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Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

* 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
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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

Χρύσα Λασκαρίδου, χημικός μηχανικός

Κυριακή Διαβολίτση, αγρ. - τοπογράφος μηχανικός

Καλλιτεχνική επιμέλεια

Χρύσα Λασκαρίδου 

Εξώφυλλο:  Δημήτρης Βλάχος

e-mail Γραφείου Τύπου

laskarid@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

Πριν λίγες ημέρες εγκρίθηκε η περίφημη νέα δανειακή σύμβαση. Δεν είναι σωτηρία, ούτε 
βεβαίως η καλύτερη επιλογή. Είναι, όμως, πίστωση χρόνου. Μικρή πίστωση. Ο χρόνος 
τρέχει και είναι καιρός να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Η εθνική κατάθλιψη καλά κρατεί, 
αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα αντικαταθλιπτικά μας, στα θετικά, αυτά που τείνουμε να 
ξεχάσουμε, για να μπορέσουμε να πάρουμε μπρος. Καθένας προσωπικά και ασχέτως των 
…ασυγχώρητων λαθών των μεγάλων, των ελληνικών κυβερνήσεων. 
Η Ελλάδα μπορεί με το «καλημέρα σας» και χωρίς να χρειαστεί καμία πρόσθετη 
επένδυση, προς το παρόν τουλάχιστον, να βάλει χρήματα στα δημόσια ταμεία από τον 
τουρισμό. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η αύξηση που 
σημειώθηκε στα τουριστικά έσοδα το 2011 ήταν 9,45% φτάνοντας τα 10,519 δισ. ευρώ, σε 
σχέση με τα 9,611 δισ. ευρώ του 2010. Μέχρι το 2021 η συνεισφορά του τουρισμού στο 
ΑΕΠ της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 20%, γεγονός που σημαίνει ότι η Άμεση 
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του τουρισμού μπορεί να φτάσει τα 50 δισ. ευρώ! Σύμφωνα 
με πρόσφατη μελέτη της McKinsey (εφημερίδα  «Έθνος» 20/2/2012), τα νούμερα αυτά 
αντιστοιχούν στο 44% του αριθμού των νέων θέσεων εργασίας για την επόμενη δεκαετία, 
αλλά και στο 36% της εκτιμώμενης συνολικής ανάπτυξης της χώρας. Ας φροντίσουμε να 
…καβαλήσουμε το τρένο, δρομολογώντας άμεσα τις σωστές κινήσεις.
Η Ελλάδα έχει τον πανίσχυρο εμπορικό της στόλο, που την τοποθετεί στην κορυφή της 
παγκόσμιας ναυτικής βιομηχανίας. Παρά την κρίση, το 2011, οι Έλληνες εφοπλιστές 
επένδυσαν 11 δισ. δολάρια για την παραγγελία 156 νέων πλοίων σε ναυπηγεία της Κίνας, 
της Νοτίου Κορέας. Ας εκμεταλλευτούμε την ισχύ και ας γίνουν επιτέλους κινήσεις ώστε ο 
τεράστιος αυτός πλούτος να μένει στην Ελλάδα και να μην αλλάζει σημαία.
Η Ελλάδα παράγει. Το 65%-70% των πωλήσεων της εξορυκτικής της βιομηχανίας 
κατευθύνεται σε εξαγωγές –κι ας υπέστη ο κλάδος πλήγμα το 2009. Το σύνολο των 
πωλήσεων των προϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας και των βασικών μεταλλουργιών 
της χώρας, που καθετοποιούν ελληνικής παραγωγής μεταλλεύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται 
σε 2 δισ. ευρώ. Πρωταγωνιστεί –ή βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους- στην παραγωγή 
αλουμινίου, βωξίτη, νικέλιου και μαγνήσιου. Είναι τρίτη στον κόσμο στην παραγωγή 
ελιάς, λαδιού και κρόκου (saffron) και πέμπτη στα σπαράγγια, ενώ κατατάσσεται στην 
πρώτη δεκάδα στη βαμβακοπαραγωγή. Ας ενισχύσουμε αυτήν την παραγωγή.
Η Ελλάδα έχει τους πρωτοπόρους της, που μέρα με τη μέρα –και παρά τη δυσπιστία όλης 
της Ευρώπης (και όχι μόνο) απέναντι σε ό,τι ελληνικό- αλλάζουν το brand της χώρας: 
έχει την εταιρεία «Olympia Electronics», κοντά στον Μακρύγιαλο Πιερίας, η οποία έχει 
εγκαταστήσει ένα στα τέσσερα συστήματα φωτισμού ασφαλείας στην προηγμένη Σουηδία.
Έχει την «Αλουμίλ», που στο portfolio των έργων της παρουσιάζει τα συστήματα στο 
Μουσείο της Ακρόπολης και στο «Rixos Hotel» στη Τουρκία, το δεύτερο ξενοδοχείο επτά 
αστέρων στον κόσμο. 
Έχει την εταιρεία ΣΤΕΛΜΑ ΑΤΕ, που έβαψε τον Πύργο του Άϊφελ κερδίζοντας τον σχετικό 
διαγωνισμό, κόντρα σε πολλούς –και σημαντικούς- διεκδικητές. 
Έχει την «Κleemann Hellas», που εγκατέστησε στο Κρεμλίνο ένα ασανσέρ- ειδική 
παραγγελία, με το ασυνήθιστο ύψος των 4,6 μέτρων και ωφέλιμο φορτίο 10 τόνων, που 
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στις εγκαταστάσεις της στο Κιλκίς σε χρόνο ρεκόρ! 
Έχει την «Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ”, κατασκευάστρια ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, που 
τοποθετήθηκαν στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων του CERN. Ας τους προβάλουμε όπως 
τους πρέπει. Ας τους δώσουμε κίνητρα να κρατήσουν την έρευνα και την παραγωγή τους 
στην Ελλάδα. Αλήθεια, με αυτή την περίφημη Ζώνη Καινοτομίας τι γίνεται;
Η Ελλάδα διαθέτει …μυαλό. Τα πανεπιστήμιά της, παρά τα δεκάδες τρωτά τους σημεία, 
παράγουν επιστήμονες περιζήτητους σε όλον τον κόσμο, από τη Γερμανία μέχρι τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αν αρχίσαμε να απαριθμούμε τους Έλληνες επιστήμονες που 
βραβεύονται για το έργο τους, θα χρειαστούμε πολύ περισσότερο χώρο από αυτόν του 
παρόντος editorial. 
Μπορεί η κατάσταση που ζούμε να μας φαίνεται βουνό (και είναι βουνό μέτρων και εθνικού 
και προσωπικού εξευτελισμού σε πολλά επίπεδα, δυστυχώς), αλλά δεν πρέπει να το 
βάζουμε κάτω. Πρέπει να βάλουμε τέλος στη λογική της μεταπρατικής οικονομίας και 
της κατανάλωσης. Είναι στείρες πρακτικές. Πρέπει να πατάξουμε τη γραφειοκρατία, για 
να έρθουν οι επενδυτές που σήμερα …μας φοβούνται. Να χρησιμοποιήσουμε τα υπαρκτά, 
αλλά εγκληματικά αδρανή κεφάλαια του ΕΣΠΑ 2007-2013 (σας ακούγεται σαν ανέκδοτο;). 
Να …φθείρουμε τη διαφθορά. Για να έρθουν κεφάλαια στην Ελλάδα και τα έργα και οι 
θέσεις να δίνονται στους πραγματικά ικανούς, όχι σε αυτούς που πλειοδοτούν …σε άλλα 
επίπεδα.
Διαβάσαμε στην «Καθημερινή» (21/2/2012), ότι σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η ανάπτυξη της 
Ελλάδας, την επόμενη κρίσιμη πενταετία, μπορεί να φτάσει το 8%, ακριβώς λόγω του 
αποθέματος ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων. Σύμφωνα επίσης με τον καθηγητή του Χάρβαρντ 
Ricardo Hausmann, ειδικό στα οικονομικά της ανάπτυξης, η Ελλάδα τεκμηριωμένα 
κατατάσσεται «δεύτερη παγκοσμίως, μετά την Ινδία, στην ευκολία με την οποία θα 
μπορούσε να αρχίσει να εξάγει πιο σύνθετα προϊόντα» («Καθημερινή», 12.2.2012). 
Το πιστεύουμε. Δεν χρειάζεται καν να περιμένουμε να αποκαλυφθεί η Αλάσκα κάτω από 
την Κρήτη για να ανέβει το ηθικό μας. Το υλικό υπάρχει. Ώρα να κουνήσουμε τα χέρια μας. 
Φυσικά, για καθένα από τα παραπάνω θετικά, υπάρχει αντίλογος και αντεπιχείρημα. Γιατί 
τρώμε …κινέζικα σκόρδα;  –Eπειδή δεν παράγουμε ελληνικά. Γιατί οι πλοιοκτήτες φεύ-
γουν από την ελληνική σημαία; Γιατί όλοι οι κλάδοι, ακόμη και οι δυναμικοί, περνάνε 
κρίση, απολύουν, χάνουν μερίδια. Αλλά τ΄αρνητικά τα ξέρουμε. Ας θυμηθούμε τα θετικά.  
Και αφού κατά τα φαινόμενα δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτά που έρχονται, ας μάθουμε 
να είμαστε ξανά μετρίως αισιόδοξοι και να πολεμάμε για το καλύτερο. n

Αντικαταθλιπτικά…
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Κανονικά οι εξετάσεις για ΑΑΕ

Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας όλων 
των υπηρεσιών του ΤΕΕ, συμπεριλαμβανομέ-
νου του ηλεκτρονικού συστήματος δήλωσης 
αυθαιρέτων, προχώρησε από τις 23 ως τις 29 
Φεβρουαρίου το Επιμελητήριο, συνεχίζοντας 
τις κινητοποιήσεις.
Παράλληλα, σε συνεργασία με όλους τους 
επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς 
των μηχανικών και συγκροτώντας κοινό μέτω-
πο με τους δικηγορικούς συλλόγους και τον 
ιατρικό σύλλογο, το ΤΕΕ αποφάσισε την αποχή 
των μελών του από όλες τις Επιτροπές και τα 
Συμβούλια, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. 
Διοργανώθηκε, τέλος, συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας και συναυλία με μουσική Μίκη Θεοδωρά-
κη και με τη συμμετοχή του Μανώλη Μητσιά, 
την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου, στο Σύνταγμα.
Για τους διπλωματούχους μηχανικούς η αντί-
σταση στα μέτρα ισοπέδωσης των εργαζομέ-
νων και της συστημικής ύφεσης, είναι μο-
νόδρομος. Το κάλεσμα σ’ αυτή την αντίσταση 
συνιστά για το ΤΕΕ ελάχιστη υποχρέωση και η 
συνεργασία με όλους τους Συλλόγους και τις 
Ενώσεις των Τεχνικών απαραίτητη προϋπόθε-
ση.  
Όπως υπογραμμίζεται και σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, 
προκειμένου να  ανακοινώσει και την ανα-
στολή λειτουργίας δικών του υπηρεσιών, «η 
δημιουργία κοινού μετώπου με τους άλλους 
επιστημονικούς φορείς […]για την από κοινού 
αντιμετώπιση της λαίλαπας των καταστροφι-
κών μέτρων και της αναλγησίας των διαχειρι-
στών της εξουσίας,  είναι ένα ακόμη επίπεδο 
στο οποίο έχει στραφεί το ΤΕΕ». 
Μάλιστα, η πρακτική αυτή έχει ήδη οδηγή-
σει σε κοινές δράσεις για κοινά προβλήματα: 
όπως η επιβολή εξωφρενικών αυξήσεων στις 
ασφαλιστικές εισφορές σε περίοδο δραμα-
τικής ύφεσης και ανεργίας, προάσπισης των 
αποθεματικών και βιωσιμότητας του Ταμείου 
τους.
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι –σε συνεννό-
ηση με το κεντρικό ΤΕΕ- το Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας αποφάσισε να συνεχιστούν κανο-
νικά, παρά τις κινητοποιήσεις, οι εξετάσεις για 
την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Όπως δήλωσε στο «Τεχνογράφημα» ο πρό-
εδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, η 
απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να μην 
ταλαιπωρηθούν οι μηχανικοί, πολλοί από τους 
οποίους σπουδάζουν ή ζουν στο εξωτερικό και 
βρέθηκαν στην Ελλάδα μόνο για να συμμετά-
σχουν στις εξετάσεις.n

ΠΛΕΓΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ  

ταπάτηση κάθε ίχνους δεοντολογίας και από κει 
ποιος ξέρει πού», είπε χαρακτηριστικά.
Σχετικά με την αβελτηρία του ελληνικού κράτους, 
σε θέματα προστασίας δημόσιου χώρου, υπεν-
θύμισε ότι, πριν λίγους μήνες, διοργανώθηκε το 
συνέδριο «Δημόσιος χώρος … αναζητείται» και η 
έκθεση βραβευμένων μελετών δημόσιου χώρου. 
«Από τις 99 μελέτες της έκθεσης που είχαν δια-
κριθεί σε διαγωνισμούς μέσα σε 33 χρόνια είχαν 
υλοποιηθεί μόλις επτά και κάποιες από αυτές 
στο περίπου. Για γέλια και για κλάματα.  Ακόμα 
πιο τραγελαφικό είναι το πόσα κονδύλια δαπανή-
θηκαν για  βλακείες, για έργα της πλάκας. Επειδή 
τα σοβαρά δεν ήταν δήθεν ώριμα. Αυτό πια με την 
ωρίμανση των έργων, ειδικά της περιφέρειας και 
ακόμα πιο ειδικά της Θεσσαλονίκης, αγγίζει τα 
όρια του μεταφυσικού», τόνισε.

n ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Ο κ.Κονακλίδης υπενθύμισε ακόμη τις πάγιες 
προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ανάπτυξη, «επι-
γραμματικά», όπως διευκρίνισε. Για την κατα-
σκευή γενικά ζητούσαμε:
• Βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, ελάφρυν-
ση στα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη και τό-
νωση της ρευστότητας.
• Ενθάρρυνση της καινοτομίας  και υποστήριξη 
της δραστηριοποίησης των τεχνικών εταιρειών 
εκτός συνόρων.
Τα παραπάνω ισχύουν για κάθε είδους παραγωγι-
κή δραστηριότητα. Για τις τεχνικές εταιρείες ίσως 
να είναι αργά πλέον.
• Εισαγωγή της περιβαλλοντικής διάστασης στην 
κατασκευή και επενδύσεις για  εξοικονόμηση 
ενέργειας, διαχείριση υδατικών πόρων, διαχεί-
ριση αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφί-
σεις. 
• Πιστοποίηση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυ-
ναμικού, πιστοποίηση της ποιότητας των οικοδο-
μικών υλικών και εφαρμογή συστημάτων διαχεί-
ρισης ποιότητας, ιδιαίτερα στα μεσαία, μικρά και 
ιδιωτικά έργα. Επίσης υποστήριξη της εξαγωγής 
των ελληνικών οικοδομικών υλικών που είναι 
άκρως ανταγωνιστικά.
• Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και της 
Δημόσιας διοίκησης. 

Ειδικά για την οικοδομή ζητήσαμε:
• Αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων 
του Ελληνικού μοντέλου παραγωγής και διαχείρι-

Πλέγμα συγκεκριμένων μέτρων για την ανάπτυξη 
και την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, πρό-
τεινε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλί-
δης, μιλώντας σε εκδήλωση της INFACOMA, ενώ 
παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη να επανα-
προσδιοριστεί –και να απαιτηθεί- η ποιότητα του 
δημόσιου και του κοινωφελούς. 
Με την ευκαιρία της ομιλίας του, ο κ.Κονακλίδης 
ζήτησε επίσης τη μαζικοποίηση και τη συσπεί-
ρωση των Ελλήνων μηχανικών, όχι με την έννοια 
της συντεχνίας, αλλά με τη λογική τού ότι «όσο 
περισσότεροι συμπορευτούμε και συνεργαστού-
με, τόσο καλύτερες ιδέες θα γεννήσουμε και τόσο 
πιο αποτελεσματικά θα τις υποστηρίξουμε». 
Πρόσθεσε ακόμη ότι το ΕΣΠΑ 2007-2013, παρά 
τη διευκόλυνση  της εμπροσθοβαρούς εκταμίευ-
σης, είναι απολύτως ανενεργό και κάθε αντίθετη 
διαβεβαίωση είναι απλούστατα ψευδής.
Η ομιλία του κ.Κονακλίδη έγινε στο πλαίσιο εκ-
δήλωσης, που διοργάνωσαν με την ευκαιρία της 
INFACOMA, το περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, η HELEXPO 
και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με το Εργαστή-
ριο Οικοδομικής και Φυσικής των κτιρίων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., το ΚΑΠΕ και το 
ΕΒΕΘ.
Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης, ο 
κ.Κονακλίδης τόνισε: «Δεν γίνεται να μην μας 
πτοεί το γεγονός ότι διαλύεται  ο πιο οργανω-
μένος τομέας του παραγωγικού ιστού καθώς,  
τεχνικά σχήματα με σπουδαία τεχνογνωσία, 
που αποκτήθηκε με δύσκολα έργα και με πολλά 
κονδύλια, διαλύονται άτακτα ή τακτικά μέσω του 
περίφημου άρθρου 99. Δεν μπορεί να μας αφήνει 
αδιάφορους η πολυετής προσπάθεια  -και ασχέ-
τως κρίσης – να μειωθεί το έργο και ο ρόλος μας 
ως ειδικών επιστημόνων με βαρύνοντα λόγο και 
ευθύνη, στο βωμό της ήσσονος προσπάθειας.  
Είναι και ήταν η ίδια λογική που συρρίκνωσε την 
ελληνική παραγωγή προς όφελος ενός ανερμάτι-
στου μεταπρατισμού».
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις καταστροφές 
ιστορικών κτηρίων στην Αθήνα, στο πλαίσιο των 
πρόσφατων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας για το 
Μνημόνιο, επισημαίνοντας:  «Δεν μπορεί να μην 
μας πληγώνει ως πολίτες και ως μηχανικούς  το 
γεγονός ότι κτίρια που άντεξαν στο χρόνο, έργα 
ανιόντων συναδέλφων και δικά μας, ιδιωτικές 
περιουσίες και δημόσια αγαθά,  αφήνονται έρ-
μαια  σε καταστροφικές εκδηλώσεις χουλιγκανι-
κού τύπου με ιδεολογικό πρόσχημα. Και μάλιστα 
σε εποχές που δύσκολα θα μπορέσουμε να  ανα-
στηλώσουμε τα μεν και να  αντικαταστήσουμε τα 
υπόλοιπα».
Ο κ.Κονακλίδης καυτηρίασε επίσης την κοντό-
φθαλμη στάση όσων οδηγούνται –έστω και από 
ανάγκη- στη λογική του διαφημιστικού φυλλαδίου 
τύπου  «εδώ οι καλές τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, 
ό,τι πάρετε ένα τάλιρο». «Ασφαλώς είναι άγριο 
πράγμα η ανάγκη και δύσκολος ο βιοπορισμός. 
Αλλά όσο περισσότεροι και όσο περισσότερο εν-
δίδουμε σε αυτή η λογική, τόσο πιο βαθιά και πιο 
στέρεα εδραιώνεται η κρίση. Από τα αυθαίρετα 
στον ΚΕΝΑΚ, από τον ΚΕΝΑΚ στον αντισεισμικό 
- τον ΓΟΚ ούτως ή άλλως τον παραβιάζαμε - από 
κει στην αντισυναδελφική συμπεριφορά, στην κα-
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σηματοδοτεί την αντίσταση του ελληνικού λαού 
κατά της γερμανικής κατοχής.
Τ.Κονακλίδης: «Το ΤΕΕ βρίσκεται πάντα κοντά 
στην κοινωνία»
Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία του ΤΕΕ, ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, 
δήλωσε στο «Τεχνογράφημα»: «Το ΤΕΕ βρί-
σκεται πάντα κοντά στην κοινωνία και οι μη-
χανικοί έχουν και στο παρελθόν αποδείξει 
το βαθμό ευαισθητοποίησής τους απέναντι σε 
θέματα που αφορούν την ευημερία των πολι-
τών και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής και 
ευρύτερα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς». 
Σύμφωνα με τον κ.Κονακλίδη, ευχή όλων μας 
είναι αντίστοιχα γεγονότα να μη συμβούν ποτέ 
ξανά στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή οποιαδή-
ποτε άλλη ελληνική πόλη. 

Δωρεάν μελέτες και επιβλέψεις για την αποκα-
τάσταση ιστορικών κτηρίων (όπως ο κινηματο-
γράφος ΑΤΤΙΚΟΝ ή το ΑΣΤΥ), που υπέστησαν 
καταστροφές στη διάρκεια των πρόσφατων δι-
αδηλώσεων στην Αθήνα, θα εκπονήσουν μέλη 
του ΤΕΕ, κατόπιν πρωτοβουλίας που ανέλαβε 
το επιμελητήριο. 
Το ίδιο θα γίνει και για τις μελέτες και επιβλέ-
ψεις που απαιτούνται για την επαναλειτουργία 
κατεστραμμένων καταστημάτων και κτηρίων 
μικρομεσαίων επαγγελματιών. Μάλιστα, το 
ΤΕΕ θα διαθέσει τα έσοδα που προκύπτουν 
από τις αντίστοιχες εργασίες στους πληγέντες 
επαγγελματίες.
Πέραν του ιστορικού κτηρίου του κινηματο-
γράφου, εκείνο του ΑΣΤΥ έχει μεγάλη σημασία 
–και σημειολογικά- για την Ελλάδα, καθώς 

ΠΛΕΓΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ  

σης του χώρου, αστικού και εξωαστικού. 
• Συντήρηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος δο-
μικού κεφαλαίου, με μείωση του ενεργειακού και 
γενικότερα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
και αντισεισμική ενίσχυση των υφιστάμενων κα-
τασκευών.
• Ενίσχυση της «κλασικής» οικοδομικής δραστη-
ριότητας και
• Εκσυγχρονισμό του πλαισίου παραγωγής ιδιω-
τικού έργου. 

Για τα δημόσια έργα:
-Να προωθηθούν μελέτες και έργα για την προ-
στασία και πρόληψη των συνεπειών από φυσικές  
καταστροφές.
-Να δοθεί έμφαση σε έργα ΟΤΑ, κοινωνικής υπο-
δομής και αστικών αναπλάσεων. 

n ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο κ.Κονακλίδης υπενθύμισε ακόμη ότι το ΤΕΕ ξε-
κινάει εξ αρχής να ορίσει τι είναι η πατρίδα μας, 
τι θέλουμε να γίνει και πώς θα το πετύχουμε, αυτή 
τη φορά συνυπολογίζοντας την αβελτηρία των αρ-
μοδίων, την άγνοια, τα κωλύματα και κολλήματα, 
την πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης, 
«Το εξ αρχής δεν σημαίνει σε λευκό χαρτί. Η 
ανάπτυξη είναι ένα θέμα που το μελετάει ο φο-
ρέας μας από την ίδρυσή του το 1926. Δεν έχουμε 
απλώς τα δεδομένα, αλλά και τη συγκριτική τους 
αξιολόγηση. Και τις εναλλακτικές προτάσεις. Και 
τα σενάρια. Και τις  εκτιμήσεις. Χάρη στα θετικά 
της παγκοσμιοποίησης, έχουμε και τις εμπειρίες 
από την εφαρμογή και τις ιδέες από την πρωτο-
πορία όλου του κόσμου. Κυρίως έχουμε τα μέλη 
μας, τον κόσμο των μηχανικών, που ακόμα προ-
σφέρουν πρόθυμα το χρόνο και τη γνώση τους», 
κατέληξε.n

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ-ΕΒΕΘ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
 Στις 5 Μαρτίου 

Σεμινάριο με θέμα την επιτυχή συμμετοχή σε δι-
εθνείς διαγωνισμούς για έργα και προμήθειες, 
διοργανώνει τη Δευτέρα 5 Μαρτίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
σε συνεργασία με το Εμποροβιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Στόχος του σεμι-
ναρίου, που θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, στο αμ-
φιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, είναι η εξοικείωση των 
ελληνικών γραφείων μελετών με τις διαδικασίες 
των διαγωνισμών αυτών, αλλά και την επισήμανση 
θεμάτων που πρέπει να απασχολήσουν τις συγκε-
κριμένες επιχειρήσεις, για την εξασφάλιση των 
καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.
Κάθε χρόνο διεθνείς οργανισμοί συνάπτουν συμβό-
λαια για την προμήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών 
αρκετών δισεκατομμυρίων με ιδιώτες συμβούλους. 
Μόνο η Παγκόσμια Τράπεζα συνάπτει συμβόλαια 
της τάξης των 25 δισ. δολαρίων ετησίως. 
Το εισαγωγικό σεμινάριο, που πραγματοποιείται 
υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής και οικονο-
μικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας,  διοργα-
νώνεται από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με το 
ΕΒΕΘ, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Γρα-
φείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με 
τον Ιδιωτικό Τομέα για την Ελλάδα. Το σεμινάριο 
θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις/ μελετητές που 
δεν έχουν εμπειρία από συμμετοχή σε διεθνείς 
διαγωνισμούς.
Το σεμινάριο θα διαρκέσει μία ημέρα και θα περι-
λαμβάνει τις εξής ενότητες:
• Επιχειρηματικές ευκαιρίες στους Διαγωνι-
σμούς του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας 
και του Millennium Challenge Corporation για 
την προμήθεια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (σε 
συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης της Πα-
γκόσμιας Τράπεζας με τον Ιδιωτικό Τομέα για την 
Ελλάδα).

