διαδικασία νοηματοδότησης, που 
αποδίδει σημασίες στα ανασκαφικά ευρήματα μέσω των 
ενεργειών των ανασκαφέων. 
Οι 3Δ απεικονίσεις που παράγονται δεν αποτελούν επο-
μένως απλή εικονογράφηση της ανασκαφής, κατάλλη-
λη για δημόσιες παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις. Πολύ 
περισσότερο από μια εικόνα, αποτελούν ένα ερευνητικό 
εργαλείο με το οποίο η/ο αρχαιολόγος μπορεί να αξιο-
λογήσει  αν οι επεμβάσεις και οι αποφάσεις της/του στο 
πεδίο ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, να αντιληφθεί τι 
αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο σύνολο που απεικονί-
ζεται, ή να διαπιστώσει κατανομές αντικειμένων , κινη-
τών και ακινήτων στο χώρο και το χρόνο. Με άλλα λόγια, 
μέσω του ΓΣΠ δίνεται η δυνατότητα διαφορετικών αλλη-

λεπιδραστικών ερωτημάτων προς τα δεδομένα που χει-
ρίζονται τους δύο κεντρικούς άξονες της ανασκαφής, το 
χώρο και το χρόνο.  Αυτή η ερευνητική δυνατότητα είναι 
πολύτιμη, τόσο στη διάρκεια της ανασκαφής, λειτουργώ-
ντας ως βοήθημα για ανασκαφικές αποφάσεις, όσο και 
μετά την ανασκαφή, στο στάδιο της μελέτης. Η πλήρης 
εφαρμογή του συστήματος στα Παλιάμπελα Κολινδρού 
απέδωσε εξαιρετικά ερευνητικά αποτελέσματα σε εντυ-
πωσιακά σύντομο διάστημα, τα οποία, με τη συμβατική 
τεχνολογία, είτε θα χρειάζονταν πολύ περισσότερο χρόνο 
είτε θα ήταν πρακτικά  αδύνατο να παραχθούν.  

n Προοπτικές εφαρμογής
Είναι προφανές ότι το σύστημα ανασκαφικής τεκμηρίω-
σης και χωροχρονικής οπτικοποίησης που περιγράφηκε, 
μπορεί να εξοικονομήσει πολύ από το χρόνο, τον κόπο και 
τη δαπάνη που επενδύεται στις ανασκαφικές έρευνες, 
ιδιαίτερα τις σωστικές που συνοδεύουν συχνά τα τεχνικά 
έργα, μεγάλα ή μικρά, ιδιωτικά ή δημόσια,  και στα οποία 
ο παράγων κόστος και χρόνος αντιπροσωπεύουν  εξαιρε-
τικά κρίσιμα μεγέθη, ενώ απαιτούνται γρήγορα και αξιό-
πιστα αποτελέσματα. Από την πλευρά της αρχαιολογικής 
έρευνας είναι γνωστό ότι ο όγκος των ευρημάτων και 
των πληροφοριών των ανασκαφών μπορεί να είναι τόσο 
μεγάλος ώστε να καθιστά τη μελέτη και τη δημοσίευσή 
τους εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα. Η πραγματικό-
τητα αυτή στερεί από το κοινωνικό σύνολο την πλουσιό-
τερη και βαθύτερη γνώση του παρελθόντος, γνώση που, 
αν επιστρέφονταν στο κοινό, θα δικαιολογούσε και τους 
πόρους που δαπανώνται στη σχετική έρευνα. Η εφαρμο-
γή του ψηφιακού συστήματος θα μπορούσε να βοηθήσει 
σημαντικά τόσο στην άμεση διαχείριση των ανασκαφικών 
δεδομένων όσο και της ερμηνείας τους με αποτέλεσμα 
την ευκολότερη και έγκαιρη δημοσίευσή τους. Μπορεί 
επίσης, εφόσον χρησιμοποιηθεί ευρύτερα, να συνεισφέ-
ρει και  στην ενοποίηση δεδομένων μικρότερων ανασκα-
φών. Η τελευταία δυνατότητα είναι ιδιαίτερα ελκυστική 
στις περιπτώσεις  ανασκαφών που προέρχονται από 
ενιαία σύνολα, όπως για παράδειγμα τη ρωμαϊκή Θεσσα-
λονίκη, αλλά πραγματοποιούνται αποσπασματικά και σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές. Αλλά το τελευταίο αυτό 
σημείο θέτει το πολύ σοβαρό  ζήτημα των ενιαίων προδι-
αγραφών με τις οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται οι 
ανασκαφές, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ζήτημα που 
η Αρχαιολογική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ δεν έχει καν θέσει 
ακόμη.  Το πρόγραμμα του ΑΠΘ που περιγράφηκε εδώ, 
συνεισφέρει και προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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Paliambela 2
Παλιάμπελα Κολινδρού. Φωτογραμμετρική αποτύπωση λίθι-
νων περιβόλων της 5ης χιλιετίας π.Χ. Με χρώμα εικονίζονται 
επιλεγμένες ανασκαφικές ενότητες που ανήκουν σε μεταγε-
νέστερους λάκκους σκαμμένους στα νεολιθικά στρώματα. 

Paliambela 3 
Παλιάμπελα Κολινδρού. Απεικόνιση τάφρου των αρχών της 
6ης χιλιετίας π.Χ. σε συνδυασμό με την ανασκαφική στρω-
ματογραφία. Με καφέ χρώμα το ίχνος επιλεγμένων ανασκα-
φικών ενοτήτων. 

Paliambela 4 
Οι ανασκαφικές ενότητες (ανασκαφικές επεμβάσεις των αρ-
χαιολόγων στα στρώματα της θέσης) της τάφρου των αρχών 
της 6ης χιλιετίας π.Χ. σε προβολή πάνω στη στρωματογρα-
φία. Η συγκεκριμένη προβολή επιτρέπει την αξιολόγηση της 
ακρίβειας της ανασκαφικής διαδικασίας



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΜΠΑΡΚΑΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΡΑΒΙΑ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙ-
ΑΣ…
Στη στεριά, η ανεργία τούς έχει κόψει τα φτερά. 
Στη θάλασσα, ο ανοικτός ορίζοντας μοιάζει γε-
μάτος προοπτικές... Εκεί ελπίζουν να βρουν τη 
διέξοδο στα προβλήματά τους. Χιλιάδες είναι 
οι νέοι, ακόμη και πτυχιούχοι, που αν και μέ-
χρι πρόσφατα δεν είχαν καμία επαγγελματική 
σχέση με τη ναυτοσύνη, αποφασίζουν τώρα να 
μπαρκάρουν στα καράβια. Η οικονομική κρίση 
τούς έχει απελπίσει και το ενδεχόμενο μιας 
θέσης εργασίας, έστω και πάνω σε πλοίο, φα-
ντάζει ως λύτρωση [...] Η αλματώδης αύξηση 
καταδεικνύεται και από τα επίσημα στοιχεία: 
το 2008 ο αριθμός των ναυτικών φυλλαδίων 
που εκδόθηκαν πανελλαδικά ήταν 2.200. Μέσα 
σε δύο χρόνια, το 2010, σχεδόν διπλασιάστη-
καν, ενώ οι προβλέψεις για το 2011 κάνουν 
λόγο για περισσότερα από 5.000 φυλλάδια[…]. 
Σε καλύτερη μοίρα βρίσκονται όσοι έχουν πτυ-
χίο από ειδικότητες που σχετίζονται -έστω και 
εμμέσως- με τη ναυτιλία. Όπως οι πολιτικοί 
μηχανικοί, που μπορούν με το φυλλάδιο και τη 
σχετική προϋπηρεσία να γίνουν δόκιμοι μηχα-
νικοί σε πλοίο και στη συνέχεια να ενταχθούν 
στην ιεραρχία των μηχανικών του πληρώματος. 
«Τελείωσα πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ και 
έκανα μεταπτυχιακό στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, που νόμιζα ότι είχαν μέλλον. Λόγω 
περικοπών έμεινα κι εγώ χωρίς δουλειά και 
σκέφτηκα να μπαρκάρω» λέει ο 29χρονος 
Βασίλης Χατζηιωάννου. «Μέχρι πριν από 5 
χρόνια ήμουν στο εξωτερικό, δούλευα ως μη-
χανολόγος μηχανικός στο πανεπιστήμιο. Τώρα 
δουλεύω σε μια ναυτιλιακή και βλέπω ότι σε 
μηχανικούς υπάρχει ζήτηση. Το σκέφτομαι σο-
βαρά» λέει στο ίδιο μήκος κύματος ο 33χρονος 
Κώστας Παντελής.
(Έθνος 11/12/2011)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΥΦΕΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 5,5% ΤΟ 
2011
Σαφείς ενδείξεις για ύφεση πάνω από 5,5% 
του ΑΕΠ, το 2011, δείχνουν τα στοιχεία που 
έδωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το τρίτο τρίμηνο του χρό-
νου, σύμφωνα με τα οποία η ύφεση έφτασε 
στο 5% (από 5,2% του ΑΕΠ που ήταν η πρώτη 
εκτίμηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.), πριν από λίγες μέρες, 
λόγω της κατάρρευσης των επενδύσεων, αλλά 
και της καταναλωτικής δαπάνης των νοικο-
κυριών. Με βάση τα διαθέσιμα, μη εποχικά 
διορθωμένα στοιχεία (τα πλήρη στοιχεία δεν 
έχουν δημοσιοποιηθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. εδώ 
και έξι μήνες), η ύφεση για τα τρία τρίμηνα 
του χρόνου διαμορφώνεται στο 6,9% του ΑΕΠ. 
Δεδομένης, επίσης, της τελευταίας εκτίμησης 
για την τριμηνιαία μεταβολή της ύφεσης (8,3% 
του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο, 7,4% του ΑΕΠ 
για το δεύτερο τρίμηνο και 5% του ΑΕΠ για το 
τρίτο τρίμηνο), η επίτευξη του στόχου για ύφε-
ση 5,5% του ΑΕΠ σημαίνει ότι για το τελευταίο 
τρίμηνο του χρόνου η ύφεση δε θα πρέπει να 
ξεπεράσει το 1,3% του ΑΕΠ. Κάτι τέτοιο είναι 
εξαιρετικά δύσκολο, αν ληφθεί υπόψη η καλ-
πάζουσα ανεργία, η κάθετη πτώση της ιδιωτι-
κής κατανάλωσης και η τεράστια υποχώρηση 
των επενδύσεων που αποτυπώνεται και στα 
στατιστικά στοιχεία.
(Ναυτεμπορική 11/12/2011)

ΣΟΪΜΠΛΕ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΒΓΕΙ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Η Ευρώπη και το κοινό της νόμισμα θα βγουν 
ισχυρότερες από την κρίση υποστηρίζει ο Γερ-
μανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε. «Η Ευρώπη έχει πάντα βγει ισχυ-
ρότερη από τις κρίσεις» γράφει ο Σόιμπλε σε 
άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό Focus. Το 
ενιαίο νόμισμα είναι «σταθερό», σύμφωνα με 
τον ίδιο, ο οποίος υπενθυμίζει ότι μετά την υι-
οθέτηση του κοινού νομίσματος, οι τιμές έχουν 
αυξηθεί λιγότερο από την εποχή του γερμανι-
κού μάρκου.
(Ημερησία 11/12/2011)

«ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ» ΛΕΝΕ 6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-
ΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συνολικά έξι ασφαλιστικά ταμεία έστειλαν επι-
στολή στην Τράπεζα της Ελλάδας, με την οποία 
την εγκαλούν για κακοδιαχείριση των χρημά-
των τους, που κατέληξαν σε ομόλογα του Δη-
μοσίου και ζητούν από την ΤτΕ την επιστροφή 
των καταθέσεών τους. Συγκεκριμένα, ο υπουρ-
γός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης, απα-
ντώντας σε σχετική ερώτηση των βουλευτών 
του ΛΑΟΣ, Αθανάσιου Πλεύρη και Άδωνι Γεωρ-
γιάδη, παραδέχεται ότι επιστολές έχουν απο-
στείλει τα ταμεία «ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΕΑΙΤ, 
ΕΤΑΤ, ΕΤΕΑΜ, ΕΔΟΕΑΠ». Να σημειωθεί ότι οι 
δύο βουλευτές ανέφεραν στην ερώτησή τους 
ότι «οι συγκεκριμένοι φορείς έδωσαν στην ΤτΕ 
να διαχειριστεί χρήματα από εισφορές εργαζο-
μένων - εργοδοτών… από αυτούς τους κοινω-
νικούς πόρους μεγάλα τμήματα (γίνεται λόγος 
για σχεδόν δέκα δισ. ευρώ από τα συνολικά 14 
δισ. ευρώ που ήταν διαθέσιμα το 2010 στην 
ΤτΕ) μετατράπηκε αυθαίρετα, σύμφωνα με τις 
επιστολές των διοικήσεών τους, σε ομόλογα 
του ελληνικού δημοσίου από την ΤτΕ, χωρίς 
να υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των ΔΣ των 
ταμείων αυτών».Από την άλλη, το υπουργείο 
απαντά ότι «τα κατατεθειμένα στην Τράπεζα 
διαθέσιμα κεφάλαια των ΦΚΑ αρμοδιότητας 
ΓΓΚΑ ανέρχονταν την 30.9.2011 στο ποσό των 
15,87 δις ευρώ» και σημειώνει ότι «η Τράπεζα 
τα επενδύει υποχρεωτικά σε κινητές αξίες του 
Ελληνικού Δημοσίου, όπως ομόλογα και έντο-
κα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου», τονίζει δε 
πως «σε ό,τι αφορά στις λεπτομέρειες της δι-
αδικασίας περιορισμού του ελληνικού χρέους 
και του τρόπου υλοποίησής της στα ασφαλιστι-
κά ταμεία, αυτές θα προσδιοριστούν εντός του 
προσεχούς χρονικού διαστήματος».
(Πρώτο Θέμα 2/12/2011)

ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΕ 28 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΠΛΗ-
ΡΩΝΕΙ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
Σε 28 διαφορετικά κτίρια που βρίσκονται δι-
ασκορπισμένα στα τέσσερα σημεία του Λεκα-
νοπεδίου, στεγάζεται το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος που σημειωτέον έχει αρμοδιότητα στο 
χωρικό σχεδιασμό! Σε εποχές που οι φορο-
λογούμενοι «παραμιλούν» λόγω μνημονίου, 
το συγκεκριμένο υπουργείο ξοδεύει 9 εκατ. 
ευρώ το χρόνο για νοίκια, αφού μόνον ένα από 
τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ανήκει στο Δημό-
σιο. Πρόκειται για τη γνωστή βίλα Καζούλη, 
στην Κηφισιά, που ανακαινίστηκε πριν από 
μια δεκαετία με δαπάνες του κρατικού προϋ-
πολογισμού και σήμερα βρίσκεται στο πακέτο 
των ακινήτων του Δημοσίου που πρόκειται να 
βγουν άμεσα στο σφυρί! Δαπανά άλλα 2 εκατ. 
το χρόνο για τη φύλαξη, την καθαριότητα και 
τις άλλες δαπάνες συντήρησης των κτιρίων 
που καλύπτουν συνολική επιφάνεια 37.000 
τετραγωνικά. Η μεταστέγαση του υπουργείου 
είναι μια «πονεμένη» ιστορία που ξεκινά το 
1998, όταν ο τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ είχε επι-
λέξει το παλιό καπνεργοστάσιο «Κεράνη» στον 
Ελαιώνα. Πρόκειται για συγκρότημα 45.000 
τετραγωνικών σε οικόπεδο 15 στρεμμάτων. Η 

