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Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM*
Aίθουσες

Kαθημερινή
πρωί ή απόγευμα

Kαθημερινή
όλη μέρα

Σάββατο-Kυριακή
πρωί ή απόγευμα

Σάββατο-Kυριακή
όλη μέρα

Aμφιθέατρο

400,00 A

500,00 A

500,00 A

700,00 A

Φουαγιέ

200,00 A

300,00 A

330,00 A

500,00 A

* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος
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EDITORIAL
Μη βγει ο ΝΟΚ …. άουτ
«Εις νόμος απαιτείται εις αυτήν τη χώραν, ο οποίος να επιτάσσει
την εφαρμογήν όλων των υπολοίπων νόμων».
Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τον παραπάνω αφορισμό του
Εμμανουήλ Ροΐδη (1836-1904), αλλά ένα είναι σίγουρο: ότι το θέμα που θίγει
ο συγγραφέας της «Πάπισσας Ιωάννας», αυτό της εφαρμογής των νόμων στην
Ελλάδα, ήταν, είναι και πιθανότατα θα συνεχίσει να είναι στο μέλλον- μια (ή
μάλλον «η») μεγάλη πληγή για τη χώρα.
Διαχρονικότατη ελληνική πατέντα: οι κανονισμοί και οι νόμοι υπάρχουν για να
καταλύονται και να παραβιάζονται από τους έχοντες τη δυνατότητα (και δεν
μιλάμε μόνο για το κεφάλι του ψαριού, αλλά για μια τακτική, που φτάνει μέχρι
την ουρά του).
Δείτε για παράδειγμα, το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ) του 1985, που
ως προς τα αποτελέσματά του, στην πράξη θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί
αποτυχημένος. Ο νόμος αυτός είχε στοιχεία, που αν εφαρμόζονταν στην πράξη, η ελληνική πόλη και αρχιτεκτονική θα μπορούσαν σήμερα να είναι πολύ
διαφορετικές.
Μεταξύ άλλων, προέβλεπε τη δημιουργία του ενεργού οικοδομικού τετραγώνου και των ημιυπαίθριων χώρων, στοιχείων κατάλληλων για το μεσογειακό
κλίμα και τοπίο, τα οποία προσδίδουν και χάρη εκτός από λειτουργικότητα.
Στην αρχή, κάτι πήγε να γίνει, αλλά όταν οι έλεγχοι χαλάρωσαν μέχρι εξαφανίσεως και η αυτοσυγκράτηση έλειψε –λόγω μη εφαρμογής του νόμου, φυσικά- καταλήξαμε με τους γνωστούς ακάλυπτους, που καταλύουν κάθε έννοια
αισθητικής και με τα γνωστότερα σπίτια-«κουτιά», χάριν της προσθήκης 10 ή
20 τετραγωνικών (στην καλύτερη περίπτωση) στο σαλόνι του Έλληνα.
Η εισαγωγή αυτή, περί ενός θέματος για το οποίο έχει ξοδευτεί πολύ μελάνι,
έγινε ενόψει της εφαρμογής του νέου οικοδομικού κανονισμού. Ο κανονισμός, που ήδη βαφτίστηκε ατύπως ΝΟΚ, παρουσιάζει μεν αρκετά θετικά
στοιχεία, αλλά αν δεν εφαρμοστεί, οι καλές προθέσεις θα βγουν νοκ άουτ.
Και τότε αλί εις διπλούν, γιατί καλά τα «τέλη» -σαν αυτά της τακτοποίησης
των ημιυπαίθριων- που βοηθούν το κράτος σε ώρα οικονομικής ανάγκης,
αλλά κάποτε πρέπει επιτέλους να μεριμνήσουμε για να μπει τέλος στην εικόνα «άρπα-κόλλα» αυτής της χώρας, στην πελατειακή λειτουργία του κράτους
και στην «πάρ΄ τα όλα αφού μπορείς» νοοτροπία των πολιτών της.
Ο ΝΟΚ, λοιπόν, υπόσχεται βελτίωση της ποιότητας ζωής με προβλέψεις
όπως η ενθάρρυνση της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής «απελευθερώνει»
την αρχιτεκτονική, αφήνοντας για πρώτη φορά περιθώρια για μια πιο ελεύθερη αντίληψη κατά το σχεδιασμό και δημιουργία μιας κατασκευής και δίνει
σημαντικά κίνητρα.
Παράλληλα, βοηθάει στη δημιουργία ελεύθερων χώρων, αφού περιλαμβάνει
διατάξεις για την αποσυμφόρηση πυκνοδομημένων περιοχών με διάθεση
εκτάσεων σε κοινή χρήση, συνένωση οικοπέδων για δημιουργία μεγαλύτερων
αυλών και «απόσυρση» παλαιών κτηρίων.
Ωστόσο, για να γίνουν τα παραπάνω σωστά, επιβάλλεται σαφήνεια και απλότητα στη διατύπωση των διατάξεων, καθώς και τακτικοί και αυστηροί έλεγχοι για την εφαρμογή τους –δεν θα βαρεθούμε να το λέμε.
Για παράδειγμα, αμφίβολο είναι κατά πόσον θα εξυπηρετηθούν οι προβλεπόμενοι στόχοι με τις επιμέρους διατάξεις που εισάγονται, τους χρησιμοποιούμενους μαθηματικούς τύπους, τους νέους ορισμούς και τις ειδικές περιπτώσεις και παρεκκλίσεις, που δημιουργούν ένα «κουβάρι».
Θα πρέπει να επανεξεταστεί η έμμεση αύξηση της δόμησης και του όγκου
του κτηρίου, καθώς και η απαγόρευση της διάσπασης όγκου εκτός σχεδίου.
Εξάλλου, εξακολουθεί να μην επιλύεται το πρόβλημα της αλληλεπικάλυψης
αρμοδιοτήτων στα παραδοσιακά και διατηρητέα κτήρια.
Παρά τα «πλην» τους, οι μέριμνες του ΝΟΚ, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα από τους νόμους για τις άδειες δόμησης και τα αυθαίρετα, δημιουργούν
σταδιακά ένα πλέγμα μέτρων, που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό δομημένο περιβάλλον.
Για παράδειγμα, θετική είναι η πρόβλεψη (που εισήχθη στο νόμο για τις άδειες δόμησης), περί ελέγχου της κατασκευής σε τρεις φάσεις, από διαφορετικό
ελεγκτή, επιλεγμένο τυχαία με κλήρωση, για καθεμία από αυτές.
Η πρόβλεψη αυτή, σε συνδυασμό με την υποχρέωση που επιβάλει ο νόμος
4030/2011, περί υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων, περιορίζουν σημαντικά –έως και εκμηδενίζουν- τη δυνατότητα …ατοπημάτων, από πλευράς (ασυνείδητου ή ελλιπώς ενημερωμένου) ιδιοκτήτη,
(ασυνείδητου) εργολάβου,(ασυνείδητου) μηχανικού.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα επανέλθει σύντομα στο θέμα του νέου ΓΟΚ, με την παρουσίαση σχετικής αναλυτικής εργασίας και κειμένου θέσεων και προτάσεων. n

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/TKM
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος
για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων στην
Ελλάδα, ζητά από το ΥΠΕΚΑ το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ώστε
να ενσωματώνονται σε αυτό οι εξής τρεις βασικές
αλλαγές/μέριμνες:
-Να εφαρμόζεται συντελεστής δόμησης άμεσος
αριθμητικός (για λόγους που εξηγούνται παρακάτω)
-Να μην επιτρέπεται η κατάτμηση γηπέδων διπλάσιων του ανώτατου ορίου αρτιότητας του ΠΔ,
μετά την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
-Να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου,
προώθησης και έγκρισης του πολεοδομικού
σχεδιασμού.
Οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ βασίζονται στο πόρισμα της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, που μελέτησε το θέμα και
κατέληξε στο κείμενο που ακολουθεί:

στους αγροτικούς οικισμούς απαιτούνται εκτός
της κατοικίας και χώροι για αγροτικές εργασίες
(μηχανήματα, αποθήκες), όριζε κλιμακωτό ΣΔ
(από 1,6 έως 0,4), με μέγιστη δόμηση τα 400 τ. μ.
Οι όροι αυτοί δόμησης ήταν εξ’ αρχής υπερβολικοί, συγκρινόμενοι με διατάγματα της ίδιας εποχής, για τους αστικούς οικισμούς (μέγιστος ΣΔ
επεκτάσεων 0,8) και τους οικισμούς Β κατοικίας
(μέγιστος ΣΔ επεκτάσεων 0,4).
Με το ΠΔ 20/30-08-85 συμπληρώθηκε το θεσμικό
πλαίσιο για τους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων
δίνοντας τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού στους οικισμούς αυτούς.
Σε κάθε περίπτωση η όλη αυτή διαδικασία αντιμετωπίζονταν στα πλαίσια της Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης της χώρας απλά ως ένα μεταβατικό
στάδιο για να συνεχίζεται απρόσκοπτα η δόμηση
μέχρι την κανονική πολεοδόμηση των οικισμών
αυτών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η πολεοδόμηση θα λάμβανε υπ’ όψη της και θα προσαρn Iστορικό
μοζόταν στις ιδιαιτερότητες κάθε οικισμού -όπως
Οι κάτω των 2.000 κατοίκων οικισμοί αποτελούν αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω- διορθώνοντας
την συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών οικι- και τις προχειρότητες της οριοθέτησης και τους
σμών που (κατοικούμενοι, φθίνοντες ή και εγκα- γενικούς όρους δόμησης του ΠΔ. Στα 25 χρόνια
ταλελειμμένοι) ανέρχονται σε 5-6.000. Είναι οικι- που πέρασαν, το θεσμικό πλαίσιο ενεργοποιήθησμοί δομημένοι με διαφορετικό τρόπο για λόγους κε ως προς τη δόμηση εντός των ορίων, δημιουριστορικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγρα- γώντας ενίοτε προϋποθέσεις οικοδομησιμότητας
φικούς, γεωλογικούς, κ.λ.π. Οικισμοί παράλιοι, στα όρια της νομιμότητας σε εφαρμογή των παρ. 3
ορεινοί, πεδινοί, αξιόλογοι, αδιάφοροι, στάσιμοι, και 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 24-4/3-5-85.
νησιωτικοί, πυκνοδομημένοι, αραιοδομημένοι με Η στόχευση και το πλαίσιο έγινε περισσότερο προδιάφορα ιδιοκτησιακά καθεστώτα για εθιμικούς φανές ότι εξυπηρετούσε την υπερεκμετάλλευση
και οικονομικούς λόγους.
της δόμησης των γηπέδων κυρίως σε οικισμούς
Το σύνολο των οικισμών αντιμετωπίζονται θεσμι- περιαστικούς και παραλιακούς αδιαφορώντας για
κά ως προς τους όρους δόμησής τους σύμφωνα με το πολεοδομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ανατο ΠΔ της 24-4/3-5-85, ΦΕΚ 181Δ’. Η ουσιαστική πτύσσονταν. Η αδιαφορία της Πολιτείας για την
παρέμβαση του θεσμικού αυτού πλαισίου ήταν η εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με
έννοια της οριοθέτησης των οικισμών με ένα ενι- στόχο την άμεση πολεοδόμηση των οικισμών αυαίο και σαφή τρόπο, όπως ορίζονταν στα άρθρα τών ώστε να οργανωθούν με τάξη και αρχές, απλά
2, 3, 4 του ΠΔ, επικαλύπτοντας όλες τις αντίστοι- ερμηνεύεται ότι υπάκουε παθητικά (στην καλύτεχες περιπτώσεις ορίων οικισμών. Έχοντας λοιπόν ρη περίπτωση) στις επιλογές της ξέφρενης ανάόριο οικισμού (οιονεί όριο σχεδίου πόλης) και πτυξης της αγοράς δομημένου περιβάλλοντος.
όρους δόμησης εντός αυτού, μπορούσαν οι μικροί
οικισμοί της χώρας να εξυπηρετήσουν άμεσα τις n Κριτική και προτάσεις
στεγαστικές ανάγκες των κατοίκων τους.
Το ΥΠΕΚΑ με τις Εγκυκλίους 1 και 3 του 2010 προσπάθησε ανεπιτυχώς να οργανώσει τις συνθήκες
Η πλειοψηφία των οικισμών αυτών οριοθετήθηκε για την πολεοδόμηση των μικρών οικισμών. Με το
με αποφάσεις Νομάρχη στα τέλη της δεκαετίας Ν.3937/2011 πρότεινε μια λύση μερικής πολεοτου ‘80. Η οριοθέτηση στις περισσότερες περιπτώ- δόμησης του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων
σεις περιέλαβε τόσο το συνεκτικό (πολεοδομημέ- την οποία -ως συνήθως- άφησε μισοτελειωμένο (πχ διανομές) ή μη πολεοδομημένο προ του ’23 νη χωρίς την έκδοση των σχετικών Υπουργικών
τμήμα του κάθε οικισμού και περιβάλλουσα αυτό Αποφάσεων (για τις προδιαγραφές και τον τρόπο
ζώνη με τα διάσπαρτα κτίσματα αλλά και γη ικανή σύνταξης των τοπογραφικών) .
(κατά τις τότε εκτιμήσεις) για να ικανοποιήσει τις Αντί αυτών, με το υπό σχολιασμό Π.Δ τροποποιοικιστικές ανάγκες των κατοίκων. Με τις ίδιες ή εί τους όρους δόμησης εντός των ορίων των οισυμπληρωματικές αποφάσεις ορίστηκαν αρτιότη- κισμών αυξομειώνοντάς τους κατά περίπτωση
τες και όροι δόμησης για τους οικισμούς αυτούς. θεσμοθετώντας πάλι μια «οριζόντια» νομοθετική
Η διαδικασία της οριοθέτησης που διεκπεραιώ- ρύθμιση που δεν πρόκειται να οδηγήσει στη λύση
θηκε από κάθε Νομαρχία χωριστά υπήρξε άνιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες
ως προς τα κριτήρια και τα αποτελέσματα, μια που οικισμοί της χώρας μη αποδεχόμενο ότι η αντιαλλού επικράτησε πνεύμα περιορισμού των εκτά- μετώπιση με πολεοδομήσεις είναι η μόνη πραγσεων και της δόμησης στα απολύτως απαραίτη- ματική λύση.
τα, και αλλού εγκρίθηκαν οριοθετήσεις μεγάλων Προφανώς με τα σημερινά δεδομένα, οι ισχύεκτάσεων και «απλόχεροι» όροι δόμησης. Το οντες όροι δόμησης που π.χ. για οικόπεδα των
Π.Δ αυτό αντιμετώπιζε ένα αχαρτογράφητο τοπίο 300,0 τμ που περιλαμβάνουν τμήματα με Σ.Δ. 1,6
εφαρμογής σε χιλιάδες οικισμούς πολύ διαφορε- και μέγιστη δόμηση τα 400 τ. μ. είναι υπερβολιτικούς μεταξύ τους, με άγνωστα πραγματικά κτη- κοί στις περισσότερες περιπτώσεις των μικρών
ματογραφικά χαρακτηριστικά, στην προσπάθειά οικισμών.
του να καταστήσει επαρκώς οικοδομήσιμα και Κάθε είδους επιλογές για αυξομειώσεις της
τα μικρότερα οικόπεδα, αλλά και θεωρώντας ότι δόμησής τους, ανάδειξης και αναβάθμισης του

οικιστικού ιστού τους, καταγραφής και υποχρεωτικής επιβολής μορφολογικών στοιχείων και
κανόνων κατά τη δόμησή τους, μεγέθους ορίων
και προγραμματικού τους μεγέθους καθώς και
της ανάπτυξή τους είναι κύρια στοιχεία του πολεοδομικού σχεδιασμού και μόνο δια μέσω αυτού
αντιμετωπίζονται συνολικά.
Αναλυτικά, θεωρούμε ότι:
• Η επιβολή προσώπου ως στοιχείου αρτιότητας
είναι μεν στη σωστή κατεύθυνση αλλά σε καμία
περίπτωση δεν αντιμετωπίζει την έννοια και το
περιεχόμενο της 1828/2008 απόφασης του ΣτΕ.
• Η μείωση του ποσοστού κάλυψης από 70% σε
60% δεν επιφέρει καμία ουσιαστική αλλαγή.
• Η μείωση της δόμησης στις περιπτώσεις γηπέδων έως 700 τ.μ. θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή
(δόμηση 240 + 40 τ.μ. αντί 400 τ.μ.) εάν εξυπηρετούσε την έννοια της αναλογικότητας στη δόμηση
λόγω μεγέθους των γηπέδων και όχι σε τυχαίες
αριθμητικές επιλογές. Περιπτώσεις που η διαφορά 1 τ.μ. στα 700 τ.μ. μεταξύ δύο γηπέδων να επιτρέπει 120 τ.μ. διαφορά δόμησης, δεν μπορούμε
να αντιληφθούμε τι εξυπηρετούν.
• Η προσπάθεια επιβολής όρων δόμησης αυξημένης περιοριστικότητας στην εφαρμογή τους, όπως
στον τρόπο υπολογισμού του ανώτατου ύψους,
οδηγεί σε υπερβολές όπως του ότι οι υπόγειοι
χώροι να μην εξέχουν του φυσικού εδάφους.
• Προτάσεις κανονιστικές, όπως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό και
τα αποτελέσματά του, ούτε να αυξομειώσουν τις
επιλογές των ιδιοκτητών γης για κατάτμηση των
γηπέδων.
• Παράλληλα οι οριζόντιες ρυθμίσεις του για
ογκοπλαστικές επιλογές υπερβαίνουν τα όρια
αναφοράς και ευθύνης παρόμοιων κανονιστικών
διαταγμάτων.
Σε κάθε περίπτωση ζητείται από το ΥΠΕΚΑ να
τροποποιήσει το ΠΔ ώστε:
• Να εφαρμόζεται Σ.Δ. άμεσος αριθμητικός
ώστε να συνυπάρχει με την έννοια του Μ.Σ.Δ. του
Ν.2508/97 εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την έννοια
της προαναφερθείσας αναλογικότητας.
• Να μην επιτρέπεται η κατάτμηση γηπέδων διπλασίων του ανωτάτου ορίου αρτιότητας του ΠΔ
μέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού.
• Να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες ελέγχου, προώθησης και έγκρισης του πολεοδομικού σχεδιασμού αναλαμβάνοντας ουσιαστικές πρωτοβουλίες
που θα καταστήσουν τη Διοίκηση επιχειρησιακή
και αποτελεσματική τόσο στον οργανωτικό της
ρόλο όσο και τον αντίστοιχο καθοδηγητικό.
Συμπέρασμα
Οι οριοθετημένες περιοχές αποτελούν σήμερα
την κύρια δεξαμενή οικιστικής γης της χώρας.
Η οικιστική αυτή γη διατηρείται επί χρόνια σε
ένα «μεσοβέζικο» καθεστώς εντός-εκτός σχεδίου πόλης. Μεγάλος αριθμός κτισμάτων έχει
δομηθεί στις περιοχές αυτές και διάφορα έργα
υποδομών έχουν εκτελεσθεί. Όσο και εάν κανείς έχει ενστάσεις στο πώς θεσμοθετήθηκαν
και στην εξέλιξη τους από το ‘85 έως σήμερα,
δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ολοκλήρωση
της πολεοδόμησής τους ώστε να διασωθεί και
να αξιοποιηθεί η περιουσία του ελληνικού λαού
που βρίσκεται στις περιοχές αυτές, αλλά και να
εξασφαλισθούν ποιοτικές συνθήκες οίκησης για
τους κατοίκους τους και ευκαιρίες οικιστικέςτουριστικής ανάπτυξης για τις πιο δυναμικές από
τις περιοχές αυτές οι οποίες πρέπει να διατηρήσουν ένα ποιοτικό πρόσωπο.n
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Ο ΑΛ. ΚΟΥΙΝΕΛΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ Κ.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ
ΣΤΗΝ «Α»
Τακτικό μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
στη θέση του Κυριάκου Μουρατίδη (ΑΜ), που παραιτήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου, ανακηρύχθηκε ο
ηλεκτρολόγος μηχανικός Αλέξανδρος Κουινέλης.
Ο συνάδελφος είχε εκλεγεί πρώτος αναπληρωματικός του συνδυασμού “ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α2 ΕΛΕΜ”, με τον οποίο είχε κατέλθει στις εκλογές
και ο συνάδελφος Κυριάκος Μουρατίδης. Το κείμενο της πράξης ανακήρυξης είναι το εξής:
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, που εκλέχτηκε
στην ειδική συνεδρίαση της 8.6.2010 και αποτελείται από τους: Χρίστο Βλαχοκώστα -Πρόεδρο,
Βασίλη Λεκίδη - Αντιπρόεδρο και Βασίλη Κυρίτση
- Γεν.Γραμματέα, έχοντας υπόψη:
α) Τη σχετική περί ΤΕΕ νομοθεσία,
β) Την με αριθμ. πρωτ. 4185/9.2.2010 “προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων”,
γ) Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 25ης
Απριλίου 2010 για την ανάδειξη αιρετών μελών
οργάνων του ΤΕΕ, όπως αυτά αναλυτικά περιέχονται στο Πρακτικό αποτελεσμάτων εκλογής &
κατάταξης των υποψηφίων της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και τους συνημμένους πίνακες αποτελεσμάτων εκλογής και κατάταξης των
υποψηφίων,
δ) Την από 31.5.2010 πράξη ανακήρυξης αυτών
που εκλέχτηκαν ως τακτικά και αναπληρωματικά
αιρετά μέλη των οργάνων του ΤΕΕ στις εκλογές
της 25ης Απριλίου 2010.
ε) Την από 31.1.2012 παύση επαγγέλματος και την
από 6.2.2012 παραίτηση του συν. Κυριάκου Μουρατίδη Α.Μ. από μέλος της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ/ΤΚΜ.
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τον εκλεγμένο πρώτο αναπληρωματικό Κουινέλη
Αλέξανδρο Η.Μ. του συνδιασμού, ως τακτικό μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη θέση
του Κυριάκου Μουρατίδη Α.Μ. του ιδίου συνδυασμού, που παραιτήθηκε. n