Θ. Αξυλιθιώτης, σύμβουλος προέδρου ΕΒΕΘ, 
Private Sector Liaison Officer to the World Bank
• Επιχειρηματικές ευκαιρίες για έργα Τεχνικής 
Βοήθειας του Προγράμματος Europeaid της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής 
Εισήγηση: «Διεκδίκηση και Υλοποίηση Έργων Τε-
χνικής Βοήθειας του EuropeAid»
Π. Κάτσης, Partner στην Planet Α.Ε., Διευθυντής 
Διεθνών Έργων 2004-2010
• Παρακολούθηση προσκλήσεων και σύνταξη 
προτάσεων για τα Προγράμματα Εδαφικής Συνερ-
γασίας. 
Κ. Φωτιάδης, συντονιστής της Κοινής Τεχνικής 
Γραμματείας του επιχειρησιακού προγράμματος 
Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-
Βουλγαρία»
Το σεμινάριο θα απευθύνεται σε περιορισμένο 
αριθμό στελεχών επιχειρήσεων παροχής μελετη-
τικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών/ μελετητές 
της Κεντρικής Μακεδονίας.
Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται 
στο ποσό των 40 ευρώ. Οι συνάδελφοι που ενδι-
αφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να καταθέ-
σουν τη σχετική αίτηση και το ποσό συμμετοχής 
στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (1ος όροφος, Μεγ. 
Αλεξάνδρου 49, υπεύθυνος Γραμμένος Οδυσσέ-
ας) τις ώρες 9:00-14:00 μέχρι την Παρασκευή 2 
Μαρτίου 2012. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
όπως προκύπτει από την κατάθεση της σχετικής 
αίτησης μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής του 
ποσού των 40 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγη-
θεί σε όσους έχουν το παρακολουθήσουν σχετική 
βεβαίωση παρακολούθησης. n 

Ωστόσο, στην απευκταία περίπτωση, που σημει-
ωθούν αντίστοιχες καταστροφές στην περιοχή 
της αρμοδιότητάς του,  το ΤΕΕ Κεντρικής Μακε-
δονίας δεσμεύεται ότι θα βρίσκεται στη διάθε-
ση της πολιτείας για αντίστοιχες παρεμβάσεις. 
Άλλωστε, η ευαισθησία του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε θέ-
ματα που αφορούν την οικονομική ανακούφιση 
των πολιτών φάνηκε στην πράξη –και όχι στα 
λόγια- κατά το πρώτο έτος της κρίσης, το 2008, 
με την ίδρυση του γραφείου δωρεάν εξυπηρέ-
τησης για το Κτηματολόγιο». 
Υπενθυμίζεται ότι τα στελέχη του εν λόγω γρα-
φείου βοηθούσαν τους ιδιοκτήτες ακινήτων 
στη συμπλήρωση των δηλώσεων για την πρώτη 
φάση της κτηματογράφησης, ώστε να μπορούν 
να τις συμπληρώσουν άνετα οι ίδιοι, χωρίς κα-
μία οικονομική επιβάρυνση.n



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ «ο μπαλτάς» 
του Θανάση Σκρου-
μπέλου, σε σκηνο-
θεσία Βαλεντίνας 
Παρασκευαΐδου, 
έως 25 Μαρτίου 
2012,  Χώρος τέχνης 
Sourliboom, Κλει-
σούρας 10, 54631, 
Τηλ. 6944988067
 

Δωρεάν Προγράμ-
ματα στη ΧΑΝΘ (σε 
πιλοτική φάση) 
(για άνεργους νέους 
18  έως 40 ετών). 
Έναρξη το πρώτο 
15μερο του Μαρτίου 
2012, Δηλώσεις συμ-
μετοχής – εγγραφή 
στο κτίριο της ΧΑΝΘ 
καθημερινά 10π.μ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

έως 2μ.μ. τηλ. 2310 
241007. 
Θέματα προγραμμά-
των:  
Βιωματική Ομάδα για 
Ανέργους: Δημιουργι-
κή προσαρμογή στην 
οικονομική κρίση,  
Βιωματικό Πρό-
γραμμα Προσωπικής 
Ανάπτυξης και Υπο-
στήριξης Ανέργων,  
Δημιουργική Ανακύ-
κλωση 
Ζωγραφική, Ζωγρα-
φική στο μετάξι, 
Θέατρο: Δεν υπο-
κρίνομαι … Είμαι ο 
ρόλος μου

13ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονί-
κης , «Εικόνες του 21ου Αιώνα», από τις 11 
έως τις 20 Μαρτίου 2011, με παράλληλες 
εκδηλώσεις. Αίθουσες Ολύμπιον, Παύλος 
Ζάννας, Τζον Κασαβέτης, Σταύρος Τορνές, 
Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη και στην 
αίθουσα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Πληρ. http://tdf.
filmfestival.gr/

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ  «Αέραα!!» του 
Θοδωρή Τέρπου,  από 
την ομάδα “Theatrins” 
από 8 Μαρτίου  έως 
και  1 Απριλίου 2012, 
Θέατρο Αθήναιον,  Λε-

ωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 35, Θεσσαλονί-
κη, τηλ. 2310 832060

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥ-
ΚΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙ-
ΩΝ για την ιστορία 
της τέχνης, με τίτ-
λο  «Τέχνη, κοινω-
νία και οικονομία 
από τον 20ο στον 

21ο αιώνα», από την Πολιτιστική Εταιρεία 
Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, στις 7, 
14 και 21 Μαρτίου 2012, Συνεδριακό Κέ-
ντρο Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12, 1ος 
όροφος), τηλ. 2310 551 754, email info@
peebe.gr

ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφι-
κής Ελλήνων και 
Ευρωπαίων ζωγρά-
φων με τίτλο «The 
ART carnival», έως 
22 Μαρτίου 2012,  
Art gallery  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΑ-
ΡΙΔΟΥ, Αγ.Σοφίας 
& Αλ. Δελμούζου 
8, 54635, Θεσσα-
λονίκη

ΕΚΘΕΣΗ φωτο-
γραφίας του Τάσου 
Μαντζαβίνου με 
τίτλο «Ultramarin», 
έως και 17 Μαρτίου 
2012, Γκαλερί TinT, 
Χρυσ. Σμύρνης  13, 
546 22 Θεσσαλονί-
κη, τηλ. 2310 235 
689

ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής, 
χαρακτικής και κολάζ, 
της Kati Mahrt, του 
Βασίλη Καρακατσά-
νη και του Αντώνη 
Παπαδόπουλου,  με 
τίτλο ‘Bonjour… και 
καληνύχτα!’,  έως 31 

Μαρτίου 2012, Γκαλερί Artis Causa, Μητρο-
πόλεως 97, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 
223041

ΕΚΘΕΣΗ έργων-υλικών της Λένα Μητσο-
λίδου, έως 8 Μαρτίου 2012,  Γκαλερί Γαλ-
λικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, Λεωφ. 
Στρατού 6, 54639 Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ φω-
τογραφίας της 
Φωτογραφικής 
Ομάδας 4Pixels 
Photography Crew, 
με τίτλο “Happy 
End”, στο πλαίσιο 
της θεατρικής 
παράστασης “U 
R”, διοργανώνει το 
Contact Art Club,  
έως 26 Μαρτίου 
2012, ContACT art 
club , Δάφνης 12- 
Γιαννιτσών, Θεσσα-
λονίκη
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ΗΜΕΡΙΔΑ «Το υδα-
τικό αποτύπωμα: ένα 
εργαλείο για την ορ-
θολογική διαχείριση 
του νερού», διοργα-
νώνει το ΤΕΕ, στις 9 
Μαρτίου 2012, στην 
Αίθουσα Εκδηλώσε-
ων, Νίκης 4, Σύνταγ-
μα, Αθήνα (πληρ. 210 
3291200)
 

ΗΜΕΡΙΔΑ «Παραδο-
σιακές Υδροκίνητες 
Εγκαταστάσεις στον 
Ελληνικό Χώρο», 
διοργανώνει το Ινστι-
τούτο των Ελληνικών 
Μύλων, στις 31 Μαρ-
τίου 2012, Αίθουσα 
εκδηλώσεων, Αγίων 
Ασωμάτων 33 και 
Ψαρομηλίγκου 21, 
Αθήνα, (Πληρ. 210 
7214381, itemylon@
freemail.gr)
 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«CRETE 2012», 
διοργανώνει το  Πο-
λυτεχνείο Κρήτης, 
το Πανεπιστήμιο 
Πάντοβας (Padua), 
το Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο Νανγι-
άνγκ (Nanyang) και 
η Διεθνής Ομάδα 
Εργασίας Αποβλή-
των – International 
Waste Working 
Group – IWWG, 12 
έως 14 Σεπτεμβρί-
ου 2012, στα Χανιά 
Κρήτης (πληρ. www.
hwmconferences)
 

12η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚ-
ΘΕΣΗ  CONSTRU-
CTIONS», στα Τίρανα 
Αλβανίας, για τα 
δομικά υλικά, κου-
φώματα αλουμινίου, 

συνθετικά κουφώ-
ματα, πόρτες ασφα-
λείας, κλιματισμό, 
χάλυβα οπλισμού, 
ηλιακή ενέργεια, γεν-
νήτριες, ανελκυστή-
ρες, μεταλλικά κτίρια, 
προκατασκευασμένα 
σπίτια, μηχανήματα 
κ.ά., 23 έως 25 Μαρ-
τίου 2012, Εκθεσι-
ακό Κέντρο Pallati 
Kongreseve, Τίρανα. 
Στο πλαίσιο της 
έκθεσης θα πραγ-
ματοποιηθεί (στις 23 
Μαρτίου) ημερίδα 
με θέμα «Έργα Υπο-
δομής-Κατασκευές-
Ενέργεια»στο Εκθε-
σιακό Κέντρο Pallati 
Kongreseve. (Πληρ.  
www.kataskeves.com.
gr, www.constru-
ctiosalbania.com) 
   

2ο ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΟ  «Οι Αερομε-
ταφορές του Σήμερα 
και του Αύριο»  διορ-
γανώνει η Ελληνική 
Αεροπορική Ένωση, 

9 και 10 Μαΐου 
2012, στο Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέ-
λος», (Πληρ.  www.
aviationsociety.gr)

DESIGN WEEK με τίτλο 
“Made in Thessaloniki”, δι-
οργανώνουν η  Parallaxi και 
η Ομάδα του “Θεσσαλονίκη 
Αλλιώς”, σε συνεργασία με 
το Goethe Institut. Εκθέσεις, 
ομιλίες, workshops, πα-

ρουσιάσεις, installations, fashion shows, 
guerilla projects, αστικές παρεμβάσεις. 
Από 2 έως 8 Μαρτίου 2012, πληρ. για όλο 
το πρόγραμμα των δράσεων http://www.
parallaximag.gr/content

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ  «Η Φιλονι-
κία» του Μαριβώ, 
σε σκηνοθεσία Κο-
ρίνας Βασιλειάδου,  
έως 18 Μαρτίου 
2012, Θέατρο Αυ-
λαία, Τσιμισκή 137, 
Θεσσαλονίκη. τηλ. 
2310 423925

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
«Danny’s Wake» του  Jim 
Sweeney, σε σκηνοθεσία 
του Τάσου Αλατζά, μετά-
φραση Ερρίκου Μπελιέ,  
από 5 έως 27 Μαρτίου 2012, 

Θέατρο Αυλαία, Πλατεία ΧΑΝΘ (πλευρά από 
Τσιμισκή), Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 2377000

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ  «Πείνα-Β΄ 
Σχεδίασμα»,  από 
την Ομάδα ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ, σε σκη-
νοθεσία Κλαίρης 
Χριστοπούλου, έως 
26 Μαρτίου 2012, 
Café Coo Bar, 
Βασ. Ηρακλείου 4, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 
6974 740556

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 
εκθεμάτων με τίτλο 
«Βυζάντιο και Άραβες» 
του Μουσείου Βυζα-
ντινού Πολιτισμού, στο 
πλαίσιο συνεργασίας 
των πέντε μουσείων της 

Θεσσαλονίκης «Κίνηση 5Μ», έως 31 Μαρ-
τίου 2012, Η, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι-
σμού, Λ. Στρατού 2, 54640 Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ έργων-
υλικών του Λευτέρη 
Τούλη, από εφημε-
ρίδες, περιοδικά, 
μεγάλου μεγέθους 
χαρτιά, έως το Σάβ-
βατο 10 Μαρτίου 
2012,  PICCADILLY  
PLUS, Συγγρού 3, 
Περιοχή Βαλαωρί-
του, Θεσσαλονίκη, 
τηλ. 2310 510032

ΕΚΘΕΣΗ ζωγρα-
φικής της LILA 
PATSIA με τίτλο 
«Ελάχιστος Εαυ-
τός» , έως 20 
Μαρτίου 2012, 
Melia café-bar,  
Μητροπόλεως 70, 
Θεσσαλονίκη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
«ESCAPE», σε  
σκηνοθεσία Βαγ-
γέλη Ηλιάδη, από 
4 Μαρτίου έως και 
8 Απριλίου 2012, 
Θέατρο Ταξίδι 
Ονείρου,  Στεφ. 
Τάττη 3, (πίσω από 
Ι.Ν. ΑΓ. Σοφίας), 
Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ οπτικού 
υλικού από τα αρ-
χεία της Αμερικής 
και της Ευρώπης, 
με τίτλο «Σμύρνη. 
Η καταστροφή μιας 

κοσμοπολίτικης πόλης 1900-1922», σε 
σκηνοθεσία και επιμέλεια Μαρίας Ηλιού. 
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα προ-
βάλλεται ομώνυμο ντοκιμαντέρ στο Αμφι-
θέατρο του Κτιρίου (Κουμπάρη 1). Έως 11 
Μαρτίου 2012,  Μουσείο Μπενάκη, Κεντρι-
κό Κτήριο, Αθήνα, τηλ. 210 369 2337
Φωτογραφία©Imperial War Museum

ΕΚΘΕΣΗ εγκαταστάσεων 
του Αντώνη Πίττα με τίτ-
λο Landart, στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Καλ-

λιτέχνες σε διάλογο με το Μουσείο Μπε-
νάκη» και σε συνεργασία με το Βρετανικό 
Συμβούλιο, έως 1 Απριλίου 2012, Μουσείο 
Μπενάκη, Κτήριο οδού Πειραιώς 138, Αθή-
να, τηλ. 210 369 2337

ΕΚΘΕΣΗ οπτικοποι-
ημένης ποίησης του 
Κωστή (Τριανταφύλ-
λου) ) - Costis με τίτλο 
«Ο Π Τ Ι Κ  Ο Π Ο Ι Η  
Σ Η  |», από τις 2 
Μαρτίου έως  2 Απρι-
λίου 2012, Project 
space kalos&kilo 
Showroom, σε συνερ-

γασία με τη γκαλερί Λόλα Νικολάου. Τσιμι-
σκή 96, Θεσσαλονικη, τηλ. 2314 007167
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ΓIANNHΣ BOYPOΣ,
«ΣTO ΠEPIΘΩPIO» 
 Βιβλιοπαρουσίαση

Ο αμφίσημος τίτλος της 
συλλογής κειμένων του 
Γιάννη Βούρου «Στο 
περιθώριο», είναι από 
την πρώτη κιόλας στιγ-
μή, δηλωτικός της παι-
γνιώδους διάθεσης του 
συγγραφέα. Κείμενα 
γραμμένα στο περιθώ-
ριο της εικαστικής του 
δραστηριότητας, με την 
οποία είναι περισσότε-
ρο γνωστός, αλλά και 
κείμενα που έρχονται 
να πλαισιώσουν και να 

συμπληρώσουν το ζωγραφικό του έργο, τόσο 
εικαστικά όσο και εννοιολογικά. Τα κείμενά του 
σύντομα. Άλλα με ποιητική διάθεση και άλλα 
σε ύφος πρόζας. Τα περισσότερα αποτελούν 
κατάθεση ψυχής και καταγραφή «προσωπικών 
δεδομένων». Δεν είναι τυχαίο, που ο συγγραφέ-
ας επέλεξε τη σειρά «μικρός ΙΑΝΟΣ» για την 
έκδοση του βιβλίου του. Είναι ένα βιβλίο ανα-
φορά «στην ομορφιά του μικρού και του λίγου», 
αλλά και ύμνος στα φαινομενικά ασήμαντα και 
απαξιωμένα, αλλά τελικά τόσο σημαντικά της 
ζωής μας.
Ο Γιάννης Βούρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
το 1953. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πολε-
οδομία στο London School of Economics. Από 
το 1980 ασχολείται συστηματικά με τη ζωγρα-
φική.n

ΕΚΘΕΣΗ φωτο-
γραφίας της Χρυ-
σής Τσιώτα  και 
του Βασίλη Ζω-
γράφου με τίτλο  
«MYSTERIA», από  
27 Μαρτίου έως 2 
Μαΐου 2012, Κέ-
ντρο Σύγχρονης 
Τέχνης Θεσσαλονί-
κης (ΚΜΣΤ), Απο-
θήκη Β1 - Λιμάνι 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , 
541 10, τηλ. 2310 
593270



ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ…
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξάνδρα Γούτα, Κυριακή Πετρίδου

Ήταν ακόμη 2005 και ουδείς (ή πολύ λίγοι) στην 
Ευρώπη μπορούσε καν να υποψιαστεί την οικονο-
μική κρίση, που θα ταρακουνούσε τον κόσμο στα 
χρόνια που θα ακολουθούσαν. Στο …ανυποψίαστο 
2005, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το 
χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώ-
πης σε δύο πόλεις, τις οποίες πολλοί δεν γνώριζαν: 
τη Γκιμαράες και τη Μάριμπορ.
Οι δύο πόλεις ανασκουμπώθηκαν, μετατράπηκαν 
σε εργοτάξιο κι ετοίμασαν εκατοντάδες εκδηλώ-
σεις. Ένιωσαν τους κραδασμούς της κρίσης, άκου-
σαν τις αντιρρήσεις των πολιτών που δεν ήθελαν 
μεγάλες «φιέστες» εν μέσω οικονομικής ένδειας, 
αναπροσάρμοσαν τη στρατηγική τους, έκαναν πε-
ρικοπές, αλλά πλέον είναι έτοιμες.
Από τις 21 Ιανουαρίου, η Γκιμαράες της Πορτογα-
λίας και η Μάριμπορ της Σλοβενίας, ενώνουν τις 
δυνάμεις τους και διεκδικούν τα φώτα, μέσω ενός 
προγράμματος που επικεντρώνεται στους νέους 
και τις μεταναστευτικές ροές.

Η ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ (Guimarães) 
http://www.guimaraes2012.pt
Η πορτογαλική μεσαιωνική πόλη Γκιμαράες, εί-
ναι ένα μικρό αστικό κέντρο 50.000 κατοίκων, με 
ανεργία άνω του 15%. Πρόκειται για μία από τις πιο 
σημαντικές ιστορικές πόλεις της χώρας, με εξέχο-
ντα ρόλο στο σχηματισμό της Πορτογαλίας. Η πόλη 
αναφέρεται συχνά ως η «γενέτειρα της πορτογαλι-
κής υπηκοότητας».  Μέχρι τον 19ο αιώνα, η δομή 
της μεσαιωνικής πόλης δεν υπέστη πολλές μεταβο-
λές, εκτός από την κατασκευή μερικών εκκλησιών, 
μοναστηριών και παλατιών. Από το τέλος του 19ου 
αιώνα, οι νέες ιδέες του πολεοδομικού σχεδιασμού 
για υγιεινή και συμμετρία, προκαλούν τις μεγαλύτε-
ρες αλλαγές με την πλήρη κατεδάφιση των τειχών 
της πόλης και τη δημιουργία πολλών δρόμων και λε-
ωφόρων. Όμως η ελεγχόμενη διαδικασία της αστι-
κοποίησης επέτρεψε τη διατήρηση του ιστορικού 
κέντρου, το οποίο αποτελεί παγκόσμια κληρονομιά 
της UNESCO, καθιστώντας την πόλη ένα από τα με-
γαλύτερα τουριστικά κέντρα της περιοχής.
Ο Κάρλος Μάρτινς, εκτελεστικός διευθυντής του 
σχεδίου «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού 
2012», δήλωσε παρουσιάζοντας τις εκδηλώσεις: 
«θα διοργανωθούν 600 πολιτιστικά γεγονότα και 
200 εργαστήρια, βασισμένα στις αξίες της “πό-
λης”, στην “ιθαγένεια και συμμετοχή” και την 
“ευρωπαϊκή διάσταση”». «Η Γκιμαράες στοχεύει 
να διεξάγει συζήτηση για το ρόλο που μπορεί να 
έχουν οι μικρές πόλεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές 
και την ευρωπαϊκή ατζέντα, καθώς και στον προσ-
διορισμό αναπτυξιακών μοντέλων στη μεταβιομη-
χανική οικονομία» πρόσθεσε. Διευκρίνισε δε, ότι 
όλες οι υποδομές που αναπτύχθηκαν για το σχέδιο, 
θα συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά το 2012, 
επιτρέποντας σε καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο να 
έρχονται στην πόλη, να μπορούν να δημιουργούν 
και να εργάζονται εκεί.
Ο δε επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του 
σχεδίου «Γκιμαράες, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πο-
λιτισμού 2012», Ζοάο Σέρα, υποστήριξε ότι η πόλη 
κατάφερε να αντιμετωπίσει τη δυσχερή κατάσταση 
στην Πορτογαλία και την Ευρώπη και να διασφαλί-
σει τις συνθήκες «για τον εορτασμό των δυνατοτή-
των της τέχνης και του πολιτισμού, να φέρει κοντά 
ανθρώπους και να βοηθήσει στην εκ νέου ανακά-
λυψη του μέλλοντος».
Μερικές χαρακτηριστικές εκδηλώσεις του προ-
γράμματος για το 2012 είναι:

POP UP CULTURE (Αναδυόμενος πολιτισμός): Ο 
αστικός ιστός θα επαναχρησιμοποιηθεί μέσω ενός 
προγράμματος αναδυόμενων δραστηριοτήτων σε 
ασυνήθιστα μέρη. Στόχος η ανάδειξη νέων χρήσε-
ων σε παλαιές υποδομές, που θα αποδείξει ότι σε 
μια πόλη ανοικτή και με αυτοπεποίθηση, όλα είναι 
πιθανά και τίποτα δεν είναι εκτός τόπου. 
CARTOGRAPHIES OF THE MEMORY AND OF 
THE EVERYDAY (Χαρτογραφίες της μνήμης και της 
καθημερινότητας): Μια ομάδα Ευρωπαίων εικονο-
γράφων θα συμμετάσχει σε μια προσωπική ανά-
γνωση των διαφόρων στρωμάτων του αστικού χώ-
ρου, σε διάφορα μέρη της πόλης και της επαρχίας 
που συνδέονται με τη μνήμη και την ποικιλομορφία 
των κατοίκων της Γκιμαράες. Το αποτέλεσμα αυτής 
της εργασίας θα τυπωθεί σε μεγάλης κλίμακας ει-
κόνες οι οποίες θα τοποθετηθούν σε ολόκληρη την 
περιοχή, επιτρέποντας την έντονη αλληλεπίδραση 
με το κοινό. 
LIVING GUIMARÃES 2012 (Ζώντας στη Γκιμαράες 
το 2012): Η δράση αφορά στην υποδοχή ατόμων 
που θα ζήσουν στην πόλη το 2012 και στόχο έχει 
να μετατρέψει τους επισκέπτες και τους καλλιτέ-
χνες σε προσωρινούς κατοίκους και γείτονες για 
τον τοπικό πληθυσμό. Στο πλαίσιο της δράσης «Η 
καλλιτεχνική κατοικία» οι καλλιτέχνες «καταλαμ-
βάνουν» ένα μέρος, κινητοποιώντας και καλω-
σορίζοντας τους «γείτονές» τους σε ένα ανοικτό 
εργαστήριο, στο οποίο με βάση τις εμπειρίες τους, 
τις ιδιαιτερότητες της ζωή τους, και τον τρόπο που 
αισθάνονται το συγκεκριμένο τόπο, θα δημιουργή-
σουν νέα αντικείμενα και νέες ιστορίες. Τα αποτε-
λέσματα αυτών των δράσεων θα τα μοιραστούν με 
το κοινό στο τέλος της διαμονής τους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των σχετιζόμενων 
με το θεσμό παρεμβάσεων ανέρχεται στα 118 
εκατομμύρια ευρώ και κατά 15% θα καλυφθεί 
από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η πόλη, της οποίας 
οι μισοί κάτοικοι είναι κάτω από 30 χρονών, έχει 
καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον μεγάλων 
εφημερίδων όπως των New York Times, την 
οποία περιγράφουν ως συναρπαστικό προορισμό. 
Τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις έχουν επιβε-
βαιώσει ο θρυλικός Γάλλος σκηνοθέτης Ζαν Λικ 
Γκοντάρ και ο Περουβιανός βραβευμένος με Νό-
μπελ λογοτέχνης Μάριο Βάργκα Λιόσα.
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Λεζάντες
1,2. Χαρακτηριστική Αρχιτεκτονική της Gimaraes
3,4. Οpening Show 2012
5. Πλατεία Oliveira
6. Gimaraes central Square
7. Πλατεία Sao Tiago



ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΜΠΟΡ (Maribor)
http://www.maribor2012.eu/en/
Η Μάριμπορ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Σλοβενίας με 95.200 κατοίκους. Αναπτύχθη-
κε γύρω από το κάστρο Marchburch (Κάστρο του 
Μαρτίου), αρχικά ως αγορά. Άντεξε στην πολιορ-
κία των Οθωμανών και παρέμεινε υπό τον έλεγχο 
της μοναρχίας των Αψβούργων έως το 1918. Πριν 
τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο ο πληθυσμός της πόλης 
ήταν κατά 80% αυστριακοί γερμανικής καταγωγής 
και μόνο 20% Σλοβένοι. Σημαντική Εβραϊκή Κοι-
νότητα αναφέρεται στο νότιο-ανατολικό τμήμα της 
πόλης, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας το 1944  
εκτοπίστηκε προς τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Η πόλη, σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εκτε-
ταμένη βιομηχανία εξοπλισμών, βομβαρδίστηκε 
από τους Συμμάχους συστηματικά στα τελευταία 
χρόνια του 2ου  Παγκοσμίου Πολέμου. Ο γερμανό-
φωνος πληθυσμός, εκτός από εκείνους που είχαν 
συνεργαστεί ενεργά με την αντίσταση, απελάθη-
κε με συνοπτικές διαδικασίες μετά το τέλος του 
πολέμου το 1945. Όταν η Σλοβενία   αποσχίστηκε 
από τη Γιουγκοσλαβία το 1991, η απώλεια της 
γιουγκοσλαβικής αγοράς επηρέασε σοβαρά την 
οικονομία της πόλης και οδήγησε σε ρεκόρ το 
ποσοστό ανεργίας σχεδόν 25%. Η οικονομική κα-
τάσταση βελτιώθηκε από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1990, αλλά σήμερα η πόλη βιώνει την κρίση 
πολύ έντονα, με αποτέλεσμα το εξαιρετικά υψηλό 
επίπεδο μετανάστευσης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
Η Μάριμπορ μπήκε στο 2012 με το δεξί, γιορτά-
ζοντας την ανάδειξή της ως Πολιτιστική Πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης, με μια πανηγυρική εκδήλωση 
στην κεντρική πλατεία Λεόνα Στούκλια. Πρόκειται 
για την πρώτη φορά που μια σλοβενική πόλη 
λαμβάνει τον τίτλο, μετά τη θέσπιση του θεσμού 
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 1985 (όταν η 
Αθήνα πήρε  πρώτη τον τίτλο, καθώς ο θεσμός 
είναι, ως γνωστόν, πνευματικό παιδί της Μελίνας 
Μερκούρη).
Η αρχιτεκτονική ήταν έντονα παρούσα στις πρώ-
τες ημέρες των εκδηλώσεων, καθώς το «Σπίτι 
της Αρχιτεκτονικής» (House of Architecture), 
ένα project του Πανεπιστημίου της πόλης, με 
τίτλο RAZ:UM, άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες 
του. Στον χώρο παρουσιάζονται τα πιο πρόσφα-
τα επιτεύγματα στους τομείς της αρχιτεκτονικής, 
της πολεοδομίας και του αστικού σχεδιασμού και 
προτείνονται τρόποι ανασχεδιασμού ήδη υφιστά-
μενων αστικών projects.
Για την επιτυχία της, η Μαριμπόρ «πόνταρε» στη 
συνεργασία με άλλες πέντε πόλεις της Σλοβενί-
ας, η οποία δεν ήταν πάντα …ασυννέφιαστη: η 
συνεργασία με τις πόλεις Πτούι, Μούρσκα Σό-
μποτα, Βέλενιε, Σλοβένι Γκράντετς και Νόβο Μέ-
στο, σε μια προσπάθεια πολιτιστικής αφύπνισης 
του ανατολικού τμήματος της χώρας, που θεω-
ρείται υπανάπτυκτο, απέδωσε μεν κάποιες κα-
λές ιδέες, αλλά συχνά προκάλεσε προβλήματα. 
Οι πέντε δήμοι κατήγγειλαν ότι παραμελήθηκαν 
από τη Μάριμπορ και η Μάριμπορ ότι δεν έλαχε 
της δέουσας προσοχής από την πρωτεύουσα Λι-
ουμπλιάνα… 
Το πρόγραμμα για το 2012 επικεντρώνεται σε 
τέσσερις πυλώνες: 
Το TERMINAL12 (τερματικός σταθμός 12) επιδι-
ώκει να ενσωματώσει όλα τα καλλιτεχνικά είδη 
από το χώρο του θεάτρου, των εικαστικών τε-
χνών, της λογοτεχνίας και της αρχιτεκτονικής, για 
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να παράγει γεγονότα με πρωτότυπο καλλιτεχνικό 
όραμα και ριζοσπαστική προσέγγιση στο περιε-
χόμενο και την εκτέλεσή τους. Χαρακτηριστική 
εκδήλωση της ενότητας αυτής αποτελεί η συ-
νεργασία της Νέας Πινακοθήκης της Μάριμπορ 
με την γκαλερί Tate Liverpool σε μια σημαντική 
έκθεση που παρουσιάζει περίπου διακόσια έργα 
από τη συλλογή της Tate, από το 1891 μέχρι σή-
μερα, προτείνοντας την αναγνώριση μιας πιο 
πολυεπίπεδης, σύνθετης σχέσης μεταξύ των μα-
κροχρόνιων συμβατικών πρακτικών στο σχέδιο 
και στους ριζοσπαστικούς πειραματισμούς.
Το TOWN KEYS (κλειδιά της πόλης) αναφέρεται 
στη διατήρηση του διαλόγου μεταξύ της πόλης 
και της τέχνης, και έχει ως στόχο να «ξεκλει-
δώσει» και να ξυπνήσει μνήμες ξεχασμένες και 
καταπιεσμένες. Εκδηλώσεις και έργα, που σχε-
διάστηκαν από Σλοβένους και διεθνείς καλλιτέ-
χνες, θα αφιερωθούν στο θέμα της ιστορίας της 
Μάριμπορ και θα περιλαμβάνουν ένα διάλογο με 
το παρελθόν. Χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της 
ενότητας αποτελούν: Η έκθεση «Germans and 
Maribor»που θα αναδείξει το σημαντικό ρόλο 
των Γερμανών στην οικοδόμηση και ανάπτυξη 
της πόλης, η δράση Street Comics με στόχο να 
αποκαταστήσει την αισθητική των όψεων εγκα-
ταλελειμμένων σπιτιών στο κέντρο της πόλης 
συμπληρώνοντας τα κενά και φέρνοντας το κόμικ 
στους δρόμους και το Festival Lent ένα από τα 
σημαντικότερα φεστιβάλ της Σλοβενίας με πλή-
θος μουσικών κυρίως εκδηλώσεων.
Το URBAN FURROWS (αστικές ρωγμές) δι-
εισδύει στο περιθώριο της κοινωνίας μέσω της 
έρευνας ακτιβιστικών οργανώσεων για κοινωνικά 
και οικολογικά θέματα. Με προγράμματα όπως 
Sustainable Local Supply και Urban Gardening 
έχει στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης τοπικής 
παραγωγής προϊόντων σε συνεργασία με εκπαι-
δευτικά και κοινωνικά ιδρύματα και με τις κοι-
νότητες των μικρών παραδοσιακών αγροτών από 
τα προάστια του Maribor. Επικεντρώνεται επίσης 
στη σημασία της συνύπαρξης διαφορετικών κοι-
νωνικών και φυλετικών ομάδων (άστεγοι, Ρομά, 
μετανάστες) για τη διαμόρφωση μιας δημιουργι-
κής και ανεκτικής κοινωνίας. 
Τέλος το LIFETOUCH είναι ένας δικτυακός χώ-
ρος ο οποίος θα παρουσιάζει τις εκδηλώσεις που 
θα πραγματοποιηθούν στην πόλη το 2012 στην 
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο με τη βοή-
θεια των πολυμέσων.
Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων στη Μά-
ριμπορ υπολογίζεται σε 16 εκ. ευρώ, ποσό που 
χαρακτηρίστηκε «πλούσιο» εν μέσω κρίσης από 
τους σχεδιαστές του όλου εγχειρήματος. Η Μάρι-
μπορ υστερεί σημαντικά όσον αφορά τις επενδύ-
σεις στις πολιτιστικές υποδομές αποτυγχάνοντας 
να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων πόλεων, 
που διασφάλισαν ότι ο θεσμός  θα αφήσει κάτι 
μόνιμο στην πόλη.n

Λεζάντες
1. H γέφυρα στον ποταμό Drava
2. Χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της Maribor
3. Maribor Castle
4. Maribor central Square
5. Street Comics
6. Οpening Show 2012
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• Οι αστικές υποδομές (παγκάκια, πεζούλια, παρ-
τέρια κλπ) στην πλατεία Συντάγματος έχουν κατα-
στραφεί σχεδόν ολοσχερώς).
• Εκτεταμένες καταστροφές καταγράφηκαν και 
σε άλλες υποδομές της πόλης (κάγκελα, πλάκες 
πεζοδρομίων, σχάρες υδάτων κλπ).