αγορά του, που έχει προωθηθεί από την Κτη-
ματική Εταιρεία του Δημοσίου, είχε κοστίσει 
11,2 δισ. δραχμές (περίπου 32 εκατ. ευρώ), 
ποσό που, σύμφωνα με τους αρμόδιους, αντι-
στοιχούσε σε νοίκια μιας 12ετίας. Ξοδεύτηκαν 
αρκετά κονδύλια για την ανακαίνιση και έκτο-
τε άρχισε η... Οδύσεια, αφού οι εργαζόμενοι 
απέρριψαν τη λύση. Το 2005 ανακοινώθηκε 
επισήμως ότι το κτίριο θα δοθεί στο υπουργείο 
Πολιτισμού, για να ακολουθήσει νέο «όχι» από 
τους υπαλλήλους του. Το τελευταίο διάστημα 
ζούμε τη συνέχεια του... σίριαλ, αφού ο «μου-
ντζούρης» πήγε στο υπουργείο Οικονομικών, 
με τους εργαζόμενους να έχουν ήδη εκφράσει 
τις δικές τους αντιρρήσεις. Κοινός παρονομα-
στής όλων των διαμαρτυριών είναι το ακατάλ-
ληλο εσωτερικό περιβάλλον σε ένα χώρο που 
λειτουργούσε επί δεκαετίες ως καπνεργοστά-
σιο και κυρίως οι δυσκολίες στην πρόσβαση, 
δεδομένου ότι βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση 
από το δίκτυο του μετρό
(Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 11/12/2011)

ΟΗΕ: FACEBOOK KAI TWITTER ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το 2011 τα ανθρώπινα δικαιώματα «έγιναν με-
ταδοτικά» χάρη στην αυξανόμενη δυναμική των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης [πχ, Facebook, 
Twitter κτλ], υποστηρίζει η ύπατη αρμοστής 
του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νάβι 
Πιλάι. «Το έτος 2011 ήταν μία εξαιρετική χρο-
νιά για τα ανθρώπινα δικαιώματα» ανέφερε 
η κ. Πιλάι σε ανακοίνωσή της με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
στις 10η Δεκεμβρίου. «Αν και θρηνήσαμε την 
απώλεια πολλών ζωών, περιλαμβανομένης 
της πρόσφατης ανελέητης επίθεσης σε πολ-
λές πόλεις και χωριά της Συρίας, ή την υπερ-
βολική χρήση βίας στο Κάιρο, ή λόγω των γε-
γονότων που αποσταθεροποίησαν τις εκλογές 
στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουμε και 
λόγο να χαιρόμαστε» σημείωσε. «Το μήνυμα 
αυτής της απροσδόκητης παγκόσμιας αφύ-
πνισης δε διαδόθηκε από τους δορυφόρους 
των μεγάλων ειδησεογραφικών πρακτορείων 
ή μέσω διασκέψεων ή άλλων παραδοσιακών 
μέσων, αν και όλα αυτά έπαιξαν ένα σημαντικό 
ρόλο, αλλά μέσω της αυξανόμενης δυναμικής 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» πρόσθεσε 
η κ. Πιλάι.
(Καθημερινή 9/11/2011)

ΠΡΟΣ «ΚΟΚΚΙΝΟ» ΣΤΑ ΙΧ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η έξωση των ΙΧ από το κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης βρίσκεται στις προθέσεις του δημάρχου 
του κεντρικού δήμου, Γιάννη Μπουτάρη, όπως 
ο ίδιος είπε χτες, στο περιθώριο συνέντευξης 
Τύπου για τη Χριστουγεννιάτικη Πλατεία Αρι-
στοτέλους. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι 
πρόκειται απλώς για πρόθεση, καθώς μέχρι 
στιγμής δεν έχει προχωρήσει κάτι, ώστε να 
επίκειται υλοποίηση κάποιου συγκεκριμέ-
νου σχεδίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Μπουτάρης, κάποια στιγμή θα απαγορευτεί 
η κυκλοφορία στο κέντρο, ενώ προανήγγειλε 
σχετικά την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέ-
της, επισημαίνοντας, πάντως, ότι το συγκεκρι-
μένο θέμα αποτελεί ευθύνη της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ίδιος σημείωσε ότι 
η πυρίκαυστη ζώνη του κέντρου της Θεσσαλο-
νίκης θα πρέπει να είναι ανοιχτή μόνο για τα 
λεωφορεία, τα ταξί, τα επαγγελματικά αυτο-
κίνητα και τους κατοίκους του κέντρου. Ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι ο κε-
ντρικός δήμος έχει ζητήσει από το υπουργείο 
Μεταφορών τη σύνταξη μελέτης και την υλο-
ποίηση νέων λεωφορειολωρίδων, ωστόσο δεν 
πήρε απάντηση και γι’ αυτό υπάρχει η σκέψη 
οι λεωφορειολωρίδες να υλοποιηθούν από το 
δήμο. Ο κ. Μπουτάρης, τέλος, αναφέρθηκε και 
στα διπλοπαρκαρισμένα οχήματα, για τα οποία 
είπε ότι, αν... είχε μπαζούκας, θα τα στόχευε.
Εξάλλου, σε δεκάδες αστικές αναπλάσεις, που 
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άλλες προβλέπουν πεζοδρομήσεις, και άλλες 
μετατροπή δρόμων σε ήπιας κυκλοφορίας, 
με διεύρυνση των πεζοδρομίων, σκοπεύει 
να προχωρήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης, και 
μάλιστα έχει αρχίσει ήδη να υλοποιεί το σχέ-
διό του.Πέρα από την οδό Αγίας Σοφίας, που 
μεταξύ της Μακένζυ Κινγκ και της Τσιμισκή 
λειτουργεί πιλοτικά ως πεζόδρομος από τις 30 
του περασμένου Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκε 
η μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας της οδού 
Χρυσοστόμου Σμύρνης, ενώ εργασίες εκτελού-
νται αυτό το διάστημα στην οδό Ρογκότη.Αστι-
κές αναπλάσεις σχεδιάζεται να γίνουν σε όλες 
τις δημοτικές κοινότητες και, μεταξύ άλλων, 
στις εξής οδούς: Λασσάνη, Μορκεντάου, Λώρη 
Μαργαρίτη, Δημητρίου Γούναρη, Αλεξανδρεί-
ας, Κίμωνος Βόγα.
(Αγγελιοφόρος 9/12/2011)

ΔΙΕΘΝΕΣ «ΑΡΙΣΤΑ» ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ
Οι τρεις εγκυρότερες έρευνες για τα καλύτερα 
πανεπιστήμια του κόσμου (Πανεπιστήμιο της 
Σαγκάης, της εκπαιδευτικής επιθεώρησης των 
Times και της Quacquarelli Symonds - QS) 
διαπιστώνουν ότι ανάμεσα στα 700 καλύτερα 
πανεπιστήμια βρίσκονται 6 ελληνικά! Παγκο-
σμίως υπάρχουν 20.000 πανεπιστήμια, επο-
μένως τα δικά μας ανήκουν στο 4%, στην ελίτ, 
όπως αναφέρουν και Τα Νέα! Ποια είναι τα κα-
λύτερα;  Σύμφωνα με την QS στην κατάταξη για 
το 2011/2012 είναι: Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 387  (το 2010 ήταν στην 
286η θέση), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης 451 – 500 (το 2010 ήταν στις θέσεις 
401 - 450), Πανεπιστήμιο Κρήτης  451 – 500 
(το 2010 ήταν στις θέσεις 401 - 450), Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο 551 – 600 ( το 2010 
ήταν στις θέσεις 451 - 550), Πανεπιστήμιο Πα-
τρών 551- 600 (το 2010 ήταν στις θέσεις 451 
- 500), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 600+ 
( το 2010 ήταν στις θέσεις 551 - 600). Σύμφω-
να με τους  Τimes: Πανεπιστήμιο Κρήτης  276 
– 300 (από 401 – 450 το 2010). Το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αρι-
στοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Πατρών βρέ-
θηκαν φέτος εκτός λίστας.[…] Τα «αριστεία» 
πάντως παίρνουν οι σχολές μηχανικών από 
τα πανεπιστήμια Μετσόβιο, Αριστοτέλειο, Πα-
τρών και Κρήτης.  Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι, 
Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 
Χημικοί Μηχανικοί. Οι σχολές αυτές βρίσκο-
νται ανάμεσα στις πρώτες 200 με κάποιες από 
αυτές, όπως οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι, να 
«πιάνουν» την 51η θέση.
(madata.gr 5/12/2011)

ΚΑΤΑ ΣΧΕΔΟΝ 19.000 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΧΙΛΙΟ-
ΜΕΤΡΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA
Η βιοποικιλότητα -ο περιορισμένος πόρος που 
συνιστά την ποικιλία ζωής στη Γη- διέρχεται 
κρίση. Σημειώνεται απώλεια ειδών με άνευ 
προηγουμένου ρυθμό συνέπεια των ανθρώπι-
νων δραστηριοτήτων, με μη αναστρέψιμες επι-
πτώσεις για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
προσπαθεί να ανακόψει την εξέλιξη αυτή και 
πρόσφατα έθεσε για τον εαυτό της ένα νέο στό-
χο αναστολής της απώλειας βιοποικιλότητας 
στην Ευρώπη έως το 2020, με την προστασία 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η επικονί-
αση (και με την αποκατάσταση των υπηρεσιών 
αυτών, όπου έχουν υποβαθμιστεί), και με την 
αύξηση της συμβολής της Ε.Ε. στην αποτροπή 
της απώλειας βιοποικιλότητας στον πλανήτη. 
Το Natura 2000 αποτελεί ένα εργαλείο καίριας 
σημασίας για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. 
Το Natura 2000, το δίκτυο προστατευόμενων 
περιοχών της Ε.Ε., επεκτάθηκε πριν από λί-
γες μέρες σημαντικά. Προστέθηκαν σχεδόν 
18.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα, συμπεριλαμ-
βανομένης μιας μείζονος προσθήκης θαλάσ-
σιων περιοχών που καλύπτουν έκταση 17.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, με την οποία αυξά-
νεται η προστασία πολλών, απειλούμενων με 

εξαφάνιση, ενάλιων ειδών. Το δίκτυο καλύπτει 
πλέον ποσοστό σχεδόν 18% της χερσαίας έκτα-
σης της Ε.Ε. και πάνω από 145.000 τετρ. χλμ. 
των θαλασσών της. Οι κυριότερες χώρες που 
εμπλέκονται στην τελευταία αυτή επέκταση εί-
ναι η Βρετανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η 
Κύπρος, η Ουγγαρία, η Λιθουανία και η Ιταλία. 
Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί το κύριο όπλο 
στον αγώνα της Ευρώπης για την αναστολή της 
απώλειας βιοποικιλότητας και για τη διασφά-
λιση υπηρεσιών οικοσυστήματος. Ο αρμόδιος 
για το περιβάλλον ευρωπαίος επίτροπος, Γι-
άνεζ Πότοτσνικ, δήλωσε με την ευκαιρία της 
επέκτασης: «Το Natura 2000 αποτελεί επί 
του παρόντος ένα από τα αποτελεσματικότερα 
εργαλεία που διαθέτουμε στην Ευρώπη για να 
αντιμετωπίσουμε την απώλεια βιοποικιλότη-
τας, διαδραματίζει δε κρίσιμο ρόλο στη στρα-
τηγική μας για την προστασία της φυσικής μας 
κληρονομιάς. Χαιρετίζω ειδικότερα τη βελτίω-
ση της κάλυψης των ευρωπαϊκών θαλασσών: 
η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της 
Ευρώπης και των μοναδικών χαρακτηριστικών 
του αποτελεί πλέον σήμερα πολύ σημαντικότε-
ρο ζήτημα παρά ποτέ».
(Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 11/12/2011)

ExxonMobil: «ΒΛΕΠΕΙ» ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗ-
ΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 30% ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2040
Ο αμερικανικός κολοσσός του τομέα της ενέρ-
γειας ExxonMobil υποστήριξε σήμερα ότι η 
παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια θα αυξηθεί 
κατά 30% μέχρι το 2040 -σε σύγκριση με το 
2010- και κυρίως θα εκτιναχθεί στα ύψη η ζή-
τηση για φυσικό αέριο. Η εταιρεία, σε έρευ-
νά της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, 
προβλέπει μια τόσο μεγάλη αύξηση, συνδέο-
ντάς την με την αύξηση του πληθυσμού, αλλά 
και τον διπλασιασμό του παγκόσμιου ΑΕΠ. 
Σημειώνει μάλιστα ότι, στις αναδυόμενες χώ-
ρες, κυρίως στην Κίνα, την Ινδία και ορισμένες 
χώρες της Αφρικής, η ζήτηση για ενέργεια θα 
αυξηθεί κατά 60%. Η ExxonMobil εκτιμά ότι 
το πετρέλαιο θα διατηρήσει τη θέση του ως 
το καύσιμο που θα χρησιμοποιείται σε ευρεία 
κλίμακα, όμως άλλες μορφές ενέργειας, που 
εκπέμπουν λιγότερα καυσαέρια, όπως το φυ-
σικό αέριο, “θα κερδίσουν μέρος της αγοράς”. 
Αντιθέτως, η ζήτηση για άνθρακα αναμένεται 
να υποχωρήσει, για πρώτη φορά στους νεό-
τερους χρόνους, προσθέτει η εταιρεία στην 
έρευνά της “Προοπτικές για την ενέργεια: μια 
ματιά προς το 2040”. Ο όμιλος εκτιμά επί-
σης ότι θα υπάρξει κατακόρυφη άνοδος στην 
ενεργειακή αποδοτικότητα ορισμένων τομέων, 
όπως οι μεταφορές, όπου τα υβριδικά οχήματα 
θα βοηθήσουν να μειωθεί η μέση κατανάλωση 
καυσίμων.
(Ελεύθερος Τύπος 8/12/2011)

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙ-
ΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΧΟΠ
Η εφαρμογή του νόμου για το νέο τρόπο έκ-
δοσης των αδειών δόμησης έχει παγώσει 
την οικοδομική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Κι 
αυτό διότι η προσωρινή διακοπή των ΣΧΟΠ 
(Συμβούλια Χωροταξίας Oικισμού και Περι-
βάλλοντος) γίνεται χωρίς ταυτόχρονη μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων σε άλλη επιτροπή. Στις 
περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, για 
τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τους 
παραδοσιακούς οικισμούς, η έγκριση των αρ-
χιτεκτονικών μελετών από τα ΣΧΟΠ αποτελεί 
προϋπόθεση για την έκδοση των οικοδομικών 
αδειών από τα πολεοδομικά γραφεία. Σύμφω-
να με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου 
και Νησιώτικης Πολιτικής (Αρ. Πρωτ. ΔΔΟ/Φ. 
101.90/01/10594-28/11/2011), που εξειδικεύ-
ει το νόμο, «διακόπτεται από τις 25 Νοεμβρίου 
2011, προσωρινά η λειτουργία του ΣΧΟΠ ανά 
Νομό και Επαρχείο της Γενικής Γραμματείας 

Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής. Η επανα-
λειτουργία των ανωτέρω οργάνων θα αρχίσει 
αμέσως μετά τον ορισμό εκ νέου των μελών 
τους, ή μετά από νεότερες οδηγίες». «Αυτό 
πρακτικά σημαίνει αδυναμία έκδοσης νέων 
οικοδομικών αδειών στις περιοχές όπου 
εγκρίνονται οι αρχιτεκτονικές μελέτες από το 
ΣΧΟΠ», λέει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανή-
σου, κ. Ιάκωβος Γρύλλης. Στο χώρο του Αιγαί-
ου, η πλειονότητα των οικισμών είναι χαρα-
κτηρισμένοι ως παραδοσιακοί και εμπίπτουν 
στις παραπάνω διατάξεις. «Είναι αδιανόητο 
σε περίοδο ύφεσης που δεν κινείται ...κου-
νούπι στην οικοδομή, η διακοπή λειτουργίας 
των ΣΧΟΠ, χωρίς ταυτόχρονη μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων σε άλλη επιτροπή. Οι επιπτώσεις 
του γεγονότος αυτού, σε συνδυασμό με τις 
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που αντιμε-
τωπίζει σήμερα το σύνολο της κοινωνίας μας, 
θα είναι καταστροφικές για την ανάπτυξη του 
τόπου», τονίζει ο κ. Γρύλλης. Όπως αναφέρει, 
θα μπορούσε να συνεχιστεί η λειτουργία των 
ΣΧΟΠ έως ότου συσταθούν τα Συμβούλια Αρ-
χιτεκτονικής και τα Συμβούλια Πολεοδομικών 
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Επιπρόσθετα, 
υπογραμμίζει ο ίδιος, η διακοπή των ΣΧΟΠ θα 
έχει αντίκτυπο και στα επαγγέλματα τα οποία 
σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με την οικοδο-
μική δραστηριότητα με εξαιρετικά αρνητικά 
αποτελέσματα για τις τοπικές οικονομίες.
(Το Βήμα 8/12/2011)

H GOOGLE ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ 
…ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ

Πηγή φωτογραφίας: star.gr. Την ίδια στιγμή που οι 
Ελληνες μηχανικοί αναγκάζονται να μπαρκάρουν 
στα καράβια λόγω ανεργίας, οι συνάδελφοί τους στη 
Google έχουν στη διάθεσή τους αναπαυτικούς κανα-
πέδες, παιχνίδια και βιντεοπαιχνίδια για να σκέφτο-
νται δημιουργικά, καθώς όπως δηλώνει η διοίκηση 
της εταιρείας, θέλει να εργάζονται σε ένα περιβάλ-
λον συναρπαστικό…

«Απλά δεν υπάρχουν» τα καινούρια γραφεία 
της Google στο Λονδίνο  […] Η Google θέλει 
οι εργαζόμενοί της να έχουν συνεχώς λαμπρές 
και πρωτότυπες ιδέες… Για το λόγο αυτό κα-
τασκεύασε ένα νέο όροφο στα γραφεία της, 
ο οποίος είναι –σύμφωνα με την εταιρεία- το 
κατάλληλο περιβάλλον για να εμπνέονται οι 
μηχανικοί της… Ο όροφος διαθέτει αίθου-
σες συνεδριάσεων, παράξενους καναπέδες, 
διαδρόμους διαστημικούς, ενώ οι εργαζόμε-
νοι μπορούν να παίξουν βίντεο-παιχνίδια και 
μπιλιάρδο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 
τους.  Ο Nelson Mattos, ο αντιπρόεδρος μηχα-
νικών της Google δήλωσε «Προσλαμβάνουμε 
τους πιο σπουδαίους μηχανικούς στην Αγγλίας 
και τους βάζουμε να δουλέψουν σε ένα δημι-
ουργικό, χαλαρωτικό και συναρπαστικό περι-
βάλλον».
(star.gr 7/12/2011)
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ρείτε τίποτε από τα ανωτέρω, εύλογα θα μπορούσε 
κανείς να απαιτήσει την προκήρυξη πολύ μεγαλύ-
τερου των 14 αριθμού μελετών.
3. Από την άνευ λόγου και αιτίας αύξηση του πο-
σοστού της προεκτιμώμενης αμοιβής της μιας 
παρόμοιας μελέτης (αυξήθηκε από 10% σε 20%) 
που πρέπει να έχει εκπονήσει ο υποψήφιος για να 
μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, σε συνάρ-
τηση με την αύξηση του ποσού από €10000 (όριο 
απευθείας ανάθεσης μελετών) σε €50000 σε ό,τι 
αφορά τις παρόμοιες μελέτες που προσμετρούνται 
για να κριθεί η συμμετοχή ή μη κάποιου διαγωνι-
ζομένου στη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικα-
σίας, καταδεικνύεται η πρόθεση της Κτηματολόγιο 
ΑΕ να οδηγήσει τεχνηέντως σε ολιγοπώλια, απο-
κλείοντας μεγάλο αριθμό τοπογραφικών μελετη-
τικών εταιρειών Ε’ τάξης, που είχαν την ατυχία τα 
προηγούμενα χρόνια είτε να μην υπάρχουν, είτε 
να μην έχουν μερίδιο στην πίτα των αναθέσεων 
μελετών με μεγάλο προϋπολογισμό. Είναι άξιο 
λόγου να αναφέρουμε ότι, ενώ στον υπό εξέλιξη 
διαγωνισμό προϋπολογισμού 102 περίπου εκατομ-
μυρίων € για τη συμμετοχή, απαιτείτο ένας μέσος 
συνολικός προϋπολογισμός (60%) της τάξης των 3 
περίπου εκατομμυρίων € (περίπου 1,32 εκ € για 
τη μελέτη με το χαμηλότερο προϋπολογισμό και 
μια μελέτη με μέσο προϋπολογισμό (10%) της τά-
ξης των €500000 περίπου), στο νέο διαγωνισμό τα 
αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε 5,2 εκατομμύρια € 
για συμμετοχή στη μελέτη με το μικρότερο προϋ-
πολογισμό και σε 1,74 εκατομμύρια € για τη μια 
μελέτη που υποχρεωτικά πρέπει να έχει κανείς 
εκπονήσει!!!!  
Η Κτηματολόγιο ΑΕ θεωρεί λοιπόν, ως «ανίκανες» 
να εκπονήσουν μελέτη κτηματολογίου, εταιρείες 
που την προηγούμενη δεκαπενταετία έχουν εκπο-
νήσει παρόμοιες μελέτες συνολικού προϋπολογι-
σμού 2 και 3 εκατομμυρίων €.
Αυτό ξεπερνάει τα όρια κάθε δεοντολογίας. Αν έτσι 
θέλετε να λειτουργείτε, αναθέστε σ’ αυτούς που 
φωτογραφίζετε τις μελέτες να μη χάνουμε και το 
χρόνο μας
Ο Σύλλογος των Τοπογράφων, θεωρώντας ότι κάθε 
Ε’ τάξης στα τοπογραφικά μελετητική εταιρεία 
του κλάδου έχει την ικανότητα να εκπονεί μελέτες 
Εθνικού Κτηματολογίου, έχει τοποθετηθεί από τον 
προηγούμενο διαγωνισμό ξεκάθαρα απέναντι στην 
απαίτηση για ειδική τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κτηματολόγιο Α.Ε. 
κρίνει ότι θα πρέπει, για τους δικούς της λόγους, 
να υπάρχει, αυτή δεν μπορεί στον υπό διαβούλευ-
ση διαγωνισμό να είναι μεγαλύτερη από τα ποσά 
που ζητούνται στο διαγωνισμό των 268 περιοχών. 
Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει  το ποσοστό επί της 
συνολικής αξίας μελετητικού αντικειμένου που θα 
ζητείται να ανέρχεται σε 25% (αντί για 60%) και το 
ποσοστό για τη μια παρόμοια μελέτη να ανέρχεται 
αντίστοιχα σε 5% (αντί για 20%). Επίσης, θα πρέ-
πει να επανέλθει το ποσό της κατώτατης αμοιβής 
παρόμοιας μελέτης που μπορεί να προσμετρηθεί 
στο απαιτητό συνολικό ποσό μελετητικού αντικει-
μένου.
4. Κατά τη διαβούλευση του διαγωνισμού των 268 
περιοχών, σε ό,τι αφορά το πέραν του βασικού στε-
λεχιακό δυναμικό, σας είχαμε τονίσει ότι όσο αυτό 
δεν αναφέρεται ονομαστικά, τόσο οι συνάδελφοί 
μας θα καθίστανται αναλώσιμοι. Πίστη μας είναι 
ότι η ονομαστική αναφορά των συναδέλφων δια-
σφαλίζει την απασχόλησή τους με όρους τήρησης 
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γι’ αυτό και 
επισημαίνουμε αυτή την έλλειψη και στον υπό δια-
βούλευση διαγωνισμό.
Σε ό,τι αφορά το βασικό στελεχιακό δυναμικό θα 
θέλαμε να επισημάνουμε ότι στον υπό εξέλιξη 
διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 111 πε-
ρίπου εκατομμυρίων ευρώ απαιτείτο η συμμετοχή 
συνολικά 231 Α.Τ.Μ. στο βασικό στελεχιακό δυνα-
μικό. Στον υπό διαβούλευση διαγωνισμό συνολικού 
προϋπολογισμού περίπου 185 εκατομμυρίων ευρώ 
απαιτείται η συμμετοχή λιγότερων ήτοι 210 Α.Τ.Μ.
Επίσης συνεχίζεται το παράδοξο φαινόμενο που 
εμφανίστηκε στον προηγούμενο διαγωνισμό, ήτοι η 
απαίτηση του ίδιου αριθμού Α.Τ.Μ. (11) στο βασικό 
δυναμικό τόσο για τη μελέτη των €2145770,41, όσο 
και για τη μελέτη των €8220457,08. Στον υπό δια-
βούλευση διαγωνισμό απαιτούνται 15 Α.Τ.Μ. τόσο 
για τη μελέτη των €8703989,36 όσο και για τη με-
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n ΠΣΔΑΤΜ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑ-
ΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Προς κ. Απόστολο Αρβανίτη, Πρόεδρο & Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο Κτηματολόγιο Α.Ε.
Διά της παρούσης επιστολής θα θέλαμε να σας 
γνωστοποιήσουμε τις απόψεις του Πανελληνίου 
Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογρά-
φων Μηχανικών επί των τευχών του διαγωνισμού 
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΟΥ ΣΕ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ».
1. Μετά την ακύρωση του διαγωνισμού «ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 268 ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΣΕ 21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΥΠΟΣΤΗ-
ΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» την Τετάρτη 30/11/2011, 
θα περίμενε κανείς, εφόσον ο προγραμματισμός 
της Κτηματολόγιο Α.Ε. προβλέπει ότι ο υπό δια-
βούλευση διαγωνισμός θα προκηρυχθεί εντός του 
2011, οι δύο διαγωνιστικές διαδικασίες να ενσω-
ματωθούν σε μία.
Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιζόταν η διάθεση 
μεγαλύτερου αριθμού μελετών από ένα και μόνο 
διαγωνισμό, γεγονός που σημαίνει ότι θα διασφα-
λιζόταν η ενιαία κριτηριακή αντιμετώπιση των δια-
γωνιζομένων απ’ τα μέλη της ίδιας επιτροπής (κα-
τάσταση που διευκολύνει τη μέγιστη δυνατή δια-
σπορά μελετών, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για 
την αποφυγή φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού 
και κυρίως η αποφυγή καθόδου σε διαγωνισμούς, 
που θεωρητικά θα ολοκληρωθούν και ανατεθούν 
την ίδια χρονική περίοδο, σχημάτων με ίδιες ομά-
δες μελέτης στον ένα και τον άλλο διαγωνισμό.
2. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να καταλήξουμε στα 
κριτήρια τα οποία ακολουθούνται για να προκύψει 
ο αριθμός των μελετών που θα προκηρυχθούν. 
Στη διαβούλευση για το διαγωνισμό «ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 268 ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΣΕ 21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. λαμβάνοντας 
υπόψη τη χωρική διασπορά των μελετών (μεμονω-
μένοι μη όμοροι προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α.) αλλά 
και την παράμετρο ότι εφόσον η χωρική κατανομή 
το επιτρέπει, μεγαλύτερος αριθμός μελετών θα δι-
ευκόλυνε την αποφυγή των φαινομένων του αθέμι-
του ανταγωνισμού, ζήτησε τότε από την Κτηματο-
λόγιο ΑΕ την προκήρυξη διαγωνισμού περί των 30 
μελετών. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στην πρόταση 
που απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
τη Δευτέρα 21/11/2011, και με δεδομένη την ανά-
γκη ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου προ 
του 2020, τοποθετήθηκε θεωρώντας ως μονάδα 
χωρικής αναφοράς την Περιφερειακή Ενότητα. Με 
αυτό το δεδομένο ζήτησε ο επόμενος διαγωνισμός 
να αριθμεί τόσες μελέτες ώστε ανά μία να καλύπτει 
το σύνολο των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτή-
των (περίπου 47 μελέτες). Αυτή η προσέγγιση βοη-
θάει το σχεδιασμό και την ίδρυση κτηματολογικών 
γραφείων στην έδρα των Περιφερειακών Ενοτήτων.  
Βάσει αυτής της λογικής, και εφόσον επιλέγατε 
την ενιαία προκήρυξη των δύο διαγωνισμών, θα 
μπορούσε, μέσα από μια ορθολογικότερη προσέγ-
γιση, κάθε μελέτη να αντιστοιχεί σε Ο.Τ.Α. μιας 
Περιφερειακής Ενότητας και ως συνέπεια αυτού 
ο συνολικός αριθμός των υπό ανάθεση μελετών 
να ανέρχεται σε 28.  Εφόσον επιλέξατε να μην τη-