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΥΣΤΕΡΟΑΡΧΑΪΚΟ ΝΑΟ
Να ενταχθεί στο προτεινόμενο «Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Μικρής Κλίμακας»
η περιοχή του οικοπέδου, που βρίσκεται επί της
διασταύρωσης των οδών Κρυστάλλη και Διοικητηρίου, προτείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιστολή του
προς τον υπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού,
Παύλο Γερουλάνο.
Πρόκειται για το οικόπεδο όπου εντοπίστηκε σημαντικός υστεροαρχαϊκός ναός, ο οποίος, από
τη στιγμή που αποκαλύφθηκε το 1936 και μέχρι
σήμερα, εξακολουθεί να μας απασχολεί, ενώ η
περιοχή θα μπορούσε κάλλιστα να αναδειχθεί ως
ένα μικρό μουσείο “in situ”.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, το ΤΕΕ/ΤΚΜ
θεωρεί αναγκαία την απαλλοτρίωση του οικοπέδου, την ανάπλαση και την ανάδειξη του μνημείου. Οι δράσεις αυτές θα συμβάλλουν στην
προβολή της αρχαιολογίας της πόλης, αλλά και
στην αναζωογόνηση της ευρύτερης πυκνοκατοικημένης περιοχής.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι βασική επιδίωξη της Θεσσαλονίκης οφείλει να είναι η ελκυστικότητά της τόσο για επιχειρηματική
δραστηριότητα όσο και για κατοικία, καθώς και η
ανάδειξή της σε Κέντρο Πολιτισμού και Αυτόνομο
Πόλο Έλξης Τουρισμού.
Η αναβάθμιση και ανάπλαση της συγκεκριμένης
περιοχής είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος, λόγω
των παρακάτω δεδομένων:
-Του σημαντικού ευρήματος του υστεροαρχαϊκού
ναού, που τεκμηριώνεται και από σχετική μελέτη
του Α.Π.Θ.,
-Της θέσης της περιοχής στον πολεοδομικό ιστό
και στον χαρακτηρισμένο «ιστορικό τόπο» της
πόλης,

-Της κομβικής θέσης στον άξονα προς το Διοικητήριο και την Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης
από το Λιμάνι και τα «Λαδάδικα», διαδρομή με
σημαντικό αποθεματικό πλούτο σε κτίρια και σημεία αναφοράς της ιστορίας της πόλης και της
αστικής της εικονογραφίας.
Η ποιοτική και λειτουργική αξιοποίηση του οικοπέδου και η ανάδειξη των ευρημάτων του, ως
μικρού μουσείου «in situ», σε συνδυασμό με
επεμβάσεις διατήρησης και ανάδειξης των υφισταμένων κτιρίων του οικοδομικού τετραγώνου
και των οδών που το περιβάλλουν θα προσφέρουν
ιδιαίτερα στην αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου της περιοχής.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ήδη αναλάβει μία σημαντική
πρωτοβουλία για παρεμβάσεις μικρής κλίμακας
σε επιλεγμένες περιοχές του αστικού τοπίου,
μέσω της διενέργειας «Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Μικρής Κλίμακας» σε συνεργασία με τους
ΟΤΑ και φορείς του Δημοσίου.
Οι λόγοι που προαναφέρθηκαν για το συγκεκριμένο οικόπεδο συνηγορούν στην ένταξη της περιοχής του οικοπέδου στο «Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Μικρής Κλίμακας» που
έχει προταθεί σε όλους τους δήμους του Πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης.
«Πιστεύουμε ότι η δική σας συμβολή και ανάληψη δράσης θα είναι κριτικής σημασίας για την
ανάδειξη του μνημείου, του περιβάλλοντα χώρου
αλλά και όλης της περιοχής. Είμαστε στη διάθεσή
σας και στη διάθεση των υπηρεσιών του υπουργείου σας για περαιτέρω πληροφορίες και για
κάθε δυνατή συνεργασία», καταλήγει η επιστολή
προς τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. n

605 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ
ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2011-Μαρτίου 2012

Σε 605 ανήλθαν οι μηχανικοί που παρακολούθησαν ανελλιπώς τα σεμινάρια μικρής διάρκειας
του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Ημαθία
και Πιερία, στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2011Μαρτίου 2012. Η θεματολογία των σεμιναρίων
αναπτύχθηκε στη βάση των εξής εννέα αξόνων:
-«Σύγχρονες Πρακτικές & Μεθοδολογίες Οργάνωσης Έργων Λογισμικού»(12-16/9/2011)
n Φορολογικά θέματα
-«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (20-22/9/2011
Ο Φοροτεχνικός, συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κ. ΝίΝομός Ημαθίας, 23-27/9/2011 Νομός Σερρών
κος Κολυδάς θα εξυπηρετεί τους συναδέλφους μηκαι 28-30/9/2011 Νομός Πιερίας)
χανικούς που χρειάζονται υποστήριξη, πληροφορί-«Ευρωκώδικες 1,2,7,8» (14-17/11/2011)
ες και συμβουλές, από τις 12.00 – 14.30 στον 1ο
-«Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – GIS»
όροφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (γραφείο ΓΟΚ) τις Πέμπτες,
(21-24/11/2011)
σύμφωνα με το παρακάτω νέο πρόγραμμα:
-«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και ΚΕΝΑΚ»
Μάρτιος: 22 - Απρίλιος: 5, 19, 26 - Μάιος: 10, 24 (28/11-1/12/2011)
Ιούνιος: 7, 26, Σεπτέμβριος: 13, 29 - Οκτώβριος:
-«Σύνταξη πρωτοκόλλων τιμών μονάδος νέων
11, 25 - Νοέμβριος: 8, 22 - Δεκέμβριος 6, 20.
εργασιών Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. –Πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών Π.Π.Α.Ε.(23-27/1/2012)
n Θέματα ΓΟΚ
-«Βιοενέργεια και Βιοκαύσιμα» (30/1-3/2/2012)
Το Γραφείο ΓΟΚ από τη Δευτέρα 19/03/2012 θα
-«Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάεξυπηρετεί τους συναδέλφους κάθε μέρα εκτός
πτυξη: Θεωρία, Πολιτικές και Πρακτικές» (6Πέμπτης, από τις 10.00 – 14.30 n
10/2/2012)

-«Διεθνείς διαγωνισμοί και πώς να συμμετάσχετε με επιτυχία σε αυτούς» (5/3/2012)
Το ενδιαφέρον των συναδέλφων, και αυτή τη
φορά, αποδείχθηκε μεγάλο και στους συμμετέχοντες δόθηκε όλο το υλικό των σεμιναρίων σε
ψηφιακή μορφή. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης
του Τμήματος προβλέπεται να συνεχιστεί και θα
υπάρξει σχετική ανακοίνωση στο «Τεχνογράφημα», καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ
(www.tkm.tee.gr).
Πρόθεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι να αναβαθμισθεί η
ποιότητα των σεμιναρίων και να εμπλουτισθεί το
θεματολόγιο. Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες
καλούνται την τελευταία ημέρα του κάθε σεμιναρίου να υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις τους
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων και τις κατευθύνσεις που τυχόν χρήζουν περαιτέρω ανάπτυξη. Η επεξεργασία των σχετικών
ερωτηματολογίων θα δώσει πιστεύουμε και νέες
ιδέες για τη βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής
του Απόστολου Γεωργίου, έως 22 Απριλίου
2012, Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης , Εγνατίας
154, (χώρος ΔΕΘHELEXPO), τηλ. 2310
240002
ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής 7 Αρχιτεκτόνων,
με τίτλο «Πέρα από
την γραμμή» έως 27
Μαρτίου 2012, Γκαλερί
“Ρωμανού 7”, Ρωμανού 7, Λευκός Πύργος,
Θεσσαλονίκη, τηλ.
2310 221327
ΕΚΘΕΣΗ χαρακτικής του Christian
Thimonier, Γάλλου
Γενικού Προξένου
Θεσσαλονίκης, έως 12
Απριλίου 2012, σε συνεργασία με το Γενικό
Προξενείο της Γαλλίας
στη Θεσσαλονίκη
και το Γαλλικό Ινστιτούτο. Βαφοπούλειο
Πνευματικό Κέντρο, Γ.
Βαφόπουλου 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310
424132-3
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
της Συλλογής Κωστάκη
με τίτλο «ΣύνθεσηΚατασκευή-Παραγωγή.
Ρωσική Πρωτοπορία
και Σύγχρονη Τέχνη»
έως 14 Απριλίου 2012,
Κρατικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης
(Μονή Λαζαριστών)
τηλ. 2310 589222,
πληρ. education@
greekstatemuseum.
com

ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΩΝ με τίτλο
«Αλληλεγγύη: Αξία
δημοκρατίας και
πολιτισμού», διοργανώνεται από την
«EduCartoon», τον
σκιτσογράφο Μιχ. Κουντούρη και την υποστήριξη του Ιδρύματος
Κακογιάννη. Περιλαμβάνει γελοιογράφους

από Γαλλία, Ιρλανδία,
Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία,
Ρουμανία, Μεξικό,
Βραζιλία , Αργεντινή
και άλλες χώρες. Έως
18 Μαρτίου 2012,
Ίδρυμα Κακογιάννη,
Αθήνα (πληρ. Θ. Μπόνου τηλ. 210-3664783,
210-3664700, www.
academyofathens.gr )