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕ-
ΣΤΗΣΑΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

1. Σταδίου 19-21 
Διώροφο διατηρητέο κτίριο. Το αρχικό κτίσμα 
οικοδομήθηκε την περίοδο 1870-1881 σε σχέδια 
του αρχιτέκτονα Ernest Ziller (1837-1923) σε νεο-
κλασικό ρυθμό. Την περίοδο 1914-1920 πραγμα-
τοποιήθηκε μία σημαντική επέμβαση, σε σχέδιο 
του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Νικολούδη (1874-
1944) και  σε ρυθμό Νεομπαρόκ, όπου καταγρά-
φεται και μία από τις πρώτες χρήσεις οπλισμένου 
σκυροδέματος, για να στεγάσει το κτίριο  τον κι-
νηματογράφο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Το 1982 δημιουργείται 
η δεύτερη κινηματογραφική αίθουσα «Απόλλων», 
στο υπόγειο του κτιρίου. 

2. Μέγαρο Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
Πανεπιστημίου 37 και Κοραή 10 
Πενταώροφο διατηρητέο κτήριο που οικοδο-
μήθηκε την περίοδο 1928- 1934 σε σχέδια του 
αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη (1894-1961), 
απόφοιτου της Γαλλικής Ecole des Beaux -Arts. 
Η μορφολογία του συνδυάζει μοντέρνο κλασι-
κισμό με αρχαΐζοντα γεωμετρικό διάκοσμο της 
Art Deco. Καταστράφηκε το ισόγειο που στεγάζει 
υποκατάστημα της ALPHA BANK. 

3. Μέγαρο Νικολούδη, Πανεπιστημίου 41 
Διατηρητέο κτίριο με ομώνυμη στοά. Το αρχικό 
κτίριο οικοδομήθηκε το 1897 σε σχέδια του αρχι-
τέκτονα Αλέξανδρου Νικολούδη (1874-1944) και 
συμπληρώθηκε σε βάθος προς την οδό Σταδίου, 
το 1918 από τον ίδιο. 

4. Πανεπιστημίου 45 και Πεσμαζόγλου 
Πρόκειται για πενταώροφο κτίριο (πρώην κτίριο 
της Λαϊκής Τραπέζης) με δύο υπόγεια, που οι-
κοδομήθηκε το 1927, σε σχέδια του αρχιτέκτονα 
Αναστάσιου Μεταξά (1863-1937) που θεωρείται 

αντιπροσωπευτικός εκπρόσωπος της υστεροκλα-
σικής περιόδου, με πληθώρα έργων  κυρίως στην 
Αθήνα. 

5. Αθηνάς 13-15 και Κακουργιοδικείου (Τράπεζα 
Κύπρου) 
Τριώροφο διατηρητέο κτίριο με κεραμοσκεπή, 
νεοκλασικής ρυθμολογίας 

6. Αθηνάς 16 και Βορέως 17 (Τράπεζα ALPHA 
BANK) 
Διώροφο διατηρητέο κτίριο εκλεκτικιστικής μορ-
φολογίας, που οικοδομήθηκε στα τέλη του 19ου/
αρχές του 20ου αιώνα. 

7. Ερμού 66 
Διατηρητέο τετραώροφο κτίριο, μορφολογίας 
ύστερου κλασικισμού 

8. Χειμερινός κινηματογράφος ΑΣΤΥ, Κοραή 4 
Ο κινηματογράφος στεγάζεται σε υπόγειο χώρο 
του κτηρίου, ιδιοκτησίας της «Εθνικής Ασφαλι-
στικής», που οικοδομήθηκε την περίοδο 1934-
38, σε σχέδια των αρχιτεκτόνων Εμμ. Κριεζή και 
Αν. Μεταξά. 

9. Σταδίου 6-8 
Το συγκρότημα αποτελείται από ένα μονώροφο 
και ένα διώροφο διατηρητέο κτήριο, ιδιοκτησίας 
του Σπηλιοπούλειου Νοσοκομείου «Αγ. Ελένη» 
και του Ασύλου Ανιάτων. Νεοκλασικής μορφολο-
γίας, οικοδομήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα

Τα γεγονότα της Κυριακής 12/2/2012 με τους 
εκτεταμένους βανδαλισμούς σε πολυάριθμα κτί-
ρια του ιστορικού κέντρου  των Αθηνών, μεταξύ 
των οποίων και στα 9 παραπάνω,  συνιστούν εκ-
δήλωση μιας ιδιότυπης προσπάθειας αλλαγής 
του συμβολισμού και του χαρακτήρα του αστικού 
τοπίου της πρωτεύουσας.
Στο στόχαστρο  των «νεοβανδάλων» τέθηκαν  δια-
τηρητέα κτίρια, εξαιρετικά δείγματα της νεοελλη-
νικής αρχιτεκτονικής του 19ου και του 20ου αιώ-
να, καθώς και οι επιχειρήσεις – κυρίως τράπεζες 
– που στεγάζονταν σ’αυτά, σε μια προσπάθεια 
απαξίωσης του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, που 
διαμορφώνεται από την ιστορική διαδρομή  τους, 

Δυο εβδομάδες μετά τα εκτεταμένα επεισόδια στο 
ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και  την ολο-
σχερή καταστροφή ιστορικών κτιρίων και εμπορι-
κών επιχειρήσεων, το κλεινόν άστυ εξακολουθεί 
να μετρά τις πληγές του και η χώρα τη ζημιά που 
υπέστη εντός και εκτός.
Την ίδια ώρα:
− «αρμόδιοι φορείς» και «υπεύθυνοι» συνεχί-
ζουν να δίνουν  τη μάχη των ΜΜΕ μεταθέτοντας 
τις ευθύνες τους η μία πλευρά στην άλλη,
− οι… συνήθεις επιτροπές συνεδριάζουν αενάως 
προκειμένου να συνδράμουν τους πληγέντες και 
− οι «ειδικοί»  εικάζουν ή/και αποφαίνονται για 
την προέλευση των δραστών των άνευ προηγου-
μένου βανδαλισμών, διατυπώνοντας πλήθος θεω-
ρητικών προσεγγίσεων . 
Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ σκληρή και 
δεν  αφήνει περιθώρια για ομφαλοσκοπήσεις 
ούτε την πολυτέλεια θεωρητικών συζητήσεων.
Σύμφωνα με μία πρώτη αποτίμηση 
• 93 κτίρια της Αθήνας καταστράφηκαν ή υπέστη-
σαν σοβαρές ζημιές, μερικά εκ των οποίων πολύ 
σημαντικής πολιτιστικής, ιστορικής και αρχιτε-
κτονικής αξίας. 
• Στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, 
Ερμού, Αιόλου και Αθηνάς εντοπίζεται η πλειονό-
τητα των κτιρίων και εμπορικών καταστημάτων 
που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. 
• Η υπηρεσία καθαριότητας συνέλεξε μεγάλες 
ποσότητες σπασμένου μαρμάρου και πέτρας από 
δρόμους και πεζοδρόμια, που υπολογίζονται σε 
περίπου 40 τόνους
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Δεξιά: Μέγαρο 
Νικολούδη

Πηγή: http://www.
facebook.com/

note.php?note_
id=150722978313779

Κάτω: Σινέ Αττικόν
Πηγή: http://

paliasinema.wordpress.
com/

Κάτω δεξιά: Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους

Πηγή: http://a6.sphotos.
ak.fbcdn.net
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“WE ARE ALL 
GREEKS” 
 

Αυτοί, «οι άλλοι Έλληνες» δεν διέθεταν όλοι στο 
DNA τους το ελληνικό γονίδιο, αλλά …μικρή ση-
μασία είχε. Δήλωσαν «Έλληνες», και μας παρη-
γόρησαν με την αλληλεγγύη τους. Και ζήτησαν 
συγγνώμη για λογαριασμό των κυβερνήσεών 
τους. Και πρόσφεραν τους μισθούς τους για την 
Ελλάδα (όπως οι δύο Ιταλοί δήμαρχοι), αντίδωρο 
για τα δώρα της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό πολι-
τισμό.
Η αρχή έγινε από το Παρίσι. Στην πλατεία του 
Τροκαντερό 2000 άνθρωποι. Γάλλοι κι Έλληνες 
που ζουν στην Πόλη του Φωτός. Χόρεψαν μπρο-
στά από τον πύργο του Άιφελ και έκαναν πορεία 
από την ελληνική πρεσβεία μέχρι έξω από το 
γαλλικό κοινοβούλιο. Μαζί τους και ο διεθνούς 
φήμης σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς. 
Στο Βερολίνο, εκατοντάδες Γερμανοί μας έδειξαν 
ότι δεν μας αντιμετωπίζουν όλοι οι συμπατριώτες 
τους με τον ίδιο τρόπο. Πόσο ευσταθούν αυτά που 
υποστηρίζουν οι κυβερνήσεις τους; Ο σκεπτικι-
σμός για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα άρχισε να 
διατυπώνεται και στη γερμανική γλώσσα, ανάμε-
σα –μεταξύ άλλων- στους ανθρώπους που έκαναν 
συγκέντρωση και πορεία στο ελληνικό προξενείο. 
Στο Λονδίνο η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε 
έξω από την πρεσβεία της Ελλάδας, ενώ ανά-
λογη εκδήλωση έγινε και στο Εδιμβούργο της 
Σκωτίας. 
Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν όμως και 
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Νέα 
Υόρκη. Τόπος συγκέντρωσης, το πάρκο Ζουκό-
τι όπου επί μήνες είχαν κατασκηνώσει τα μέλη 
του κινήματος Occupy New York. Οι Νεοϋορ-
κέζοι «ιντιγκνάδος» δεν τσιγκουνεύτηκαν τα 
λόγια τους: «Η Ελλάδα χρησιμοποιείται σαν 
εργαστήριο πριν γενικευτούν αυτά τα μέτρα», 
τα κοινωνικά άδικα και αντιδημοκρατικά. 
Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στο Μιλάνο, την 
Κολωνία και τη Βαρκελώνη. Ακόμη και στη 
μακρινή Αυστραλία, διαδηλωτές βγήκαν στους 
δρόμους και φώναξαν υπέρ της Ελλάδας. 
Πορεία έγινε στην παγωμένη Ισλανδία. Στο 
Άμστερνταμ. Στην Κοπεγχάγη. Στη Λευκωσία.  
Η πρωτοβουλία αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και 
τον ελληνικό λαό ξεκίνησε στη Γαλλία, όταν πο-
λίτες ζήτησαν την ελληνική υπηκοότητα από την 
ελληνική πρεσβεία με το σύνθημα «Είμαι κι εγώ 
Έλληνας». Στον διαδικτυακό τόπο «jesuisgrec.
blogspot.com» Ευρωπαίοι υπογράφουν κείμε-
νο αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και ζητούν την 
ελληνική υπηκοότητα, θέλοντας να δηλώσουν με 
αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή τους στον ελ-
ληνικό λαό που δοκιμάζεται από την οικονομική 
κρίση. 
Σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, τα πανό και 
οι δηλώσεις δεν θα ήταν απολύτως απαραίτητα. 
Αρκούσε και μόνο αυτή η φράση, το κεντρικό 
σύνθημα, «είμαστε όλοι Έλληνες, we are all 
Greeks».n

την αποκατάσταση και τη σημερινή χρήση τους. 
Η επιλογή τους στοχεύει απευθείας στις έννοιες  
της ιστορικής παράδοσης, της επιχειρηματικότη-
τας, του κοσμοπολιτισμού, της ιδιοκτησίας και της 
αστικής κατοικίας, δηλαδή σ’όλα αυτά που συνι-
στούν τα κυρίαρχα ιστορικά χαρακτηριστικά της 
ελληνικής αστικής τάξης τουλάχιστον στα τέλη 
του 19ου  και στο πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα.
Ο σκοπός των καταστροφών αυτών είναι η έμπρα-
κτη αμφισβήτηση των ιστορικών αναφορών της 
ελληνικής πρωτεύουσας, η αποδόμηση της αστι-
κής ταυτότητας της πόλης των Αθηνών,  η  εξά-
λειψη της μνήμης και των τελευταίων μαρτυριών 
μιας ιστορικής διαδρομής που σεβάστηκαν ο χρό-
νος και η φυσική φθορά.  Οι φυσικοί και ηθικοί 
αυτουργοί αυτής της καταστροφής αποσκοπούν 
ουσιαστικά στη μετατροπή της πόλης των Αθηνών 
σε ένα άμορφο χωρικό συνονθύλευμα από όπου 
θα απουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της αισθητι-
κής και του πολιτισμού, της ευταξίας και της δη-
μόσιας ασφάλειας των πολιτών, της κοινωνικής 
και οικονομικής επιτυχίας , της δημοκρατίας και 
της πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας.
Αυτού του είδους η   υποβάθμιση του κέντρου της 
Πρωτεύουσας, διευκολύνεται εδώ και πολλά χρό-
νια από την ανεκτικότητα έως ανεπάρκεια των αρ-
χών , από την αισθητική και λειτουργική παρακμή 
του αστικού χώρου με την αυξανόμενη παραβα-
τικότητα και εγκληματικότητα και με τη διάχυση, 
σε χωρικό πλέον επίπεδο, της αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς. 
Η φυσική αταξία που προκαλεί η βίαιη αλλοίω-
ση των  αρχιτεκτονικών και χωρικών δεδομένων 
οδηγεί αναπόφευκτα σε κοινωνική αταξία και σε 
σταδιακή υποχώρηση των δημοκρατικών θεσμών 
εμπρός στην ανεξέλεγκτη δράση περιθωριακών 
ομάδων, που αναιρεί  το ύψιστο αγαθό της δημό-
σιας ασφάλειας.
Κύκλοι της ΕΛΑΣ επέμεναν πάντως ότι το έργο 
τους εν μέρει πέτυχε, καθώς ο στόχος ήταν να 
προστατευτεί η Βουλή και τα παρακείμενα κτίρια 
πρεσβειών και υπουργείων. 
Κάποιος πρέπει να τους πληροφορήσει ότι δεν 
βρισκόμαστε πια στα 1850 και η Αθήνα δεν είναι 
μόνον τα παλιά ανάκτορα.
Κάποιος πρέπει να τους πληροφορήσει  ότι   δεν 
είναι επιτυχία:
το να μην έχεις αντλήσει διδάγματα από το 2008,

το να υφίστανται  σοβαρές ζημιές  περίπου 150 
κτίρια στην Αθήνα και  40 εξ αυτών να καταστρέ-
φονται  ολοσχερώς,
το να χάνονται περιουσίες και να μένουν χωρίς 
δουλειά  δεκάδες εργαζόμενοι. 
το να παίζουν κάποιοι την κολοκυθιά για το ποιος 
φταίει έως ότου το ζήτημα ξεχαστεί. 
Δεν είναι επιτυχία τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να 
είναι ξέφραγο αμπέλι. 
Είναι πλήρης αποτυχία το να θυμίζει η χώρα Άγρια 
Δύση με την κρατική εξουσία  ανίκανη να παρέμ-
βει. Και είναι βλακεία να συστήνεις επιτροπές για 
τα επεισόδια όταν δεν γίνονται καν τα αυτονόητα 
(εξάλλου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε πει ότι 
αν θέλεις να αποφύγεις ένα πρόβλημα κάνεις μια 
επιτροπή...)

Η διαρκής μετάθεση της ευθύνης από τους φυσι-
κούς αυτουργούς και η απόδοσή της αποκλειστικά 
σε κοινωνικά αίτια, οδηγεί μονοσήμαντα προς την 
κατεύθυνση της  πολιτικής και ηθικής δικαιολό-
γησης των δραστών και όχι προς την κατεύθυνση 
της ερμηνείας του δράματος.
Από εκεί και πέρα εάν κάτι μας έμαθε ο προηγού-
μενος αιώνας είναι ότι τα βάρβαρα μέσα γεννούν 
αναπόφευκτα έναν βάρβαρο κόσμο. Πόλη που 
καίγεται δεν είναι λουλούδι που ανθίζει. 

Αρθρογραφία:
• Άρθρο Ιωάννη Κωτούλα –«η καταστροφή των 
Αθηνών ως Ιδεολογικός Πόλεμος» Καθημερινή 
18/2/2012
• Ημερησία 18/2/2012
• www.SKAI.GR

Σταδίου 6-8
Πηγή: http://www.facebook.com

Λαϊκή Τράπεζα
Πηγή: www.ethnos.gr Πηγή: www.real.gr
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τόσο μετρητικών όσο και ποιοτικών: Μπορούν να είναι 
αναλογικές ή ψηφιακές και είναι χρήσιμες για τη δημι-
ουργία ανηγμένων εικόνων, ορθοφωτογραφίας, μωσα-
ϊκών κλπ., ακόμη και για στερεοσκοπική παρατήρηση. 
Με την μορφή κυρίως του στερεοζεύγους και συνοδευ-
όμενη από κατάλληλες πληροφορίες (προσανατολισμού, 
φωτοσταθερών) αποτελούν από μόνες τους ένα μικρό 
“αρχείο τεκμηρίωσης”. Ως πρωτογενές, βέβαια, υλικό 
είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμες μόνο με την κατάλληλη 
μετρητική επεξεργασία.
• Αρχιτεκτονικά/Τοπογραφικά σχέδια : όψεις, κατόψεις, 
τομές κλπ.: Τα γραμμικά μετρικά σχέδια και διαγράμ-
ματα είναι το κλασικό προϊόν και αποτελούν το βασικό 
τεκμηριωτικό υλικό μίας αποτύπωσης. Στην τυπωμένη τους 
μορφή είναι αναγκαστικά δυσδιάστατα (όψεις, κατόψεις, το-
μές, προοπτικά). Καθώς όμως η πλήρης αποτύπωση είναι 
τρισδιάστατη, η τρίτη διάσταση υπάρχει πάντοτε και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή είτε ισοϋψών καμπύλων 
είτε τρισδιάστατων ψηφιακών σχεδίων.
• Ανηγμένες φωτογραφίες: Αναγωγή ονομάζεται η διαδι-
κασία με την οποία σημεία που βρίσκονται σε ένα επίπεδο, 
προβάλλονται με τη βοήθεια της κεντρικής προβολής σε 
άλλο επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι είναι γνωστή η σχέση 
που υπάρχει ανάμεσα στα δύο αυτά επίπεδα. Μία ανηγμέ-
νη φωτογραφία μιας αντίστοιχης κεκλιμένης, αντιστοιχεί σε 
μία ισοδύναμη κατακόρυφη που λήφθηκε από το ίδιο κέντρο 
προβολής με την αντίστοιχη κεκλιμένη. Συνεπώς παραμορ-
φώσεις εξ’ αιτίας της κλίσης της φωτογραφίας έχουν απα-
λειφθεί στην ανηγμένη φωτογραφία. Ο προφανής λοιπόν 
σκοπός της αναγωγής είναι η απαλοιφή των σφαλμάτων 
αυτών. Οι ανηγμένες εικόνες παράγονται ευκολότερα από 
τις ορθοφωτογραφίες, αλλά βρίσκουν εφαρμογή μόνο σε 
επίπεδες επιφάνειες.
• Ορθοφωτογραφίες: Αντίθετα  με τις ανηγμένες εικόνες 
στις οποίες έχουν εξαλειφθεί μόνο τα σφάλματα εξαιτίας 
της κλίσης της εικόνας, στην ορθοφωτογραφία έχουν εξα-
λειφθεί επιπλέον και οι αποκλίσεις από την ορθή προβολή 
που οφείλονται στο ανάγλυφο του αντικειμένου. Αποτέλεσμα 
είναι μία ορθή προβολή της συνολικής επιφάνειας του αντι-
κειμένου. 
• Ψηφιακό μοντέλο επιφάνειας: είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν, 
που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των ορθοφωτογραφι-
ών, αποτελεί όμως και από μόνο του ένα σημαντικό τελικό 
φωτογραμμετρικό προϊόν σε πολλές εφαρμογές που σχετί-
ζονται με την μορφολογία (σύγκριση επιφανειών, κατασκευή 
αντιγράφου τους). Στην γραφική του μορφή μπορεί να απο-
δοθεί με ισοϋψείς καμπύλες είτε με ένα τρισδιάστατο κάν-
ναβο σημείων (wireframe) είτε ακόμα με ένα τρισδιάστατο 
φωτορρεαλιστικά σκιασμένο «στερεό» μοντέλο της επιφά-
νειας (shaded model).
• Φωτογραμμετρικά αποτυπωμένο αντικείμενο σε πλήρη 
τρισδιάστατη ψηφιακή διανυσματική μορφή: είναι ένα πλή-
ρες φωτογραμμετρικό προϊόν. Οι δυνατότητες των σημερινών 
συστημάτων αυτοματοποιημένης σχεδίασης δίνουν αμέτρη-
τες δυνατότητες για την γραφική απόδοση του προϊόντος αυ-
τού. Αναφέρονται συγκεκριμένα τα τρισδιάστατα γραμμικά 
(«διαφανή» - wireframe) σχέδια και οι συνθετικές εικόνες, 
που έχουν προκύψει από αυτά με πρόσθεση χρώματος και 
υφής. Γρήγορη διαδοχή τέτοιων συνθετικών εικόνων, στην 
οθόνη του υπολογιστή ή σε βίντεο, επιτρέπει παρουσιάσεις 
του αποτυπωμένου αντικειμένου με φωτορρεαλιστική κίνη-