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

λέτη των €16532069,83. Άποψη του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 
είναι ότι το σύνολο των Α.Τ.Μ. που θα απασχολη-
θούν ως βασικό δυναμικό στον υπό διαβούλευση 
διαγωνισμό πρέπει να είναι πολύ περισσότερο από 
τους 231 Α.Τ.Μ. του υπό εξέλιξη διαγωνισμού, και 
η κατανομή τους πρέπει να γίνει αναλογικά βάσει 
του προϋπολογισμού της κάθε μελέτης.
5. Για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των μελε-
τών έχει μεταξύ άλλων ληφθεί υπόψη ότι στους 
αναδόχους θα χορηγηθούν τα αντίστοιχα θεματικά 
μητρώα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ΥΠΟ.
Α.Α.Τ (L.P.I.S.), εφόσον είναι διαθέσιμα. Αυτή η 
πρόβλεψη έχει οδηγήσει σε μείωση των προϋπο-
λογισμών. Επειδή η αξιολόγηση των μητρώων ως 
προς τη δυνατότητα και το βαθμό αξιοποίησής τους 
είναι κάτι που θα προκύψει κατά την εκπόνηση των 
μελετών, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, εφόσον 
αποδεδειγμένα αυτά δεν βοηθήσουν στο έργο του 
αναδόχου, να διασφαλισθεί η αποζημίωση των 
πρόσθετα απαιτούμενων εργασιών.
6. Θα πρέπει να καταστεί σαφές από την διακήρυξη 
(παρ. 21.01.1) ότι η τεχνική έκθεση θα πρέπει να 
περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 8 της 
εκδοθείσης, κατ’ επίκληση των διατάξεων των άρ-
θρων 4.4, 6.3α και 7.4α του Ν.3316/2005, απόφασης 
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αρ Δ17γ/06/157/Φ.Ν. 
439/18-10-2006 (ΦΕΚ Β’ 1611/2006)
Υπάρχουν επίσης θέματα που επισημάναμε στη 
διαβούλευση του υπό εξέλιξη διαγωνισμού και για 
τα οποία, επειδή δεν έχουν ληφθεί υπόψη επανερ-
χόμαστε.
Α. Οι οικονομικές απαιτήσεις του έργου είναι εξαι-
ρετικά μεγάλες, τόσο ως προς την αποζημίωση του 
στελεχιακού δυναμικού, όσο και ως προς τις δαπά-
νες σε εξοπλισμό και άλλα έξοδα. Η παράγραφος 
4.5.ε. αφήνει περιθώρια μεγάλων εκπτώσεων, 
χωρίς την ανάγκη αιτιολόγησης, που με μαθημα-
τική βεβαιότητα θα οδηγήσουν είτε σε μη βιώσι-
μες μελέτες, είτε σε αναγκαστική μείωση των λει-
τουργικών εξόδων των εταιρειών που τις δίνουν 
με πρώτο «θύμα» τις Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων.
Β. Σε ό,τι αφορά τη δάνεια εμπειρία (άρθρο 20.2), 
θα πρέπει να επισημανθεί ότι επιβάλλεται να προ-
κύπτει με σαφήνεια ο τρόπος που θα ελέγχεται ο 
δανείζων και τι ευθύνες θα απορρέουν από την 
εμπλοκή του.
Γ. Από τη φύση και τη δομή του διαγωνισμού είναι 
προφανές ότι οδηγούμαστε στην ύπαρξη μιας και 
μόνο επιτροπής αξιολόγησης. Για να μην αντιμετω-
πίσουμε ξανά τα προβλήματα που είχαμε στο δια-
γωνισμό του 2008 με τις αδικαιολόγητες καθυστε-
ρήσεις ως προς την αξιολόγηση των σχημάτων και 
την έκδοση αποτελεσμάτων, θα πρέπει οι χρόνοι 
που θα έχει η επιτροπή να είναι προκαθορισμένοι 
και ξεκάθαροι για κάθε στάδιο του διαγωνισμού. 
Υπ’ αυτήν την έννοια, στο άρθρο 4.8 δεν μπορεί να 
συζητάμε για ενδεικτικό χαρακτήρα στην εξέταση 
των ενστάσεων. Αν η προϊσταμένη αρχή κρίνει ότι ο 
χρόνος δεν επαρκεί, να τον αλλάξει από τώρα, συ-
γκεκριμενοποιώντας τον ταυτοχρόνως.
Κύριε Πρόεδρε,
Η συμμετοχή του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στη διαβούλευση 
έχει ως στόχο οι δύο προκηρύξεις (που θεωρούμε 
ότι για το όφελος του προγράμματος θα ήταν καλύ-
τερα να είναι μία) να μην έχουν την τύχη του δια-
γωνισμού του 2008 που ακόμα «σέρνεται», αλλά 
το σύνολο των μελετών που περιλαμβάνουν να 
συμβασιοποιηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
Αυτό θα γίνει όταν διαλυθούν οι σκιές και οι προ-
βληματισμοί, οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει να δια-
μορφώνουν μια αρρωστημένη κατάσταση, που θα 
αποτελέσει τροχοπέδη στην επίτευξη του κοινού 
στόχου, που δεν είναι άλλος από την απρόσκοπτη 
ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι παρεμβά-
σεις του Συλλόγου. Μ’ αυτή την οπτική αναμένουμε 
να τις αξιολογήσετε και τελικά να τις αποδεχθείτε.

n ΠΣΔΑΤΜ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  
§ 15, ΑΡΘΡΟΥ.49, Ν. 4030/2011
Προς κ. Γ. Παπακωνσταντίνου,  ΥΠΕΚΑ,
κ. N. Σηφουνάκη, Aναπληρωτή YΠEKA,
κ. M. Kαλτσά, Γ.Γ. Xωροταξίας & Aστικού Περιβάλ-
λοντος.
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εξεδόθη την Πα-
ρασκευή 09/12/2011 σχετικά με τις περιπτώσεις 
όπου απαιταίτει η βεβαίωση του μηχανικού που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 4 του Ν.4014/2011 
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να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρ-
τημένο από το κρατικό δίκτυο συντεταγμένων, σε 
ότι αφορά τα εντός σχεδίου ακίνητα για τα οποία 
έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, θα θέλαμε να επι-
σημάνουμε τα εξής
1. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων 
Αγρονόμων Μηχανικών από την ημέρα δημοσί-
ευσης των πρακτικών της βουλής των Ελλήνων 
και την ανάγνωσή τους, θεώρησε υπερβολική τη 
γραμματική διατύπωση της διάταξης της παρ. 14 
του άρθρου 49, βάσει της οποίας προέκυπτε ότι 
εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται 
ακόμα και για μεταβίβαση οριζοντίων ιδιοκτησιών 
σε εντός σχεδίου ακίνητα.
Αναγνωρίζοντας ότι τα προβλήματα που δημι-
ουργούσε στο κοινωνικό σύνολο ήταν πλειστάκις 
περισσότερα του οφέλους που επιθυμεί, δια των 
ρυθμίσεων αυτών, να επιφέρει ο νομοθέτης, συ-
νεργαστήκαμε με τους εκπροσώπους των συμβο-
λαιογραφικών συλλόγων, το Τ.Ε.Ε. τους υπηρεσια-
κούς παράγοντες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και παρουσία της 
Γενικής Γραμματέως κυρίας Μ. Καλτσά καταλήξα-
με από κοινού στο κείμενο που εξορθολόγιζε κοι-
νωνικά την εν λόγω διάταξη χωρίς να αλλοιώνει 
το πνεύμα και τη βούληση του νομοθέτη και για το 
οποίο έχετε λάβει γνώση.
2. Είναι προφανές ότι, αν κατά συστηματική ερμη-
νεία της παρ. 15 του άρθρου 49 του Ν.4030/2011 
προέκυπτε ότι δεν απαιτείται για εντός σχεδίου ακί-
νητα να συνοδεύεται η βεβαίωση περί μη αυθαιρε-
σίας από εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Δε 
θα υπήρχε ανάγκη σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. 
Επειδή όμως όλος ο νομικός κόσμος και δη οι εκ-
πρόσωποι των συμβολαιογράφων στην εγκύκλιο 82 
τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα αναφέροντας ότι «…από 
τη γραμματική διατύπωση της διάταξης αυτής προ-
κύπτει ότι το τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται σε 
περίπτωση μεταβίβασης οποιουδήποτε ακινήτου, 
ακόμα και οριζοντίου ιδιοκτησίας..», εξυφαίνεται 
η ανάγκη προώθησης σχετικής νομοθετικής ρύθ-
μισης. Μέχρι όμως η ρύθμιση αυτή να ψηφιστεί 
και να δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ. καμία ανακοίνωση 
δεν μπορεί να ανατρέψει νομοθετικές διατάξεις. 
Το μόνο που μπορεί να επιφέρει είναι αναστάτω-
ση, ακυρώσεις στις δικαιοπραξίες που θα συντε-
λεσθούν μέχρι τη δημοσίευσή της σε Φ.Ε.Κ. και 
σοβαρές παρερμηνείες.
Γι’ αυτό, είναι ορθή η επιλογή του Υπουργείου να 
επιταχύνει τις διαδικασίες σύνταξης και αποστολής 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο της τροπολογίας.
Γι’ αυτό και η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. συνέβα-
λε, δια της συμμετοχής της στις συναντήσεις ερ-
γασίας που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο 
διάστημα, στην εξεύρεση μιας ορθολογικότερης 
προσέγγισης ως προς την ανάγκη συνυποβολής 
εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Επει-
δή η πρόταση αυτή ήταν απόρροια πολύωρων συ-
σκέψεων όλων των εμπλεκομένων φορέων και των 
αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
θέλουμε να πιστεύουμε ότι στην τελική της μορφή 
δεν θα αποκλίνει από τα ομοφώνως συμφωνηθέ-
ντα.
3. Στην προηγούμενη παράγραφο αναφερθήκα-
με σε παρερμηνείες που μπορεί να προκαλέσει η 
ανακοίνωση. Ηδη, αν και από το βράδυ της Παρα-
σκευής που εκδόθηκε η ανακοίνωση διανύουμε 
Σαββατοκύριακο, οι πρώτες σοβαρές παρερμη-
νείες έχουν ήδη διαχυθεί προκαλώντας σύγχυση 
σε μηχανικούς, νομικούς και πολίτες. Η αναφορά 
ότι «…η υποχρέωση αυτή δεν αφορά τις περιπτώ-
σεις των εντός σχεδίου ακινήτων, για τα οποία 
έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, για τον ακριβή 
προσδιορισμό των οποίων αρκεί το απόσπασμα 
του ρυμοτομικού σχεδίου…» έχει εκληφθεί σκο-
πίμως από πολλούς ως κατάργηση του άρθρου 5 
του Ν.651/1977 βάσει του οποίου «…Εις πάσαν δι-
καιοπραξίαν έχουσαν ως αντικείμενον μεταβίβασις 
λόγω πωλήσεως οικοπέδου ή αγροτεμαχίου μετά ή 
άνευ κτισμάτων επισυνάπτεται εις το πωλητήριον 
συμβόλαιον τοπογραφικόν διάγραμμα…» Υπάρχουν 
λοιπόν σήμερα επαγγελματίες που λένε στους πο-
λίτες ότι στα συμβόλαια εντός σχεδίου αυτοτελών 
ακινήτων (δεν αναφερόμαστε σε διηρημένες ιδιο-
κτησίες) με οικοδομική άδεια δε χρειάζεται πλέον 
η προσκόμιση τοπογραφικών διαγραμμάτων, αλλά 
αρκεί το απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου!!!
Επειδή από τις συζητήσεις που έχουμε πραγματο-
ποιήσει τόσο με εσάς, όσο και με τους υπηρεσια-

κούς παράγοντες του Υπουργείου γνωρίζουμε ότι 
ουδεμία πρόθεση έχετε να καταργήσετε το Ν.651, 
θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως η διατύπωση 
της νομοθετικής ρύθμισης, για να μη βρεθούμε 
προ εκπλήξεως.
4. Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές στις δικαιοπρα-
ξίες των εντός σχεδίου ακινήτων είναι ότι η μόνη 
ουσιαστική μεταβολή που επέφερε ηπαρ. 15 του 
άρθρου 49 του Ν.4030/2011, ήταν η υποχρέωση 
συνοδείας της βεβαίωσης από εξαρτημένο τοπο-
γραφικό για ακίνητα για τα οποία, μέχρι τη δημο-
σίευση του νόμου, είχε καταρτισθεί συμβολαιογρα-
φική πράξη σύστασης οριζοντίων – καθέτων ιδιο-
κτησιών του Ν.3741/1929. Αυτό όμως αναμένεται 
να «θεραπευθεί» με την επικείμενη νομοθετική 
ρύθμιση
Στις περιπτώσεις δικαιοπραξιών για μεταβίβαση 
λόγω πωλήσεως οικοπέδου εντός σχεδίου, είτε 
έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια είτε όχι, ακόμα και 
σήμερα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συμβο-
λαίου πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα
Στα εντός σχεδίου ακίνητα δηλαδή, είτε υπάρχει, 
είτε δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν έρχεται η 
βεβαίωση να επιφέρει την απαίτηση σύνταξης το-
πογραφικού, αφού το τοπογραφικό είναι εδώ και 
δεκαετίες εκ του νόμου απαιτητό. Στις περιπτώσεις 
αυτές, αν κάτι ήρθε να ενσωματωθεί ως επιπλέον 
υποχρέωση στη συναλλαγή δεν είναι το τοπογραφι-
κό, αλλά η βεβαίωση.
Η μόνη αλλαγή που γίνεται είναι ότι επιτέλους, εν 
έτη 2011, έχει γίνει κατανοητή η αξία του εξαρτη-
μένου τοπογραφικού, οπότε όταν πλέον συζητάμε 
για σύνταξη τοπογραφικού αυτό δεν μπορεί παρά 
να είναι εξαρτημένο από το κρατικό δίκτυο συντε-
ταγμένων.
Θεωρείται λοιπόν εκ του περισσού, και μόνο σύγ-
χυση και παρερμηνείες μπορεί να προκαλέσει, 
όταν λέμε ότι η βεβαίωση της παρ 4 του άρθρου 23 
του Ν.4014/2011 που συντάσσεται υποχρεωτικώς 
πλέον για κάθε δικαιοπραξία δεν θα είναι υποχρε-
ωτικό να συνοδεύεται από εξαρτημένο τοπογρα-
φικό διάγραμμα για ακίνητα εντός σχεδίου πόλης 
για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 
έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
Αφού, έτσι κι αλλιώς, κατ’ απαίτηση του Ν.651 θα 
συνταχθεί υποχρεωτικώς πρόσφατο τοπογραφικό 
διάγραμμα που θα συνοδεύει το συμβόλαιο, ποιος 
ο λόγος το ίδιο διάγραμμα, αφού δεν επιβαρύνει 
οικονομικά τον πολίτη και δε δημιουργεί χρονικές 
υστερήσεις ή προσχώσεις στη συναλλαγή, να μη 
χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση;
5. Ο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. αντιλαμβάνεται το σχετικό προσ-
διορισμό των εντός σχεδίου ακινήτου στο απόσπα-
σμα του ρυμοτομικού σχεδίου (επιλογή που, όπως 
προκύπτει από τα ανωτέρω, αποτελεί πρόσθετη 
πλεονάζουσα εργασία) ως μια ανάγκη να ακολου-
θηθούν τα προβλεπόμενα στο Ν.4014/2011 όπου 
στις περιοχές με εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, 
εφόσον υπάρχει οικοδομική άδεια και αυτή περι-
λαμβάνει τοπογραφικό, αρκεί ο σχετικός εντοπι-
σμός του ακινήτου στο απόσπασμα του ρυμοτομι-
κού σχεδίου.
Κατά την έννοια της ενιαίας αντιμετώπισης των 
θεμάτων περιμένει κανείς να προβλεφθεί στην 
επικείμενη νομοθετική ρύθμιση ότι, στις περι-
πτώσεις, όπου για οιοδήποτε λόγο δε βρίσκεται το 
τοπογραφικό της οικοδομικής αδείας, θα πρέπει 
να συντάσσεται νέο τοπογραφικό διάγραμμα που 
θα είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συ-
ντεταγμένων.
6. Εχοντας ως αναφορά το πνεύμα και το κείμε-
νο του νόμου 4014/2011 η υποχρέωση σύνταξης 
εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, τα 
οποία θα συνοδεύουν τις βεβαιώσεις, θα πρέπει 
να περιλαμβάνει, πέραν των ακινήτων σε εκτός 
σχεδίου περιοχές, και τους οικισμούς χωρίς σχέ-
διο, αφού σ’ αυτούς δεν υπάρχει εγκεκριμένο διά-
γραμμα ρυμοτομίας για να γίνει τουλάχιστον ένας 
σχετικός εντοπισμός (παρ. 2β του άρθρου 24 του 
Ν. 4014/2011).
7. Στο κείμενο εργασίας που συνέταξαν οι φορείς 
και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου 
υπήρξε πρόβλεψη για να μην επιτρέπεται η συ-
ζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου υπόθεσης που έχει 
ως αντικείμενο, εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα, εγ-
γραπτέο στα βιβλία που τηρούνται στα υποθηκο-
φυλακεία ή στα κτηματολογικά βιβλία χωρίς την 
προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτη-

μένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.
Ο λόγος που ενσωματώθηκε στο κείμενο εργασίας 
αυτή η απαίτηση είναι γιατί, έως σήμερα, στις πε-
ριπτώσεις εικονικών αγωγών διατάραξης της νο-
μής και προσβολής κυριότητας δεν υπήρχε καμία 
σαφής γεωγραφική αναφορά, κανείς χωρικός και 
γεωμετρικός εντοπισμός των ακινήτων και έτσι 
ουδείς μπορούσε να παρέμβει και να προσβάλει 
τη διαδικασία, παρότι στις περισσότερες περιπτώ-
σεις μέσω αυτής συντελέσθησαν πολλές παράνομες 
πράξεις και κατατμήσεις.