ΕΚΘΕΣΗ Σύγχρονης Τέχνης από
τη Συλλογή του
Βρετανικού Συμβουλίου 1980-2010,
με τίτλο «MADE IN
BRITAIN». 150 έργα
από ένα μεγάλο
φάσμα καλλιτεχνών,
ανάμεσα στους οποίους οι Keith Arnatt,
Helen Chadwick, Peter Doig, Gilbert
& George, Damien Hirst, Sarah Lucas,
Mark Titchner, Cornelia Parker και Mark
Wallinger.
Έως 22 Απριλίου 2012. Κατά τη διάρκειά
της θα λάβουν χώρα εκπαιδευτικά προγράμματα και πολλές εκδηλώσεις. Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο οδού Πειραιώς 138,
Αθήνα, τηλ. 210 369 2337
ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής του Στέργιου
Στάμου, με τίτλο
«Μεταναστεύσεις»,
από 23 Μαρτίου έως
και 16 Απριλίου
2012, Ζήνα Αθανασιάδου Gallery,
Π.Π.Γερμανού 5, 546
22 Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310 275 985

ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής
του Μιχάλη Κατζουράκη με τίτλο « Έργα για
συγκεκριμένους χώρους / Site - Specific
Works» έως 29 Απριλίου 2012, Πολιτιστικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης,
Βίλα Καπαντζή, Λεωφ.
Βασ. Όλγας 108, Θεσσαλονίκη
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Μαντάμ Σουσού»
του Δημήτρη Ψαθά, σε σκηνοθεσία Γιώργου
Αρμένη, έως 30 Μαρτίου 2012, Βασιλικό
θέατρο, Πλατεία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ έργων
τέχνης του Κάρολου Τσίζεκ, έως 8
Απριλίου 2012, Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης,
Εγνατία 154, (χώρος
ΔΕΘ-HELEXPO),
τηλ. 2310 240002

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας της Φωτογραφικής Ομάδας «ΚΛΙΚERS», με τίτλο
«Δύο», έως 3 Απριλίου 2012, Πολυχώρος
Εικόνας Κούνιο , Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα) τηλ. 2310 271003

ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας του Βασίλη Καρκατσέλη, στο πλαίσιο της 1ης Συνάντησης
Θεατρικών Σχημάτων Κεντρικής Μακεδονίας, έως 20 Μαρτίου 2012, φουαγιέ
Πολιτιστικού Κέντρου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας των Αθηνάς Καζολέα, Δημήτρη Κοιλαλού, Γιώργου Κορδάκη,
Εμμανουήλ Παπαδόπουλου, Πάρι Πετρίδη,
με τίτλο «Χωρίς κατευθύνσεις στη Μέση
Ανατολή (Μέρος Α’) )/Φωτογραφικές αποστολές», στο πλαίσιο του προγράμματος
«Θεσσαλονίκη- Σταυροδρόμι Πολιτισμών»
(2011: Μέση Ανατολή, 2012: Νοτιοανατολική Ευρώπη) του ΥΠ.Π.Ο.Τ.
ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής,
γλυπτικής, εγκαταστάσεων, φωτογραφίας,
βίντεο, 42 καλλιτεχνών, με τίτλο «Συναντήσεις: Εκλεκτικές
Συγγένειες με την
τέχνη του Φαίδωνα
Αναστασιάδη», έως
και 26 Μαρτίου 2012,
Τελλόγλειο Ίδρυμα
Τεχνών ΑΠΘ, Αγ. Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, τηλ.. 2310 247111

ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής των Ljiljana Jaric,
Χρήστου Κάλφα, Αννέττας Καπόν, Μαρίας
Κομπατσιάρη, Ελένης Οικονόμου, έως 29
Μαρτίου, Γκαλερί ΛΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο ΜΑΡΞ ΣΤΟ
ΣΟΧΟ» του Howard Zinn, σε σκηνοθεσία
Αθανασίας Καραγιαννοπούλου, έως 30
Μαρτίου 2012, Θέατρο Εγνατία, Πατριάρχου
Ιωακείμ 1, Πλ. Αγίας Σοφίας, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310 225172
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Είστε όλοι
σας καθάρματα» του
Rodrigo Garcia, από
την Ομάδα Angelus
Novus, από 16 Μαρτίου 2012, Θέατρο
Όρα, Τσιμισκή & Αντ.
Καμάρα 3 – Έναντι
ΧΑΝΘ. Θεσσαλονίκη
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Όταν
τελειώνει μια ζωή…
πού να πας;» από
την Θεατρική Ομάδα
H-art Attack, σε
σκηνοθεσία Παύλου
Δανελάτου, έως και
26 Μαρτίου 2012,
Κέντρο Θεατρικής
Έρευνας Θεσσαλονίκης, Γ. Κωνσταντινίδη 15 & Μάντεως
Τειρεσία, (περιοχή Δελφών με Παρασκευοπούλου), Θεσσαλονίκη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Πώς να έχετε
έναν άντρα του χεριού σας» σε σκηνοθεσία
Ιάκωβου Μυλωνά, έως 19 Μαρτίου 2012,
Θέατρο Σοφούλη, Τραπεζούντος 5 και Σοφούλη, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 423925

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Θέατρο Έξω
από το Θέατρο»,από
4 Μαρτίου έως και
19 Μαρτίου 2012,
Καφωδείο Ελληνικό,
Ιουστινιανού 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310
237016

7ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ «ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με τίτλο “Ο αγώνας για το
Περιβάλλον είναι Μαραθώνιος”. Αγώνας
δρόμου 5χλμ και 10χλμ , στην 1 Απριλίου
2012. Στο τέλος του αγώνα των 1000 μ θα
δοθεί ένα δενδράκι σε κάθε μικρό δρομέα, για να το υιοθετήσει όλη τη χρονιά.
Συμμετοχές στη διαδρομή της επιλογής
σας, στο http://www.atgm.gr/

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ που αφορούν την Ιστορία της
Θεσσαλονίκης, από
την Αντιδημαρχία
Πολιτισμού, Παιδείας
και Τουρισμού και
το Κέντρο Ιστορίας
του Δήμου Θεσσαλονίκης, με σκοπό
την έκδοση του 8ου
τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδας
με τίτλο «Θεσσαλονίκη». Η συγκέντρωση
των εργασιών έως
31 Μαΐου 2012.
(πληρ. 2310 264668
και 2310 274167,
e.dragoumi@
thessaloniki.gr
και a.stefanidis@
thessaloniki.gr )
1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Marketing
& Branding Τόπου
Στρατηγικής Προβολής & Ταυτότητας
Τόπου & Εκδηλώσεις
Αστικού Πολιτισμού
από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

και την πρωτοβουλία
‘Imagine the City’, 30
Μαρτίου - 1 Απριλίου
2012, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(πληρ. http://www.
ideatopos.org/ , τηλ.
24210 74494)
12ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, με θέμα
«Χαρτογραφία &
Χωρική Πληροφορία
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», διοργανώνει
η Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία
Ελλάδας, με την υποστήριξη του Δήμου
Κοζάνης, του ΕΜΠ
Σχολής ΑΤΜ, του
ΑΠΘ - Τμήμα ΑΤΜ,
του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, του ΠΣΔΑΤΜ
– Περιφερειακό
Τμήμα Κοζάνης, της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε,
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, της
Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης και της

ICA - Commission on
Digital Technologies
in Cartographic
Heritage. 10–12
Οκτωβρίου 2012 ,
Αίθουσα εκδηλώσεων
«Κοβεντάριο» Κοζάνης, (πληρ. http://
xeee.web.auth.gr )
ΣΥΝΕΔΡΙΟ WWPR
2012, με τίτλο «Υπερεπεξεργασία & Επαναχρησιμοποίηση
Υγρών Αποβλήτων»
από την Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου,
το Πολυτεχνείο
Κρήτης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Κρήτης και
την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Κρήτης,
υπό την αιγίδα του
ΥΠΕΚΑ. 28 έως 30
Μαρτίου 2012, Ξενοδοχείο Galaxy Hotel
(Δημοκρατίας 75),
Ηράκλειο Κρήτης
(πληρ. http://www.
wwpr2012.gr/ ,
mirc@central.ntua.
gr, drdrok@central.
ntua.gr,
ageron@central.
ntua.gr )

7ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα: «Η
ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην Ελλάδα
στα χρόνια της
πολυδιάστατης κρίσης. Αιτίες, ευθύνες,
προτάσεις, μέτρα,
δράσεις και προοπτικές», Σεπτέμβριος
2013, στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. (ΜΕ.
Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.)
στο Μέτσοβο Ηπείρου (πληρ. τηλ. 210
7722593, 7723482,
7723448, http://www.
ntua.gr/MIRC/)
ΔΙΑΛΕΞΗ με τίτλο «H
γεωλογία στο έργο
του Per Kirkeby», με
αφορμή την έκθεση
του Per Kirkeby, στο
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Κυριακή 18 Μαρτίου 2012,
12:00, στο χώρο της
έκθεσης, Λ.Στρατού
2, Θεσσαλονίκη,
(πληρ. 2310 306400)
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ από την
Εταιρεία Μελέτης

Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας – ΕΜΑΕΤ, 2/4, 30/4 και
28/5, αίθουσα Μουσείου της Πόλεως των
Αθηνών, Παπαρρηγοπούλου 5-7, Πλατεία
Κλαυθμώνος. Το πρόγραμμα :
2 Απριλίου 2012
Κ. Ντούνη: «Κεραμική στην πρώιμη
εποχή
του Χαλκού στην νοτιοανατολική Αττική»
30 Απριλίου 2012
Κ. Τσάιμου: «Εργαστήριο τήξεως
μεταλλεύματος στο “Αρύ” Λαυρεωτικής”
28 Μαΐου 2012*
Χ. Μπαλόγλου: «Τεχνολογικά επιτεύγματα στην εποχή της
Καινής Διαθήκης»
(πληρ. 210 32 91298,
emaet.tee@gmail.
com)