ση διαμέσου του, γύρω του ή από ψηλά.
• Το πλήρες τρισδιάστατο ψηφιακό αντικείμενο με συ-
νύπαρξη διανυσμάτων και εικονοψηφίδων: είναι ένα πιο 
πολύπλοκο φωτογραμμετρικό προϊόν. Αποτελείται από τη 
διανυσματική μορφή που περιγράφηκε πριν, όμως συμπερι-
λαμβάνονται και ψηφιακές εικόνες, κατά κανόνα ανηγμένες 
ή ορθοφωτογραφίες, που έχουν προβληθεί στις «στερεές» 
επιφάνειες. Το προϊόν αυτό είναι ιδιαίτερα εποπτικό και συ-
νιστά το πρώτο στάδιο για ένα σύστημα πολυμέσων.
• Τα συστήματα πληροφοριών χώρου: συνδυάζουν τα πλή-
ρη τρισδιάστατα (ή διδιάστατα) ψηφιακά γραφικά αρχεία 
των αντικειμένων με δομές βάσεων δεδομένων, όπου σε 
αλφαριθμητική μορφή καταχωρούνται μια σειρά από άλλες 
θεματικές πληροφορίες (αρχιτεκτονικές, αρχαιολογικές, 
ιστορικές κλπ.). Θεωρούνται ως τα πλέον ολοκληρωμένα 
προϊόντα και βρίσκουν εφαρμογή όταν τα προβλήματα είναι 
πιο πολύπλοκα ή η τεκμηρίωση πιο απαιτητική.
• Τα συστήματα πολυμέσων: εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα 
της σύγχρονης τεχνολογίας για να εισαγάγουν και ηχητικές 
περιγραφές ως βοήθημα της τεκμηρίωσης. Συνήθως απο-
βλέπουν στην ευρεία διάδοση των επί μέρους φωτογραμμε-
τρικών προϊόντων, και μάλιστα για μη ειδικευμένους τελι-
κούς χρήστες και το ευρύ κοινό.
Αποτυπώσεις με σαρωτή laser
Μια από τις νεότερες τεχνολογίες δημιουργίας τρισδιάστα-
των μοντέλων είναι η τεχνολογία των σαρωτών laser. Η βασι-
κή αρχή λειτουργίας τους είναι η μέτρηση των τρισδιάστατων 
πολικών συντεταγμένων (των 2 γωνιών διεύθυνσης και της 
απόστασης) κάθε σημείου που προσπίπτει ο παλμός laser, 
με αρχή του συστήματος συντεταγμένων τον σαρωτή laser. 
Με τη χρήση του πρώτου θεμελιώδους προβλήματος της 
τοπογραφίας καθώς και των σχέσεων της τριγωνομετρικής 
υψομετρίας είναι δυνατός ο υπολογισμός των τρισδιάστατων 
καρτεσιανών συντεταγμένων των σημείων που έχουν μετρη-
θεί. Ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της απόστασης 
μεταξύ του σαρωτή και του σαρωμένου σημείου, οι  σαρωτές 
laser διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες.
• Τριγωνισμού. Ο ανιχνευτής κάνοντας χρήση της μεγάλης 
οπτικής ευκρίνειας μιας δέσμης laser που προβάλλεται επί 
του αντικειμένου και με χρήση εξισώσεων φωτογραμμετρίας 
υπολογίζει τη θέση του κάθε σημείου που φωτίζεται από την 
ακτίνα laser στον τρισδιάστατο χώρο. Σημαντικό ρόλο στην 
επιτυχημένη λειτουργία του ανιχνευτή laser είναι η ύπαρξη 
των κατάλληλων συνθηκών φωτισμού του αντικειμένου κα-
θώς η αρχή λειτουργίας του στηρίζεται στον εντοπισμό του 
στίγματος της ακτίνας laser στην εικόνα του αντικειμένου 
που συλλαμβάνεται από τον ενσωματωμένο οπτικό αισθη-
τήρα CCD. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις υπάρχουν δύο 
οπτικοί αισθητήρες CCD που με παρόμοιο τρόπο με αυτόν 
της φωτογραμμετρικής εμπροσθοτομίας μπορεί να εντοπί-
σει στο χώρο ένα σημείο εφόσον ανιχνευτούν οι εικονοσυ-
ντεταγμένες του σε δύο εικόνες των οποίων η σχετική θέση 
είναι γνωστή (απέχουν κατά μία γνωστή απόσταση που ονο-
μάζεται και βάση).
• Χρόνος της πτήσης ενός παλμού laser (Time of Flight). 
Ένας παλμός laser εκπέμπεται προς το αντικείμενο και η 
απόσταση μεταξύ της συσκευής αποστολής σημάτων και 
της επιφάνειας του αντικειμένου υπολογίζεται από το χρό-
νο που μεσολαβεί μεταξύ της μετάδοσης και της υποδοχής 
του παλμού. Αυτή η αρχή είναι ευρέως γνωστή από τα ηλε-
κτρονικά ταχύμετρα (Γεωδαιτικός Σταθμός). Στην πραγμα-
τικότητα, ένας γεωδαιτικός σταθμός θα μπορούσε να προ-
γραμματιστεί ώστε να λειτουργεί όπως η συσκευή σάρωσης. 
Η ταχύτητα μέτρησης όμως θα ήταν πολύ χαμηλή, λόγω του 
μεγάλου όγκου του οργάνου και της χαμηλής απόκρισης 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας τόσο 
στον τομέα των ηλεκτρονικών όσο και στον τομέα των 
υπολογιστών και του λογισμικού, έχει προσθέσει μια 
πληθώρα εργαλείων με σχετικά μικρό κόστος που βο-
ηθούν στη δημιουργία τρισδιάστατων αποτυπώσεων με 
μεγάλη ακρίβεια,  ελάχιστο κόστος και σε μικρό χρονικό 
διάστημα. Το κόστος των DSLR ψηφιακών φωτογραφι-
κών μηχανών υψηλής ανάλυσης έχει μειωθεί δραστικά, 
γεγονός που επιτρέπει τη χρήση τους σε καθημερινές 
εφαρμογές αποτυπώσεων. Επιπλέον καινούριοι αλγόριθ-
μοι και λογισμικά επιτρέπουν την βαθμονόμηση και χρή-
ση απλών μηχανών στη φωτογραμμετρική επεξεργασία 
των δεδομένων. Παράλληλα οι νέες τεχνολογίες έχουν 
οδηγήσει στην κατασκευή τρισδιάστατων σαρωτών laser 
με σχετικά μικρό κόστος απόκτησης, γεγονός που έχει 
βοηθήσει στην ευρύτερη χρήση τους σε αποτυπώσεις.
Οι μέθοδοι αποτύπωσης χωρίζονται στις άμεσες και 
τις έμμεσες. Οι πρώτες (τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, 
τοπομετρικές) μέθοδοι απαιτούν φυσική επαφή με το 
αντικείμενο της αποτύπωσης. Οι δεύτερες (Φωτογραμ-
μετρία, Τηλεπισκόπηση, σάρωση laser) δεν απαιτούν. 
Tα προϊόντα των αποτυπώσεων είναι πολυποίκιλα και 
υπαγορεύονται κυρίως από τις ανάγκες του χρήστη και 
το σκοπό για τον οποίο αυτός θα τα χρησιμοποιήσει. 
Μπορεί να είναι τόσο απλά όσο μία αρχική εικόνα ή ένα 
σύνολο τρισδιάστατων συντεταγμένων είτε τόσο πολύ-
πλοκα όσο ένα σύστημα πληροφοριών χώρου ή ένα σύ-
στημα πολυμέσων. 
Πολλά από τα προϊόντα αποτύπωσης, μπορούν να εξα-
χθούν με τη χρήση της μιας ή της άλλης μεθόδου αποτύ-
πωσης ή ακόμη και με τη συνδυασμένη χρήση δύο ή και 
περισσότερων μεθόδων. Ένα γραμμικό σχέδιο επί παρα-
δείγματι, μπορεί να είναι το τελικό προϊόν μιας αρχιτε-
κτονικής, μιας τοπογραφικής, μιας φωτογραμμετρικής 
αποτύπωσης ή ακόμη και συνδυασμός π.χ. φωτογραμ-
μετρικής και τοπογραφικής μεθόδου.
Μέχρι την ανακάλυψη της Φωτογραμμετρίας, τα προ-
ϊόντα αποτύπωσης περιορίζονταν μόνο σε γραμμικά 
σχέδια οποιασδήποτε μορφής: όψεις, κατόψεις, τοπο-
γραφικά, κλπ. Με τη φωτογραμμετρία εισάγονται και οι 
μετρήσιμες φωτογραφίες και τα παράγωγά τους (ορθο-
φωτογραφίες, φωτομωσαϊκά κλπ.), καθώς και η εφαρ-
μογή τους σε συνθετότερα μέσα απεικόνισης του χώρου: 
πολυμέσα, συστήματα πληροφοριών χώρου, video-3D 
animation, που αποτελούν δευτερογενή προϊόντα απο-
τύπωσης.

n ΦΩTOΓPAMMETPIKEΣ AΠOTYΠΩΣEIΣ
Μια σύντομη περιγραφή των διαφορετικής μορφής απο-
τελεσμάτων της φωτογραμμετρικής αποτύπωσης είναι η 
παρακάτω:
• Φωτογραμμετρικές εικόνες είναι τα πρώτα και απλού-
στερα προϊόντα καθώς παρέχουν πλήθος πληροφοριών, 
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του οργάνου. Οι σαρωτές χρησιμοποιούν μικρές περιστρε-
φόμενες συσκευές (κάτοπτρα) για τη γωνιακή εκτροπή της 
ακτίνας laser (τουλάχιστον για μια από τις δύο γωνίες) και 
απλούστερους αλγορίθμους χρήσης για τον υπολογισμό 
της απόστασης που μπορεί να οδηγήσει σε υπολογισμό της 
μετρημένης απόστασης με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι χαρα-
κτηριστικές τιμές της απόκλισης των μετρήσεων απόστασης 
από τους ανιχνευτές που χρησιμοποιούν την τεχνική Time 
of Flight είναι της τάξεως μερικών χιλιοστόμετρων. Δεδομέ-
νου ότι οι αποστάσεις είναι σχετικά μικρές, αυτή η ακρίβεια 
είναι σχεδόν η ίδια για ολόκληρο τον τρισδιάστατο χώρο. Η 
τρισδιάστατη ακρίβεια επηρεάζεται επίσης από την ακρίβεια 
της γωνιακής μέτρησης της ακτίνας που είναι της τάξης των 
εκατοστών του βαθμού (g) .
• Σύγκρισης φάσης (Phase Scanners). Αυτή η μέθοδος είναι 
επίσης ευρέως γνωστή από τα ταχυμετρικά όργανα. Σε αυ-
τήν την περίπτωση, η εκπεμπόμενη ακτίνα διαμορφώνεται 
από ένα αρμονικό κύμα και η απόσταση υπολογίζεται χρη-
σιμοποιώντας τη διαφορά φάσης μεταξύ του κύματος απο-
στολής και λήψης. Από άποψη λειτουργικότητας, η μέθοδος 
δεν είναι πολύ διαφορετική από τη μέθοδο χρόνου πτήσης 
(Time of Flight). Λόγω της πολυπλοκότερης ανάλυσης των 
σημάτων, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ακριβέστερα 
(σε βάρος όμως του συνολικού αριθμού των μετρούμενων 
σημείων). Δεδομένου ότι απαιτείται ένα καλά καθορισμένο 
σήμα επιστροφής για την υπολογισμό των αποστάσεων, οι 
ανιχνευτές που χρησιμοποιούν τη μέθοδο σύγκρισης φάσης 
μπορεί να έχουν μειωμένη εμβέλεια.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δυνατότητες των 
τριών κατηγοριών των σαρωτών laser.
Τα προϊόντα μιας σάρωσης laser είναι ένα νέφος σημείων 

(τρισδιάστατες συντεταγμένες και ισχύς οπισθοσκεδαζόμε-
νης δέσμης), και χρώμα (RGB) για κάθε σημείο με χρήση 
ενσωματωμένης ή πρόσθετης φωτογραφικής μηχανής.

n ΕΦAPMOΓEΣ
Η χρήση της φωτογραμμετρίας όσο και των μεθόδων που 
χρησιμοποιούν  σαρωτή laser στις αποτυπώσεις καλύπτει 
ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών.   Η χρήση των παραπάνω με-
θόδων επιτρέπει την δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων 
μεγάλης ακριβείας ενός πλήθους αντικειμένων και περιο-
χών. Σαν αποτέλεσμα μπορούν να δημιουργηθούν τρισδιά-
στατα μοντέλα μικροαντικειμένων, μνημείων, αντικειμένων 
μεσαίου μεγέθους, αρχαιολογικών χωρών ή άλλων περιοχών 
ενδιαφέροντος. Στα πλαίσια του άρθρου γίνεται αναφορά σε 
εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί από το Εργαστήριο 
Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Αγρο-
νόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. 

n ΤEMΠH
Στην περίπτωση της αποτύπωσης του ανατολικού πρανούς 
της κοιλάδας των Τεμπών έγινε ταυτόχρονη χρήση φωτο-
γραμμετρικών μεθόδων και μεθόδων τρισδιάστατων σαρω-
τών laser. Σκοπός της αποτύπωσης ήταν η παραγωγή ενός 
τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους με ακρίβεια μικρότερη 
των 30 cm για την προσομοίωση πιθανών κατολισθήσε-

ων κατά μήκος του ανατολικού πρανούς της κοιλάδας. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση προτιμήθηκε η κοινή χρήση των 
δυο μεθόδων λόγω της φύσης του αντικειμένου και της πε-
ριορισμένης ορατότητας σε πολλά σημεία της περιοχής. Πα-
ρακάτω παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα των αρχικών 
δεδομένων συλλογής και των παραχθέντων προϊόντων. 

n ΜIKPOANTIKEIMENA

Για τη  δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων μικροαντικειμέ-
νων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο φωτογραμμετρικές 
μέθοδοι όσο και τεχνικές βασισμένες στη χρήση σαρωτών 
laser.  Στις συγκεκριμένες εφαρμογές χρησιμοποιούνται σα-
ρωτές τριγωνισμού κυρίως λόγω της μεγάλης ακριβείας που 
προσφέρουν καθώς και του μικρού μεγέθους του αντικει-
μένου.  Οι φωτογραμμετρικές μέθοδοι αποτύπωσης χρησι-
μοποιούνται συνήθως για αντικείμενα με σαφές γεωμετρικό 
σχήμα, ενώ για πιο πολύπλοκα αντικείμενα  είναι προτιμότε-
ρη η χρήση σαρωτή laser. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά 
παραδείγματα αποτυπώσεων μικροαντικειμένων (εκθέματα 
του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης). 

n ΜNHMEIA - APXAIOΛOΓIKOI XΩPOI
Στις περιπτώσεις αποτυπώσεων μνημείων και αρχαιολογι-
κών χώρων χρησιμοποιούνται ευρύτατα τόσο η φωτογραμ-
μετρία όσο και οι σαρωτές laser. Από πλευράς σαρωτών 
laser, συνήθως γίνεται χρήση μοντέλων Time of Flight και 
Phase Scanner. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται δυο 
παραδείγματα αποτύπωσης μνημείων. Το πρώτο αφορά την 
αποτύπωση της πρόσοψης ενός κτιρίου με χρήση φωτογραμ-
μετρικών μεθόδων, ενώ το δεύτερο αφορά την αποτύπωση 
της Καμάρας με χρήση σαρωτή laser, που πραγματοποιήθη-
κε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου Μέθοδοι Αποτύπωσης 

Μνημείων Πολιτισμού από Διατμηματικό Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών ¨Προστασία, Συντήρηση και Αποκατά-
σταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων¨, του Α.Π.Θ.

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται δυο παραδείγματα 
αποτυπώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους (Δισπηλιό, Κέρος) 
με ταυτόχρονη χρήση φωτογραμμετρίας και σαρωτή laser. n

Βιβλιογραφία
https://blogs.auth.gr/tsioukas/2011/08/21/22/
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Κατηγορία 
Σαρωτή

Ταχύτητα 
Συλλογής

Εμβέλεια Ακρίβεια

Τριγωνισμού
<250000 
σημεία/
scan

<15 m Καλύτερη 
από  0.1cm

Χρόνος της 
πτήσης ενός 
παλμού laser

<60000 
σημεία/sec <1500 m Καλύτερη 

από 1.5cm
Σύγκρισης 
φάσης

>800000 
σημεία/sec <130 m Καλύτερη 

από  0.5cm



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 29 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Από 1ης Μαρτίου αλλάζει ο τρόπος έκδοσης οι-
κοδομικών αδειών. Ωστόσο δε φαίνεται να μει-
ώνεται η ταλαιπωρία και η γραφειοκρατία για 
τους πολίτες, οι οποίοι θα χρειάζονται τουλά-
χιστον 29 δικαιολογητικά για να εκδώσουν μια 
άδεια. Επίσης, οι πολεοδομίες αλλάζουν όνομα 
και πλέον θα αποκαλούνται «Υπηρεσίες Δόμη-
σης», οι οποίες θα ελέγχουν απλώς την πλη-
ρότητα των φακέλων με την πλήρη ευθύνη να 
μεταβιβάζεται πλέον στον ιδιώτη μηχανικό. Η 
οικοδομική άδεια θα εκδίδεται σε δύο στάδια, 
που θα ονομάζονται έγκριση δόμησης και άδεια 
δόμησης. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η έγκρι-
ση δόμησης θα χορηγείται εντός πέντε ημερών 
από την υποβολή των δικαιολογητικών, μετά τον 
έλεγχο των στοιχείων και εφόσον αποδειχθούν 
ορθά. Οι προθεσμίες ελέγχου μπορούν να παρα-
ταθούν για 20 ημέρες, αν κριθεί απαραίτητο από 
την πολεοδομική υπηρεσία. Η έγκριση ισχύει 
για ένα έτος για κτίρια συνολικής επιφάνειας 
2.000 τ.μ. και για δύο έτη για κτίρια συνολικής 
επιφάνειας μεγαλύτερης των 2.000 τ.μ. Συ-
μπληρώσεις και διορθώσεις μπορούν να γίνουν 
εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. 
Η άδεια δόμησης χορηγείται μέσα σε δύο ημέ-
ρες από την υποβολή των απαραίτητων δικαιο-
λογητικών και μελετών και ισχύει για 4 έτη από 
την έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων 
με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 
τετραγωνικών μέτρων, ισχύει για έξι χρόνια.
Για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, διαμορφώσεις, 
κοπή δέντρων εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση 
και άδεια δόμησης, η οποία ισχύει για ένα έτος. 
Ήδη εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που δι-
ευκρινίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, 
καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
και στις δύο φάσεις. Από εκεί κι έπειτα, καθιε-
ρώνονται έλεγχοι σε κάθε στάδιο της οικοδομής 
και θεσπίζεται Σώμα Ελεγκτών Μηχανικών, οι 
οποίοι θα είναι ανεξάρτητοι μηχανικοί με απο-
κλειστική αρμοδιότητα τη διενέργεια ελέγχων. 
Η χρηματοδότηση του Σώματος θα γίνεται μέσω 
παραβόλων που επιβαρύνουν την οικοδομική 
άδεια και θα κατατίθενται στο Πράσινο Ταμείο, 
αλλά και από τα ποσοστά των προστίμων αυθαι-
ρέτων. Οι ελεγκτές δόμησης δεν θα μπορούν 
να είναι δημόσιοι /ιδιωτικοί υπάλληλοι ούτε 
ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί. Οι έλεγχοι 
διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά ελε-
γκτή που θα ορίζεται με κλήρωση.
(Ημερησία 23/2/2012)

ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΟΥΣ
[…]Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των μηχανικών 
[X.Σπίρτζης] η οικοδομή έχει συρρικνωθεί κατά 
50% έναντι του 2011, την ώρα που αυξάνονται 
τα δομικά υλικά. Ο κ. Σπιρτζής […] εξαπέλυσε 
σκληρή επίθεση στη Γερμανία, η οποία όπως 
είπε, έχει προσβάλει με λόγια και έργα την Ελ-
λάδα και τους Έλληνες και πλέον «απομένει 
να βάλει τη γερμανική σημαία στην Ακρόπο-
λη». […] Στη διάρκεια σύσκεψης [στην οποία 
μετείχαν επίσης ο Δικηγορικός και ο Ιατρικός 
Σύλλογος], οι εκπρόσωποι των επιστημονικών 
οργανώσεων απεδέχθησαν τις προτάσεις του 
κ. Σπιρτζή για οκτώ κοινές δράσεις, που είναι: 
1. Η πραγματοποίηση «μποϋκοτάζ» στα γερ-
μανικά προϊόντα […] 2. Η συγκρότηση ειδικών 
επιτροπών, οι οποίες θα κληθούν να επεξεργα-
στούν ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο 
ανάπτυξης της χώρας και εξόδου της από την 
παρούσα κρίση. 3. Η πραγματοποίηση κοινής 

απεργίας και αποχής από τα καθήκοντά τους, 
4. Η διοργάνωση ημερίδας για την ανάδειξη 
των κοινών προβλημάτων των μελών των τριών 
επιστημονικών φορέων, 5. Η ανάληψη ποικίλων 
δράσεων για την ενημέρωση των αντίστοιχων 
φορέων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6. Η 
από κοινού διοργάνωση εκδήλωσης κατάθεσης 
και καταγραφής προβληματισμών και ανταλλα-
γής απόψεων στις Βρυξέλλες, 7. Η διενέργεια 
ελέγχων σε κτίρια πραγματικά κλειστών αγορών 
(τραπεζικά καταστήματα, supermarkets, κ.λπ. 
για θέματα υγιεινής και ασφάλειας πολιτών και 
εργαζομένων και χωροταξικών και πολεοδομι-
κών παραβάσεων), 8. Κοινή προσπάθεια για τη 
δημιουργία ενός δείκτη προστασίας όλων των 
πολιτών και βελτίωση του κοινωνικού κράτους.
(Newsbomb 7/2/2012)

«ΠΡΑΣΙΝΟ» ΓΙΑ 4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Στην ανάπτυξη τεσσάρων συστημάτων διαχεί-
ρισης και ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών 
και υλικών κατεδαφίσεων προχωρά το ΥΠΕΚΑ, 
σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας skai.
gr. Για τη δημιουργία των τεσσάρων συστημά-
των, που θα διαχειρίζονται τα μπάζα από δημό-
σια και ιδιωτικά έργα, απομένουν οι γραφειο-
κρατικές εγκρίσεις από τις Περιφέρειες και τις 
Πολεοδομίες. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, 
με βάση τις κοινοτικές οδηγίες, στην Ελλάδα θα 
πρέπει έως το τέλος του 2012 να ανακυκλώνε-
ται το 30% των παραγόμενων ποσοτήτων από τα 
οικοδομικά υλικά. Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί 
σε 50% το 2015 και 70% στο τέλος του 2020.
(Real.gr, 23/2/2012, με πηγή το econews.gr)

«ΠΑΓΩΣΕ» Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τη βαθιά ύφεση που επικρατεί στην αγορά ακι-
νήτων και ειδικότερα την οικοδομή δείχνουν τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την οικοδομική δρα-
στηριότητα που ανακοινώθηκαν την Δευτέρα.  
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Οκτώβριο 
2011 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής 
Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύ-
νολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκ-
δοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.628 
άδειες, που αντιστοιχούν σε 409,3 χιλιάδες m2 
επιφάνειας και 1.475,7 χιλιάδες m3 όγκου, πα-
ρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 34% στον αριθ-
μό των οικοδομικών αδειών, κατά 52,7% στην 
επιφάνεια και κατά 51,4% στον όγκο, σε σχέση 
με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Το μέγεθος της 
Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, ανήλθε 
σε 2.615 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν 
σε 404 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.454,5 χι-
λιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση 
κατά 33,8% στον αριθμό των αδειών, κατά 51,1% 
στην επιφάνεια και κατά 49,9% στον όγκο, σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Αντί-
στοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής 
Δραστηριότητας τον Οκτώβριο 2011, ανήλθε σε 
13 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5,3 
χιλιάδες m2 επιφάνειας και 21,3 χιλιάδες m3 
όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της στο συνο-
λικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Οκτώβριο 
2011, είναι 1,4%. Κατά την περίοδο των τελευ-
ταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Νοέμβριο 
2010 έως τον Οκτώβριο 2011, το μέγεθος της 
συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιω-
τικής-Δημόσιας) ανήλθε σε 38.192 οικοδομικές 
άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.907 χιλιάδες m2 
επιφάνειας και 26.134,4 χιλιάδες m3 όγκου. 
Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 24,9% 
στον αριθμό των αδειών, κατά 36,4% στην επι-
φάνεια και κατά 32,8% στον όγκο σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2009-Οκτω-
βρίου 2010.
(Το Βήμα 6/2/2012)

ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
Την άμεση ενοποίηση και μείωση όλων των 
φόρων ή τέλη που αφορούν τα ακίνητα σε έναν 
ενιαίο φόρο ή τέλος, με αισθητή μείωση του συ-

νολικού ποσού που θα πρέπει να καταβάλλεται 
ετησίως, προτείνει η Ομοσπονδία Κατασκευ-
αστών- Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(ΟΜΚΟΕΕ). Αναφορικά με τις αντικειμενικές 
αξίες η ΟΜΚΟΕΕ επισημαίνει ότι οι πωλήσεις 
ακινήτων βρίσκονται σε τεράστια ύφεση και 
θεωρεί ότι είναι αδιανόητο η πολιτεία να προ-
σπαθεί να δημιουργήσει και πάλι πληθωριστι-
κές τάσεις με τη συζητούμενη, κατά περιόδους, 
αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Οι αντικει-
μενικές αξίες πρέπει να «παγώσουν» όσο διαρ-
κεί η ύφεση και μάλιστα να αναπροσαρμοστούν 
προς τα κάτω, όπου αυτές είναι μεγαλύτερες 
των αγοραίων, όπως επίσης οι συντελεστές 
εμπορικότητας των επαγγελματικών ακινήτων. 
Η ΟΜΚΟΕΕ εισηγείται προς όλους τους αρμό-
διους φορείς, αφού η κρίση μίσθωσης τόσο των 
επαγγελματικών ακινήτων όσο και των κατοικι-
ών είναι τόσο έντονη και με μεγάλη διάρκεια, να 
μην καταβάλλονται φόροι από τους ιδιοκτήτες 
αυτών των ακινήτων διότι αδυνατούν να εξεύ-
ρουν τα χρηματικά ποσά που τους αντιστοιχούν 
να καταβάλουν.
(Καθημερινή 23/2/2012)

25000 ΑΠΟΥΛΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗ Β.ΕΛΛΑΔΑ
«Βούλιαξε» η αγορά της οικοδομής στη Μα-
κεδονία - Θράκη με 25.000 απούλητα διαμερί-
σματα, ανεργία στον κλάδο της τάξης του 90% 
και σε αδράνεια περίπου το 60% των μελών του 
Συνδέσμου Οικοδομικών Επιχειρήσεων Βορεί-
ου Ελλάδος (ΣΟΕΒΕ). Την ίδια στιγμή, οι τιμές 
των νεόδμητων κατοικιών καταγράφουν υποχώ-
ρηση κατά 25%-30% σε ορισμένες περιοχές της 
Θεσσαλονίκης, σε σχέση με τρία χρόνια πριν, 
αλλά το αγοραστικό ενδιαφέρον είναι αναιμικό 
με τις όποιες αγοραπωλησίες να εντοπίζονται 
κυρίως για οικίες με αξία πώλησης μεταξύ 
100.000 - 150.000 ευρώ. Οι τιμές των ακινήτων 
στη Βόρεια Ελλάδα, όπως επισήμανε κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης ο πρόεδρος του ΣΟΕΒΕ, 
Γιάννης Παγώνης, «ανθίστανται» περισσότερο 
σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, καθώς 
η πλειονότητα των τοπικών κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους, με περι-
ορισμένα οικονομικά ανοίγματα και με σχετική 
κάλυψη των υποχρεώσεών τους.  «Ακόμη και 
τώρα με τις όποιες μεταρρυθμίσεις υποτίθεται 
ότι έχουν υλοποιηθεί, απαιτείται ένας μήνας 
για να διεκπεραιωθεί μία αγορά διαμερίσματος 
στην Ελλάδα, ενώ στην Τουρκία μόλις δύο ημέ-
ρες», τόνισε ο κ. Παγώνης. Οσον αφορά στην 
επίπτωση της περσινής άρσης του καθεστώτος 
της παραμεθόριας περιοχής για τη Θεσσαλονί-
κη και ορισμένες περιοχές της Χαλκιδικής, ο 
πρόεδρος του ΣΟΕΒΕ εκτίμησε πως ωφέλησε 
ελάχιστα την αγορά. «Οταν οι Αλβανοί ήθελαν 
να αγοράσουν κατοικίες, εμείς τους βάζαμε 
γραφειοκρατικά εμπόδια. Τώρα εγκαταλείπουν 
τη χώρα και απέμειναν μόνο οι Ρώσοι, από τους 
οποίους κάποιοι ενδιαφέρονται για μεγάλα και 
ακριβά εξοχικά στη Χαλκιδική», υπογράμμισε.
(Ημερησία 8/2/2012)