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Αξιότιμη Κυρία Γενικές,
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρο-
νόμων Τοπογράφων Μηχανικών με αυτή του την 
παρέμβαση δεν επιθυμεί να αντλήσει πρόσθετη 
επαγγελματική ύλη για τον κλάδο των Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών
Αν ήθελε να λειτουργήσει έτσι δεν θα ήταν ο πρώ-
τος συλλογικός – επιστημονικός φορέας που θα 
επισήμαινε, αναλαμβάνοντας και το συνδικαλιστι-
κό κόστος αυτής της επιλογής, ότι είναι υπερβο-
λή και θα δημιουργήσει κοινωνικά προβλήματα η 
υποχρέωση σύνταξης νέου εξαρτημένου τοπογρα-
φικού διαγράμματος για τις αγοροπωλησίες διαμε-
ρισμάτων.
Εφόσον όμως κάποια στιγμή θέλουμε στη Χώρα 
μας να έχουμε αποδεικτικό κτηματολόγιο και κυ-
ρίως θέλουμε να σταματήσουμε κάθε είδους πα-
ρανομία που αφορά τη γή, δεν μπορούμε να μιλάμε 
για τοπογραφικά στον αέρα.
Δεν είναι δυνατόν, όταν τα συμβόλαια βασίζονται 
στα τοπογραφικά διαγράμματα, αυτά να μη συ-
ντάσσονται από έχοντες το δικαίωμα επαγγελμα-
τίες, με σύγχρονες προδιαγραφές και να μην είναι 
εξαρτημένα από το κρατικό σύστημα συντεταγμέ-
νων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συναλλαγή και 
να μη μπαίνουν σε περιπέτειες ευρισκόμενοι προ 
εκπλήξεως οι αγοραστές.
Με την ελπίδα ότι η παρέμβασή μας αυτή θα λη-
φθεί σοβαρά υπόψη, έτσι ώστε να μην υπάρξει η 
ανάγκη σε σύντομο χρονικό διάστημα το Υπουργείο 
να επανέλθει ξανά στη σύνταξη νέων νομοθετικών 
ρυθμίσεων, παραμένουν στη διάθεσή σας για οια-
δήποτε διευκρίνιση και συνεργασία

n ΔΚΜ ΤΚΜ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Πέμπτη 1/12/2011 πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ με εκπροσώπους των παρατάξεων των 
μηχανικών. Εκ μέρους της ΔΚΜ/ΤΚΜ παρέστη ο 
πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της, κ. Δημή-
τρης Μήτρου.
Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν όλες σχε-
δόν οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται στην Αντι-
προσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, έγινε μια χρήσιμη συ-
ζήτηση τόσο για τον προγραμματισμό δράσης του 
οργάνου όσο και για τα φλέγοντα ζητήματα που 
απασχολούν τους συναδέλφους (ασφαλιστικό, δι-
αδικασίες για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, 
νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών) και 
για τα οποία ο κ .Μήτρου κατέθεσε συνοπτικά τις 
θέσεις και τις προτάσεις της  ΔΚΜ/ΤΚΜ (αναλυτι-
κά μπορείτε να δείτε τις θέσεις και τις προτάσεις 
μας στον ιστότοπο  dkmtkm.com/wordpress).
Σε ό,τι αφορά τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν 
το ψήφισμα της 10ης Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, οι εκπρόσωποι των παρατάξεων  (πλην της 
εκπροσώπου της ΠΑΣΚ-ΔΜ ΚΜ), εξέφρασαν την 
πεποίθησή τους ότι αυτό κινούνταν στη σωστή 
κατεύθυνση και ότι η αδικαιολόγητα σκληρή απά-
ντηση του προέδρου του ΤΕΕ κ. Χ. Σπίρτζη στο ψή-
φισμα, υπερβαίνει τα εσκαμμένα σε ό,τι αφορά το 
ύφος και τους χαρακτηρισμούς που περιλαμβάνει, 
βρίθει ανακριβειών σε όσα αναφέρει περί ορια-
κών και συγκυριακών πλειοψηφιών και χρήζει 
απαντήσεως. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα παραπά-
νω συμφώνησαν και εκπρόσωποι παρατάξεων που 
στήριξαν άλλη πρόταση ψηφίσματος.
Τέλος το γεγονός ότι το ψήφισμα της 10ης Αντιπρο-
σωπείας για το ΤΣΜΕΔΕ ενεργοποίησε τα αντανα-
κλαστικά του ΤΕΕ και επιτάχυνε τις πολιτικές και 
νομικές πρωτοβουλίες για τα αποθεματικά και τις 
εισφορές, επισημάνθηκε από πολλούς εκ των πα-
ρευρισκομένων. n
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Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας 
ενημερώσουμε για την ίδρυση της νέας αστι-
κής εταιρείας -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
“Μ.Α.Ζ.Ι.” – Με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα.
Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2011 με 
πρωταρχικό σκοπό την αντιμετώπιση προβλη-
μάτων επιβίωσης σημαντικού αριθμού κατοίκων 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και όμορων περιοχών.
Ειδικότερα, άτομα και οικογένειες που μαστί-
ζονται από ανεργία, οικονομική δυσπραγία και 
προβλήματα υγείας, θα έχουν τη δυνατότητα 
να καλύπτουν πρωτογενείς ανάγκες επιβίωσης 
τους, προμηθευόμενοι εντελώς δωρεάν, είδη 
διατροφής και ρουχισμού.
Ως κύριο μέσο για την επίτευξη του ανωτέρω 
σκοπού ορίστηκε η ίδρυση και λειτουργία Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου.
Η προσπάθεια αυτή θα υλοποιηθεί σε συνερ-
γασία με κοινωνικούς φορείς και θα στηρίζε-
ται αποκλειστικά στην προσφορά επιχειρήσε-
ων και εθελοντών.
Απευθυνόμαστε σ’ εσάς προκειμένου να σας 
γνωστοποιήσουμε τη συγκεκριμένη πρωτο-
βουλία και να ζητήσουμε την πολύτιμη υπο-
στήριξή σας.
Η επιλογή των ατόμων και οικογενειών που θα 
ενισχύονται από το παντοπωλείο, θα γίνεται 
βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση περισσότε-
ρων ατόμων και οικογενειών.
Γίνε μέλος της Μ.Α.Ζ.Ι.:
Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Μέλους
Κατάθεση της αίτησης στο γραφείο 40 του 
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Με έναν σμπάρο δύο (ή μάλλον τρία) τρυγόνια: 
η γνωστή λαϊκή ρήση βρίσκει άριστη εφαρ-
μογή στο φετινό στολισμό της Αθήνας για 
τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ο γιορτινός 
διάκοσμος της πρωτεύουσας σε συγκεκρι-
μένα σημεία είναι φέτος οικολογικός (αφού 
δε δαπανά ηλεκτρικό ρεύμα), οικονομικά και 
εξαγωγικά αποδοτικός (καθώς κατασκευάζε-
ται κατά το 90% στην Ελλάδα, από Έλληνες 
εργαζομένους και εξάγεται), αλλά και καλαί-
σθητος (καθότι αποφεύγεται η συχνά κακό-
γουστη «υπερφωταγώγηση» των ελληνικών 
πόλεων). 
Σε καιρούς οικονομικής κρίσης και κλιματι-
κής αλλαγής, η Αθήνα αποδεικνύεται φέτος 
πρωτοπόρος σε αυτό το πεδίο, ενώ βάζει τα 
γυαλιά και στους Γερμανούς, αφού ο πρωτό-
τυπος ελληνικός στολισμός εξάγεται -μεταξύ 
άλλων- στη Γερμανία!
Ο 100% οικολογικός στολισμός, που επέλεξε 
φέτος ο δήμος Αθηναίων για συγκεκριμένες 
περιοχές, αξιοποιεί τη στιλπνότητα του υλικού 
από το οποίο είναι φτιαγμένος, ενώ έχει τη 
δυνατότητα να απορροφά το φωτισμό από τον 
περιβάλλοντα φωτισμό, χωρίς να απαιτείται 
πρόσθετη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο στολισμός είχε πέρυσι δοκιμαστεί πιλοτικά 
στο Κολωνάκι και σε έναν κεντρικό δρόμο της 
Γερμανίας. Φέτος κοσμεί ήδη -μεταξύ άλλων- 
τη στοά Αρσάκη, ένα από τα δημοφιλέστερα 
και ιστορικά εμπορικά σημεία της Αθήνας. Οι 
καταστηματάρχες της στοάς μοιράστηκαν το 
συνολικό κόστος της διακόσμησης, που στοί-
χισε μόλις 1.500 ευρώ.
Το κόστος του οικολογικού στολισμού αντι-
στοιχεί μόλις στο 1/3 του φθηνότερου στολι-
σμού με ηλεκτρισμό και η ανθεκτικότητά του 
είναι μεγάλη (οι κατασκευαστές τού δίνουν 
τουλάχιστον δέκα χρόνια ζωής). Μέχρι τα Χρι-
στούγεννα οικολογικά θα στολιστούν και άλλα 
σημεία της Αθήνας! n

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  

Η πυκνότητα της ενέργειας κενού είναι 
μία σταθερά, σχεδόν μηδενική, ενώ η 
κβαντική μηχανική προβλέπει ότι είναι 
άπειρη. Προκύπτει από το άθροισμα άπειρου 
αριθμού κυμάτων διαφορετικών συχνοτήτων 
και μηδενικής ενέργειας σε κάθε περιοχή 
του συνεχούς κενού χώρου, ο οποίος είναι 
πρότερος των δυνάμει σημείων του, όπου το 
ιξώδες είναι μηδέν:

E =              = hf2/2 + C (1)

E = C (2) 

(1) /\ (2)    hf2/2 + C = C   h = 0 n

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΝΟΥ
 του Δημήτρη Γκιόκα, Π

 

ΜΗΤΡΩΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
του Κων/νου Φακή, Π. 

Αφορμή για την παρούσα επιστολή είναι ο 
νέος νόμος για την Έκδοση Αδειών Δόμησης 
(ν 4030/2011). Δε θα μείνω στην ουσία των 
αλλαγών της μεθοδολογίας έκδοσης των αδει-
ών, αλλά σε μια άλλη, υπόγεια πρακτική που 
φαίνεται να υιοθετεί πλήρως το ΥΠΕΚΑ. Δη-
μιουργούνται, λοιπόν, Μητρώα Επιθεωρητών 
(Ενεργειακών, Δόμησης, μελλοντικά Αντισει-
σμικότητας κλπ), οι δε Επιθεωρητές θα πι-
στοποιούνται, αν είναι δυνατόν, από ιδιωτικές 
σχολές τύπου ΚΕΚ!!!
Οι αντιπροσωπείες του ΤΕΕ, τα εκλεγμένα 
μέλη (που θεσμικώς προασπίζουν τα συμφέ-
ροντα των διπλωματούχων μηχανικών) αντι-
λαμβάνονται τι σημαίνει αυτό;
• Για πρώτη φορά το ΤΕΕ εκχωρεί την απο-
κλειστική δυνατότητα παροχής επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων διπλωματούχων μηχανικών 
σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.
• Απαξιώνονται οι σπουδές που παρέχουν τα 
ελληνικά πολυτεχνεία (τι μπορεί να διδάξει 
ένας ιδιωτικός μισθωμένος εκπαιδευτής σε 
ένα μηχανολόγο μηχανικό για ενεργειακό σχε-
διασμό ή σε έναν πολιτικό μηχανικό για αντι-
σεισμικό σχεδιασμό;)
• Σημαντική απώλεια εισοδήματος προς, άσχε-
τα με το αντικείμενο, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. 
Οποιαδήποτε επιβεβλημένη επιμόρφωση θα 
μπορούσε να διεξαχθεί εντός των πλαισίων του 
ΤΕΕ, προασπίζοντας τα επαγγελματικά δικαι-
ώματα των διπλωματούχων μηχανικών, προ-
σφέροντας παράλληλα εισοδηματική ενίσχυση 
σε άνεργους διπλωματούχους μηχανικούς με 
εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακών, διδα-
κτορικών κλπ.
• Πλήρης απαξίωση του ΤΕΕ. Αν η επιλογή 
πλέον είναι να μην υπάρχει συλλογικότητα, δεν 
υπάρχει λόγος οι διπλωματούχοι μηχανικοί να 
μετέχουν σε επιμελητήριο, να πληρώνουν κρα-
τήσεις υπέρ αυτού κλπ. 
Σε μια εποχή που καταρρέουν όλα, πρέπει να 
ξέρουμε τι μπορούμε να θεωρήσουμε «στέρεα 
βάση». Το ΤΕΕ μπορεί να προασπίσει τους δι-
πλωματούχους μηχανικούς; Αν όχι, έχει λόγο 
ύπαρξης; n