ECOWEEK 2012, 2 έως 8 Απριλίου 2012,
σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης
και την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις από
διεθνείς ομιλητές, ντοκιμαντέρ, θεματικές ομιλίες, εκθέσεις, διεπιστημονικά
εργαστήρια, επισκέψεις κ.ά. (πληρ. http://
ecoweekconference.org/ecoweek.gr )
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ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΧΑΡH ΣΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
n Eπιμέλεια: Aλεξάνδρα Γούτα
Οι μητροπόλεις του κόσμου υποφέρουν από την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Μέχρι εδώ, τίποτα καινούργιο. Η ρύπανση υποβαθμίζει τις πόλεις και αισθητικά. Επίσης τίποτα καινούργιο: το φαινόμενο των «μπαρουτοκαπνισμένων» προσόψεων των κτηρίων στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι σχεδόν τόσο
παλιό, όσο και οι ίδιες οι σύγχρονες πόλεις.
Οι ρύποι δεν θέτουν σε κίνδυνο μόνο τη δημόσια υγεία και τη διάρκεια ζωής
των κτηρίων, αλλά υποβαθμίζουν και το ευ ζην των κατοίκων τους, όπως
αυτό εκφράζεται με τη δυνατότητα του πολίτη να διαβιεί σε ένα αισθητικά
«θετικό» περιβάλλον.
Ιδίως στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, μια σειρά από ανόργανους ή οργανικούς ρύπους, όπως τα οξείδια του αζώτου (nitrogen oxides) και το
βενζένιο (βενζόλιο-benzine), προσκολλώνται στις επιφάνειες των κτηρίων,
κάνοντας τον αέρα που αναπνέουμε ανθυγιεινό.
Η πρόκληση δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Επιστήμονες από όλον
τον κόσμο, με τις ευλογίες της νανοτεχνολογίας, εργάζονται επί αρκετά
χρόνια πάνω στη δημιουργία υλικών (από κονιάματα επικάλυψης, βαφές
και ειδικά τσιμέντα μέχρι υαλοπίνακες), που θα επιτρέψουν στα κτήρια να
«αυτοκαθαρίζονται». Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, τα υλικά αυτά συνδυάζονται με την ανάπτυξη και άλλων ιδιοτήτων, όπως για παράδειγμα η
δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Στην ΕΕ, η τεχνολογία των «self cleaning buildings» επιδιώκεται –μεταξύ
άλλων- μέσω του κοινοτικού έργου PICADA, ήτοι Photocatalytic Innovative
Covering Applications for De-pollution Assessment (ιστοσελίδα έργου:
http://www.picada-project.com).
Στόχος του έργου, στο οποίο μετείχαν και Έλληνες εταίροι -το ΑΠΘ (Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής) και ο
«Δημόκριτος»- είχε ως στόχο την ανάπτυξη σειράς αυτοκαθαριζόμενων
και απορρυπαντικών (de-polluting) δομικών υλικών και την αξιολόγηση
της απόδοσής τους σε μεγάλη κλίμακα. Με απλά λόγια, την ανάπτυξη κονιαμάτων επικάλυψης (coatings), που θα λειτουργούσαν λίγο πολύ …σαν
τα δέντρα.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το «Τεχνογράφημα» από διεθνείς
επιστημονικές δημοσιεύσεις, το έργο ξεκίνησε το 2002, στο πλαίσιο του 5ου
Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ. Δεν ήταν το μόνο, καθώς η δημιουργία υλικών του είδους αποτελεί μια από τις βασικές ερευνητικές προτεραιότητες
στον κτηριακό τομέα διεθνώς. Μάλιστα, προϊόντα του είδους, όπως το φωτοκαταλυτικό τσιμέντο TX Millennium, κυκλοφορούν ήδη στην αγορά.

n Το …λαίμαργο διοξείδιο του τιτανίου

Την τελευταία δεκαετία, οι ερευνητές έχουν εργαστεί πάνω στην ανάπτυξη
μιας μεθόδου που θα επιτρέψει στο τσιμέντο (cement) και το σκυρόδεμα
(concrete) να αυτοκαθαρίζονται και να απορρυπαίνονται. Για να το πετύχουν
αυτό, αποφάσισαν να επωφεληθούν από τις ιδιότητες του διοξειδίου του
τιτανίου (TiO²), ενός ισχυρού φωτοκαταλύτη.

Πώς λειτουργεί; Με απλά λόγια, η λευκή ουσία του TiO2 «συμπεριφέρεται» σαν ημιαγωγός. Όταν ακτινοβοληθεί με επαρκή φωτονική ενέργεια,
ξεκινά μια χημική αντίδραση.
Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρόνια των σωματιδίων του διοξειδίου του τιτανίου
υπερφορτίζονται και αντιδρούν με τα μόρια του νερού στην ατμόσφαιρα. Η
αντίδραση αυτή αποδεσμεύει ελεύθερες ρίζες, που διασπούν το οργανικό
υλικό πάνω στην πρόσοψη του κτηρίου και τους ρύπους –όπως τα οξείδια
του αζώτου- στην περιβάλλουσα ατμόσφαιρα.
Σε γενικές γραμμές, ένα ετερογενές φωτοκαταλυτικό σύστημα αποτελείται
από νανοσωματίδια ενός ημιαγωγού, όπως εν προκειμένω το TiO2, σε κοντινή επαφή με κάποιο υγρό ή αέριο αντιδραστήριο (όπως ρύποι, μικροβιοργανισμοί). Η έκθεση του φωτοκαταλύτη στο φως οδηγεί στη δημιουργία
διεγερμένων ενεργειακών σταθμών, οι οποίες θέτουν σε εφαρμογή αντιδράσεις οξειδοαναγωγής.
Κατά συνέπεια, η προσθήκη διοξειδίου του τιτανίου σε δομικά υλικά και
κονιάματα όπως το τσιμέντο ή το σκυρόδεμα επιτρέπει σε αυτά να «συλλάβουν» και να διασπάσουν τους αέριους ρύπους. Μετά την …επίθεση,
οι «καταναλωθέντες» ρύποι έχουν πλέον μετατραπεί σε αβλαβείς ουσίες,
που ξεπλένονται με τη βροχή.
Ο Αρνό Πλασέ (Arnaud Plassais), μηχανικός που εργάστηκε για το έργο
PICADA πιστεύει στο μέλλον των αυτοκαθαριζόμενων κτηρίων. «Το έργο
απέδειξε ότι τα προϊόντα που έχουν ως βάση το φωτοκαταλυτικό τσιμέντο
είναι χρήσιμα για την απορρύπανση και τον αυτοκαθαρισμό των κτηρίων,
γεγονός που μας βοηθάει να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη τελικών βιομηχανικών προϊόντων, αλλά και να εφαρμόσουμε μια σειρά από εργαστηριακές και onsite δοκιμές και ελέγχους, προκειμένου να αξιολογήσουμε
πλήρως την αποτελεσματικότητα αυτών των προϊόντων», δήλωσε.
Το όφελος θα είναι προφανώς μεγάλο για τη δημόσια υγεία, αφού τα νέα
δομικά υλικά, όπως όλα δείχνουν, μπορούν να μειώσουν τις συγκεντρώσεις οξειδίων του αζώτου και άλλων τοξικών ουσιών, όπως το βενζόνλιο,
που προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα και αυξάνουν την πιθανότητα
δημιουργίας νέφους.

n Ν ανοσωματίδια στα δομικά υλικά: είναι ασφαλή για την ανθρώπινη

υγεία;
Εντάξει, τα νανοσωματίδια «τρώνε» τους επιβλαβείς ρύπους. Μήπως όμως
είναι τα ίδια εκ της φύσεώς τους επιβλαβή; Μήπως τελικά κάνουν χειρότερο κακό στη δημόσια υγεία από αυτό που προσπαθούν να προλάβουν; Το
ερώτημα τέθηκε στους αρμόδιους: είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία τα
νανοσωματίδια που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία δομικών υλικών;
Ο Ρομπέρ Κοπέ (Robert Copé), ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του Επιστημονικού και Τεχνικού Κέντρου Οικοδόμησης της Γαλλίας έκανε εργαστηριακές δοκιμές και πειράματα πάνω στα συγκεκριμένα υλικά για να βρει την
απάντηση.
«Σήμερα, η αναλογία ενεργών νανοσωματιδίων στο τσιμέντο ή το σκυρόδεμα είναι πολύ χαμηλή. Επίσης, από τη στιγμή που το υλικό θα εκτεθεί στον
αέρα, τα σωματίδια έχουν την τάση να σχηματίζουν στοιβάδες μεταξύ τους
ή να προσκολλώνται στα σωματίδια του τσιμέντου [και να γίνονται ένα με
αυτά]. Ως αποτέλεσμα, πρακτικά δεν ανήκουν πλέον στην κλίμακα νάνο»,
είπε.

http://independentsciencenews.org
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n Τι έδειξε ένα πείραμα στο Μιλάνο

Τα πρώτα πειράματα με τα φωτοκαταλυτικά υλικά έδειξαν ότι έχουν όντως
τη δυνατότητα να βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα. Το 2002, επιστήμονες
επικάλυψαν μια επιφάνεια εμβαδού 7000 τετραγωνικών μέτρων στο Μιλάνο με ένα φωτοκαταλυτικό υλικό και διαπίστωσαν ότι οι συγκεντρώσεις
οξειδίου του αζώτου είχαν μειωθεί κατά 60%!
Παρόμοια υλικά, τα οποία φιλοδοξούν να καταστήσουν παρελθόν, σε λίγα
χρόνια, τον παραδοσιακό τρόπο αερισμού των σπιτιών, έχουν αναπτυχτεί
στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Όπως εξήγησε στην εφημερίδα «Πατρίς» ο
αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ερευνητής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ και επικεφαλής της ομάδας
Διαφανών Αγώγιμων Οξειδίων και Διατάξεων, Γιώργος Κυριακίδης, το ίδιο
το σπίτι θα περιέχει συστήματα καθαρισμού του αέρα που όχι μόνο θα «διώχνουν» τις οσμές αλλά και τα μικρόβια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα! Η
έρευνα της ομάδας διακρίθηκε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας με τίτλο «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» που συνδιοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και τον όμιλο Eurobank
EFG.
Η ομάδα έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία το σχεδιασμό και τη σύνθεση
καινοτόμων φωτο-καταλυτικών νανο-υλικών, τα οποία ενεργοποιούνται
με την χρήση ορατής ακτινοβολίας (εσωτερικού φωτισμού). Αναπτύσσονται στο εργαστήριο και έχουν εφαρμογή τόσο σε επιστρώσεις επιφανειών
σκυροδέματος και επιχρισμάτων (τοίχοι, δάπεδα) όσο και σε επιστρώσεις
εξωτερικών χώρων, (πεζοδρομίων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίων, χώρων
στάθμευσης), και αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της
υγιεινής των εσωτερικών χώρων, τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και
τη βελτίωση των συνθηκών αστικού περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, η ομάδα συνέθεσε ένα καινοτόμο φωτοκαταλυτικό στερεό
σε μορφή σκόνης, το οποίο ενεργοποιείται παρουσία ορατής ακτινοβολίας.
Η καινοτομία του φωτοκαταλυτικού αυτού υλικού έγκειται στο ότι συμβάλλει
στην αποδόμηση ρύπων εσωτερικών χώρων με τη χρήση ορατής ακτινοβολίας σε αντιδιαστολή με υπάρχοντα προϊόντα στο εμπόριο που λειτουργούν
με την χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας.
Το φωτοκαταλυτικό υλικό -για το οποίο έχει επιδοθεί Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Νο 1007062) ενώ παράλληλα έχει υποβληθεί αίτηση Διεθνούς
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιο-

Πηγή φωτογραφίας: http://www.zigersnead.com και www.businessweek.
com. Το αιθυλενικό τετραφθοροαιθυλένιο (Ethylene Tetraflouroethylene)
ευρύτερα γνωστό ως ETFE είναι εξαιρετικά ανθεκτικό είδος διαφανούς
πολυμερούς, που αυτοκαθαρίζεται χάρη στη χημική του σύνθεση. Επιπλέον, το
ETFE επιτρέπει τη διέλευση περισσότερου φωτός από το γυαλί και το βάρος
του είναι ίσο μόλις με το 1% ενός υαλοπίνακα συγκρίσιμου μεγέθους. Τέλος,
το κόστος εγκατάστασης είναι μικρότερο κατά 24%-70% σε σχέση με τους
υαλοπίνακες.