HIRE A GREEK! ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
Την ώρα που τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται 
διαρκώς και οι Έλληνες μεταναστεύουν μαζικά 
στο εξωτερικό για μια δουλειά, οι ομογενείς 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλία με σκοπό να βοη-
θήσουν χιλιάδες άνεργους Έλληνες να βρούνε 
δουλειά ή να συμπληρώσουν το εισόδημά τους 
προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στο εξωτε-
ρικό ακόμα και εξ αποστάσεως, μέσω ίντερνετ.  
[…]Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Αμερική 
μέσω ενός ειδησεογραφικού πόρταλ και πολύ 
σύντομα βρήκε ανταπόκριση από τους επι-
χειρηματικούς κύκλους.   Το «Hire a Greek» 
(προσέλαβε έναν Έλληνα) με το οποίο οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν μέσω του 
ομογενειακού σάιτ greekreporter έχει ήδη γε-
μίσει από βιογραφικά Ελλήνων που επιθυμούν 
να εργαστούν σε κάποια χώρα του εξωτερικού 
ή ακόμα και εξ αποστάσεως. Σε διάρκεια μίας 
μόνο εβδομάδας λειτουργίας οι εγγραφές ξε-
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πέρασαν τις χίλιες. Η αρχική ιδέα ανήκει στον 
ιδιοκτήτη του πόρταλ κ. Αναστάσιο Παπαπο-
στόλου. Οπως αναφέρει στο «protothema.gr», 
«όλα ξεκίνησαν επειδή λάμβανα καθημερινά 
στο mail μου πάνω από 20 βιογραφικά Ελλή-
νων οι οποίοι ζητούσαν εργασία στο εξωτερικό. 
Νέοι μορφωμένοι με πτυχία και μεταπτυχιακά 
που αδυνατούν να βρούνε δουλειά στη χώρα 
τους. Σκέφτηκα λοιπόν πως αν κοινοποιούνταν 
αυτό με κάποιο τρόπο στους Έλληνες επιχει-
ρηματίες του εξωτερικού πιθανόν να βρισκό-
ταν μια λύση. Θέλω να σας πω ότι στις πρώτες 
τέσσερις ημέρες λειτουργίας του σάιτ έχουν 
εγγραφεί περισσότεροι από 1.000 Έλληνες οι 
οποίοι έστειλαν βιογραφικά». Οι ειδικότητες με 
τη μεγαλύτερη ζήτηση ποικίλλουν βέβαια από 
χώρα σε χώρα. Στην Αμερική και στον Καναδά 
οι web designers έχουν «μεγάλη πέραση», 
όπως και όλα τα επαγγέλματα με αντικείμενο 
την πληροφορική και τον προγραμματισμό. Ζή-
τηση υπάρχει επίσης και σε οικονομολόγους, 
αλλά και ερευνητές σε πανεπιστημιακά κέντρα. 
Στην Αυστραλία ζητούν κυρίως μηχανικούς και 
οικοδόμους, γιατί η οικοδομή γνωρίζει μεγάλη 
άνθηση αυτή την εποχή. Εκτός από τη μετανά-
στευση, όμως, εκατοντάδες δουλειές μπορούν 
να γίνουν από απόσταση, μέσω διαδικτύου. Μο-
ντέρ, μεταφραστές αλλά και σχεδιαστές web 
μπορούν άνετα να εργαστούν σε άλλη ήπειρο.
(Πρώτο Θέμα 22/2/2012)

H GOOGLE ΚΑΝΕΙ …ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ
Βορειοανατολικά της Αυστραλίας βρίσκεται το 
Great Barrier Reef, το μεγαλύτερο και πλουσι-
ότερο κοραλλιογενές οικοσύστημα στον κόσμο 
και ένα από πιο εντυπωσιακά μέρη του πλανή-
τη. Για όλους εμάς που δυστυχώς μας πέφτει 
λίγο μακριά, έρχεται το νέο project της Google, 
με την ονομασία Catlin Seaview Survey, να μας 
προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιή-
σουμε εικονικές καταδύσεις και να εξερευνή-
σουμε τη μαγεία του βυθού! Στόχος της Google 
είναι να παρέχει καλύτερη κατανόηση του πώς 
οι κλιματικές και περιβαλλοντολογικές αλλαγές 
επηρεάζουν τα οικοσυστήματα των ωκεανών, 
παρέχοντας παράλληλα ένα οπτικό υπερθέαμα. 
Ρομπότ καταδύσεων, high-definition φωτογρα-
φικές μηχανές και άλλος ειδικος εξοπλισμός θα 
καταγράφουν υποβρύχιες πανοραμικές εικόνες 
360° σε βάθος 30-100 μέτρων. Στη συνέχεια, οι 
πανοραμικές φωτογραφίες θα είναι διαθέσιμες 
στις υπηρεσίες Google Maps καιGoogle Earth, 
αλλά και μέσω ειδικού καναλιού στο YouTube. 
Το project αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προ-
σεχή Σεπτέμβριο.
(Techgear 23/2/2012)

ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ-
ΧΡΙ ΤΟ 2045 ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ!
Ολοένα και πιο ευφυείς, με χαρακτηριστικά αυ-
τοοργάνωσης και δυνατότητες μάθησης, γίνονται 
οι «Μηχανές», το σύνολο δηλαδή των υπολογι-
στών και των εφαρμογών τους, που αναπτύσσο-
νται με ραγδαίους ρυθμούς ανά τον κόσμο. Την 
ίδια στιγμή, οι εκατομμύρια χρήστες του Διαδι-
κτύου συνδιαμορφώνουν, με τις κινήσεις και τις 
επιλογές τους, το περιεχόμενο του παγκόσμιου 
ιστού, καθιστώντας το ως μία αξιοσημείωτη 
πηγή πληροφόρησης, από την οποία οι «Μη-
χανές» αντλούν δεδομένα για τις προτιμήσεις 
και τις συνήθειες των ανθρώπων. Με βάση τα 
δεδομένα αυτά, μερίδα διεθνών επιστημόνων 
δημοσιοποίησε πρόσφατα την άποψη ότι μέχρι 
το 2045 οι «Μηχανές» θα γίνουν εξυπνότερες 
από τους ανθρώπους, υποστηρίζοντας ότι δεν 
πρόκειται, πλέον, για σενάριο επιστημονικής 
φαντασίας, αλλά ούτε για σενάριο τρόμου. Κατά 
πόσο και πώς, όμως, η αλληλεπίδραση του αν-
θρώπου με τη μηχανή θα είναι εντονότερη στο 
μέλλον, ώστε η μηχανή να μπορεί να επηρεά-
ζει τον άνθρωπο; Ο καθηγητής και πρόεδρος 
του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, διευθυντής 
του εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφορίας 
και Υπολογισμών Περικλής Μήτκας επιχειρεί 

να απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα, εξηγώντας 
τους τρόπους με τους οποίους οι «πράκτορες 
λογισμικού», τα κοινωνικά δίκτυα και ο σημασι-
ολογικός ιστός, μπορούν να «εκπαιδεύσουν» τις 
«Μηχανές», κάνοντας τα όρια αλληλεπίδρασης 
με τον άνθρωπο, πιο ασαφή.  Η ομάδα του δη-
μιούργησε τον πράκτορα λογισμικού Mertacor, 
λαμβάνοντας το πρώτο βραβείο στο διεθνή δια-
γωνισμό Trading Agent Competition (TAC), που 
πραγματοποιήθηκε στο Χάρβαρντ, τον Ιούνιο 
του 2010. «Καθημερινά, ο όγκος των δεδομέ-
νων που παράγει αυτό που ονομάζουμε Digital 
Man, ο ψηφιακός άνθρωπος, με την πληθώρα 
των ηλεκτρονικών συσκευών του, όπως υπολο-
γιστές, κινητά, κάμερες, κ.λπ. κινείται σαν βι-
βλικός κατακλυσμός. Οπλισμένοι με την τελευ-
ταία λέξη της τεχνολογίας, άνθρωποι σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη παράγουν, αποθηκεύουν και 
κοινωνούν νέα γνώση και πληροφορία με καται-
γιστικούς ρυθμούς. Η ψηφιακά καταγεγραμμέ-
νη πληροφορία σε όλο τον κόσμο διπλασιάζεται 
κάθε 1 με 2 χρόνια» αναφέρει χαρακτηριστι-
κά.[…] «Χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το 
γνωρίζουμε, με κάθε μας κλικ εκπαιδεύουμε 
τη ‘Μηχανή’. Με κάθε επιλογή ιστοσελίδας, 
με κάθε like, με κάθε μας μήνυμα, κάνουμε τη 
‘Μηχανή’ εξυπνότερη και αποτελεσματικότερη. 
Η μηχανή, που αναζητά για μας πληροφορίες, 
που μαθαίνει τι μας αρέσει και μας υποδεικνύει 
τι επιθυμούμε και τι πρέπει να ξέρουμε, γίνεται 
ολοένα και καλύτερη» λέει ο κ. Μήτκας 
(nooz.gr, με πηγή το ΑΠΕ-ΜΠΕ 13/2/2012)

ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΝΟΥ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙ-
ΚΟΤΕΡΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Όπως είναι γνωστό το κέλυφος του αχινού απο-
τελείται από ανθρακικό ασβέστιο. Ύστερα από 
την έρευνα των επιστημόνων του Konstanz με 
τη χρήση ακτίνων Χ, η οποία δημοσιεύεται στο 
“PNAS”, αποκαλύφθηκε πως τα αγκάθια του 
αχινού συγκροτούνται κατά 92% από κρυστάλ-
λους ασβεστίτη, που είναι “συγκολλημένα” 
με άμορφο ανθρακικό ασβέστιο χωρίς κρυσταλ-
λική δομή (περίπου 8%). Ένα μικρό ποσοστό 
(0.1%) καταλαμβάνουν οι βιολογικές πρωτεΐνες. 
Τα αγκάθια του αχινού, ένα από τα πιο με-
λετημένα βιοϋλικά, χρησιμεύουν ως άμυ-
να, αλλά ταυτόχρονα απορροφούν και τους 
κραδασμούς, καθώς είναι ανθεκτικά και διαθέ-
τουν ελαστικότητα. “Πολλοί υποστήριζαν πως τα 
αγκάθια του αχινού ήταν ένας ενιαίος κρύσταλ-
λος, ενώ άλλοι πίστευαν πως έμοιαζε περισσό-
τερο με ένα υαλώδες υλικό”, δήλωσε στο BBC 
ο Helmut Coelfen, ερευνητής της επιστημονι-
κής ομάδας του Πανεπιστημίου της  Konstanz.   
Η επιστημονική ομάδα μελέτησε τη δομή των 
αγκαθιών με ηλεκτρονικά μικροσκόπια, αλλά 
και την τεχνική της κρυσταλλογραφίας ακτίνων-
Χ με τη βοήθεια του εξοπλισμού στο Ευρωπα-
ϊκό Συγκρότημα Ακτινοβολίας Σύγχροτρον στη 
Γκρενόμπλ. “Θέλαμε να εμβαθύνουμε στη δομή 
γι’ αυτό κάναμε χρήση αυτής της τεχνικής”, 
σημειώνει ο Jong Seto, επίσης μέλος της επι-
στημονικής ομάδας.  Η ανάλυση της δομής των 
αγκαθιών του αχινού θα μπορούσε να βοηθήσει 
στη δημιουργία ανθεκτικότερων οικοδομικών 
υλικών, αναφέρει ο Helmut Coelfen και απο-
καλύπτει πως ήδη βρίσκονται σε “συνεργασία 
με δύο μεγάλες διεθνείς εταιρείες, που επι-
θυμούν να δημιουργήσουν ένα ανθεκτικότερο 
σκυρόδεμα”. Η βασική τεχνική είναι να αναδια-
τάξουν τα νανοσωματίδια του μπετόν, έτσι ώστε 
να ακολουθούν τη δομή των αγκαθιών του αχι-
νού, προκειμένου να γίνουν πιο ανθεκτικά.
(tvxs,gr 15/2/12012

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΕ ΓΡΙΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με επιτυχία διοργανώθηκε το  1ο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Γρίφων Λογικής, όπου οι επίδοξοι 
λύτες δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους επιλύ-
οντας 26 γρίφους σε δύο ώρες. Ανάμεσά τους 
βρίσκονται και τα δημοφιλή ιαπωνικά παιχνί-
δια όπως το sudoku και το kakuro. «Καθένας 
έχει μία και μοναδική λύση», εξηγεί η 23χρονη 

Βάσω Καλαϊτζίδου, φοιτήτρια στο Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μέλος 
της οργανωτικής ομάδας του πρωταθλήματος 
η οποία συντονίζει τις «Κυριακές με γρίφους» 
στη Θεσσαλονίκη, μια ανοιχτή συνάντηση σε κα-
φετέριες της πόλης για τους λάτρεις του είδους. 
Ο γνωστότερος γρίφος λογικής στον διαγωνισμό 
είναι το sudoku – που στα ιαπωνικά σημαίνει 
«μοναδικός αριθμός». Ωστόσο, υπάρχουν δε-
κάδες άλλοι, όπως το kakuro, το hashi και το 
hitori. «Η μαγεία στην επίλυση γρίφων πηγάζει 
από τη διαδικασία και η ικανοποίηση έρχεται 
όταν μπορέσεις να προβλέψεις το επόμενο λο-
γικό βήμα», ισχυρίζεται η κ. Καλαϊτζίδου στην 
εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Το πρώτο πρωτάθλημα 
γρίφων λογικής πραγματοποιήθηκε το 1992 στη 
Νέα Υόρκη, ενώ στη χώρα μας διοργανώνεται 
από τη Mensa, μια παγκόσμια κοινότητα ατόμων 
με υψηλό δείκτη νοημοσύνης. «Ως ελληνική 
ομάδα πρωτοήρθαμε σε επαφή με την παγκό-
σμια ομοσπονδία το 2009 και συμμετείχαμε στο 
18ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αττάλεια της 
Τουρκίας. Με το πρώτο πανελλήνιο τουρνουά 
ευελπιστούμε να γίνουν οι γρίφοι γνωστότεροι 
στο κοινό, να αποκτήσουμε μεγαλύτερη εκπρο-
σώπηση στα παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά 
και μια δυνατότερη εθνική ομάδα», δηλώνει ο 
Χρήστος Αποστολίδης, πρόεδρος του ελληνικού 
παραρτήματος της Mensa.
(Τα Νέα 1/2/2012)

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ 2050 ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΑΣΑΝΣΕΡ!

Μεγάλη ιαπωνική κατασκευαστική εταιρία ξε-
κίνησε το σχεδιασμό ενός μηχανισμού που θα 
στέλνει απευθείας από την επιφάνεια της Γης 
ανθρώπους στο διάστημα: έναν διαστημικό 
ανελκυστήρα παρόμοιο με αυτόν που οραματί-
στηκε ο κορυφαίος συγγραφέας επιστημονικής 
φαντασίας Αρθουρ Κλαρκ. Τον ανελκυστήρα 
σχεδιάζει η Obayashi που θεωρείται από τις 
πιο δυναμικές εταιρίες του κλάδου στην Ιαπω-
νία. Η Obayashi ολοκληρώνει αυτή τη στιγμή το 
Tokyo Sky Tree, το ψηλότερο κτίριο της Ιαπωνί-
ας με μήκος 634 μέτρα. Εχει επίσης συμμετά-
σχει στην κατασκευή του μετρό του Ντουμπάι 
και του Stadium Australia που χρησιμοποιή-
θηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Το 
σχέδιο της εταιρίας αφορά  έναν ανελκυστήρα η 
βάση του οποίου θα βρίσκεται σε μια πλατφόρ-
μα στα ανοικτά του Ισημερινού στον Ειρηνικό 
Ωκεανό. Ο ανελκυστήρας θα αποτελείται από 
νανοσωλήνες άνθρακα, υλικό πολλαπλάσιας 
ανθεκτικότητας από το ατσάλι. Θα έχει ύψος 37 
χιλιάδες χλμ και στο τέλος του θα υπάρχει ένα 
σταθμός. Η καμπίνα του ανελκυστήρα, θα έχει 
χωρητικότητα 30 ατόμων και θα κινείται με τα-
χύτητα 200 χλμ/ώρα.
Με αυτόν τον ρυθμό οι επιβάτες θα φτάνουν στο 
σταθμό όπου θα απολαμβάνουν τη θέα μετά από 
περίπου μια εβδομάδα παραμονής στην καμπί-
να. Τα στελέχη της Obayashi αναγνωρίζουν ότι 
η μετάβαση στο σταθμό θα είναι μια ιδιαίτερα 
βαρετή διαδικασία για τους επιβάτες που θα 
παραμένουν πολλά 24ωρα μέσα στην καμπίνα 
γι’ αυτό και προσπαθούν να βρουν τρόπους να 
κάνουν την «ανάβαση» πιο ευχάριστη. Η εταιρία 
εκτιμά ότι, αν η κατασκευή του ανελκυστήρα ξεκι-
νήσει σύντομα και συνεχιστεί απρόσκοπτα, θα εί-
ναι έτοιμος να δεχτεί επιβάτες το 2050. Το κόστος 
του υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τα 7 δις. ευρώ.
(Το Βήμα 23/2/2012)
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πλάσιας ανθεκτικότητας 
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
2011 – 2013
Ο Προγραμματισμός του Διοικητικού Συμβουλί-
ου για τη διετία 2011-2013 περιλαμβάνει προ-
τάσεις για δράσεις και ενέργειες σχετικά με τα 
ακόλουθα θέματα:
1. Θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης με-
λετών και παροχής υπηρεσιών
2. Θεσμικές εκπροσωπήσεις Συλλόγου – Συνερ-
γασία με φορείς
3. Λειτουργικά και οικονομικά θέματα
4. Προβολή του Συλλόγου – Σχέσεις Συλλόγου με 
τα μέλη του
Ακολουθεί η αναλυτική παράθεση των προτάσε-
ων. 
1.  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟ-
ΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Την τελευταία διετία ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ συμμετείχε 
ενεργά στις διεργασίες για τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσε-
ων μελετών δημοσίων έργων. Κατέθεσε συγκε-
κριμένες προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού 
πλαισίου και ενίσχυσης της διαφάνειας κατά 
την ανάθεση των μελετών και άσκησε τεκμηρι-
ωμένη κριτική σε προβλέψεις του νομοσχεδίου, 
που βρίσκονταν σε ασυμφωνία με τις θέσεις του 
Συλλόγου.
Ωστόσο, εδώ και έναν περίπου χρόνο, από τον 
Μάρτιο του 2011, η διαδικασία αναμόρφωσης 
του Ν. 3316 έχει ουσιαστικά διακοπεί και δεν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι το θέμα εντάσσεται στον 
άμεσο προγραμματισμό του Υπουργείου. Εν τω 
μεταξύ, τον Ιούλιο του 2011, τέθηκαν σε ισχύ οι 
διατάξεις του Ν. 3919, με τις οποίες καταργή-
θηκε το κάτω όριο στις οικονομικές προσφορές 
των μελετητών.
Ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ είχε έγκαιρα επισημάνει τις επι-
πτώσεις που θα έχει η απελευθέρωση των εκ-
πτώσεων, και μάλιστα σε μία περίοδο σοβαρής 
κρίσης του κλάδου των μελετητών, τόσο στην 
ποιότητα των μελετών όσο και στην προσπάθεια 
επιβίωσης των σοβαρών και οργανωμένων με-
λετητικών σχημάτων. Είναι, λοιπόν, επιτακτική 
η ανάγκη να δημιουργηθούν άμεσα θεσμικές 
«ασφαλιστικές δικλείδες» για τον περιορισμό 
των φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού και 
τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου 
μελετητικού έργου. Οι προτεινόμενες ενέργειες 
προς αυτή την κατεύθυνση είναι:
• Αίτημα προς το Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για την άμεση 
ίδρυση και λειτουργία της Αρχής Ελέγχου Με-
λετών και Έργων (Α.Ε.Μ.Ε.), με αρμοδιότητες, 
μεταξύ των άλλων, τον ουσιαστικό έλεγχο και 
πιστοποίηση των μελετητών και γραφείων μελε-
τών, τον έλεγχο των φακέλων των έργων καθώς 
και τη γνωμοδότηση σε θέματα ενστάσεων και 
διαφωνιών είτε κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
είτε κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
• Αίτημα προς το Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για την καθι-
έρωση του υποχρεωτικού ελέγχου των μελε-
τών, επάνω από κάποιο όριο, από ανεξάρτητο 
ελεγκτή. Η ανάθεση των συμβάσεων ελέγχου να 
γίνεται με ποιοτικά, κατά βάση, κριτήρια και όχι 
με κριτήριο τη «χαμηλότερη τιμή».
• Πρόταση προς το Υπουργείο και το ΤΕΕ για τη 
συγκρότηση Ομάδων Εργασίας ή την ανάθεση σε 
γραφεία μελετών, με τις κατάλληλες ειδικότητες, 

παροχής υπηρεσιών συμβούλου με αντικείμενο 
τη συμπλήρωση και την επικαιροποίηση των 
Προδιαγραφών Μελετών, κατά κατηγορία, την 
αναμόρφωση των προτύπων άρθρων μελετών 
καθώς και του Κώδικα Προεκτιμώμενων Αμοι-
βών. Συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΜΕΔΕΚΕΜ 
στις παραπάνω Ομάδες Εργασίας ή στη διαβού-
λευση που θα πρέπει να γίνει επί των προτάσεων 
των συμβούλων. 
Εκτός από τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΜΕ-
ΔΕΚΕΜ στις όποιες Ομάδες Εργασίας ενδεχο-
μένως συσταθούν, ο Σύλλογος πρέπει να ενερ-
γοποιηθεί ανεξάρτητα, συγκροτώντας δικές του 
Ομάδες Εργασίας, οι οποίες θα επεξεργασθούν 
και θα προετοιμάσουν συγκεκριμένες προτάσεις 
για τα παραπάνω θέματα. 
2. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
2.1 Συμμετοχή στη ΓΕΜ 
Η συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΜΕΔΕΚΕΜ στη 
ΓΕΜ θα πρέπει να αξιοποιηθεί με την τακτική 
ενημέρωση των μελών του Συλλόγου σχετικά 
με θεσμικά θέματα που συζητούνται στην Επι-
τροπή ή σχετικά με τα διαδικαστικά θέματα των 
ανανεώσεων, προαγωγών κ.λπ. των μελετητικών 
πτυχίων, με μηνιαία έκθεση, που θα κατατίθεται 
από τους εκπροσώπους στο Δ.Σ. του Συλλόγου 
και στη συνέχεια θα προωθείται στα μέλη.
2.2 Συνεργασία με το ΤΕΕ και άλλα Επιμελητή-
ρια 
Θα συνεχισθεί η στενή συνεργασία του Συλλόγου 
με το ΤΕΕ, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περι-
φερειακό επίπεδο, ώστε να υπάρχει η στήριξη 
του Επιμελητήριου στην προώθηση προτάσεων, 
στη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ. Επίσης, 
θα επιδιωχθεί η επαφή και η συνεργασία με το 
ΓΕΩΤΕΕ και το Οικονομικό Επιμελητήριο, για τη 
συζήτηση και προώθηση θεμάτων, που αφορούν 
τα μέλη των Επιμελητηρίων αυτών που είναι με-
λετητές.
3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1 Τροποποιήσεις Καταστατικού 
Θα υλοποιηθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του 2010 για την τροποποίηση του Καταστα-
τικού του Συλλόγου σε ό,τι αφορά στην αύξηση 
του χρόνου θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου 
από δύο (2) σε τρία (3) χρόνια. 
3.2 Ενημέρωση μητρώου μελών - Εγγραφή 
νέων μελών
Υπάρχουν πολλές αλλαγές στο μητρώο των με-
λών και απαιτείται η ενημέρωσή του (αλλαγή 
στοιχείων επικοινωνίας, διαγραφή μελών λόγω 
συνταξιοδότησης κ.λπ.). Επίσης θα καταβληθεί  
μία συστηματική προσπάθεια για την εγγραφή 
νέων μελετητών στο Σύλλογο.
3.3 Έξοδα μετακίνησης των εκπροσώπων στη 
ΓΕΜ
Μέχρι σήμερα το Υπουργείο δεν έχει ανταποκρι-
θεί στο αίτημα του Συλλόγου για την κάλυψη των 
εξόδων μετακίνησης των εκπροσώπων του στη 
ΓΕΜ. Το αίτημα θα ξανατεθεί και μέχρι να ικανο-
ποιηθεί θα γίνεται μία προσπάθεια η μετακίνηση 
των εκπροσώπων μας να συνδυάζεται με άλλες 
υποχρεώσεις τους, που θα καλύπτουν το κόστος 
των εισιτηρίων, ώστε να μην επιβαρύνονται κατά 
το δυνατόν τα οικονομικά του Συλλόγου.
4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
4.1 Οργάνωση εκδηλώσεων
• Διοργάνωση ημερίδας όπου θα παρουσιασθούν 
οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις δραστηριο-
ποίησης των Ελλήνων μελετητών σε μελέτες 
εκτός Ελλάδας (π.χ. μελέτες χρηματοδοτούμε-
νες από την EUROPAID).
• Οργάνωση εκδηλώσεων για την παρουσίαση 
των προτάσεων των Ομάδων Εργασίας του Συλ-
λόγου.
• Συνεργασία με το ΤΕΕ (π.χ. Μ.Ε. Επαγγελμα-
τικών Θεμάτων) για την οργάνωση εκδηλώσεων 
σχετικά με επαγγελματικά θέματα του κλάδου 
και των μηχανικών γενικότερα (π.χ. ασφαλιστικό, 
αναθέσεις ερευνητικών στα Πανεπιστήμια), αλλά 
και με άλλες Μ.Ε. (π.χ. Χωροταξίας, Πολεοδομί-
ας και Ανάπτυξης, Έργων Υποδομής).