Κυκλοφόρησε το νέο 12σέλιδο “Ημερολόγιο 
2012” του Συλλόγου Οσσαίων “Η Αγία Κυράν-
να”! Το ημερολόγιο που μέσα από τις σελίδες 
του μας ταξιδεύει στην Όσσα Λαγκαδά του 
χθες και του σήμερα, μέσα από ένα αξιόλογο 
και σπάνιο φωτογραφικό υλικό των Άγγελου 
Μήτσα, Μιλτιάδη Μήλλιου, Οδυσσέα Πέτκαρη 
και Νίκου Τσιόκα. Ταυτόχρονα, παρουσιάζο-
νται συλλεκτικές φωτογραφίες του χθες, μέσα 
από το φωτογραφικό αρχείο του Συλλόγου Οσ-
σαίων. Την εξαιρετική γραφιστική επιμέλεια 
έχει ο Δημήτρης Καμάρης. Το ημερολόγιο δια-
τίθεται στα γραφεία του συλλόγου (Μπουμπου-
λίνας & Αγ. Κωνσταντίνου 1, Άνω Ηλιούπολη, 
τηλ. 2310.606032 & 6945.055380) κάθε Παρα-
σκευή 8.30-10 μ.μ., στην τιμή των 7 €. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΣΣΑΣ 2012
 

Προμηθευτείτε το “Ημερολόγιο 2012” και από 
τις παρακάτω διευθύνσεις: 
α) Κατάστημα οπτικών “eye Q” του Δημήτρη 
Παπαθεμελή, Π. Μπακογιάννη 3, Λαγκαδάς, 
τηλ. 23940.24497
β) Κινητή τηλεφωνία “Mobile Alarm” του Άγ-
γελου Χαριζάνη, Νικομηδείας 23, Α. Ηλιούπο-
λη, τηλ. 2310.642511
γ) Εργαστήρι κεραμικής της Αλεξάνδρας Θεο-
δοσίου, Παπαμάρκου 43, πλατεία Άθωνος, τηλ. 
2310.265039
δ) Fast Food-Cafe “Mini Mam” του Άγγε-
λου Χατζή, Λυκούργου 14 & Αθηνάς (Ομό-
νοια), Αθήνα, τηλ. 210.3246912 και φυσικά 
απ’ όλα τα καταστήματα της Όσσας. n 



Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κινήσεων, εναρ-
μονισμένο με την πρόθεση της κυβέρνησης να 
προχωρήσει σε γύρο παραχωρήσεων για τους 
υδρογονάνθρακες  της δυτικής και νότιας Ελ-
λάδας εντός του 2012, ζητά από τους υποψήφι-
ους «μνηστήρες» για τις σεισμικές έρευνες το 
ΥΠΕΚΑ, όπως προκύπτει από τη διεθνή δημόσια 
πρόσκληση, που δημοσιεύτηκε προ ημερών στην 
επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην προκήρυξη ξεκαθαρίζεται ότι το υπουρ-
γείο έχει το  δικαίωμα να επιβλέπει τους ανα-
δόχους σε όλα τα στάδια του έργου, ενώ ζητεί-
ται από τους υποψήφιους η κατάθεση σειράς 
δικαιολογητικών για την τεχνική και οικονομι-
κή επάρκειά τους.
Μεταξύ άλλων, οι υποψήφιες εταιρείες πρέπει 
να τεκμηριώσουν την εμπειρία του προσωπικού 
τους και να παραθέσουν κατάλογο πραγματο-
ποιημένων έργων της τελευταίας πενταετίας, 
αποδεικτικά στοιχεία για την εμπειρία του στην 
προώθηση και διεξαγωγή διεθνών γύρων αδει-
οδότησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων, στατιστικούς δείκτες ασφαλείας 
της τελευταίας τριετίας και ετήσιους ισολογι-
σμούς για το ίδιο διάστημα.
Προς ενημέρωση των αναγνωστών του «Τ», 
παρατίθενται ακολούθως τα βασικά στοιχεία 
της διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για τη 
«συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργα-
σίες απόκτησης δεδομένων, μη αποκλειστικής 
χρήσης εντός της θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική 
και Νότια Ελλάδα»
 
n ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο στόχος της σχεδιαζόμενης σεισμικής έρευνας 
είναι να εξασφαλίσει την απόκτηση, επεξεργασία 
και ερμηνεία των δεδομένων συμπεριλαμβανο-
μένης και της επανεπεξεργασίας και ερμηνείας 
υφιστάμενων σεισμικών δεδομένων, σύμφωνα 
με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα που ακολουθού-
νται στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Τα δεδομένα αυτά θα βοηθήσουν στην 
αξιολόγηση του δυναμικού σε υδρογονάνθρακες 
της περιοχής, η οποία περιγράφεται στο Πα-
ράρτημα Α, και στην προώθηση Διεθνούς Γύρου 
Αδειοδότησης για την Έρευνα και Εκμετάλλευση 
Υδρογονανθράκων εντός του 2012.
Το προσωπικό του υπουργείου θα συνεργαστεί 
στενά με τους ειδικούς της Εταιρείας στο σχε-
διασμό της έρευνας, στην επιλογή των παραμέ-
τρων λήψης και επεξεργασίας των δεδομένων, 
καθώς και στην ερμηνεία/αξιολόγηση όλων των 
διαθέσιμων στοιχείων. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ έχει το 
δικαίωμα να επιβλέπει όλα τα στάδια του έρ-
γου.

n ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑΣ
Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:
A. Αίτηση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, που 
θα εκφράζει το ενδιαφέρον συμμετοχής της 
εταιρείας, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκ-
πρόσωπό της. Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει 
να αναγράφεται ο κατάλογος των συνοδευτικών 
εγγράφων του φακέλου.
B. Τεχνική και οικονομική προσφορά, η οποία 
θα περιέχει:
- Πρόγραμμα εργασιών το οποίο θα προσδιορί-
ζει:

α) το στόχο της έρευνας,
β) τον ελάχιστο αριθμό χιλιομέτρων σεισμικών 
δεδομένων που θα αποκτηθούν,
γ) ενδεικτική αποτύπωση των σεισμικών γραμ-
μών στο χάρτη, που θα πρέπει να καλύπτει το 
σύνολο της περιοχής του Παραρτήματος Α,
δ) τις παραμέτρους συλλογής των δεδομένων 
και τα στάδια επεξεργασίας και ερμηνείας, κα-
θώς και τα παραδοτέα,
ε) οποιαδήποτε συμπληρωματικά μη σεισμικά 
δεδομένα τα οποία συλλέγονται και παρέχονται 
στα πλαίσια της έρευνας,
ζ) τις υποδομές, εξοπλισμό και λογισμικό που 
θα χρησιμοποιηθούν στο έργο,
η) ευκαιρίες εκπαίδευσης Ελλήνων ειδικών,
θ) κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται επωφελές 
για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.
- Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές:
- Οι παράμετροι κτήσης δεδομένων (είδος 
σεισμικής πηγής, μήκος σεισμικού καλωδίου 
υδροφώνων, χρόνοι καταγραφών κ.τ.λ) πρέπει 
να επιλεγούν έτσι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο 
βάθος διασκόπησης και ανάλυση ούτως ώστε 
να αναδειχτούν στόχοι εντός των προαλπικών, 
αλπικών και μεταλπικών ιζημάτων.
- Η επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων 
πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να ικανοποιεί 
τους προαναφερθέντες στόχους και να περι-
λαμβάνει μεθόδους εξασθένησης πολλαπλών 
ανακλάσεων και σεισμικής χωροθέτησης των 
δεδομένων πεδίου.
- Η ερμηνεία των σεισμικών δεδομένων θα πρέ-
πει να περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση βασικών 
οριζόντων εντός της οριοθετημένης περιοχής 
και την ταυτοποίηση ενδεχόμενων δεικτών εμ-
φάνισης υδρογονανθράκων που εμπεριέχονται 
στα δεδομένα.
- Χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα πρέπει να είναι 
σύμφωνο με την πρόθεση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ να 
προχωρήσει σε γύρο παραχωρήσεων εντός του 
2012.
- Οικονομικούς όρους.
- Όρους εμπιστευτικότητας
Ο φάκελος πρέπει επίσης να περιλαμβάνει έγ-
γραφα σχετικά με την επάρκεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 
και συγκεκριμένα:
- Εμπειρία του προσωπικού που διατίθεται στα 
πλαίσια του έργου (αναλυτικά βιογραφικά ση-
μειώματα που περιγράφουν την επαγγελματική 
εμπειρία).
- Κατάλογο ανάλογων έργων που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί την τελευταία 5/ετία, δηλώνοντας 
πελάτες, περιοχές, είδος εργασιών, εξοπλισμό 
και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, συμπερι-
λαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας για πα-
ροχή συστάσεων.
- Αποδεικτικά στοιχεία/τεκμηρίωση εμπειρίας 
στην προώθηση και διεξαγωγή διεθνών γύρων 
αδειοδότησης έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων.
- Ετήσιους ισολογισμούς της τελευταίας 3/ετί-
ας (συμπεριλαμβανομένων ελεγμένων οικονο-
μικών καταστάσεων).
- Στατιστικούς δείκτες ασφάλειας της τελευταί-
ας 3/ετίας.
- Αποδεικτικά στοιχεία/τεκμηρίωση εφαρμογής 
συστήματος ελέγχου ποιότητας κατά ISO 9001, 
ή ισοδύναμο.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΡΙΟ
 

- Αποδεικτικά στοιχεία/έγγραφα εφαρμογής 
περιβαλλοντικού συστήματος ελέγχου κατά ISO 
14001, ή ισοδύναμο.
- Αποδεικτικά στοιχεία/έγγραφα εφαρμογής 
συστήματος υγιεινής και ασφάλειας.
Το περιεχόμενο της κάθε προσφοράς θα πρέ-
πει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, στον 
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς στην εξωτερι-
κή του πλευρά τα ακόλουθα:

n ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Το υπουργείο θα επιλέξει την καταλληλότερη 
εταιρεία σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
- Τεχνική προσφορά που να περιλαμβάνει όλα 
τα θέματα που περιγράφονται στο μέρος 3.2.
- Οικονομική προσφορά
- Όρους εμπιστευτικότητας
- Πρόγραμμα προώθησης της περιοχής ενδια-
φέροντος για τον επερχόμενο Διεθνή Γύρο Πα-
ραχωρήσεων, π.χ. διεθνείς εκθέσεις προβολής, 
οργάνωση υλικού για αίθουσα παρουσίασης 
ερευνητικών δεδομένων κλπ.
- Διεθνή εμπειρία σε σεισμικές έρευνες μη 
αποκλειστικής χρήσης.
- Τεχνική εμπειρία για την εκτέλεση των εργα-
σιών (συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία δε-
δομένων, τόσο νέων όσο και παλαιοτέρων) με 
τα υψηλότερα σημερινά πρότυπα.
- Εμπειρία σε ανάλογες γεωλογικές περιοχές.
Το υπουργείο θα διεξαγάγει διαπραγματεύσεις 
με τις εταιρείες προκειμένου να λάβει την τε-
λική του απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί το 
αργότερο εντός δυο μηνών από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Το υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδή-
ποτε στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική του 
ευχέρεια, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση 
ή να κηρύξει τη διαδικασία άγονη ή να απο-
κλείσει υποψήφιο που πληροί τους υποχρε-
ωτικούς όρους και απαιτήσεις συμμετοχής. 
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για 90 ημερολογι-
ακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
κατάθεσης.

n ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η επιλεγμένη Εταιρεία υποχρεούται επίσης να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέ-
λεσης (Παράρτημα Β) που εκδίδεται από ανα-
γνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους 5 % του συνολικού 
κόστους του έργου. Η Εγγυητική Επιστολή κα-
λής εκτέλεσης ισχύει μέχρι την εκπλήρωση 
όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την συνομολογηθείσα σύμβαση.

n ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ — ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟ-
ΡΩΝ
Κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της συμφωνίας ή εξ 
αφορμής αυτής, επιλύεται από διαιτητικό δικα-
στήριο κατά το ν. αριθ. 2735/1999 περί διεθνούς 
εμπορικής διαιτησίας, όπως ισχύει. Το διαιτητι-
κό δικαστήριο αποτελείται από τρεις διαιτητές, 
οριζόμενους σύμφωνα με τους κανόνες περί δι-
αιτησίας. Ως τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας 
ορίζεται η Αθήνα. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το 
Ελληνικό. n

www.hellenicrevew.blogspot.com
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
   

Μπορεί τα εγχώρια και διεθνή μέσα να εστι-
άζουν στο χρέος και το έλλειμμα, όταν ξε-
μπλέκουν το κουβάρι των «greek statistics», 
αλλά υπάρχει ένας άλλος δείκτης, που πολλοί 
παραβλέπουν (αν και σχετίζεται άμεσα με τα 
παραπάνω), ο οποίος όμως αποτυπώνει ακρι-
βώς τη φύση του ελληνικού προβλήματος: η 
Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην Ευρώ-
πη στη σχέση της μεταποίησης ως ποσοστού 
επί του ΑΕΠ (20%). 
Αυτό –σε συνδυασμό με τα στοιχεία για τις 
εξαγωγές- σημαίνει με απλά λόγια ότι δεν 
παράγουμε. Ότι έχουμε στερήσει χιλιάδες 
μηχανικούς και άλλους επιστήμονες από το 
φυσικό πεδίο δράσης τους. Ότι δεν δημιουρ-
γούμε υπεραξία, αλλά περιοριζόμαστε στο 
ρόλο του μεταπράτη, του μεταπωλητή αυτού 
που παράγουν οι άλλοι, οι Γερμανοί, οι Γάλ-
λοι, οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι εργαζόμενοι. 
Προφανώς τα παραπάνω είναι πλέον ευρέως 
γνωστά, αλλά γεγονός είναι ότι δείχνουν το 
δρόμο για την –έστω επώδυνη και ψυχοφθό-
ρα- ανάκαμψη. Ήρθε η ώρα της παραγωγής 
υπεραξίας στην Ελλάδα: στον αγροτικό το-
μέα, τον τουρισμό, τη βιομηχανία, την τεχνο-
λογία, τις μεταφορές, τις κατασκευές.
Τα καλά νέα είναι ότι, όταν η χώρα καταφέρει 
επιτέλους να βγάλει το κεφάλι από το νερό, 
οι μηχανικοί –οι οποίοι σίγουρα θα έχουν 
βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση- θα εί-
ναι από τους πρώτους που θα αναπνεύσουν. 
Λόγω της φύσης του αντικειμένου τους. 
Στο τρίτο μέρος του φακέλου «Οικονομική 
κρίση», που άνοιξε σε προηγούμενα φύλλα 
του «Τ», η συντακτική ομάδα επικοινώνησε 
με επιστήμονες και ζήτησε τη γνώμη τους. 
Πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν την κρίση 
οι μηχανικοί; Οι πολύ ενδιαφέρουσες απα-
ντήσεις τους ακολουθούν:

KΩΣTAΣ ΣOPTIKOΣ
Πολιτικός Μηχανικός, πρώην 
αντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα επόμενα χρόνια είναι 
κρίσιμα για το μέλλον των 
Μηχανικών

• Η κρίση που περνά η χώρα είναι πρώτα 
κοινωνική και μετά οικονομική
• Το θετικό για τους Μηχανικούς είναι ότι, εάν 
η χώρα καταφέρει να ξεπεράσει το σκόπελο 