Από το παρόν τεύχος του «Τεχνογραφήματος», ξεκινάμε
μια νέα στήλη, αφιερωμένη στην έρευνα και την καινοτομία
στο χώρο των κατασκευών και των δομικών υλικών και στις
διεθνείς τάσεις στην επιστήμη και την τεχνολογία.
Το «Τεχνογράφημα» περιμένει τις προτάσεις και τα κείμενα
όσων συναδέλφων θα ήθελαν να περιγράψουν, να αναλύσουν, να τεκμηριώσουν ή και να αμφισβητήσουν θέματα που
σχετίζονται με τα αντικείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Μπορείτε να στέλνετε τις προτάσεις και τα κείμενά σας στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: laskarid@central.
tee.gr
κτησίας, European Patent Organization (No: PCT/EP2010/070872)- αποτελείται από νανο-σωματίδια οξειδίου του τιτανίου (TiO2) εμπλουτισμένα
με Οξείδιο του Μαγγανίου (MnO2), και είναι κατάλληλο για την αποδόμηση τόσο ανόργανων ρύπων, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ), οξείδια
του αζώτου (NOx), όσο και πτητικών οργανικών ρύπων (Volatile Organic
Compounds, VOCs), όπως αλδεΰδες (Φορμαλδεΰδη, Ακεταλδεΰδη), βενζόλιο, τολουόλιο κλπ, με τη χρήση ορατής ακτινοβολίας (εσωτερικού φωτισμού).

n Ζητείται φως ή πιο …ευαίσθητοι φωτοκαταλύτες

Τα οξείδια του τιτανίου με την παρουσία φωτός λειτουργούν –όπως προαναφέρθηκε- σαν καταλύτες που αποδομούν ρύπους. Ωστόσο, οι σημερινοί
φωτοκαταλύτες απαιτούν μέχρι σήμερα απαιτούν φωτισμό υψηλής ενέργειας, όπως η υπεριώδης περιοχή της ηλιακής ακτινοβολίας. Τι χρειάζεται να
γίνει; Να φτιαχτούν καταλύτες οι οποίοι να ενεργοποιούνται από ορατό φως.
Η ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης έχει παρασκευάσει ένα
τέτοιο υλικό εμπλουτισμένο με μαγγάνιο το οποίο εμφανίζει αυτές τις ιδιότητες ενώ συνεχίζεται η έρευνα και ο σχεδιασμός παρασκευής νέων καινοτόμων υλικών .Η συνθετική πορεία που ακολουθείται είναι οικονομική,
απλή, πολύ γρήγορη και επιτρέπει τη σύνθεση υλικού σε μεγάλη κλίμακα.
Αυτό οδηγεί σε μια οικονομική λύση για την καταπολέμηση ρύπων εσωτερικών χώρων και γενικότερα για τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα
σε κάθε εσωτερικό χώρο (νοικοκυριά, βιομηχανικές μονάδες, νοσοκομεία,
σχολεία, οργανισμούς και υπηρεσίες). Τελικά, το μέλλον είναι πιο κοντά από
ό,τι φαίνεται.n

Πηγή φωτογραφίας: gizmag.com. Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα νέο νανοϋλικό,
που μπορεί να απωθήσει τη σκόνη και το νερό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως αυτοκαθαριζόμενο επίχρισμα σε υαλοπίνακες και φωτοβολταϊκά πάνελ. Το
νέο υλικό είναι φτιαγμένο από μόρια «πεπτιδίων» (peptides), που μοιάζουν με
συστάδες γκαζόν σε μικροσκοπική κλίμακα. Παράλληλα, το υλικό μπορεί να
λειτουργήσει ως ένας υπερπυκνωτής (super-capacitor), ικανός να …φορτίσει
μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
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ΙΣΧΥΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ

ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: Η ΙΣΧΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΜΕ CLUSTER ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8 εταιρείες-κολοσσοί «στην ουρά»
Αιφνιδίασε ακόμη και τους πλέον αισιόδοξους το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε
για τις δισδιάστατες (2D) και τρισδιάστατες (3D) σεισμικές έρευνες για κοιτάσματα υδρογοναθράκων σε περιοχές του Ιονίου και νοτίως της Κρήτης. Αν και
ουδείς γνωρίζει, έστω κατά προσέγγιση, το δυναμικό του ελληνικού χώρου σε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ωστόσο οι εταιρείες-κολοσσοί της υφηλίου φαίνεται ότι ποντάρουν σε μια ισχυρή προοπτική.
Στην κατεύθυνση αυτή, τουλάχιστον, συγκλίνει το πέραν κάθε πρόβλεψης ενδιαφέρον οκτώ από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου για την πραγματοποίηση
σεισμικών ερευνών στην Ελλάδα. Εντυπωσιακός δεν είναι μόνο ο αριθμός και
το μέγεθος των εταιρειών που προσήλθαν, αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για
επιχειρήσεις, που συνήθως αναλαμβάνουν σεισμικές έρευνες κατόπιν ανάθεσης και όχι …κονταροχτυπούσες σε διαγωνισμούς και μάλιστα για έρευνες μη
αποκλειστικής χρήσης.
Παράγοντες του κλάδου ερμηνεύουν τη συγκεκριμένη κινητικότητα ως απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει πράγματι σημαντικά –και εκμεταλλεύσιμα- κοιτάσματα
υδρογονανθράκων, από τα οποία μπορεί να προσμένει σημαντικά οικονομικά
οφέλη στο μέλλον. Με απλά λόγια, όταν μια εταιρεία επιλέγει να διεκδικήσει
στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού τη δυνατότητα ερευνών μη αποκλειστικής
χρήσης, αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει ότι θα πρέπει να πληρώσει πολλά εκατομμύρια δολάρια για τις έρευνες. Άρα, με βάση την κοινή επιχειρηματική λογική,
πιστεύει ότι θα πάρει πίσω στο πολλαπλάσιο από την πώληση των δεδομένων.
Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη πεποίθηση ότι υπάρχουν κοιτάσματα ικανά να
κάνουν τα αποτελέσματα των σεισμογραφικών ερευνών περιζήτητα.
Ποιοι είναι οι οκτώ ενδιαφερόμενοι
Αναλυτικότερα, αιτήσεις συμμετοχής/δεσμευτικές προσφορές στο διαγωνισμό
για σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης στο Ιόνιο και τη θαλάσσια
περιοχή νότια της Κρήτης κατέθεσαν οι εξής εταιρείες: Dolphin Geophysical,
TGS-Nopec Geophysical Company ASA, ION Geophysical Corporation, CGG
VERITAS, Spectrum GEO LIMITED, Fugro Multiclient Services AS, Petroleum
GEO-Services (PGS), Spec Partners LTD. Για να αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος των εταιρειών, αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο μία εξ αυτών, η CGG Veritas,
ενέγραψε το 2011 έσοδα 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Νορβηγική TGS Nopec δραστηριοποιείται σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ρωσία, Ασία, Αυστραλία και Αρκτική. Τα έσοδά
της το 2011 ξεπέρασαν τα 600 εκατ. δολάρια και τα κέρδη τα 170 εκατ. Η TGS την
περίοδο 2003 - 2005 έκανε σεισμικές έρευνες και στην Ελλάδα, στη θαλάσσια
περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου.
Η Αμερικανική ION δραστηριοποιείται στην Ευρώπη (Ιρλανδία, Πολωνία) όπου
έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 12.000 χιλιόμετρα σεισμικών ερευνών,
στις ΗΠΑ, Βραζιλία, Κολομβία, Ουρουγουάη, στην Αφρική (Αγκόλα, Κονγκό,
Γκαμπόν, Μαδαγασκάρη, Κένυα, Τανζανία, Σευχέλλες, Μοζαμβίκη, Καμερούν,
Γουινέα και Νιγηρία), στον Αρκτικό κύκλο, στην Αυστραλία και την Ινδία. Το 2011
είχε έσοδα κοντά στο μισό δισ. δολάρια και κέρδη 35 εκατ. Η εταιρία ιδρύθηκε
το 1968, έχει έδρα στο Τέξας και απασχολεί 1000 εργαζόμενους.
Η CGG Veritas ιδρύθηκε το 1931 και κάνει σεισμικές έρευνες από το 1947.
Η έδρα της είναι στη Γαλλία, έχει 70 γραφεία ανά τον κόσμο και ο όμιλος στον
οποίο ανήκει απασχολεί 8000 εργαζόμενους.
Η Dolphin Geophysical, με έδρα τη Νορβηγία, ιδρύθηκε στα τέλη του 2010 και
δραστηριοποιείται στον τομέα των σεισμικών ερευνών με έξι πλοία. Τα έσοδά
της το 2011 ήταν 98 εκατ. δολάρια και τα κέρδη προ φόρων 1,1 εκατ.
Οι προσφορές τους θα αξιολογηθούν με βάση οικονομικούς και τεχνικούς
όρους, όπως έκταση των ερευνών, εμπειρία, δυνατότητα προώθησης των περιοχών στη διεθνή αγορά κ.α.
Φθινόπωρο θα γνωρίζουμε ακριβώς πού υπάρχει πετρέλαιο.
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
Γιάννης Μανιάτης, εκτιμά ότι μέσα στον Απρίλιο η επιτροπή που έχει ήδη συσταθεί θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προσφορών και στη συνέχεια η
κατακύρωση των ερευνών θα γίνει με κοινοβουλευτική διαδικασία για την κατοχύρωση απόλυτης διαφάνειας.
Ακολούθως, η εταιρεία ή οι εταιρείες που θα επιλεγούν, αναμένεται να αρχίσουν
άμεσα τις σεισμικές έρευνες και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού-αρχές φθινοπώρου θα υπάρχουν τα πρώτα σαφή στοιχεία, ακόμη και ολοκληρωμένη
εικόνα για την ακριβή τοποθεσία των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου
Το επόμενο στάδιο είναι η προκήρυξη διαγωνισμού, προκειμένου να αρχίσουν
οι γεωτρήσεις. Ο κ.Μανιάτης έχει δηλώσει ότι στόχος είναι μέχρι το τέλος του
έτους να μπει το πρώτο τρυπάνι.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μέσα στον Ιούλιο θα ξεκινήσουν οι έρευνες στα
τρία οικόπεδα του Πατραϊκού Κόλπου, του Κατάκολου και των Ιωαννίνων. n