4.2 Ιστοσελίδα του Συλλόγου – Ηλεκτρονική 
πληροφόρηση μελών
Εμπλουτισμός με πληροφοριακό υλικό της ιστο-
σελίδας του Συλλόγου (δραστηριότητες Συλλό-
γου, ενημέρωση για θέματα νομοθεσίας δημο-
σίων συμβάσεων κ.λπ.). Τακτική αποστολή ηλε-
κτρονικού πληροφοριακού δελτίου (newsletter) 
με θέματα που αφορούν τους μελετητές.
4.3 Ενεργοποίηση μελών Συλλόγου
Επιδίωξη της ενεργού συμμετοχής των μελών 
στις δραστηριότητες του Συλλόγου, είτε συμμε-
τέχοντας σε Ομάδες Εργασίας, είτε τροφοδοτώ-
ντας το Διοικητικό Συμβούλιο με προτάσεις και 
ιδέες.
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10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ» της

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Επιστολή στον  Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Στις 21/12/2011 δόθηκε στη δημοσιότητα (ανάρ-
τηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ) η Προκήρυξη Δι-
αγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για τη «ΑΝΑ-
ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΕΣ» της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
Στο άρθρο 20.1 της Προκήρυξης καθορίζονται οι 
παρακάτω προϋποθέσεις ειδικής τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας των διαγωνιζομέ-
νων: 
α) εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση με-
λετών, που εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του δια-
γωνιζόμενου κατά την τελευταία δεκαπενταετία, 
συνολικής αξίας μεγαλύτερης ή ίσης του 60% 
της προεκτιμώμενης αμοιβής του μελετητικού 
αντικειμένου της σύμβασης για την οποία υπο-
βάλλεται προσφορά, 
β) η αμοιβή μίας κατ’ ελάχιστον παρόμοιας με-
λέτης, εκ των ανωτέρω, θα πρέπει να είναι ίση ή 
μεγαλύτερη του ποσού που αντιστοιχεί στο 10% 
της προεκτιμώμενης αμοιβής του μελετητικού 
αντικειμένου της σύμβασης για την οποία υπο-
βάλλεται προσφορά και
γ) για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσών δε θα 
λαμβάνονται υπόψη παρόμοιες μελέτες αμοι-
βής μικρότερης ή ίσης του ποσού των 50.000 
ευρώ.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις, σε συνδυασμό με 
τις υψηλές προεκτιμώμενες αμοιβές των προς 
ανάθεση μελετών, δεν δικαιολογούνται, κατά 
την άποψή μας, από την τεχνική δυσκολία του 
συμβατικού αντικειμένου. Οι άνευ αιτιολόγησης 
αυξημένες απαιτήσεις τεχνικής καταλληλότητας 
δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις καλούμενες 
τάξεις μελετητικών πτυχίων και παραβιάζουν 
την αρχή της αναλογικότητας, που σύμφωνα με 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρέπει να τηρείται 
κατά τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής των δια-
γωνιζομένων μελετητών.
Οι περιορισμοί που τίθενται στην Προκήρυξη 
οδηγούν, πρακτικά, στον αποκλεισμό από τη δι-
αγωνιστική διαδικασία ενός μεγάλου αριθμού 
άρτια οργανωμένων και έμπειρων ελληνικών 
γραφείων μελετών, στα οποία δεν είχε ανατεθεί 
μέχρι σήμερα μελέτη κτηματολογίου με υψηλό 
προϋπολογισμό. Η επιβολή τέτοιων «φωτογρα-
φικών όρων» θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιο-
ρισμό του ανταγωνισμού μεταξύ ενός «κλειστού 
κύκλου» μελετητικών γραφείων, αφαιρώντας 
το δικαίωμα αυτοτελούς συμμετοχής στον δια-
γωνισμό από γραφεία, τα οποία πιστεύουμε ότι 
θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις 
απαιτήσεις των μελετών αυτών.
Σε μία περίοδο δραματικής συρρίκνωσης των 
μελετητικών αντικειμένων, ο αδικαιολόγητος 
αποκλεισμός ενός σημαντικού αριθμού οργανω-
μένων γραφείων από τις διαδικασίες ανάθεσης 
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μελετών κτηματολογίου θα έχει δυσμενέστατες 
επιπτώσεις στην προσπάθειά τους για επαγγελ-
ματική επιβίωση. Τα γραφεία αυτά είτε θα πε-
ριορισθούν σε ρόλο υποαμειβόμενου υπεργολά-
βου των τελικών αναδόχων είτε θα κινδυνέψουν 
με διάλυση.
Έχει δημοσίως διατυπωθεί από τη Διοίκηση της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ότι το Εθνικό Κτηματολό-
γιο είναι ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας, 
με αυστηρό και ανελαστικό χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης, για την υλοποίηση του οποίου 
θα απαιτηθεί η αποτελεσματική ενεργοποίηση 
μεγάλου μέρους του σχετικού με το αντικείμενο 
επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Στη λογική 
αυτή θα αναμέναμε ότι, εκτός από την αξιοποίη-
ση των ήδη έμπειρων σε μελέτες κτηματολογίου 
γραφείων, η Διοίκηση της εταιρείας θα επε-
δίωκε να δώσει ευκαιρίες συμμετοχής και σε 
ικανούς μελετητές με τους οποίους δεν έχει συ-
νεργασθεί μέχρι σήμερα. Δυστυχώς, οι επιλογές 
της εταιρείας κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση, 
αφήνοντας στο περιθώριο δυναμικά μελετητικά 
σχήματα τα οποία θα μπορούσαν να τη συνδρά-
μουν σε βάθος χρόνου στο απαιτητικό έργο που 
έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας.
Με την κριτική που ασκούμε παραπάνω και τις 
ενστάσεις που διατυπώνουμε, σε καμία περί-
πτωση δεν ζητούμε από την εταιρεία να ασκήσει 
«κοινωνική πολιτική» υπέρ κάποιων ομάδων 
μελετητών. Ζητούμε απλά να δώσει την ευκαιρία 
σε ένα σημαντικό αριθμό γραφείων να συμμετά-
σχουν, μέσα σε πλαίσια υγιούς και ελεύθερου 
ανταγωνισμού, στις διαδικασίες ανάθεσης των 
μελετών που διαχειρίζεται. Καλούμε, λοιπόν, 
την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. να προχωρήσει στην 
τροποποίηση των όρων των επόμενων διαγω-
νισμών, που πρόκειται να προκηρύξει, αίροντας 
τους δυσανάλογους περιορισμούς της Προκήρυ-
ξης του θέματος.
n ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π.:  Ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Πα-
νελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανι-
κών Περιβάλλοντος
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε από την εκλο-
γική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του 
ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π., που διεξήχθησε στις 18-12-2012 
αναδείχθηκε το νέο Δ.Σ. το οποίο έχει την παρα-
κάτω σύνθεση:
Πρόεδρος: Παπάζογλου Γιάννης, Α’ Αντιπρόε-
δρος: Πανακούλιας Χάρης, Γραμματέας: Αδαμί-
δης Θεοδόσιος, Ταμίας: Δεμερτζίδης Νίκος
Μέλος: Δήμου Γιάννης, Μέλος: Μαργαρίτης Δη-
μήτρης, Μέλος: Σαμιωτάκης Αντώνης
Για να επικοινωνήσετε με το σύλλογο μπορεί-
τε να απευθύνεστε στον: Αδαμίδης Θεοδόσιος, 
Γραμματέας Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π., e-mail: adami-
dis_sakis@hotmail.com
Νέα Διευθύνση Αλληλογραφίας: Αγίας Λαύρας 
17, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΚ 60100
n ΠΣΔΑΤΜ:  Στο πλαίσιο της τροπολογίας της 
παρ.15 του άρθρου 49 του νόμου 4030/2011 ο 
ΠΣΔΑΤΜ  προχώρησε σε νομική επεξεργασία, 
εκ της οποίας προέκυψαν οι παρενέργειες 
της τροπολογίας ως προς τη διασφάλιση των 
δικαιοπραξιών και καθορίστηκαν οι νομικές 
παράμετροι  που πρέπει να λαμβάνουν υπό-
ψη οι μηχανικοί που υπογράφουν βεβαιώσεις 
και συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα 
συμβολαίων. Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στο 
http://www.psdatm.gr/technical-library/2010-
10-27-11-19-10/item/559. Στο site του Συλ-
λόγου μας επίσης θα ενημερωθείτε σχετικά με 
τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. (για το προηγούμενο 9μηνο) όπως 
παρουσιάστηκε στη Γενική μας Συνέλευση τη 
Δευτέρα 20/02/2012.
n ΣΕΜΠΧΠΑ: ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πε-
ριφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας του 
Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας 
& Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΣΕΜΠΧΠΑ) καλεί 
τα μέλη του σε τακτική ολομέλεια,το Σάββατο 10 
Μαρτίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα 
της Ένωσης Δημοσιουπαλληλικών Οργανώσεων 
Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ), Προξένου Κορομηλά 51, 
Θεσσαλονίκη, Ημιώροφος n
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TO ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 
XPHΣEΩN 
 του Δημήτρη Pαΐδη*

Το σχέδιο διατάγματος για τις αλλαγές χρήσε-
ων δυστυχώς ήρθε σε μια περίοδο που νομο-
θετικές ρυθμίσεις  εγκρίνονται  ταχύτατα,   χω-
ρίς πολλές φορές να ελέγχονται ενδελεχώς οι 
συνέπειες πολλών αστοχιών που τυχόν προκα-
λούν. Η αναμόρφωση του διατάγματος για τις 
χρήσεις γης θεωρείται ένα από τα βασικότερα 
διατάγματα του πολεοδομικού σχεδιασμού σε 
όλα τα επίπεδα και φιλοδοξεί να διαλευκάνει  
πολλές από τις γκρίζες ζώνες του προηγούμε-
νου διατάγματος (ΦΕΚ 166Δ/1987).   
Ωστόσο σε πολλά σημεία του δημιουργούνται  
σοβαρά ερωτήματα ως προς τις προθέσεις 
του, αλλά και ως προς τη συνεισφορά του σε 
κάθε είδους αναπτυξιακού και στρατηγικού 
πολεοδομικού σχεδιασμού. Υπάρχουν άρθρα, 
όπως το δεκατέσσερα,  που δημιουργούν ερω-
τηματικά  όσον αφορά τις προθέσεις του στο 
θέμα της χωρικής ανάπτυξης, αφού με τρό-
πο παράδοξο ακυρώνει ουσιαστικά την εκτός 
σχεδίου δόμηση για κατοικία, χωρίς ωστό-
σο να προσφέρει κίνητρα για την οργάνωση 
της ιδιωτικής πολεοδόμησης εκτός σχεδίου 
περιοχών.  Επιπλέον, στο προτεινόμενο διά-
ταγμα παρατηρούνται ελλείψεις οι οποίες με 
την ενσωμάτωση ορισμένων χρήσεων σε πο-
λεοδομημένες περιοχές είτε θα αλλοιώνουν, 
είτε υποβαθμίζουν το χαρακτήρα περιοχής, 
π.χ. βενζινάδικα εντός πόλεων χωρίς ειδικούς 
όρους εγκατάστασης, μεγάλες τουριστικές 
εγκαταστάσεις άνω των 800τμ, ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις χωρίς ειδικούς όρους χωρο-
θέτησης και εξασφάλιση χώρων στάθμευσης, 
περιοχές  πάρκων με πολλές και ποικιλόμορ-
φες χρήσεις που συχνά είναι αντικρουόμενες 
μεταξύ τους, έλλειψη ειδικών δεσμεύσεων  ως 
προς τους αύλειους χώρους για τη δημόσια 
και την ιδιωτική εκπαίδευση, συσχέτιση εργα-
στηρίων  και συνεργείων με ειδικά αντικίνητρα  
ανάπτυξης τέτοιων χρήσεων σε περιοχές γενι-
κής και αμιγούς κατοικίας.  
Το ΠΔ  προσπαθεί με τη μέθοδο της συστημα-
τοποιημένης ανάλυσης να καλύψει πολλούς 
τομείς χρήσεων (που στο προηγούμενο διάταγ-
μα δεν ήταν αποσαφηνισμένες) με αποτέλεσμα 
να δημιουργείται ένας ατελείωτος  κατάλογο 
χρήσεων, δύσχρηστος με επιπλέον ελλείψεις. 
Πώς άλλωστε όλες οι χρήσεις  γης θα μπορού-
σαν  να συγκεντρωθούν και να κατηγοριοποιη-
θούν και να παρατεθούν σε έναν κατάλογο; Η 
λογική αυτή προσφέρει μια καλή βασική κα-
ταγραφή χρήσεων, αλλά δυστυχώς δε βοηθάει 
την ευελιξία που πρέπει να παρέχεται στον χω-
ροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό ο οποίος 
χρειάζεται πληθώρα αναπτυξιακών εργαλείων 
προκειμένου να μπορεί να επιλύει προβλη-
ματικές καταστάσεις, αλλά και να εφαρμόζει 
αναπτυξιακά κίνητρα σε οργανωμένες και μη 
περιοχές.  
Είναι προφανές ότι η αντίληψη του πολεοδομι-
κού  σχεδιασμού θα πρέπει να αλλάξει και να 
μην επιχειρηθεί με την ίδια πρακτική του δι-
ατάγματος του 87, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί 
και η νέα νομοθεσία με σκοπό να κλείσει τις 
τρύπες και να αναμορφώσει κενά προηγούμε-
νων διαταγμάτων. Εξάλλου το παλιό διάταγμα 
αριθμεί τουλάχιστον 20 χρόνια ζωής και θα 
πρέπει να θεωρείται πλέον ξεπερασμένο.  Θα 
πρέπει λοιπόν , μέσα από το διάταγμα αυτό να 
δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη με απλές πρα-
κτικές , αντλώντας παραδείγματα και από άλ-
λες ευρωπαϊκές ή πιο αναπτυγμένες χώρες 
στον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού. Το 
διάταγμα των χρήσεων θα πρέπει να αποτελέ-

σει  ένα από τα εργαλεία ανάπτυξης με σαφείς 
προσανατολισμούς στην καινοτομία, με έμφα-
ση:
• στην παροχή κινήτρων σε χρήσεις που θα 
μπορούν να αναπτυχθούν σε πολεοδομημένες  
περιοχές, 
• στην απλοποίηση στις κατηγορίες χρήσεων 
που είναι μεν ευέλικτες, αλλά προσφέρουν σα-
φείς κατευθύνσεις στην πολεοδομική οργάνω-
ση της περιοχής, (βασικές χρήσεις)
• συσχέτιση χρήσεων με τα μέσα μαζικής με-
ταφοράς και τη στάθμευση των οχημάτων, δυ-
νατότητες «ελαφριών» τροποποιήσεων χρήσε-
ων κατόπιν γνωμοδοτήσεων ειδικών χωρίς την 
ανάγκη υποβολής  νέων  γενικών πολεοδομι-
κών μελετών σε περίπτωση ηπίων τροποποιή-
σεων  χρήσεων. 
• Οργάνωση χρήσεων με σαφή κίνητρα στον 
αειφόρο  και ειδικά στον περιβαλλοντικό πο-
λεοδομικό σχεδιασμό.
Αν θέλουμε να τροποποιήσουμε τα επόμενα 
χρόνια την πορεία του πολεοδομικού σχεδια-
σμού στην Ελλάδα, θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα πλαίσιο σύγχρονης νομοθεσίας με στοιχεία 
ευελιξίας και καινοτομίας, ώστε να μπορέσει 
να τροποποιηθεί η αντίληψη του πολεοδομικού 
σχεδιασμού(στατική /περιγραφική/ κανονιστι-
κή), σε μια κατάσταση (αναπτυξιακή- δυναμι-
κή/ στρατηγική/καινοτομική). Το διάταγμα των 
χρήσεων είναι από τα βασικότερα εργαλεία ορ-
γάνωσης χώρου και ανάπτυξης. Αφού το προη-
γούμενο διάταγμα έμεινε ανέπαφο ως προς τις 
αλλαγές για πάνω από 20 χρόνια, οφείλουμε 
να δούμε το νέο διάταγμα με σοβαρότητα και 
μια άνεση χρόνου, αντλώντας παραδείγματα 
και από τη διεθνή εμπειρία. Μόνο με αυτή τη 
λογική το ΠΔ θα αποτελέσει τη βάση μίας σύγ-
χρονης πολεοδομικής νοοτροπίας, αναβαθμί-
ζοντας το ρόλο των πολεοδομικών σχεδίων σε 
βασικό εργαλείο για την οργανωμένη ανάπτυξη 
της χώρας μας.n 

* Ο Δ. Ραΐδης είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός 
–Πολεοδόμος, Μέλος της ΜΕ Χωροταξίας, Πο-
λεοδομίας και Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ
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ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
 

Στη μείωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτο-
βολταϊκά από το Φεβρουάριο, χωρίς αναδρομι-
κή ισχύ, προχωρά το ΥΠΕΚΑ. Οι μειώσεις ξεκι-
νούν από 5% για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες 
και 12,5 % για τις λοιπές εγκαταστάσεις, φθά-
νοντας σε βάθος χρόνου μέχρι το 22%. 
Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, η απόφαση για τη 
μείωση συνυπολογίζει αφενός τη σημαντι-
κή μείωση του κόστους εγκατάστασης και τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας της τεχνολογίας 
των φωτοβολταϊκών, αφετέρου δε την ιδιαίτε-
ρη οικονομική συγκυρία που δυσχεραίνει την 
επενδυτική δραστηριότητα.
Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση 
του ΥΠΕΚΑ, στο σημερινό δύσκολο οικονομι-
κό περιβάλλον, η βιωσιμότητα του μηχανισμού 
χρηματοδότησης των ΑΠΕ είναι προϋπόθεση 
για τη διασφάλιση τόσο της συνέχισης της λει-
τουργίας των εγκατεστημένων μονάδων, όσο 
και της ανάπτυξης νέων.
 Για τη βιωσιμότητα αυτού του μηχανισμού, και 
τη μείωση του σημερινού σημαντικού ελλείμμα-
τος του Ειδικού Λογαριασμού για την πληρωμή 
των έργων ΑΠΕ του ΔΕΣΜΗΕ, το ΥΠΕΚΑ προ-
χώρησε σε ευρεία διαβούλευση με τους φορείς 
της ενεργειακής αγοράς και τις περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις. Οι απόψεις και οι προτάσεις 
των φορέων δημοσιοποιήθηκαν στην ιστοσε-
λίδα του ΥΠΕΚΑ http://www.ypeka.gr/Default.
aspx?tabid=763&language=el-GR.
Αξιοποιώντας –όπως υποστηρίζει- τις προτά-
σεις των φορέων και λαμβάνοντας υπόψη την 
πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
για τη μείωση των εγγυημένων τιμών στα φω-
τοβολταϊκά, το ΥΠΕΚΑ με γνώμονα την απρό-
σκοπτη πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ και την 
εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, 
αποφάσισε να προχωρήσει στη μείωση.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Ελ-
λάδα, ήδη από το τέλος Ιανουαρίου, αποτελεί 
επίσημα το τέταρτο κράτος που συμμετέχει 
στη Διεθνή Συνεργασία για το μηχανισμό Feed-
In Tariff (εγγυημένες τιμές με ταυτόχρονη προ-
τεραιότητα στην απορρόφηση ενέργειας). 
Ο μηχανισμός των εγγυημένων τιμών έχει συμ-
βάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη σημαντικής 
εγκατεστημένης ισχύος για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Γι’ αυτό 
και τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο είναι 
μέτρα ενίσχυσης του μηχανισμού αυτού και όχι 
αλλαγής του.
Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ σήμερα ξεπερ-
νάει τα 2,4GW. Κυρίαρχες τεχνολογίες είναι 
τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά, ενώ ακολου-
θούν τα μικρά υδροηλεκτρικά και η βιομάζα. 
Ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά, εμφανίζουν μία 
πολύ δυναμική εικόνα εξέλιξης. Η εγκατε-
στημένη ισχύς τους το Σεπτέμβριο του 2011 
ήταν 460MW (με εκτίμηση για 580MW το τέ-
λος του 2011), από 198MW που ήταν στο τέλος 
του 2010, ενώ με σύμβαση αγοραπωλησίας 
(«κλειδωμένες τιμές») βρίσκονται περίπου 
2.000MW (300% αύξηση σε σύγκριση με το 
τέλος του 2010).
Με βάση αυτή την εξέλιξη, η χώρα μας ανα-
μένεται να επιτύχει τους εθνικούς στόχους 
που έχουν τεθεί για ΑΠΕ από φωτοβολταϊκά 
το 2014 (1.500MW), ενώ η υλοποίηση και μόνο 
όσων επενδύσεων έχουν ήδη σύμβαση αγο-

ραπωλησίας σημαίνει ότι οι στόχοι του 2020 
(2.200MW) θα επιτευχθούν αρκετά χρόνια πριν 
την ημερομηνία αυτή.
Η πρόταση έρχεται συμπληρωματικά στις ακό-
λουθες ρυθμίσεις που έχει ανακοινώσει ήδη 
το ΥΠΕΚΑ για την ενίσχυση του χρηματοδοτι-
κού μηχανισμού:
 -Επιβολή έκτακτου τέλους 2€/MWh στη λιγνι-
τική ηλεκτροπαραγωγή
-Αξιοποίηση της υπ’ αριθμ. 187497/2011 ΚΥΑ, 
που προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης Δικαι-
ωμάτων Εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 10 
εκ. τόνων κατά το έτος 2012
-Ενεργοποίηση του άρθρου 12, παρ.16 του νό-
μου 3851/2010 για τη μεταφορά μέρους των 
εσόδων από το τέλος υπέρ της ΕΡΤ στον Ειδικό 
Λογαριασμό ΑΠΕ.
Επίσης, το Υπουργείο σκοπεύει να αναλάβει 
διαρθρωτικές δράσεις που αφορούν και τις 
υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ, λαμβάνοντας 

υπόψη την ωριμότητά τους και τη δυνατότητα 
επίτευξης των στόχων τους για το 2020, όπως:
-Σταδιακή μετάβαση στη δήλωση ετοιμότητας 
του έργου για ηλέκτριση, χωρίς αναδρομική 
ισχύ, για το «κλείδωμα» της εγγυημένης τι-
μής, όπως ισχύει στην υπόλοιπη ΕΕ
-Μέτρα περαιτέρω προώθησης για τις τεχνο-
λογίες της βιομάζας, της γεωθερμίας, των 
μικρών υδροηλεκτρικών και των μικρών ανε-
μογεννητριών
-Μετονομασία του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, ώστε 
να εκφράζει την πραγματική του φύση, που εί-
ναι το κόστος μετάβασης σε ένα πιο καθαρό 
ενεργειακό μίγμα για τη χώρα.
Διευκρινίζεται, τέλος, ότι με βάση τα σημερινά 
δεδομένα το ΥΠΕΚΑ δεν προτίθεται να προχω-
ρήσει σε μειώσεις εγγυημένων τιμών σε άλλες 
τεχνολογίες ΑΠΕ πέραν των φωτοβολταϊκών.
Οι τιμές στα φωτοβολταϊκά μειώνονται όπως 
φαίνεται παρακάτω:

Μήνας / Έτος Υφιστάμενη κατάσταση Νέα τιμή Ποσοστό μείωσης
12,5% επί της 
προβλεπόμενης τιμής 
του Ν.3734/2009 και 7% 
επί της νέας τιμής ανά 
εξάμηνο

 

Φεβρουάριος 2012 333,81 292,08
Αύγουστος 2012 314,27 271,64
Φεβρουάριος 2013 298,87 252,62
Αύγουστος 2013 281,98 234,94
Φεβρουάριος 2014 268,94 218,49
Αύγουστος 2014 260,97 203,20

Μήνας / Έτος Υφιστάμενη κατάσταση Νέα τιμή Ποσοστό μείωσης

5% 

Φεβρουάριος 2012 522,5 495
Αύγουστος 2012 522,5 470,25
Φεβρουάριος 2013 496,38 446,73
Αύγουστος 2013 496,38 424,40
Φεβρουάριος 2014 471,56 403,18
Αύγουστος 2014 471,56 383,02
Φεβρουάριος 2015 447,98 363,87
Αύγουστος 2015 447,98 345,68

Μήνας / Έτος Υφιστάμενη κατάσταση Νέα τιμή Ποσοστό μείωσης
12,5% επί της 
προβλεπόμενης τιμής 
του Ν.3734/2009 και 7% 
επί της νέας τιμής ανά 
εξάμηνο

 

Φεβρουάριος 2012 375,54 328,60
Αύγουστος 2012 353,55 305,60
Φεβρουάριος 2013 336,23 284,20
Αύγουστος 2013 316,55 264,31
Φεβρουάριος 2014 302,56 245,81
Αύγουστος 2014 293,59 228,60

Για εγκαταστάσεις <100 kW και Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σε €/MWh:

Για κάθε έτος από 2015 και μετά ορίζεται ως: 1,4 x μ.ο.ΟΤΣν-1
όπου μ.ο.ΟΤΣν-1 η μέση οριακή τιμή συστήματος τον προηγούμενο χρόνο ν-1

Για εγκαταστάσεις >100 kW, σε €/MWh:

Για κάθε έτος από 2015 και μετά ορίζεται ως: 1,3 x μ.ο.ΟΤΣν-1
όπου μ.ο.ΟΤΣν-1 η μέση οριακή τιμή συστήματος τον προηγούμενο χρόνο ν-1

Σημείωση: η μείωση προβλέπεται ανά εξάμηνο και όχι ετήσια όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και 
συνεχίζει έως το έτος 2019

Για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, όπως προβλέπεται από το Ειδικό Πρόγραμμα, σε €/MWh:
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ΤΕΥΧΟΣ

Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το 
υπουργείο ΠΕΚΑ, σημειώνεται  ότι λαμβάνο-
ντας υπόψη το σχετικό αίτημα πολλών πολιτών, 
το υπουργείο προωθεί ρύθμιση στο πλαίσιο 
του νομοσχεδίου με τίτλο «Ρυθμίσεις συνταξι-
οδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεν-
νόησης του ν.4046/2012», με την οποία παρα-
τείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 
την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν. 
4014/2011) μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2012. Η 
αντίστοιχη προθεσμία για την υποβολή του τε-
χνικού φακέλου, για τις υποβαλλόμενες, μετά 
τις 28 Φεβρουαρίου 2012, αιτήσεις παρατείνε-
ται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. n

ΠAPATAΣH 
THΣ ΠPOΘEΣMIAΣ 
ΔHΛΩΣEΩN 
AYΘAIPETΩN  

   

ΑΠΟ 1/3 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση σεμιναρίων

1η Μαρτίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αι-
τήσεων -με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά- για 
όσους μηχανικούς ενδιαφέρονται να αποκτή-
σουν την άδεια Ελεγκτή Δόμησης. Πάντως, όπως 
προκύπτει από τις διατάξεις του σχετικού νόμου, 
η παρακολούθηση των σεμιναρίων για να συμ-
μετάσχει κάποιος στις εξετάσεις που θα πραγ-
ματοποιήσει το ΤΕΕ, δεν είναι υποχρεωτική. 
Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει:
α) να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, πτυχιούχοι 
μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανι-
κοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελ-
ματικών προσόντων στη χώρα μας, εξαιρουμένων 
όσων εργάζονται στο δημόσιο ή στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα.
β) να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμέ-
νη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή 
επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων, η οποία δίνει το 
δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτήρια συνολι-
κής επιφάνειας μικρότερης ή ίσης των 1.000 τ.μ. 
Για τη διενέργεια ελέγχων σε κτίρια συνολικής 
επιφάνειας μεγαλύτερης των 1.000 τ.μ., απαιτεί-
ται τουλάχιστον τετραετής αποδεδειγμένη επαγ-
γελματική εμπειρία.
Για να μην απορριφθεί η αίτησή τους, οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτι-
κά την παρακάτω διαδικασία:
- Είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μη-
τρώου Ελεγκτών Δόμησης μέσω της ιστοσελίδας 
του ΥΠΕΚΑ (https://www.ypeka.gr), όπου τηρεί-
ται σχετικό πεδίο για τους Ελεγκτές Δόμησης και συ-
μπλήρωση των βασικών στοιχείων του υποψήφιου.
- Τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας
- Ηλεκτρονική υποβολή (σκαναρισμένα) των πα-
ρακάτω δικαιολογητικών:
(α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας.
(β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ Α’ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογρα-
φής στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι:
i. δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή 
ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του για την απόκτηση 
της άδειας ελεγκτή δόμησης,
ii. αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργα-
σία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους 
ελέγχους που έχει προβεί, με την επιφύλαξη προ-
στασίας των προσωπικών δεδομένων,
iii. είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν 
την αίτησή του.
- Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για συμμετοχή 
στην εξεταστική διαδικασία (με επιλογή εξεταστι-
κού κέντρου) και απόκτηση σχετικών κωδικών και 
αριθμού πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις απαιτούμενες προ-
ϋποθέσεις, θα ειδοποιείται ηλεκτρονικά ώστε να 
πάρει μέρος στις εξετάσεις οι οποίες θα διενεργη-
θούν από το ΤΕΕ με την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ. Λε-
πτομέρειες για την εξεταστική διαδικασία, η οποία 
προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 12 Μαρτίου. θα 
ανακοινωθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα, μέσω 
της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασί-
ας οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν απο-
κλειστικά ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ειδικής Υπηρε-
σίας Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ): eyed@prv.
ypeka.gr
Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος κατά τη συ-

μπλήρωση των στοιχείων ή για θέματα που αφορούν 
τη διαδικασία των εξετάσεων, θα πρέπει οι ενδια-
φερόμενοι να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση elegktesdomisis@central.tee.gr

n ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΙΕΚΕΜ
Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδω-
σε το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, οι ενδιαφερόμενοι που πλη-
ρούν τα προαναφερθέντα προσόντα μπορούν να 
παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια για 
τις διαδικασίες και τον έλεγχο οικοδομών, κατα-
σκευών και ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. Οι υποψήφιοι ελεγκτές δόμησης 
υποβάλλονται σε εξετάσεις και εκδίδονται τα σχε-
τικά πιστοποιητικά επιτυχούς εξέτασης». Στη συ-
νέχεια προβλέπεται η χορήγηση άδειας ελεγκτή 
δόμησης από το ΥΠΕΚΑ.
Με την αρ. 7492/13.2.2012 Απόφαση καθορίστη-
καν οι κατηγορίες ελεγκτών δόμησης, η εξεταστέα 
ύλη, ο φορέας και η διαδικασία διενέργειας εξετά-
σεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.
 Όπως προκύπτει από την παραπάνω διάταξη του 
νόμου, η παρακολούθηση των σεμιναρίων για 
να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις που θα 
πραγματοποιήσει το ΤΕΕ, δεν είναι υποχρεωτική. 
Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ετοιμάζει σεμινάριο σχετικά με το 
Ν.4030/2011 και την ύλη των εξετάσεων, καθώς 
και σχετικά παραδείγματα, το οποίο θα διενερ-
γηθεί με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης και θα 
είναι άμεσα διαθέσιμο, σε όσους ενδιαφέρονται 
να το παρακολουθήσουν. Τις επόμενες ημέρες θα 
ανακοινωθούν τα περιεχόμενα και οι όροι συμμε-
τοχής στο σεμινάριο.
 Παράλληλα το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ συνεχίζει την υλο-
ποίηση συμβατικών σεμιναρίων σχετικά με τις 
διατάξεις του Ν.4030/2011 για το νέο τρόπο 
έκδοσης αδειών δόμησης και τον έλεγχο των 
κατασκευών. n