των 1 – 2 επόμενων χρόνων και αρχίσει η 
ανάκαμψη της οικονομίας και η ανάπτυξη, 
θα είναι από τους πρώτους που θα βρουν 
πεδίο δραστηριότητας, λόγω της φύσης του 
αντικειμένου τους.
• Η ανάπτυξη θα ακολουθήσει νέες 
κατευθύνσεις, όπου η γνώση και η εμπειρία 
των Ελλήνων Μηχανικών είναι, αριθμητικά, 
περιορισμένες.
• Το κύριο βάρος, όμως, πέφτει στους φορείς 
των Μηχανικών και, ιδίως, στο ΤΕΕ
Υποθέτοντας, ότι η σημασία της ερώτησης 
είναι “ποια χρήσιμα για το μέλλον τους 
συμπεράσματα μπορούν να συναγάγουν οι 
Μηχανικοί από την οικονομική κρίση;” απαντώ 
ως εξής:
Κατ’ αρχήν οι Μηχανικοί πρέπει να αντιλη-
φθούν ότι η κρίση που περνά η χώρα είναι 
πρώτα κοινωνική και μετά οικονομική. Και, 
επομένως, όπως όλοι οι έλληνες πολίτες, 
πρέπει να συμβάλουν στην αναδόμηση της 
κοινωνίας. Ότι η χώρα μας δεν έχει μέλλον, 
ιδιαίτερα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εάν δεν αποκτήσει μια κοινωνία με συνοχή και 
οργάνωση, με κανόνες και νόμους που γίνονται 
σεβαστοί και εφαρμόζονται απ’ όλους, εάν οι 
πολίτες δεν συνειδητοποιήσουν ότι η ευημε-
ρία τους εξαρτάται από την ευημερία του συ-
νόλου, ότι το κοινωνικό συμφέρον προέχει του 
συντεχνιακού, ακόμη και του ατομικού.
Το θετικό για τους Μηχανικούς είναι ότι, εάν η 
χώρα καταφέρει να ξεπεράσει το σκόπελο των  
1 – 2 επόμενων χρόνων και αρχίσει η 
ανάκαμψη της οικονομίας και η ανάπτυξη, 
θα είναι από τους πρώτους που θα βρουν 
πεδίο δραστηριότητας, λόγω της φύσης 
του αντικειμένου τους. Το πρόβλημα που 
θα αντιμετωπίσουν είναι ότι το περιβάλλον 
της εργασίας τους θα είναι πια ριζικά 
διαφορετικό.
Οι ελάχιστες αμοιβές των Μηχανικών, θεσμός 
– ταμπού γι’ αυτούς επί 90 χρόνια, δεν 
υφίστανται πλέον. Το ελληνικό εφεύρημα της 
αντιπαροχής, που συνέβαλε τα μέγιστα στην 
άθλια οικιστική ανάπτυξη της χώρας, αλλά 
καθόρισε εν πολλοίς και τους όρους άσκησης 
του επαγγέλματος του Μηχανικού, πνέει τα 
λοίσθια. Το μοντέλο του ατομικού γραφείου 
του Μηχανικού (μελέτες – επιβλέψεις 
– κατασκευές παντός είδους) φθίνει 
συνεχώς. Η ανάπτυξη θα ακολουθήσει νέες 
κατευθύνσεις, όπου η γνώση και η εμπειρία 
των Ελλήνων Μηχανικών είναι, αριθμητικά, 
περιορισμένες. Μεγάλες διαφοροποιήσεις θα 
υπάρξουν και στα ανέγγιχτα εδώ και πολλές 

10ετίες επαγγελματικά δικαιώματα, με την 
εισβολή στον χώρο των 3ετούς φοίτησης 
“Μηχανικών”, όπου πλέον τον κύριο ρόλο θα 
παίζει η εμπειρία και η πραγματική γνώση 
του αντικειμένου, ενώ θα δημιουργηθούν 
αναπόφευκτα βαθμίδες Μηχανικών.
Επομένως, τα 2 – 3 επόμενα χρόνια είναι κρί-
σιμα για το μέλλον των Μηχανικών. Θα πρέπει 
άμεσα να απεξαρτηθούν από το παρελθόν, να 
συνειδητοποιήσουν τις επερχόμενες αλλαγές, 
να επιλέξουν τομέα δραστηριότητας, να ορ-
γανωθούν και να προετοιμαστούν κατάλληλα, 
επιστρέφοντας ακόμη και στα θρανία.
Το κύριο βάρος, όμως, πέφτει στους φορείς 
των Μηχανικών και, ιδίως, στο ΤΕΕ. Θα πρέπει 
επιτέλους να αφήσει τη στείρα πολιτική προά-
σπισης των ιερών και οσίων του παρελθόντος 
και να προωθήσει το ίδιο τις αναπόφευκτες 
αλλαγές, ώστε να τις ελέγξει και κατευθύνει 
σωστά, με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον, 
ενημερώνοντας συνεχώς, καθοδηγώντας και 
παρέχοντας βοήθεια στους Μηχανικούς, για 
την ευκολότερη προσαρμογή τους στο νέο πε-
ριβάλλον.

BAΣIΛHΣ ΘΩMAΪΔHΣ
Πρόεδρος Compucon, πρώην 
πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέ-
ων, χημικός
«Όχι» στις άγονες υπηρεσίες, 
ναι στη δημιουργία προϊόντων 
με μεγάλες υπεραξίες

• Μείναμε οι τελευταίοι της Ευρώπης 
στη σχέση μεταποίηση-προς-ΑΕΠ (20%) 
στερώντας από τους μηχανικούς το φυσικό 
πεδίο δράσης τους.
• Η μεγαλύτερη παθογένεια που είχαμε 
τα τελευταία χρόνια ήταν -και είναι ακόμα 
δυστυχώς- η σχεδόν παντελής έλλειψη της 
παραγωγής υπεραξίας.
• Πιστεύω ότι έχουν την καλύτερη ευκαιρία 
όσοι από εμάς μπορούν να δημιουργήσουν 
και να παρέχουν υπηρεσίες βασικές στην 
παραγωγή υπεραξίας από τρίτους και όσοι 
μπορούν να δημιουργήσουν προϊόντα που θα 
έχουν μεγάλες υπεραξίες.
• Γεωγραφικά υπάρχει και ο υπόλοιπος 
κόσμος, αλλά όχι για να γίνουμε μετανάστες, 
αλλά για να εξάγουμε δικά μας προϊόντα. 
Οι μηχανικοί και άλλοι ειδικοί πρέπει να 
συμβάλλουν στην παραγωγή υπεραξίας από 
τον αγροτικό μας κλάδο, είτε ως συνεργάτες 
άλλων είτε ως αυτόνομοι επαγγελματίες.
Νομίζω ότι το καλύτερο εφόδιο που μπορούμε 
να έχουμε, στην πορεία διαμέσου της κρίσης 
στην πατρίδα μας, είναι να κατανοήσουμε 
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απολύτως και αντικειμενικά την κυριότερη 
αιτία που μας οδήγησε σε αυτήν και να 
προσπαθήσουμε να κάνουμε το τελείως 
αντίθετο.
Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη παθογένεια που 
είχαμε τα τελευταία χρόνια ήταν και είναι 
ακόμα δυστυχώς η σχεδόν παντελής έλλειψη 
της παραγωγής υπεραξίας και μάλιστα 
ανταγωνιστικής σε σύγκριση με διεθνείς 
ομότιμους και ισοδύναμους ανταγωνιστές. 
Ειδικά για τους μηχανικούς και το μεγαλύτερο 
μέρος της επιστημονικής κοινότητας, 
στον ιδιωτικό τομέα είχε επικρατήσει η 
ενασχόληση με την παροχή άγονων υπηρεσιών 
και την εμπορία και υποστήριξη εισαγόμενων 
προϊόντων.
Μείναμε οι τελευταίοι της Ευρώπης στη σχέση 
μεταποίηση-προς-ΑΕΠ (20%) στερώντας από 
τους μηχανικούς το φυσικό πεδίο δράσης 
τους και κάνοντάς τους και αυτούς ευάλωτους 
στην οικονομική κρίση, αφού και τον κλάδο 
της οικοδομής τον κάναμε μέγα πρωταθλητή 
στις εισαγωγές και στην παραγωγή δανείων.
Στο σημείο λοιπόν που φτάσαμε, πιστεύω 
ότι έχουν την καλύτερη ευκαιρία όσοι από 
εμάς μπορούν να δημιουργήσουν και να 
παρέχουν υπηρεσίες βασικές στην παραγωγή 
υπεραξίας από τρίτους και όσοι μπορούν 
να δημιουργήσουν προϊόντα που θα έχουν 
μεγάλες υπεραξίες (Μπορεί βεβαίως αυτό να 
το επιδιώξει ο κάθε ένας που βλέπει το μέλλον 
του μέσα από αυτή τη λογική και υπάρχουν 
πολλοί συμπολίτες μας που η ευφυΐα και η 
εργατικότητά τους είναι επιπλέον εφόδια για 
την επιτυχία τους.)
(Όμως) κατά τη γνώμη μου, αυτοί που είναι οι 
«φυσικοί» διεκδικητές για την εφαρμογή μιας 
τέτοιας στρατηγικής προσωπικής ανάπτυξης 
είναι αυτοί που κατέχουν και το εφόδιο της 
γνώσης.
Οι μηχανικοί και οι λοιποί της επιστημονικής 
γνώσης έπρεπε, και πρέπει ακόμα πιο 
επιτακτικά σήμερα, να εκμεταλλευτούν το 
πλεονέκτημα τους να γνωρίζουν περισσότερα 
και καλύτερα.
Η οικονομική κρίση κάτω από αυτό το πρίσμα 
φαντάζει περισσότερο σαν ευκαιρία για 
αυτούς παρά σαν απειλή. Αυτό που σε κάποιον 
η κρίση ανάδειξε σαν μεγάλο πρόβλημα, για 
ένα μηχανικό μπορεί να είναι η ευκαιρία και 
η λύση του προβλήματος, μια απαξιωμένη ή 
ξεχασμένη παραγωγική οντότητα μπορεί στα 
χέρια ενός μηχανικού να γίνει απίθανη πηγή 
πλουτισμού και ανάπτυξης (Δεν χρειάζεται να 
ανακαλύψουμε τον τροχό, οι ξένοι μας έχουν 
δείξει χιλιάδες τρόπους για το πώς η γνώση 
γίνεται χρήμα και προσωπική ευημερία).
Χρειάζεται από τους νέους επιστήμονες να 

αναζητήσουν γύρω τους τομείς και σημεία 
που θα μπορούσαν με τα γνωστικά τους 
εφόδια και την έμφυτη εφευρετικότητα των 
θετικών επιστημόνων να γίνουν μέρος της 
επιζητούμενης βελτίωσης. Η κρίση έχει 
εξοστρακίσει την εύκολη σπατάλη και ανέδειξε 
πάλι την αξία της βέλτιστης αξιοποίησης 
των πόρων, της μείωσης των λειτουργικών 
και δομικών δαπανών, της βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας και τη σχεδίαση νέων 
προϊόντων, την ανύψωση του τεχνολογικού 
επιπέδου σε κάθε φάση της επιχειρηματικής 
έκφρασης.
Σε κάθε θέση που βρίσκεται ο καθένας 
μας, είτε αυτή είναι θέση εργαζόμενου 
είτε ελεύθερου επαγγελματία, μπορούμε 
ξανά, ανακαλύπτοντας την επιστήμη μας, 
την εφευρετικότητα και τη ζωηρή νεανική 
μας σκέψη, να προσφέρουμε αυτό που η 
κρίση σήμερα ανέδειξε πάλι ως σημαντικό 
συστατικό της ζωής μας, τη δημιουργικότητα. 
Και υπάρχει και ο υπόλοιπος κόσμος, όχι 
για να γίνουμε μετανάστες αλλά για να 
διεκδικήσουμε δουλειές, έργα, πωλήσεις 
δικών μας προϊόντων. (Μπορούν επιτέλους 
οι μηχανικοί και άλλοι ειδικοί να συμβάλλουν 
στην παραγωγή υπεραξίας από τον αγροτικό 
μας κλάδο, είτε ως συνεργάτες άλλων είτε ως 
αυτόνομοι επαγγελματίες.)
Είμαι αισιόδοξος ότι για τον κάθε ένα που 
θα ακολουθήσει το δρόμο της αξιοποίησης 
της γνώσης του για τη δημιουργική και 
νεανική προσέγγιση του περιβάλλοντος του, 
τα καλά αποτελέσματα θα έρθουν σίγουρα, 
ακριβώς επειδή ζούμε μια οικονομική κρίση 
που δημιουργήθηκε από την ύπαρξη ενός 
μεγάλου κενού - του κενού που απουσιάζει η 
δημιουργικότητα και η δημιουργικότητα είναι 
βασικό στοιχείο στο DNA του κάθε καλού 
μηχανικού.

ΘEOΔOΣIOΣ TAΣIOΣ
Πολιτικός μηχανικός

«Οι μηχανικοί δεν επιτρέπεται 
να εκμεταλλευτούν την Κρίση»

• Μπορούν ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν 
κάπως καλλύτερα την Κρίση
• Για να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες, 
θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν ένα μέρος 
των χαμένων εργασιών εξαντλώντας την 
επιχειρηματικότητά τους