Από πού μπορούμε να δούμε «φως» στα οικονομικά, αν όχι από τον ήλιο;
Με παρακαταθήκη τη διεθνώς βραβευμένη τεχνολογία «Hydrosol», που
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και εκμεταλλεύεται τον ήλιο, αλλά και με βάση
την παραδοχή ότι η ισχύς βρίσκεται συνήθως στην ένωση, ομάδα επιχειρήσεων και φορέων της Βόρειας Ελλάδας, υπό τον συντονισμό του ΕΚΕΤΑ,
αποφάσισε να κάνει ένα όραμα πράξη.
Πώς; Μέσω τη συγκρότησης ενός δικτύου τύπου cluster, που φέρει την
επωνυμία “Chorus Cluster for Green Energy” και ξεκινά με τον φιλόδοξο
στόχο να αναστρέψει την έντονη τάση αποβιομηχάνισης της Θεσσαλονίκης,
με την ανάπτυξη βιομηχανίας σε έναν από τους τομείς με τη μεγαλύτερη
ζήτηση διεθνώς: τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συγκεκριμένα τις
«τεχνολογίες χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα» και τα ηλιακά καύσιμα
(ενέργεια από ήλιο, νερό και διοξείδιο του άνθρακα – τεχνολογία Hydrοsol).
Εκ μέρους του ΕΚΕΤΑ, το cluster συντονίζει Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών
Διεργασιών.
«Η Βόρεια Ελλάδα είναι η καρδιά της ενεργειακής παραγωγής της χώρας
μας, αλλά μέχρι σήμερα κρατά αυτό το πλεονέκτημά της σε μία παθητική
κατάσταση, την οποία εμείς επιχειρούμε να μετατρέψουμε σε ενεργητικό
πλεονέκτημα, ώστε να παράγουμε δική μας τεχνολογία, που μπορεί να καταστήσει την περιοχή και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη “ενεργειακή μητρόπολη”.
Η δυτική Θεσσαλονίκη-Σίνδος-συγκρότημα Διαβατών διαθέτουν, επίσης,
ήδη μεγάλη ποσότητα βιομηχανικών αποβλήτων και διοξειδίου του άνθρακα, που αποτελούν πολύτιμες πρώτες ύλες, αρκεί να έχεις την απαραίτητη
τεχνολογία», δήλωσε στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική», η οποία ανέδειξε
το θέμα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΕΤΑ και διευθυντής
του ΙΤΧΗΔ, Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος.
n «The next best thing to Oil»
Ο κ.Κωνσταντόπουλος είναι, σημειωτέον, επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής της ερευνητικής ομάδας, που ανέπτυξε την τεχνολογία καθαρής
ενέργειας Hydrosol, επίτευγμα που απέσπασε το Βραβείο της Διεθνούς
Συνεργασίας για την Οικονομία του Υδρογόνου και το Βραβείο Global 100
EcoTech στην EXPO της Ιαπωνίας και εν συνεχεία το Βραβείο Descartes
(η υψηλότερη επιστημονική διάκριση στην Ε.Ε.) και έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως “The next best thing to Oil”.
Η ανάπτυξη ενός τέτοιου μοντέλου, μάλιστα, στον ευρωπαϊκό νότο, σύμφωνα
με τον κ.Κωνσταντόπουλο μπορεί περαιτέρω να αποτελέσει τον πιο αποτελεσματικό κρίκο συνεργασίας των χωρών της Βόρειας Ευρώπης με τη Νότια,
με την Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο απορρόφησης των ευρωπαϊκών βιομηχανικών ρύπων, μετατροπής τους σε ηλιακά καύσιμα και επαναδιάθεσής
τους στη Βόρεια Ευρώπη, με συνακόλουθα μέγιστα οικονομικά οφέλη για
τη χώρα μας.
Στο εν λόγω cluster, που είναι η μία από τις εννέα προτάσεις clusters, που
πρόσφατα επελέγησαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
στην πρώτη φάση της Δράσης “Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μία Αγορά: Ο Πλανήτης”, συμμετέχουν
εκτός από το ΕΚΕΤΑ, η θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων Thermi, το Thermi
Venture Capital, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές, η Compucon, η Engaia, η
Brite, η Αειφόρος Α.Ε. (του Ομίλου Σιδενόρ), η Θερμολίθ, η Φιλίππου Δομικά Έργα, η ΗΛ.ΠΡΑ, η Εnimex και η Totgas (του Ομίλου Enimex).
Στο μεταξύ, το Εθνικό Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) πέτυχε πέρυσι την εκτίναξη των εσόδων του στα 24,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
μόλις 1,6 εκατ. ευρώ προέρχεται από κρατική επιχορήγηση και όλα τα υπόλοιπα από διεθνείς συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Το 2010, τα έσοδα
είχαν ανέλθει σε 17 εκατ. ευρώ. n
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CEDEFOP: TA «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Μέσα σε λίγα χρόνια και συγκεκριμένα από το
2005 μέχρι το 2009, μόνο ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπολογίζεται ότι δημιούργησε πάνω από 220.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Μάλιστα, σύμφωνα με στελέχη
της ΕΕ, αν η ενωμένη Ευρώπη προσεγγίσει τους
στόχους για την αειφόρο ανάπτυξης, που περιγράφονται στη στρατηγική ‘’Ευρώπη 2020’’, θα
προκύψουν περισσότερες από 1.000.000 «πράσινες» θέσεις εργασίας.
Οι «πράσινες» δεξιότητες ή green skills όπως
περιγράφονται ανά την Ευρώπη, έχουν πλέον
ζήτηση σε πολλούς κλάδους. Ωστόσο, έκθεση
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της
Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), η οποία
αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέσα στην άνοιξη, καταγράφει σημαντικά κενά, επισημαίνοντας
χαρακτηριστικά ότι «όπως οι περισσότεροι ‘’κήποι’’, η πράσινη οικονομία της Ευρώπης χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη»…
Η έκθεση έχει τίτλο «Green Skills and
Environmental Awareness in Vocational
Education and Training». Μελετά δε, τις εξελίξεις σε εννέα επαγγέλματα σε οκτώ ευρωπαϊκές
χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Σλοβακία, Φιλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο).
Τα εννέα επαγγέλματα που μελετήθηκαν ήταν:
επιστήμονες νανοτεχνολογίας, μηχανικοί περιβάλλοντος, ενεργειακοί επιθεωρητές, ηλεκτρολόγοι, εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών, εργάτες μόνωσης, «λαμαρινάδες» με εξειδίκευση, επιθεωρητές εκπομπών ρύπων οχημάτων και συλλέκτες
ανακυκλώσιμων υλικών.
Η έκθεση έδειξε ότι, δυστυχώς, για πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον περιβαλλοντικό κλάδο, η οικονομική κρίση σημαίνει
ότι, λόγω και της ανεργίας, έχουν ευκολότερη
πρόσβαση σε εργαζόμενους με επαγγελματικά
προσόντα. Το γεγονός αυτό τις ενθαρρύνει να
κόψουν δαπάνες, που αφορούν εκπαίδευση των
εργαζομένων για την απόκτηση «πράσινων»
επαγγελματικών προσόντων.
Όσο, όμως, δεν επενδύουν σε αυτά, αυξάνονται
οι πιθανότητες να τους λείψουν μακροπρόθεσμα
εξειδικευμένοι εργαζόμενοι… Χώρες με χαμηλή
ανεργία αντιμετωπίζουν ήδη τέτοιες ελλείψεις.
«Η Γερμανία αντιμετωπίζει ήδη έλλειψη εργαζομένων με τις απαιτούμενες δεξιότητες στα
περισσότερα από τα εννέα επαγγέλματα [που
εξετάζονται στο πλαίσιο της έκθεσης], ακολουθούμενη κατά πόδας από την Ολλανδία».
Εξάλλου, τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν
ακόμη ενσωματώσει στις περιβαλλοντικές πολιτικές τους την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών

«πράσινων» δεξιοτήτων. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει –σύμφωνα με το cedefop, να
μεριμνήσουν για βελτιωμένα συστήματα χαρτογράφησης, πιστοποίησης και κατηγοριοποίησης
των «πράσινων» επαγγελματικών προσόντων και
για ένα συνεπές και σταθερό πλαίσιο πολιτικής,
αλλά και για τον καλό συντονισμό των διάφορων
πολιτικών στον χώρο.
n Ειδικότητες με ζήτηση ανά χώρα
Για τις χώρες Γερμανία, Φιλανδία και Ηνωμένο
Βασίλειο προβλέπεται –σύμφωνα με την έκθεση- μελλοντική αύξηση στη ζήτηση των θέσεων
εργασίας για τα περισσότερα από τα εννέα επαγγέλματα που εξετάζονται.
Η ζήτηση για μηχανικούς περιβάλλοντος αναμένεται να αυξηθεί και στις οκτώ χώρες και ιδίως
στη Σλοβακία. Αύξηση της ζήτησης για επιστήμονες νανοτεχνολογίας αναμένεται κυρίως στη
βόρεια Ευρώπη.
Περισσότερους ενεργειακούς επιθεωρητές, ηλεκτρολόγους, εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών, εργάτες μόνωσης και εξειδικευμένους «λαμαρινάδες»
εκτιμάται ότι θα ζητήσουν στα επόμενα χρόνια οι
περισσότερες από τις οκτώ χώρες, αν και η ζήτηση δεν είναι ομοιόμορφη μεταξύ τους.
Σε Ελλάδα και Ιταλία, τα προγράμματα χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών έχουν ενεργοποιήσει τα
… αισθητήρια των πολιτών, σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων, με ό,τι αυτό σημαίνει
και για την αγορά εργασίας.
Η ζήτηση για εργαζόμενους υψηλά εξειδικευμένους στον τομέα της συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης αναμένεται να αυξηθεί σε κάποιες χώρες, μεταξύ
των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία και η Σλοβακία.
n Και ποια επαγγέλματα θα βάλουν όπισθεν
Στον αντίποδα, οι αλλαγές νομοθεσίας στην Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται να
μειώσουν τη ζήτηση για ενεργειακούς επιθεωρητές, εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών και εργάτες
μόνωσης.
Μείωση εκτιμάται ότι θα σημειωθεί και στη ζήτηση για επιθεωρητές εκπομπών ρύπων στα οχήματα, σε ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία (εξαιτίας της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των
πολιτών, που περιορίζει την αγορά/χρήση αυτοκινήτων) , η Ολλανδία (συνεπεία παραγόντων όπως
οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα από τα πετρελαιοκίνητα/
βενζινοκίνητα αυτοκίνητα) και το Ηνωμένο Βασίλειο (όπου υπάρχει σχεδιασμός για λιγότερους
ελέγχους τύπου “ΚΤΕΟ”). n