Κατά 40% πρόκειται να μειωθούν οι οργα-
νικές μονάδες (υπηρεσίες) του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέρ-
γειας (ΥΠΕΚΑ), με βάση τουλάχιστον το νο-
μοθετικό κείμενο για το νέο Οργανισμό  που 
ολοκληρώθηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα. 
Επιπρόσθετα, κατά 25% μειώνονται οι γενικές 
διευθύνσεις, ενώ ο αριθμός των φορέων δια-
χείρισης περιορίζεται κατά 45%.
Σύμφωνα με τους συντάκτες του κειμένου και 
το ΥΠΕΚΑ, το νέο οργανόγραμμα στοχεύει στον 
εξορθολογισμό  της λειτουργίας του υπουρ-
γείου και στον εκσυγχρονισμό των δομών του. 
Παράλληλα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες που  
απαιτούν οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της 
χώρας, για την ενθάρρυνση της επενδυτικής 
δραστηριότητας, σε συνάρτηση με τη διατή-
ρηση, την ανάδειξη και την εκμετάλλευση του 
περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της 
χώρας.
Το νέο οργανόγραμμα περιλαμβάνει τη συγκέ-
ντρωση  όλων των υποστηρικτικών μονάδων 
(διοικητικά και οικονομικά θέματα, νομική 
υποστήριξη, πληροφορική κλπ.) σε μία Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπη-
ρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι 
λειτουργίες αυτές είναι σήμερα κατακερματι-
σμένες σε τρεις Γραμματείες και πέντε Γενικές 
Διευθύνσεις. Παράλληλα, καταργούνται όλες 
οι Διευθύνσεις και  τα Τμήματα που παραμέ-
νουν ανενεργά επί σειρά ετών, λόγω έλλειψης 
ουσιαστικού  αντικειμένου ή μεταφοράς αρμο-
διοτήτων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή στις 
Περιφέρειες, καταργούνται όλες οι Υποδιευ-
θύνσεις και δημιουργούνται νέες δομές, όπως 
η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότη-
τας Ατμόσφαιρας, η Διεύθυνση Αποβλήτων, 
η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
(σήμερα η αρμοδιότητα είναι κατακερματισμέ-
νη σε τρεις υπηρεσίες), η Διεύθυνση Φυσικού 
Περιβάλλοντος, η Μονάδα Καλύτερης Νομο-
θέτησης και η Μονάδα Ανάλυσης και Υλοποί-
ησης Πολιτικών.
Η ρύθμιση θα προωθηθεί από το Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης με συνολικότερο 
σχέδιο νόμου.
Σημειώνεται, τέλος, ότι μέχρι το τέλος  Φε-
βρουαρίου ξεκινάει, με την πρόσληψη  εξω-
τερικού συμβούλου, η αξιολόγηση και ο εκ-
συγχρονισμός των διαδικασιών  του ΥΠΕΚΑ 
που σχετίζονται  με τον προϋπολογισμό, τους 
λογιστικούς ελέγχους, τον εσωτερικό έλεγχο 
και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος ενός αποτελεσματικότε-
ρου και οικονομικότερου Υπουργείου.  Η δρά-
ση αυτή προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι 
τον προσεχή Ιούλιο.n

ΜΕΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΕΚΑ 
ΚΑΤΑ 40% ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

   



Τα ημερολόγια έδειχναν 1976, όταν μια κοπέλα 
με γαλανά μάτια και γυαλιά, πέρασε την πόρτα 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη Στοά 
Χρυσικοπούλου στη Θεσσαλονίκη για την πρώ-
τη της μέρα στη δουλειά.
Ήταν μόλις η δεύτερη μηχανικός, που διέσχι-
ζε αυτό το κατώφλι ως εργαζόμενη. Η κοπέλα 
έκανε τη δική της επαγγελματική αρχή, την ίδια 
ώρα που ολόκληρη η χώρα ξεκινούσε με ενθου-
σιασμό μια νέα πορεία. 
Η Χούντα είχε πέσει δύο χρόνια πριν, η μετα-
πολίτευση είχε ξεκινήσει με πολλές ελπίδες, ο 
Γεώργιος Ράλλης θεσμοθετούσε τη χρήση της 
δημοτικής γλώσσας στα σχολεία και η Χάρις 
Αλεξίου τραγουδούσε για πρώτη φορά τη «Λέ-
γκω». Οι πιτσιρικάδες παρακολουθούσαν με 
καπνισμένα κομμάτια γυαλί μπροστά στα μάτια 
τους τη δακτυλιοειδή έκλειψη ηλίου του 1976, 
ενώ οι πατεράδες τους έβλεπαν την Τσεχοσλο-
βακία να κερδίζει το Κύπελλο των Εθνών και 
τον Πανένκα να χτυπάει ένα πέναλτι που άφησε 
ιστορία.
Η Ελλάδα –και μαζί της το ΤΕΕ- «ξαναστηνό-
ταν» και η κοπέλα που μόλις είχε μπει στο Επι-
μελητήριο για την πρώτη της ημέρα στη δου-
λειά, ζούσε αυτό το κλίμα ενθουσιασμού και 
συνεργασίας, που συνοδεύει όλες τις θετικές 
αλλαγές στην πορεία μιας χώρας. 
Το κορίτσι εκείνο έμεινε στο ΤΕΕ για 35 χρόνια 
και ωρίμασε μαζί του. Πάλεψε στο μερίδιο που 
της αναλογούσε για την αρχιτεκτονική και τη 
σωστή λειτουργία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, έζησε τα πρώ-
τα βήματα του «Τεχνογραφήματος», γνώρισε 
ενδιαφέροντες ανθρώπους –τόσο συναδέλφους 
της καθημερινότητας, όσο και διεθνώς αναγνω-
ρισμένες μορφές όπως ο Σαντιάγκο Καλατρά-
βα- και έφτασε να διευθύνει το Τμήμα Κεντρι-
κής Μακεδονίας. 
Η πορεία αυτή ολοκληρώθηκε το 2011. Συ-
ναντήσαμε την αρχιτέκτονα Βίκη Παπαγεωρ-
γίου –περί ής ο λόγος- στο καινούριο κτήριο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, που 
–όπως λέει- θεωρεί κομμάτι της ζωής της. 

Καθώς μιλάμε, με φόντο τον Θερμαϊκό Κόλπο, η 
συγκίνησή της είναι εμφανής και ο χρόνος γυρί-
ζει πίσω. Μοιράζεται μαζί μας τις αναμνήσεις, 
τις προτάσεις και τις προσδοκίες της. Για τους 
μηχανικούς, το ΤΕΕ και τη Θεσσαλονίκη. Και 
εξηγεί γιατί νιώθει τυχερή, που δούλεψε για το 
ΤΕΕ.

n  Έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε που πέρα-
σες για πρώτη φορά την πόρτα του επιμελητη-
ρίου ως εργαζόμενη. Ποιοι ήταν οι κυριότεροι 
«σταθμοί» σου;
Στα 35 χρόνια που εργάστηκα για το επιμελη-
τήριο, ξεχωρίζω τέσσερις περιόδους. Η πρώτη 
ξεκινάει όταν πρωτοήρθα, το 1976, μετά τη μετα-
πολίτευση, ούσα η δεύτερη μηχανικός στο τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας, μετά το Νίκο Μακράκη. 
Μετά από τέσσερις μήνες ήρθε η Ελσα Φωκά και 
μετά το μεγάλο σεισμό, η Ελένη Καλούση.
Τότε ακόμη στηνόταν το ΤΕΕ και υπήρχε ένα κλί-
μα έντονης συνεργασιμότητας. Παρότι ήμασταν 
πολύ νέοι, μας αντιμετώπιζαν ως ισότιμους. 
Σκέψου ότι σε ηλικία 27 ετών, με είχαν στείλει 
στην Αθήνα να διαπραγματευτώ ένα αίτημα χρη-
ματοδότησης για το προσυνέδριο βιομηχανίας, 
που θα διοργάνωνε το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Και βρέθη-
κα μπροστά σε μια οργανωτική επιτροπή, στην 
οποία συμμετείχαν τα μισά μέλη της διοικούσας 
επιτροπής. Μπορείς να φανταστείς το τρακ που 
είχα. Αλλά και εκεί είχα την ίδια αντιμετώπιση.
Εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν πρότεινα σε κάποιο 
παλιό διοικητικό στέλεχος να του φτιάξω καφέ, 
κοριτσάκι ακόμη, μου είπε: «όχι, ποτέ δεν θα 
μου φτιάξεις καφέ. Είσαι μηχανικός και πρέπει 
να ασχολείσαι με το έργο σου μόνο». Δεν υπήρχε 
προγραμματισμός δράσης ή σημαντική συζήτη-
ση στη διοικούσα στην οποία να μην κληθούμε 
και ας ήμασταν νέοι και άπειροι. Υπήρχε διαφο-
ρετικό κλίμα στους μηχανικούς και γενικά στην 
κοινωνία τότε. Αυτό νομίζω ότι στην πορεία άλ-
λαξε αρκετά. Την πρώτη αυτή περίοδο ξεκίνησα 
από τη Βιβλιοθήκη και στον πρώτο προγραμμα-
τισμό δράσης ανέλαβα την Μ.Ε. Επιμόρφωσης, 

μία από τις τρεις επιτροπές που υπήρχαν τότε, 
και τη συνεργασία με τα Βαλκάνια. Τις διαδικα-
σίες για το Πειθαρχικό και τις εξετάσεις άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος τις ξεκίνησα τότε. 
Όταν έγινε ο σεισμός το 1978 περάσαμε όλο 
το καλοκαίρι μαζί με όλους τους μηχανικούς 
κυκλοφορώντας στην άδεια Θεσσαλονίκη, συ-
νεδριάζοντας στα γραφεία του ΤΕΕ στην Χρυσι-
κοπούλου που είχαν και βλάβες. Ανεπανάληπτη 
εμπειρία. Τότε στήθηκε και η συνεργατική των 
μηχανικών

n Και μετά εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη και 
το πρώτο γραφείο Επαγγελματικών Θεμάτων 
του ΤΕΕ;
-Ναι, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η Ελένη 
Καλούση ξεκίνησε το πρώτο γραφείο επαγγελ-
ματικών θεμάτων του ΤΕΕ στην Ελλάδα και σε 
λίγους μήνες την ακολούθησα κι εγώ στην προ-
σπάθεια στησίματος του. Πρώτα έγινε της Θεσ-
σαλονίκης και μετά της Αθήνας. Και το ΤΕΕ χω-
ρίς γραφείο επαγγελματικών θεμάτων, δεν ξέρω 
τι θα έκανε και τι θα ήταν… 
Αυτή την περίοδο ήμουν ακόμη «μαζεμένη», 
σφιχτή στην επαφή με τον κόσμο, η Ελένη με βο-
ήθησε να ανοιχτώ. Όταν χρειάστηκε να μιλήσω 
για πρώτη φορά σε σεμινάριο, για τον νέο τρόπο 
υπολογισμού των αμοιβών, προετοιμαζόμουν επί 
δύο εβδομάδες. Εκεί βέβαια, κάποιοι συνάδελ-
φοι μού «χώθηκαν» με άδικες παρατηρήσεις και 
τότε πήρα μπρος …

n Στη δεύτερη αυτή περίοδο, λοιπόν, «ανοίχτη-
κες» στον κόσμο. Στην τρίτη;
Η τρίτη περίοδος, μετά το 2000, ήταν αυτή κατά 
την οποία ανέλαβα την ευθύνη των αναπτυξιακών 
θεμάτων και συμμετείχα στην Επιτροπή Αρχιτε-
κτονικών, που από Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 
έγινε Αρχιτεκτονικών Θεμάτων , διεύρυνε τα θέ-
ματα αρχιτεκτονικής και πρόσθεσε ζητήματα δη-
μόσιου χώρου, με πρόεδρο τον Μάκη Νικηφορί-
δη. Η ενεργή συμμετοχή του στην επιτροπή ήταν 
καθοριστική για τις δράσεις που οργανώσαμε 
Τότε πρόεδρος του ΣΑΘ ήταν ο Κώστας ο Μπε-
λιμπασάκης με τον οποίο είχαμε στενή συνεργα-
σία. Ανοιχτήκαμε σε όλους τους χώρους της πό-
λης με εκδηλώσεις, στο Ολύμπιον, στο Βασιλικό 
θέατρο, τον επιβατικό σταθμό του λιμανιού, στην 
πλατεία Αριστοτέλους παντού… Απευθυνθήκαμε 
όχι μόνο στους μηχανικούς αλλά και στους πο-
λίτες και στα σχολεία. Οργανώσαμε ημερίδες, 
διαλέξεις, συνέδρια εκθέσεις, κινηματογραφικά 
αφιερώματα, προσκαλέσαμε αρχιτέκτονες από 
το εξωτερικό και για πρώτη φορά παρήγαγε το 
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας ταινίες.

n Ιδιαίτερες αναμνήσεις από αυτή την τρίτη πε-
ρίοδο;
Πολλές. Μία από αυτές που έχω κρατήσει ήταν 
και η διοργάνωση του «παιχνιδιού της Θεσσα-
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«Νιώθω τυχερή που δούλεψα για το ΤΕΕ…»
n Aλεξάνδρα Γούτα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Bίκη Παπαγεωργίου
 

Το ΤΕΕ θεωρώ ότι πρέπει 
πραγματικά να αλλάξει 

τη δομή του. Η μεν 
διοικούσα επιτροπή να 

διατηρήσει τον πολιτικό 
και «συνδικαλιστικό» 

της ρόλο, τα δε υπόλοιπα 
τμήματα να λειτουργούν 

ως ένα Ινστιτούτο Επι-
μόρφωσης και καθαρά 

επιστημονικά. Να υπάρ-
χει δηλαδή μια συνέχεια, 
να μην υπάρχει στο πίσω 

μέρος του μυαλού των 
εργαζομένων το «σε λίγο 

έχουμε εκλογές»

Θα πρέπει να οργα-
νωθεί πανελλαδικά 

ένα γραφείο εύρεσης 
εργασίας από το ΤΕΕ και 
είναι πολύ σημαντικό να 
διαμορφωθεί το μητρώο 

των μηχανικών του 
εξωτερικού.

Στη σημερινή κρίση  
θα έπρεπε, να γίνει πιο 

ορθολογική η οργάνωσή 
της δομής των υπηρεσι-
ών και των οργάνων του 

ΤΕΕ πανελλαδικά

‘Οταν έγινε ο σεισμός  
το 1978 περάσαμε  

όλο το καλοκαίρι μαζί με 
όλους τους μηχανικούς 

κυκλοφορώντας στην 
άδεια Θεσσαλονίκη, 
συνεδριάζοντας στα 

γραφεία του ΤΕΕ που 
είχαν και βλάβες. Ανεπα-

νάληπτη εμπειρία. Τότε 
στήθηκε και η συνεργατι-

κή των μηχανικών

Όταν παιζόταν η 
ταινία του Καλατράβα, 
αρνήθηκε να καθίσει 

γιατί όπως είπε, βλέπει 
τόσους πολλούς όρθιους 

μέσα στην αίθουσα που 
ταλαιπωρούνται για να 

δουν το έργο του, που 
θεωρεί απρεπές αυτός να 

κάθεται

Θεωρώ τον εαυτό μου 
τυχερό που δούλεψα για 
το ΤΕΕ 35 χρόνια. Δεν θα 

μπορούσα να δουλέψω 
σε άλλη θέση στο δημό-

σιο. Στο ΤΕΕ μπόρεσα 
να κάνω πράγματα που 

ήθελα. Η πρόκληση 
παρέμεινε μέχρι που 

έφυγα 



λονίκης», μιας δικής μου ιδέας, ενός τεράστιου 
επιδαπέδιου που στήθηκε στην πλατεία Αριστο-
τέλους και οι παίκτες περπατούσαν πάνω του, 
βαδίζοντας «κουτάκια» κάθε φορά που απα-
ντούσαν σωστά σε μια ερώτηση για τα μνημεία 
και τα αξιοθέατα της πόλης. Σκέψου ότι, τότε, 
100 φοιτητές πείστηκαν να ζωγραφίσουν τις 
αντίστοιχες πινακίδες και 2000 μαθητές έπαιξαν 
το παιχνίδι! Το δε επιτραπέζιο μοιράστηκε στα 
σχολεία της πόλης.
Αν η πρώτη περίοδος χαρακτηριζόταν από «φοι-
τητικό ενθουσιασμό» η τρίτη ήταν η πιο παραγω-
γική μου. Ίσως γιατί  αυτό που έκανα το ήθελα 
πραγματικά κι είχα και αξιόλογους συνεργάτες.

n Γνώρισες προσωπικά και τον Σαντιάγκο Κα-
λατράβα, στη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
Πώς είναι ως άνθρωπος;
-Μου έκανε εντύπωση η απλότητα και η σεμνό-
τητά του. Ανέβηκε στο καραβάκι για να δει την 
πόλη από τη θάλασσα, παρότι είχε φοβερό κύμα. 
Φωτογραφήθηκε με όλους όσοι το ζήτησαν. Και 
μου έκανε εντύπωση ότι, κάποια στιγμή που 
βγήκε μια ομαδική φωτογραφία και εγώ καθό-
μουν παράμερα γιατί έτρεχα για την οργάνωση, 
με τράβηξε από το χέρι και με έβαλε στο πλάνο. 
Επίσης, στην ομιλία του είχαμε στήσει δύο «σλα-
ϊντιέρες», εκ των οποίων η μία κόλλησε λίγο 
πριν από το τέλος. Αυτός το κατάλαβε αμέσως 
και έβαλε να προβληθεί νωρίτερα η ταινία που 
είχε προγραμματίσει. Και μετά, ζήτησε κατ’ ιδίαν 
συγγνώμη από την Ελένη, γιατί δεν είχε καταλά-
βει ακόμη πιο νωρίς ότι το μηχάνημα κόλλησε, 
ώστε να περάσει πιο μαλακά στην ταινία. Φοβή-
θηκε μήπως την είχε εκθέσει. 
Όταν παιζόταν η ταινία του, αρνήθηκε να καθίσει 
γιατί όπως είπε, βλέπει τόσους πολλούς όρθιους 
μέσα στην αίθουσα που ταλαιπωρούνται για να 
δουν το έργο του, που θεωρεί απρεπές αυτός να 
κάθεται.

n Και η τέταρτη και τελευταία περίοδος  ήταν 
ασφαλώς αυτή της διεύθυνσης. Πώς είναι να 
είσαι διευθύντρια του επιμελητηρίου; 
Αυτή την περίοδο κράτησα και την Επιτροπή Αρ-
χιτεκτονικών, γιατί με ενδιέφερε προσωπικά το 
αντικείμενο. Εκείνο που ξεκίνησα ήταν η ηλε-
κτρονική οργάνωση των υπηρεσιών του Τμήμα-
τος. Πιστεύω ότι ο μηχανικός πρέπει να μπορεί 
να εξυπηρετείται από το γραφείο του.

Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι διευθύντρια σε 
έναν φορέα, όπου υπάρχει αιρετή διοίκηση, δεν 
μπορείς να κάνεις πάντα αυτά που θέλεις, γιατί 
σκέφτεσαι, ωπ, εδώ υπάρχει μια διοίκηση που 
την έχουν εκλέξει μηχανικοί.  Δεν αποφασίζεις 
λοιπόν εντελώς αυτόνομα, αλλά τελικά βρίσκεις 
έναν modus vivendi. 

n Και εγένετο «Τεχνογράφημα». Πώς ξεκίνη-
σε;
-Το «Τεχνογράφημα» το ξεκινήσαμε το 1992 ως 
εφημερίδα και για πρώτη φορά 15ήμερη- μαζί 
με την ‘Ελσα Φωκά και, μέσω αυτού, σε μια πο-
ρεία 20 χρόνων, ζήσαμε όλες τις εξελίξεις στον 
τομέα του ‘στησίματος’ ενός εντύπου και των εκ-
δόσεων. Οι πρώτες ανακοινώσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
τυπώνονταν με πολύγραφο και οι διευθύνσεις 
γραφόταν σε μεμβράνη.
Η σελιδοποίηση του περιοδικού, αλλά και κάθε 
αφίσας που έβγαινε, ήταν στην πραγματικότητα 
χειροτεχνία! Το ευχαριστιόμασταν, όμως, πολύ 
περισσότερο. Γιατί το φτιάχναμε με τα χέρια μας 
και διότι έπρεπε να προσπαθούμε συνέχεια να 
εφευρίσκουμε τρόπους για το καλύτερο αποτέ-
λεσμα.

n Περνάς έξω από το κτήριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην 
οδό Μ.Αλεξάνδρου. Ποια είναι τα συναισθήματά 
σου τώρα που έχεις φύγει;
-Νομίζω ότι λείπω σε άδεια. Σκέψου ότι κοιτάζω 
κάθε φορά να δω αν καίνε οι λάμπες στο πάνω 
σημείο, που ανέκαθεν είχαν κάποιο πρόβλημα. 
Το θεωρώ ακόμη κομμάτι της ζωής μου. 

n Θα διάλεγες να δουλέψεις και πάλι για το 
ΤΕΕ;
-Όταν ακόμη δεν ήμουν υπάλληλος του ΤΕΕ, 
αλλά εργαζόμουν απλά ως μέλος ομάδων εργα-
σίας, στην αρχή δηλαδή, είχα απαντήσει σε ένα 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ΝΕΛΕ (σ.σ. 
Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης), 
το οποίο παρεμπιπτόντως ήταν το καλύτερο που 
έχω δει μέχρι σήμερα, γιατί βασιζόταν σε ερω-
τήσεις κρίσης και όχι σε αποστήθιση γνώσεων. 
Το είχαν απαντήσει 250 άτομα, από τα οποία 
κάλεσαν 25 για προφορική συνέντευξη και ένα 
από αυτά ήμουν εγώ. Θυμάμαι ότι μία από τις 
ερωτήσεις που είχαν τεθεί, η οποία από ό,τι 
έμαθα αργότερα είχε μεγάλη βαρύτητα, ήταν 
«Αν διαφωνούσαν τα παιδιά μαζί σας τι θα τους 
απαντούσατε»; Οι περισσότεροι απάντησαν κάτι 
του είδους «ότι δεν έχουν αρκετές γνώσεις για 
να διαφωνήσουν μαζί μου». Εγώ απάντησα «θα 
τους ζητούσα να μού αποδείξουν βιβλιογραφικά 
ότι έχουν δίκιο». Με διάλεξαν. Αλλά τελικά εγώ 
προτίμησα το ΤΕΕ. Για το κλίμα που υπήρχε, για 
τις εναλλαγές. 

n Τελικά η πραγματικότητα σε δικαίωσε για την 

επιλογή σου ή σε διέψευσε;
-Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που δούλεψα για 
το ΤΕΕ 35 χρόνια, με τα πλην και τα συν του. Δεν 
θα μπορούσα να δουλέψω σε άλλη θέση στο 
δημόσιο. Στο ΤΕΕ μπόρεσα να κάνω πράγματα 
που ήθελα. Η πρόκληση παρέμεινε μέχρι που 
έφυγα. Ωρίμασα μέσα από το ΤΕΕ, εξελίχθηκα 
προσωπικά, ως άνθρωπος, γνώρισα αξιόλογους 
ανθρώπους. 
Μπορείς να ανανεώνεις το όραμά σου μέσα από 
την καθημερινότητά σου. Αν δεν εκτιμήσεις τη 
δουλειά σου, αν δεν τη σεβαστείς, τότε χάνεις 
και το όραμα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι σήμερα 
και το βασικό πρόβλημα των εργαζομένων στη 
δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα. 

n Τι θα έλεγες στους συναδέλφους σου στο 
ΤΕΕ;
-Σε κάθε δουλειά, όσο άχαρη και αν φαίνεται, 
μπορείς να βρεις να κάνεις, να προτείνεις, κάτι 
που σε ενδιαφέρει και σε εκφράζει, πρώτα από 

όλα για τον εαυτό σου, όχι για το «μπράβο». Περ-
νάμε τις περισσότερες ώρες της ζωής μας στη 
δουλειά μας. Νομίζω ότι αν δεν σκεφτόμουν 
έτσι, θα αισθανόμουν δυστυχής. Εγώ το έκανα. 
Αφιέρωσα χρόνο πέρα από τις τυπικές υποχρε-
ώσεις και δεν το μετανιώνω.  

n Τι θα άλλαζες και τι θα κρατούσες στο ΤΕΕ;
-Το ΤΕΕ θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά να αλλά-
ξει τη δομή του. Η μεν διοικούσα επιτροπή να δι-
ατηρήσει τον πολιτικό και «συνδικαλιστικό» της 
ρόλο, τα δε υπόλοιπα τμήματα να λειτουργούν ως 
ένα Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και καθαρά επι-
στημονικά. Να υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια, να 
μην υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού των ερ-
γαζομένων το «σε λίγο έχουμε εκλογές». 
Όπως είναι σήμερα η κατάσταση, που η οικονο-
μία και η ανεργία πάνε από το κακό στο χειρό-
τερο,  επιμόρφωση νομίζω ότι πρέπει να είναι 
ο βασικός ρόλος του ΤΕΕ. Να βοηθάει τους μη-
χανικούς να αναβαθμίσουν το επίπεδο σπουδών 
τους, να έχει ρόλο πιστοποίησης των προσόντων 
που αποκτώνται από προγράμματα επιμόρ-
φωσης, να επιδιώξει να προσφέρει ακόμη και 
σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, με απήχηση 
στην αγορά του «χαρτιού» που θα αποκτιέται από 
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Οι μηχανικοί πρέπει 
να αναζητήσουμε νέα 
αντικείμενα μέσα στην 
κρίση, να επεκτείνουμε 
τις γνώσεις μας, γιατί 
αυτό μπορεί να μας δώ-
σει νέες επαγγελματικές 
προοπτικές, αλλά και 
νέες προσωπικές διεξό-
δους κόντρα σε αυτή τη 
μιζέρια

Αφού δεν μπορούμε 
να δώσουμε δουλειά 
σε όσους νέους έχουν 
μείνει, τουλάχιστον να 
τους δώσουμε όραμα. Το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ θα μπορούσε 
να κινητοποιήσει υπό τη 
σκέπη του όλους αυτούς 
τους νέους μηχανικούς 
ως κίνημα εθελοντισμού

Ονειρεύομαι να κάνω 
ποδήλατο από το 
Αγγελοχώρι μέχρι τον 
Αξιό. Ονειρεύομαι μια 
πόλη που η εικόνα της 
–μέσω των αγαλμάτων 
της- δεν θ΄ αποτελεί πια 
αντιπαροχή προς τους 
διάφορους συλλόγους, 
που στήνουν ό,τι άγαλμα 
θέλουν

Όλα τα άδεια οικόπεδα 
της Θεσσαλονίκης πρέπει 
να αξιοποιηθούν, να 
φυτευτούν αλλά πάντα 
σε συνάρτηση με τον 
περιβάλλοντα χώρο τους. 
Για παράδειγμα δεν μου 
αρέσει ότι το οικόπεδο 
της Απελλού, όπου βρέ-
θηκαν αρχαία, έχει μείνει 
κενό και έχει μετατραπεί 
σε σκουπιδότοπο