• θα μπορούσαν να συμμετάσχουν ενεργό-
τερον στα Κοινά, μέσω εποικοδομητικών 
συλλογικών δράσεων και μέσω εθελοντικής 
προσφοράς
• θα χρειασθεί να οπλισθούμε με μια 
προσωπική αντίληψη για την εν χρόνω 
σταδιακή και επίπονη έξοδο απ’ την Κρίση
Οι Μηχανικοί δεν επιτρέπεται να 
εκμεταλλευθούν την Κρίση. Μπορούν όμως 
ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν κάπως 
καλλύτερα την Κρίση, επικεντρώνοντας τις 
προσπάθειές τους στα ακόλουθα.
1. Για να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες, 
θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν ένα μέρος 
των χαμένων εργασιών εξαντλώντας την 
επιχειρηματικότητά τους, όπως λ.χ.:
– Συνεταιριζόμενοι με άλλους Συμπολίτες 
(Μηχανικούς και μη) σε σχετικώς καινοτόμες 
δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις νέες 
κοινωνικές ανάγκες – πάντως χαμηλού 
κόστους, ούτως ή άλλως.
– Εκπαιδευόμενοι (κυρίως μέσω συστηματικής 
προσωπικής μελέτης) και εξειδικευμένοι σε 
νέους Τομείς, έτσι ώστε να διευκολυνθεί και η 
βελτίωση των ατομικών τους οικονομικών και 
να αυξηθεί το πλουτοπαραγωγικό δυναμικό 
της Κοινωνίας μας.
2. Για να καλύψουν τις ηθοπολιτικές τους 
ανάγκες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν 
ενεργότερον στα Κοινά, μέσω εποικοδομητικών 
συλλογικών δράσεων και μέσω εθελοντικής 
προσφοράς (χρόνου και έργου) σε στενότερες 
στοχευμένες δράσεις ανακούφισης των 
φτωχότερων ή συμπαράστασης κοινοτικών 
δράσεων.
3. Για να είμαστε όμως ρεαλιστικότεροι (σε 
κάποιον εφικτό βαθμό έστω), θα χρειασθεί 
να οπλισθούμε με μια προσωπική αντίληψη 
για την εν χρόνω σταδιακή και επίπονη 
έξοδο απ’ την Κρίση, λαμβάνοντας υπόψη 
κάθε αποδεικτικώς πειστική ερμηνεία των 
αιτίων που έφεραν έναν ολόκληρο Λαό σ’ 
αυτό το ρεζιλίκι. (Και λέω «αποδεικτικώς», 
διότι οι σπουδές του Μηχανικού δεν 
αφήνουν περιθώρια για αφοριστικά φούμαρα 
«προφανών» αληθειών…).
4. Ένα εύχομαι και πιστεύω ότι δεν θα 
κάνομε: Να υπονομεύομε ο ένας τον άλλον 
(μέσω αθέμιτου ανταγωνισμού και μέσω 
ετεροδοσοληψίας) για να «βολευτούμε», 
μειώνοντας μετά βεβαιότητος την οικονομική 
και την ηθική υπόσταση της πλειονότητας των 
Συναδέλφων.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτεκτόνισσα από τεχνική εταιρεία. 
Γνώση Ρώσικων. Τηλ 2310 230085.
Αρχιτέκτων από μελετητική εταιρεία 
Μαββίδης και συνεργάτες, για συνερ-
γασία σε έργα εσωτερικού και εξωτερι-
κού. 5ετή εμπειρία στην δημιουργία αρ-
χιτεκτονικών 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 από εκπαιδευτικό όμι-
λο, για Spss. Τηλ 2310 227910. 
Ηλεκτρολόγος από τεχνικό γραφείο 
για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 
254437, 2310 279100, email: tech.
grafeio@gmail.com. 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος νέος, 
από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη. Τηλ 2310 557498, Fax 2310 
557499, ε-μ, email: kapri@otenet.gr.
Μηχανικός μεταδιδακτορικός ερευνη-
τής Γνώση 3DTV, C / C++, Visual Studio, 
.NET, ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας 
/βίντεο, διαχείριση προγραμμάτων. Βι-
ογραφικό καθηγητής Ιωάννης Πήτας, 
Τηλ 2310 996304, email: pitas@aiia.
csd.auth.gr. 
Μηχανικός ερευνητής ή υποψήφιος δι-
δάκτορας. Γνώση 3DTV, C / C++, Visual 
Studio, .NET, ψηφιακής επεξεργασίας 
εικόνας / βίντεο, ανθρωποκεντρικές 
διεπαφές. Βιογραφικό καθηγητής Ιω-
άννης Πήτας, Τηλ 2310 996304, email: 
pitas@aiia.csd.auth.gr. 
Μηχανικός manager ερευνητικών 
προγραμμάτων. Γνώση SQL, web 
Development, γραφικά σε Η/Υ, ψηφι-
ακής επεξεργασίας εικόνας / βίντεο, 
τεχνική / οικονομική διαχείριση προ-
γραμμάτων. Βιογραφικό καθηγητής Ιω-
άννης Πήτας, Τηλ 2310 996304, email: 
pitas@aiia.csd.auth.gr. 
Μηχανικός από κατασκευαστική βιοτε-
χνία οργάνων παιδικής χαράς και αθλη-
τικών οργάνων στην βιομηχανική ζώνη 
της Νέας Σάντας Κιλκίς, ως υπεύθυνο 
παραγωγής. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms 
Office). Επιθυμητή η γνώση χειρισμού 
CNC. Βιογραφικό Fax 23410 64300, 
email: parcotek@otenet.gr. 
Μηχανικός Προγραμματιστής από 
εταιρεία πληροφορικής. 2ετή εμπειρία 
σε ανάπτυξη εφαρμογών web με asp 
net. Τηλ 2310 273922, 693 2819950.
Μηχανικός Προγραμματιστής / διαχει-
ριστής. Γνώση SQL Server, Windows 
Server & Αctive Directory, web 
Development, Linux, Apache, MySQL, 
C / C++, Visual Studio, .NET, ψηφιακής 
επεξεργασίας εικόνας / βίντεο, δίκτυα 
και διαχείριση, επιλογή / επισκευή 
hardware. Βιογραφικό καθηγητής Ιω-
άννης Πήτας, Τηλ 2310 996304, email: 
pitas@aiia.csd.auth.gr. 
Μηχανολόγος από εκπαιδευτικό όμιλο. 
Τηλ 2310 227910.
Μηχανολόγος με εμπειρία στο φυσικό 
αέριο, στις συντηρήσεις και στα χαρτιά 
πιστοποίησης. Τηλ 2314 005531. 
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. 
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για 
ανελκυστήρες και για αναβατόρια,  Τηλ 
697 6800825.
Μηχανολόγος (κωδ. Ανακύκλωση 4΄΄) 
από εταιρεία ανακύκλωσης στο Ωραιό-
καστρο. Βιογραφικό Fax 2310 684161, 
email: sec@dionsa.com. 

Μηχανολόγος Allrounder, από Γερμα-
νική εταιρεία για το Sao Paolo της Βρα-
ζιλίας. Γνώση Πορτογαλικών ή Ισπανι-
κών. Βιογραφικό στα αγγλικά, email: 
elenapapa@recruityou.de. 
Μηχανολόγος από εταιρεία επεξερ-
γασίας ξύλου με έδρα ΒΙ.ΠΕ Σίνδου. 
Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, επαγ-
γελματική εμπειρία στην βιομηχανία. 
Γνώση Αγγλικών και Γερμανικών, Η/Υ. 
Βιογραφικό Fax 2310 795167, email: 
info@euroco.gr. Προτεραιότητα στους 
έχοντας συστατικές επιστολές. 
Πολιτικός Μηχανικός από εκπαιδευτι-
κό όμιλο. Τηλ 2310 227910. 
Πολιτικός Μηχανικός για συνεργασία ή 
συστέγαση για τεχνικό γραφείο  με σχε-
τική εμπειρία. Τηλ 694 4664398. 
Πολιτικός Μηχανικός  από τεχνικό 
γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. 
Τηλ. 2310 254437, 2310 279100, email: 
tech.grafeio@gmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων με 
εμπειρία στη σύνταξη οριστικών μελε-
τών και μελετών εφαρμογής καθώς και 
στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών 
αδειών (Γ.Ο.Κ., - Κ.ΕΝ.Α.Κ.) για μεταλ-
λικά κτίρια και κτίρια από Ο.Σ. Βιογρα-
φικό Fax 2310 501235, Τηλ 2310 530470 
- 523661, email: sp@gkprojects.gr. 
Τοπογράφος Μηχανικός από εκπαι-
δευτικό όμιλο. Τηλ 2310 227910. 
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία επε-
ξεργασίας ξύλου με έδρα ΒΙ.ΠΕ Σίνδου. 
Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, επαγ-
γελματική εμπειρία στην βιομηχανία. 
Γνώση Αγγλικών και Γερμανικών, Η/Υ. 
Βιογραφικό Fax 2310 795167, email: 
info@euroco.gr. Προτεραιότητα στους 
έχοντας συστατικές επιστολές. 
Senior Cost Estimator based in 
Rotterdam, the Netherlands. Code: 
GRC / 4990. Job Description:  The 
cost estimator independently 
prepares an accurate cost budget and 
initial formulation of the technical 
qualifications and compilation of 
the tender submission documents 
based on the specifications and 
work drawings made available by 
the client. Qualifications: Bachelor’s 
degree in Mechanics or Shipbuilding. 
• Used to working in teams, with 
a service providing and flexible 
attitude. • Experience in ship building 
(maintenance or repair). • Knowledge 
of estimating and cost structures. • 
Knowledge of computer programme. 
• Preferred age 40-50 Skills: Highly 
motivated person with excellent 
communication skills. Ability to work 
under pressure with flexibility. 
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.
Development Engineer, Fibre Optics,  
based in France. Code: GRC / 5049. 
Job Description: Design and develop 
fibre optic connection solutions aimed 
at the industrial and commercial 
but also residential markets, for 
specific and other environments, 
in strict compliance with complex 
specifications. Conduct design 
studies from the preliminary stage, 
via feasibility and design reviews, test 
programmes and prototyping, through 
to the industrial fine tuning phase. 
Work in a close partnership with 
the engineering departments of 
external partners and internally 
with the purchasing, process 
engineering, standardization and 
quality departments as well as 
the laboratory, to ensure a high 
level of product performance. 
Provide technical support to the rest of 
the Design Department in connector 
technology related areas (e.g. fibre 
optic cable, connector embedding in 
various supports, range extensions, 
achievement of specific technical 
requirements, etc.). 
Qualifications: Qualified engineer in 
mechanics/optics, with significant 
prior experience in a similar position. 
Must have knowledge and working 
experience of fibre optics as well as 
a good mastery of the mechanical 
constraints relevant to connector 
design. Responsible for guaranteeing 
technical and industrial feasibility, 
he/she must also have knowledge of 
patents in order to perform first-level 
studies on the freedom to operate for 
proposed concepts, while ensuring 
ongoing competitive technology watch 
in the field. Good knowledge of CATIA 
software and fluent English required 
(TOEIC score of 600). Skills: Candidate 
will have to relocate to France with a 
long term intention. Communicative-
proactive-assertive
If you find yourself suitable for any of the 
above vacancies, please contact with 
Mrs Anna Agelidou from Manpower at 
2310 230 240 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 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, ευχέ-
ρεια 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 κατεύθυν-
σης, με εμπειρία σε μελέτες υποσταθ-
μών μέσης τάσης και φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων (οικιακά και πάρκα), 
για εξωτερική συνεργασία. Τηλ. 697 
9017414, email: athanasios.30@
gmail.com. 
Μηχανικός με μελετητικό πτυχίο Τά-
ξης Α’ στις κατηγορίες (21) Γεωτεχνικές 
μελέτες, (27) περιβαλλοντικές μελέτες, 
για συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. 
Τηλ. 699 9409729, email: gmpasd@
teemail.gr
Μηχανικός Περιβάλλοντος, Msc, μέ-
λος ΤΕΕ 2008, με εμπειρία στην διαχεί-
ριση και επεξεργασία υγρών αποβλή-
των, για συνεργασία. Τηλ 693 6171032, 
email: kyrxatziv@teemail.gr. 
Μηχανικός Περιβάλλοντος, κάτοχος 
27Α, με 3ετή εμπειρία στη διαχείριση 
και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων και εμπειρία σε μετεωρολογικές 
και ατμοσφαιρικές μετρήσεις, για συ-
νεργασία στην περιοχή της Θεσσαλονί-
κης και της Θράκης. Τηλ 694 4575848,  
email: christianapol@gmail.com. 
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1996, με ειδί-
κευση στην ενέργεια και το περιβάλλον 
. Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλι-
κών για εργασία σε τεχνική εταιρεία, 
τεχνικό γραφείο. Τηλ 2310 272211. 
Μηχανολόγος με πολυετή εμπειρία στη 
βιομηχανία. Γνώση Τεχνικού Ασφαλεί-
ας, Συμβούλου Διαχείρισης Ποιότητας 
ISO 9001 και ISO 14001, ΜΕΚ Α’ ηλεκ-
τρομηχανολογικά, υδραυλικά υπό πίε-
ση, βιομηχανικά – ενεργειακά. Τηλ 693 
6393229, email: 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 – ενεργει-
ακά, Α’ υδραυλικά, οδοποιία, λιμενικά, 
για στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 693 
2037208. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Γ’ οικοδομικά, Β’ οδοποιία Α’ βιομηχα-
νικά – ενεργειακά, υδραυλικά, λιμενι-
κά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 2310 
676480, 697 8557777.
Πολιτικός Μηχανικός (γυναίκα) με 
13ετή εμπειρία στα Δημόσια Έργα 
(σύνταξη λογαριασμών, ανακεφαλαιω-
τικών πινάκων, ΠΚΝΤΜ, ΠΠΑΕ, νομική 
παρακολούθηση έργων), 5ετή προϋπη-
ρεσία στο Δημόσιο. Γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, FESPA, για 
εργασία σε τεχνικό γραφείο. Τηλ 697 
7589309, email: etsiota@yahoo.com. 
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Αποστολή αγγελιών 
τηλ: 2310 883148, 
fax: 2310 883151, 
e-mail: 
kukudea@central.tee.gr.
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ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n   Γιατί να πληρώσει 

ο Xανς τη νύφη; 
After all Greeks 
had their fun*

 04
n  Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΜ 

προς Ν. Σηφουνάκη 
για τις μελέτες 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ

 05
n  Επί ποδός οι μηχανικοί 

αντιδρώντας  
σε άδικα μέτρα

n  «όχι»  
σε ανούσιες προστριβές  
μεταξύ μηχανικών

n  Συνάντηση Χ. Αράπογλου 
με τον Πρόεδρο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ

 06
n  «Μαραθώνιος» 

ενημέρωσης για τα 
αυθαίρετα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

Αρχαιολογίας  ΑΠΘ και διευθυντή 
Πανεπιστημιακής Ανασκαφής 
Παλιαμπέλων Κολινδρού,  
Κώστα Κωτσάκη

 14-15
n  Mε Mία Mατιά

 16-17
n   Συλλογικά-Παραταξιακά

 18
n  «Μ.Α.Ζ.Ι.»  

νέα αστική εταιρεία  
μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα

n  Οικολογικός στολισμός  
για τα Χριστούγεννα  
στην Αθήνα 

n  Μητρώα Επιθεωρητών  
Άρθρο  

n  Ημερολόγιο Οσσας 2012 
Βιβλιοπαρουσίαση  

n  Η Ενέργεια κενού 
Άρθρο

 19
n   Τι προβλέπει η προκύρυξη 

για το πετρέλαιο και το 
αέριο

 20-21
n   Φάκελος Οικονομική κρίση 

-Μέρος ΙΙΙ  
«Πως μπορούν να εκμεταλλευτούν 
την κρίση οι μηχανικοί»

 22
n  Ζητείται

n  Αλλαγές σχετικές  
με γραφεία 
κτηματογράφησης  
σε 3 Δημοτικές Ενότητες

 07
n  Αυθαίρετα:  

(και) μαζί τα χτίσαμε
n  Στο μουσείο Μπενάκη 

«ταξιδεύει» η PUBLICCITY

 08
n  Ενδιαφέρουν

 10
n  Κλυδωνίστηκε αλλά δε 

βυθίστηκε η συμφωνία για 
το κλίμα στο Ντέρμπαν

n  Αντισεισμικός σχεδιασμός 
κτιρίων Ο/Σ

 11
n  Υποτροφίες εσωτερικού  

για Πολιτικούς Μηχανικούς
n  Μεταπτυχιακά στα 

Πληροφοριακά Συστήματα
n  Ιδιόκτητη στέγη αποκτούν 

ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ
n  Διδακτορική διατριβή στα 

πληροφοριακά συστήματα

 12-13
n  Ψηφιακό σύστημα 

τεκμηρίωσης  
και διαχείρισης 
ανασκαφικής πληροφορίας 
του καθ. Προϊστορικής 