Να περιορίσουμε τα 
τραπεζοκαθίσματα στη 
Θεσσαλονίκη. Αν κι 
εμένα με ενοχλεί κυρίως 
η αισθητική τους. Μήπως 
θα πρέπει να συστήσουν 
οι Δήμοι Επιτροπές Ενα-
σκήσεως «Αισθητικού» 
Ελέγχου;
 

Πρέπει να δημιουρ-
γήσουμε θεσμούς με 
συνέχεια. Όχι όπως στην 
Πολιτιστική πρωτεύουσα, 
όταν γεμίσαμε θέατρα, 
αλλά δεν μπορέσαμε να 
κρατήσουμε ούτε έναν 
θεσμό 

Συνέχεια στη σελίδα  22
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Συνέχεια από τη σελίδα  21

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 

το ΤΕΕ. 
Επίσης, θα πρέπει να οργανωθεί πανελλαδικά 
ένα γραφείο εύρεσης εργασίας από το ΤΕΕ και 
είναι πολύ σημαντικό να διαμορφωθεί το μητρώο 
των μηχανικών του εξωτερικού που έχει ήδη 
προτείνει ο Χ.Σπίρτζης.
Πιστεύω, επίσης, ότι στη σημερινή κρίση θα 
έπρεπε να γίνει πιο ορθολογική η οργάνωσή της 
δομής των υπηρεσιών και των οργάνων του ΤΕΕ 
πανελλαδικά.

n Και στο «Τεχνογράφημα»; Τι θα άλλαζες;
-Οι οικονομικές, κοινωνικές και επαγγελματικές 
συνθήκες έχουν πλέον αλλάξει πολύ και θεωρώ 
ότι αντίστοιχα πρέπει να αλλάξει και το «Τε-
χνογράφημα», να διαλέξει την ταυτότητα και τη 
μορφή του, το αν θα είναι ηλεκτρονικό ή έντυπο, 
γιατί θεωρώ ότι η σημερινή διττή μορφή του δεν 
εξυπηρετεί το σκοπό του. 
Αν είναι να μείνει ηλεκτρονικό, για παράδειγμα, 
πρέπει να εμπλουτιστεί με διάφορα links, αλλά 
και να λειτουργεί ως μέσο ενημέρωσης των μη-
χανικών για την επικαιρότητα που τους αφορά 
ανά 15ήμερο. 

n Η κρίση έχει κυριολεκτικά σαρώσει το επάγ-
γελμα του μηχανικού. Υπάρχει κάποια καλή 
πλευρά στο νόμισμα;
-Θεωρώ ότι η οικονομική κρίση πρέπει και μπο-
ρεί να μας αφυπνίσει, να μας κάνει να δούμε το 
επάγγελμα αλλιώς, γιατί και εμείς οι μηχανικοί 
έχουμε μερίδιο ευθύνης στην κατάσταση που δι-
αμορφώθηκε. 
Όσο δύσκολο κι αν φαίνεται στις παρούσες 
συνθήκες, πρέπει να μάθουμε να ξαναευχαρι-
στιόμαστε το επάγγελμά μας, την πρόκληση της 
ποιοτικής μελέτης, να ξεφύγουμε από το στενό 
«βγάζω άδεια-χτίζω». Να αναζητήσουμε νέα 
αντικείμενα, να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας, 
γιατί αυτό μπορεί να μας δώσει νέες επαγγελ-
ματικές προοπτικές, αλλά και νέες προσωπικές 
διεξόδους κόντρα σε αυτή τη μιζέρια.

n Πολλοί μηχανικοί έχουν ήδη γίνει κατ’ ανάγκη 
επαγγελματικοί μετανάστες. Υπάρχει τρόπος να 
ανακοπεί αυτό το ρεύμα φυγής, που «στραγγί-
ζει» την Ελλάδα από το δυναμικό της;
-Αφενός θα ήθελα να πω ότι δεν μου φαίνεται 
κακό –το αντίθετο μάλιστα- να κινείται κάποιος 
επαγγελματικά. Αφετέρου, πιστεύω ότι το ρεύ-
μα αυτό είναι δύσκολο να ανακοπεί, γιατί πολλά 
από τα πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν για να 
συμβεί κάτι τέτοιο, δεν αφορούν μόνο το ΤΕΕ, 
αλλά ευρύτερα την ελληνική πολιτική, οικονομία 
και κοινωνία. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε 
είναι να κρατήσουμε την επαφή με αυτούς που 
φεύγουν, τους οποίους –και τη γνώση που θα 
αποκτήσουν- η Ελλάδα μπορεί ν’ αξιοποιήσει 
μελλοντικά.

n Πιστεύεις ότι αυτοί που φεύγουν, θα γυρί-
σουν κάποτε;
-Αυτό εξαρτάται από την Ελλάδα… Εν αναμονή 
του τι θα γίνει και αφού δεν μπορούμε να δώ-
σουμε δουλειά σε όσους νέους έχουν μείνει, 
τουλάχιστον να τους δώσουμε όραμα. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα μπορούσε να κινητοποιήσει υπό 
τη σκέπη του όλους αυτούς τους νέους μηχανι-

κούς, που έχουν τη θέληση να κάνουν εθελοντι-
κώς πράγματα π.χ. για την πόλη τους, αλλά ως 
μεμονωμένα άτομα δεν διαθέτουν τόσο ισχυρό 
λόγο. 
Αν οι νέοι αυτοί ενεργοποιηθούν, ως κίνημα 
εθελοντισμού, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ, δεν θα 
ωφεληθεί μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά και η φωνή 
τους θα δυναμώσει και ίσως  τους ανοίξουν και 
πόρτες. 

n Είσαι αρχιτέκτονας σε μια πόλη με μεγάλη 
αρχιτεκτονική παράδοση, αλλά και μεγάλη αρ-
χιτεκτονική αμηχανία. Ποιο είναι το όνειρό σου 
για τη Θεσσαλονίκη;
-Ονειρεύομαι να κάνω ποδήλατο από το Αγγελο-
χώρι μέχρι τον Αξιό. Ονειρεύομαι μια πόλη που 
η εικόνα της –μέσω των αγαλμάτων της- δεν θ΄ 
αποτελεί πια αντιπαροχή προς τους διάφορους 
συλλόγους, που στήνουν ό,τι άγαλμα θέλουν. 
Εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα καλύτερα γλυπτά 
της Θεσσαλονίκης είναι αυτά του Ζογγολόπουλου. 
Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι η έμπνευση του 
γλύπτη δεν μπορεί να είναι προϊόν διαγωνισμού. 
Τα αγάλματα που σήμερα υπάρχουν στην πόλη θα 
ήταν πιο ενδιαφέρον, πιστεύω, να τοποθετηθούν 
όλα μαζί σε ένα οικόπεδο.

n Και τα οικόπεδα; Τα άδεια οικόπεδα της πό-
λης  τι πρέπει να γίνουν;
-Πιστεύω ότι όλα τα άδεια οικόπεδα πρέπει να 
αξιοποιηθούν, να φυτευθούν αλλά πάντα σε 
συνάρτηση με τον περιβάλλοντα χώρο τους. Για 
παράδειγμα δεν μου αρέσει ότι το οικόπεδο της 
Απελλού, όπου βρέθηκαν αρχαία, έχει μείνει 
κενό και έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο. Θα 
μπορούσε να γίνει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνι-
σμός για νέους αρχιτέκτονες
Και μιλώντας για αρχαιολογικούς χώρους… Οι 
αρχαιολογικοί χώροι της Θεσσαλονίκης να γί-
νουν επισκέψιμοι. Να γίνουν κομμάτι του δημό-
σιου χώρου.
Να σταματήσουμε να πλακοστρώνουμε κάθε 
ελεύθερο χώρο, ας αφήσουμε και λίγο χώμα. 
Να εξαφανίσουμε τις στρογγυλές τερατώδεις 
ζαρντινιέρες στα πεζοδρόμια, που ούτε φυτά 
περιέχουν στις περισσότερες περιπτώσεις, ούτε 
προσφέρουν κάτι στο αστικό πράσινο. 
Να οργανώσουμε τους κάδους. Δεν χρειάζεται 
κάθε πολυκατοικία νά‘χει τον κάδο μπροστά στην 
είσοδο της. Οι καινούριες πολυκατοικίες να προ-

βλέπουν χώρο για κάδους εντός τους.
Να ξανασχεδιάσουμε τον αστικό εξοπλισμό.
Να περιορίσουμε τα τραπεζοκαθίσματα. Αν κι 
εμένα με ενοχλεί κυρίως η αισθητική τους. Μή-
πως θα πρέπει να συστήσουν οι Δήμοι Επιτροπές 
Ενασκήσεως «Αισθητικού» Ελέγχου; 
Να σταματήσουν τα «πανωσηκώματα» στα διατη-
ρητέα. Το θέμα δεν είναι απλά να διατηρηθεί ένα 
κτήριο, αλλά να έχει σωστό αποτέλεσμα. Πρέπει 
να νομοθετηθούν ειδικές προδιαγραφές. 
Να αξιοποιηθούν οι ακάλυπτοι των πολυκατοι-
κιών και να προχωρήσουν τα φυτεμένα δώματα 
στα δημόσια κτίρια και τα σχολεία. Φαντάζεσαι 
μία πόλη με φυτεμένες ταράτσες και μπαλκόνια. 
Μία πόλη κήπο…. 
Για να αλλάξει η εικόνα της πόλης φτάνουν και οι 
μικρές παρεμβάσεις, χωρίς χρήμα…

n Ποια πιστεύεις ότι είναι η εταιρική ταυτότητα, 
το brand με το οποίο η Θεσσαλονίκη πρέπει να 
προβάλλεται στο εξωτερικό;
-Πληθυσμιακά, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη 
πολυπολιτισμική, η οποία όμως δεν εκφράζε-
ται ως τέτοια. Ο τουρισμός προς τη Θεσσαλονί-
κη προέρχεται από τα Βαλκάνια, ΝΑ Μεσόγειο, 
η Θεσσαλονίκη δεν είναι Αθήνα. Ίσως λοιπόν 
πρέπει επιτέλους να αναδείξουμε όλους αυτούς 
τους ανθρώπους που μετανάστευσαν και πολλοί 
από τους οποίους ήρθαν στην Ελλάδα με πτυχία, 
επιστήμονες, να τους ενσωματώσουμε στην κοι-
νωνία μας και να αξιοποιήσουμε/προβάλουμε 
αυτόν ακριβώς τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα 
της πόλης. 
Να δημιουργήσουμε θεσμούς με συνέχεια. Όχι 
όπως στην Πολιτιστική πρωτεύουσα, όταν γε-
μίσαμε θέατρα, αλλά δεν μπορέσαμε να κρατή-
σουμε ούτε έναν θεσμό που να συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα.

n Μιλώντας νωρίτερα για άδεια οικόπεδα, σκέ-
φτηκα και τα υγιή ταμεία που κινδυνεύουν να 
μείνουν άδεια, όπως το πρώην ΤΣΜΕΔΕ…
Απαράδεκτη η αύξηση των εισφορών και μάλιστα 
τόσο μεγάλη από ένα υποτίθεται υγιές ταμείο.
Η Τράπεζα Αττικής να δημιουργήσει πρόγραμμα 
διευκόλυνσης των μηχανικών και να χρηματοδο-
τήσει καινοτόμες ιδέες.

n Αισιόδοξη ή απαισιόδοξη; Γενικώς…
-Αισιόδοξη. Τουλάχιστον προσπαθώ να είμαι… n



ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτέκτων για εσωτερικός συνεργάτης 
σε τεχνικό γραφείο. Γνώση Γ.Ο.Κ., CAD, 
φωτορεαλισμό. Βιογραφικό email: 
ankirit@hotmail.com. 
Αρχιτέκτων από εταιρεία κατασκευής 
ειδών παιδικής χαράς, της Νέας Σάντας 
Κιλκίς. Γνώση σχεδιαστικών προγραμ-
μάτων παρουσίασης – 3D. Βιογραφικό 
email: parcotek@otenet.gr. 
Αρχιτέκτων  από εταιρεία. Εργασιακή 
εμπειρία σε τεχνικά έργα. Γνώση άπται-
στων Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), άδεια 
οδηγήσεως αυτοκινήτου. Βιογραφικό 
email: crawford@crawford.gr.
Αρχιτέκτων ως εξωτερικός συνεργάτης 
εταιρείας, για το ειδικό τμήμα τεχνικών 
συμβούλων. Ηλικία έως 40 ετών, Εμπει-
ρία στην επίβλεψη κτιριακών έργων. 
Γνώση άπταιστων Αγγλικών και δυνατό-
τητα ταξιδιών στο εξωτερικό. Βιογραφι-
κό email: ad@ktirio.gr.
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός 
από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε. στο Ηρά-
κλειο Κρήτης, ως υπεύθυνος operations 
manager. Ηλικία άνω 40 ετών, ο οποίος 
να έχει εκτελέσει και παραδώσει με το 
κλειδί ιδιωτικά έργα, αντιπαροχές, ως 
επιχειρηματίας κατασκευαστής. Βιο-
γραφικό email: per@ktirioae.gr. 
Ηλεκτρολόγος από κατασκευαστική 
εταιρεία. Διετή εμπειρία σε μελέτη, 
σχεδίαση φωτοβολταϊκών  συστημάτων. 
Βιογραφικό Τηλ 2310 528239, email: 
info@renel.gr. 
Ηλεκτρολόγος  από κλωστοϋφαντουρ-
γική εξαγωγική επιχείρηση για το τμή-
μα παραγωγής. Βιογραφικό Τηλ 2310 
683392, email: union3fa@otenet.gr
Ηλεκτρολόγος από ιταλική εταιρεία. 
Εμπειρία στο αντικείμενο των φω-
τοβολταϊκών. Βιογραφικό στα Αγγλι-
κά με φωτογραφία email: Greece@
leainnovazione.it. 
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία κατασκευ-
ής φωτοβολταϊκών έργων, για Design 
Engineer. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, 
σχεδιαστικών προγραμμάτων και δυνα-
τότητα εργασίας εκτός έδρας. Βιογραφι-
κό Τηλ - Fax 2310 481120, email: info@
dienergia.gr. 
Ηλεκτρολόγος ως εξωτερικός συνερ-
γάτης εταιρείας, για το ειδικό τμήμα 
τεχνικών συμβούλων. Ηλικία έως 40 
ετών. Εμπειρία στην επίβλεψη κτιρια-
κών έργων. Γνώση άπταιστων Αγγλικών 
και δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό. 
Βιογραφικό email: ad@ktirio.gr.
Ηλεκτρολόγος για το σχεδιασμό του 
ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού και των 
τεχνικών εγκαταστάσεων για βιομηχανι-
κά και δημόσια κτίρια. Γνώση και εμπει-
ρία στο τομέα των τεχνικών των κτιρια-
κών κατασκευών. Γνώση Γερμανικών σε 
επίπεδο Β1. Ο χώρος εργασίας είναι στη 
Γερμανία. Τηλ 697 6082291. Υπόψη κας 
Μαρίας Τσούκη.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από τε-
χνικό γραφείο Η/Μ μελετών, κατασκευ-
ών στην Κατερίνη. Γνώση AutoCAD. 
Επιθυμητή γνώση 4Μ FINE, PVSYST, 
PVSOL. Βιογραφικό Τηλ 23510 29777, 
email: vbatalas@gmail.com. 
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. 
Γνώση και εμπειρία στην διδασκαλία των 
προγραμμάτων: web design, 3d studio 
max, φωτοβολταϊκών μελετών. Βιογρα-
φικό email: seminaria97@gmail.com. 
Μηχανικός από Juwi Ελλάς Α.Ε., δρα-
στηριοποιείται στην ανάπτυξη, τον σχε-
διασμό, την κατασκευή και την συντή-
ρηση φωτοβολταϊκών έργων με έδρα 

τη Θεσσαλονίκη, για Construction και 
Maintenance Manager Για περισσό-
τερες πληροφορίες που αφορούν τη 
θέση καθώς και για τον τρόπο αίτησης, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.juwi.
gr/stadiodromia. (2)
Μηχανικός ή Αρχιτέκτων Τοπίου για 
εποχική απασχόληση σε επαρχιακό θέ-
ρετρο στη Κρήτη. Γνώση άπταιστων Αγ-
γλικών, Η/Υ, σχεδίαση 2D - 3D. Βιογρα-
φικό email: gontas1eng@gmail.com. 
Μηχανικός Η/Υ, από κλωστοϋφαντουρ-
γική εξαγωγική επιχείρηση για το τμή-
μα παραγωγής. Βιογραφικό Τηλ 2310 
683392, email: union3fa@otenet.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής για συ-
νεργασία κατασκευής και διαχείρισης 
γνωστού ιστότοπου. Γνώση δημιουρ-
γίας δυναμικών ιστοσελίδων. Τηλ 694 
5157564. 
Μηχανολόγος γυναίκα από εισαγωγι-
κή εταιρεία στο Κορωπί. Βιογραφικό 
email: ceramet@otenet.gr.
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. 
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για 
ανελκυστήρες και για αναβατόρια,  . Τηλ 
697 6800825.
Μηχανολόγος από τεχνικό γραφείο 
για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 
254437, 2310 279100, email: tech.
grafeio@gmail.com. 
Μηχανολόγος από κλωστοϋφαντουργική 
εξαγωγική επιχείρηση για το τμήμα πα-
ραγωγής. Βιογραφικό Τηλ 2310 683392, 
email: union3fa@otenet.gr. 
Μηχανολόγος από ενεργειακή εταιρεία. 
Εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή 
φωτοβολταϊκών  πάρκων μέσης τάσης 
ισχύος τουλάχιστον 2MW. Βιογραφικό 
Fax 211 1827390, email: gdrosou@
greenprogress.gr. 
Μηχανολόγος από νορβηγική εταιρεία 
πετρελαίων στην Νορβηγία. 5ετή επαγ-
γελματική εμπειρία. Γνώση άπταιστων 
Αγγλικών. Εμπειρία σε τεχνολογία σω-
ληνώσεων επιθυμητή. Βιογραφικό στα 
Αγγλικά, email: engineetsinnorway@
gmail.com. 
Ναυπηγός Μηχανικός από ναυπηγική 
τεχνική εταιρεία, για το τμήμα επιθεω-
ρήσεων πλοίων με χρήση παχυμετρητών 
υπερήχων, για Διευθυντή Τμήματος. 
Ηλικία έως 45 ετών, Γνώση Αγγλικών, Η/
Υ, δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό, 
προϋπηρεσία 3 ετών. Βιογραφικό email: 
ngp1@otenet.gr. 
Ναυπηγός Μηχανικός ή Μηχανολόγος 
ή Ηλεκτρολόγος από μελετητικό γρα-
φείο. Γνώση Αγγλικών, σχεδιαστικών 
πακέτων (ACAD κλπ.). δυνατότητα ερ-
γασίας στο εξωτερικό (Ευρώπη , Ασία). 
Επιθυμητή εμπειρία μελετών κλιματι-
σμού – Αερισμού. Βιογραφικό email: 
ahce@ath.forthnet.gr. Υπόψη :Θ.Κ. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γρα-
φείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 
2310 254437, 2310 279100, email: tech.
grafeio@gmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός για εσωτερικός 
συνεργάτης σε τεχνικό γραφείο. Γνώση 
Γ.Ο.Κ., CAD, φωτορεαλισμό. Βιογραφικό 
email: ankirit@hotmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία 
μελετών, κατασκευών, για συνεργασία. 
Γνώση στατικών προγραμμάτων της σει-
ράς Cubus (static stahl, fagus). Βιογρα-
φικό email: info@salvan.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία. Ερ-
γασιακή εμπειρία σε τεχνικά έργα. Γνώ-
ση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), 
άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου. Βιογρα-
φικό email: crawford@crawford.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός ως εξωτερικός 
συνεργάτης εταιρείας, για το ειδικό τμή-

μα τεχνικών συμβούλων. Ηλικία έως 40 
ετών, Εμπειρία στην επίβλεψη κτιρια-
κών έργων. Γνώση άπταιστων Αγγλικών 
και δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό. 
Βιογραφικό email: ad@ktirio.gr.
Πολιτικός Μηχανικός για συνεργασία 
με ευρωπαϊκή εταιρεία σε έργο του εξω-
τερικού. 10ετή εμπειρία σε επίβλεψη 
- μελέτη φραγμάτων και ταμιευτήρων, 
με ειδίκευση σε θέματα επιχωμάτων. 
Βιογραφικό email: info@istria.gr. 
Τοπογράφος Μηχανικός για εργοδη-
γός, για έργο εντός Θεσσαλονίκης. Τηλ 
2310 887340, Fax 2310 888011, email: 
ikoukbio@yahoo.gr
Χημικός Μηχανικός από κλωστοϋφα-
ντουργική εξαγωγική επιχείρηση για 
το τμήμα παραγωγής. Βιογραφικό Τηλ 
2310 683392, email: union3fa@otenet.
gr. (07020802)
Test Engineer based in Amsterdam, 
Code: GRC / 5165, Qualifications: 
Bachelor or Master Degree in 
electronics engineering, applied 
physics, mechanical engineering 
or aerospace engineering with 1 - 3 
years of experience. (Background in 
mechatronics would be ideal) Past 
working experience preferably in a 
high-tech production environment, 
e.g. electronics, ict hardware, aircraft 
construction, precision engineering or 
maintenance. Affinity with both testing 
as well as assembling is necessary. 
Testing of hig
Senior Cost Estimator based in 
Rotterdam, the Netherlands. Code: 
GRC / 5169. Job Description:  The 
cost estimator independently 
prepares an accurate cost budget and 
initial formulation of the technical 
qualifications and compilation of 
the tender submission documents 
based on the specifications and 
work drawings made available by 
the client. Qualifications: Bachelor’s 
degree in Mechanics or Shipbuilding. 
• Used to working in teams, with 
a service providing and flexible 
attitude. • Experience in ship building 
(maintenance or repair). • Knowledge 
of estimating and cost structures. • 
Knowledge of computer programme. 
• Preferred age 40-50 Skills: Highly 
motivated person with excellent 
communication skills. Ability to work 
under pressure with flexibility. 
Superintendent Engineer based in 
Rotterdam, the Netherlands. Code: 
GRC / 5163. Job Description:  Providing 
technical service and troubleshooting 
for its engines on seagoing vessels, 
and giving technical advice in form of 
follow-up to previously visited vessels 
as well as engine related support 
to company’s clients. Extensive 
travelling abroad The core business 
includes: Trucks, Diesel Engines, 
Turbo Machines and Industrial 
Services. Frequent travelling out of 
the Benelux Qualifications: A qualified 
marine engineer with at least 5 years 
experience and excellent knowledge 
of: • two stroke and/or • four stroke 
engines and/ or • Electronic and 
pneumatic systems. Fluent spoken 
and written English skills are required, 
as well as being a strong Team player 
and the ability to travel at short notice. 
Skills: Highly motivated person with 
excellent communication skills. Ability 
to work under pressure. Annual Wage: 
Max 60000 € 
Mechanical (Construction) Engineer 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
based in The Netherlands. Code: 
GRC / 5172. Job Description: Make 
(fine-) mechanical designs, sketches 
and provide details regarding specific 
requests. Validate the concepts 
design using calculations. Design and 
drawing 3D-drawing programs (solid 
edge).Make construction drawings in 
2D. Support the production process 
internally or with suppliers. You are 
involved in the complete process: 
from idea to complete product. 
Direct feedback between theory and 
practice. Qualifications: Bachelor 
or Masters Degree as a Mechanical 
Engineer. Preferably 3 years relevant 
experience in “fine mechanics” (for 
example experience in working for an 
instrument maker). Also candidates 
with a mechatronic background 
are interesting. Strong theoretical 
knowledge (formulas).Candidate 
will have to be able to turn an idea, 
trough a 3D and 2D drawings into 
reality (candidate will need to show a 
portfolio).Skills: Candidate will have 
to relocate to the Netherlands with a 
long term intention. Communicative 
– proactive - assertive

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

Αρχιτέκτων Γνώση AutoCAD 2D, 3D για 
συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, 
εταιρεία. Τηλ 690 8720544. 
Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος με σχετι-
κή εμπειρία, για συστέγαση σε γραφείου 
Πολιτικού Μηχανικού, και Αρχιτέκτονα. 
Τηλ 697 4490689. 
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1996, με ειδί-
κευση στην ενέργεια και το περιβάλλον . 
Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών. 
για εργασία σε τεχνική εταιρεία , τεχνικό 
γραφείο. Τηλ 2310 272211. 
Μηχανολόγος με πολυετή εμπειρία στη 
βιομηχανία. Γνώση Τεχνικού Ασφαλείας, 
Συμβούλου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 
9001 και ISO 14001, ΜΕΚ Α’ ηλεκτρο-
μηχανολογικά, υδραυλικά υπό πίεση, 
βιομηχανικά – ενεργειακά. Τηλ 23920 
64751, 693 6393229, email: dkoptsis@
teemail.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός με μελετητικό 
πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 8 Στατι-
κά και στην κατηγορία 7 Υδραυλικά, για 
συνεργασία ή για στελέχωση μελετητι-
κής εταιρείας. Τηλ 693 9475481. 
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ) / (ΕΔΕ) 
30ετή εμπειρία στην έκδοση οικοδομι-
κών αδειών, νομιμοποιήσεις αυθαιρέ-
των, ενεργειακές μελέτες, τοπογραφι-
κές εργασίες, επιβλέψεις εργασιών με 
επισταμένη επίβλεψη, για εργασία ως 
εργοταξιακός για την Ελλάδα ή το εξω-
τερικό. Τηλ 697 4428152. 
Τοπογράφος Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 
2009. με έδρα την Θεσσαλονίκη και Λά-
ρισα, με πλήρη εξοπλισμό πεδίου (GPS, 
Total Station), με εμπειρία στην σύνταξη 
εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμ-
μάτων (ΕΓΣΑ’87), έκδοση οικοδομικών 
αδειών, για εκπόνηση τοπογραφικών 
εργασιών (τακτοποίηση αυθαιρέτων, 
συμβολαιογραφικές πράξεις, βεβαι-
ώσεις) για συνεργασία με Πολιτικούς 
Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες. Τηλ 697 
9775833, 697 8246829.

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  Αντικαταθλιπτικά...

 04
n  Προσωρινή αναστολή 

λειτουργίας υπηρεσιών 
ΤΕΕ/ΤΚΜ

n   Πλέγμα δράσεων για 
την έξοδο από την κρίση 
προτείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ

 05
n  Σεμινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ-

ΕΒΕΘ για τους διεθνείς 
διαγωνισμούς

n  Δωρεάν μελέτες για τα 
ιστορικά κτήρια που 
κάηκαν στην Αθήνα

 06
n  Ενδιαφέρουν

 17
n     Το προεδρικό διάταγμα 

χρήσεων

 18
n     Μείωση εγγυημένων τιμών 

στα φωτοβολταϊκά

 19
n     Από 1/3 οι αιτήσεις για τους 

ελεγκτές δόμησης
n     Μείωση οργανικών 

μονάδων ΥΠΕΚΑ κατά 40% 
με το νέο οργανόγραμμα

n     Παράταση της προθεσμίας 
δηλώσεων αυθαιρέτων

 20-23
n   Βίκυ Παπαγεωργίου 

«Νιώθω τυχερή που δούλεψα  
για το ΤΕΕ...»

 23
n  Ζητείται

 08
n  Οι πολιτιστικές 

πρωτεύουσες της κρίσης

 10
n  Τα όμορφα κτίρια όμορφα 

καίγονται

 11
n  We are all Greeks

 12-13
n  Φωτογραμμετρικές 

αποτυπώσεις με 
τρισδιάστατο σαρωτή

 14
n  Με μία ματιά

 16
n   Συλλογικά-Παραταξιακά