Λαϊκή Τράπεζα
Πηγή: www.ethnos.gr

O CERN ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ
Και το όνομα αυτού «Νεφέλωμα της ΈλικαςΤο Νέφος της Επιστήμης». Μη βιαστείτε να
κοιτάξετε στον ουρανό, αναζητώντας νέους
ουράνιους σχηματισμούς. Έτσι αποκαλείται το
νέο «σούπερ φιλόδοξο» -όπως το χαρακτήρισε
ο διεθνής Τύπος- έργο, που ξεκίνησαν τρεις από
τους μεγαλύτερους ερευνητικούς οργανισμούς
της Ευρώπης, σε συνεργασία με 13 εταιρείες.
Συγκεκριμένα, στο …σύννεφο του νέφους
«επιβάτες» είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Πυρηνικών Ερευνών (CERN), o Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Διαστήματος (ESA), το Ευρωπαϊκό
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL) και
13 εταιρείες-κολοσσοί (Atos, Cap Gemini, SAP,
Orange, Telefonica κ.α.)
Απώτερος στόχος της συνεργασίας τους είναι
να δημιουργήσουν ένα νέο εργαλείο σε επίπεδο
«cloud computing», που θα τους επιτρέψει να
έχουν πρόσβαση σε αυξημένη υπολογιστική ισχύ
για την ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων,
καρπών της επιστημονικής έρευνας στην
Ευρώπη.
Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο
σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μετά από
διετή πιλοτική φάση. Στην αρχή θα επωφεληθούν,
όμως, οι τρεις «μεγάλοι» του προγράμματος.
Οι τρεις δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί που
συμμετέχουν στο έργο παράγουν τεράστιους
όγκους δεδομένων στους τομείς της φυσικής, της
αστρονομίας και της βιολογίας. Μόνο στο CERN,
απαιτείται να αναλυθούν κάθε μήνα τα δεδομένα
από δεκάδες χιλιάδες δίσκους υπολογιστών που
καταγράφουν συγκρούσεις σωματιδίων στον
Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (Large Hadron
Collider-LHC)
Ο όγκος τους είναι τέτοιος, που η αποθήκευση και
επεξεργασία τους αναδεικνύεται σε πρόβλημα.
Αυτό ακριβώς το πρόβλημα φιλοδοξεί να διαλύσει
το «Νέφος» ή στην αγγλική «Helix Nebula-the
Science Cloud».
«Αυτός ο πανευρωπαϊκός συνεταιρισμός μεταξύ
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και βιομηχανίας θα
ενθαρρύνει την καινοτομία στην επιστήμη και
θα δημιουργήσει νέες εμπορικές αγορές. […]
Βλέπουμε το Helix-Nebula ως έναν τέλειο
τρόπο για να συνεργαστούμε με τη βιομηχανία,
προκειμένου να απαντήσουμε στην πρόκληση
[της συγκέντρωσης και ανάλυσης μεγάλων όγκων
δεδομένων», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters
ο επικεφαλής Τεχνολογιών Πληροφορικής του
CERN, Φρέντερικ Χάμερ κα πρόσθεσε ότι ο CERN
είναι έτοιμος να αυξήσει την ισχύ του Επιταχυντή
Αδρονίων, γεγονός που θα τετραπλασιάσει τον
παραγόμενο όγκο δεδομένων!
Ο CERN μπορεί να ακούγεται εντονότερα τα
τελευταία χρόνια λόγω του τεράστιου πειράματος
που διεξάγει, αλλά η δραστηριότητά του μετράει
δεκαετίες επαναστατικής εργασίας. Αρκεί
να υπενθυμίσουμε ότι είναι ο τόπος όπου
δημιουργήθηκε ο Παγκόσμιος Ιστός (The World
Wide Web) στις αρχές της δεκαετίας του ΄90.
Αν κρίνουμε από το γεγονός ότι το WWW δημιουργήθηκε και πάλι από την ανάγκη ύπαρξης ενός
δικτύου ανταλλαγής δεδομένων και αύξησης της
διαθέσιμης επεξεργαστικής ισχύος, τότε το «Νέφος» δεν αποκλείεται στα επόμενα χρόνια να
ανοίξει εντελώς νέους ορίζοντες για εκατομμύρια
ανθρώπους! n
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ΤO YΔΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ – ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Νικόλαος Θεοδοσίου, Επίκουρος καθηγητής, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το ζήτημα της έλλειψης νερού σε επαρκή ποσότητα και ικανοποιητική
ποιότητα αποτελεί, όπως είναι γνωστό, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ανθρωπότητας. Λαμβάνοντας υπόψη δε παράγοντες όπως οι
υπό εξέλιξη κλιματικές αλλαγές και η αύξηση του πληθυσμού της γης,
εύκολα γίνεται κατανοητό ότι το πρόβλημα της έλλειψης νερού αναμένεται να ενταθεί σημαντικά στο μέλλον.
Διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες καταναλώνουν ή ρυπαίνουν
σημαντικές ποσότητες νερού. Σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και σε χώρες
όπως η Ελλάδα ειδικότερα, η μεγαλύτερη κατανάλωση νερού αφορά στον
αγροτικό τομέα χωρίς όμως να μπορεί να αγνοηθεί η κατανάλωση (και
η ρύπανση) στον αστικό και βιομηχανικό τομέα. Είναι γεγονός ότι έχει
επικρατήσει η άποψη ότι η συνολική κατανάλωση και ρύπανση του νερού
προκύπτει ως το άθροισμα επιμέρους ανεξάρτητων δραστηριοτήτων. Δεν
έχει δοθεί όμως ακόμα μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι η κατανάλωση
και η ρύπανση του νερού εξαρτώνται άμεσα από το καταναλωτικό επίπεδο
της κοινωνίας, αλλά και από τη δομή της παγκόσμιας οικονομίας και τον
τρόπο προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών. Μέχρι πρόσφατα, πολύ λίγο
έχει απασχολήσει την επιστήμη και την πρακτική της διαχείρισης των
υδατικών πόρων, η αλυσίδα της παραγωγής και της διανομής. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει ακόμα αρκετή κατανόηση σχετικά με το γεγονός ότι η
οργάνωση και τα χαρακτηριστικά της αλυσίδας παραγωγής και διανομής
επηρεάζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικά, την κατανάλωση και
ρύπανση των υδατικών πόρων που σχετίζονται με ένα καταναλωτικό προϊόν, τόσο σε χωρική όσο και σε χρονική κλίμακα.
Οι Hoekstra and Chapagain (2008) ανέδειξαν το νερό που «κρύβεται»
πίσω από τα προϊόντα σε μια προσπάθεια κατανόησης του παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα του νερού και ποσοτικοποίησης της επίδρασης
της κατανάλωσης και της εμπορίας των υδατικών πόρων. Η κατανόηση
αυτή μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Η συνολική αυτή ποσότητα νερού που καταναλώνεται ή ρυπαίνεται καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής και διανομής
ενός προϊόντος λαμβάνοντας υπόψιν και τον τόπο αλλά και το χρόνο που
συμβαίνει, χαρακτηρίζεται ως το υδατικό αποτύπωμα του συγκεκριμένου
προϊόντος (Hoekstra, 2003).
Το υδατικό αποτύπωμα αποτελεί έναν πολυδιάστατο δείκτη, ο οποίος καταγράφει την κατανάλωση νερού ανά πηγή υδροληψίας και τη ρύπανση,
ανά τύπο ρυπαντή αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη χωρική και χρονική
κατανομή τους. Το υδατικό αποτύπωμα διακρίνεται σε τρεις επιμέρους
δείκτες, το μπλε, το πράσινο και το γκρι αποτύπωμα, ως εξής:
• Το «μπλε» υδατικό αποτύπωμα αναφέρεται στην κατανάλωση διαθέσιμων επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης
απορροής κατά την παραγωγική διαδικασία ενός προϊόντος.
• Το «πράσινο» υδατικό αποτύπωμα αναφέρεται στην κατανάλωση πόρων
αποθηκευμένων στο έδαφος υπό τη μορφή εδαφικής υγρασίας.
• Το «γκρι» υδατικό αποτύπωμα αναφέρεται στη ρύπανση και περιγράφεται ως ο όγκος του καθαρού νερού που απαιτείται για την αποκατάσταση
υδατικών συστημάτων που έχουν υποστεί ρύπανση κατά την παραγωγική
διαδικασία.

Σχήμα 1. Γραφική απεικόνιση των συνιστωσών του υδατικού αποτυπώματος

Στο σχήμα 1 καταδεικνύονται οι τρεις βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ
της προσέγγισης του υδατικού αποτυπώματος και της κλασσικής εκτίμησης κατανάλωσης νερού. Η πρώτη αφορά στο γεγονός ότι η ποσότητα
νερού που αντλείται από τους υδατικούς πόρους αλλά δεν καταναλώνε-

ται και τελικά επιστρέφει στα υδατικά συστήματα, δεν προσμετράται στο
υδατικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με τη δεύτερη επισημαίνεται ότι αντίθετα
με τη λογική της μέτρησης της ποσότητας νερού με βάση τις απολήψεις
από τα υδατικά συστήματα, το υδατικό αποτύπωμα περιλαμβάνει επίσης
τόσο το πράσινο όσο και το γκρι νερό. Και τέλος το υδατικό αποτύπωμα
περιλαμβάνει εκτός από την άμεση κατανάλωση νερού και τις υπόλοιπες,
έμμεσες χρήσεις- απαιτήσεις ποσοτήτων νερού για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή του τελικού προϊόντος. Σημειώνεται ότι το άθροισμα της ποσότητας νερού που δεν καταναλώνεται και επιστρέφει στο
υδατικό σύστημα και της ποσότητας μπλε υδατικού αποτυπώματος που
χρησιμοποιείται για άμεση κατανάλωση, συνθέτει την εικόνα της χρήσης
του νερού σύμφωνα με την επικρατούσα κλασσική προσέγγιση.
Το πόσιμο νερό γίνεται ολοένα και περισσότερο ένα παγκόσμιο αγαθό,
οδηγούμενο από τη συνεχή αύξηση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. Εκτός από τις τοπικές αγορές, υπάρχουν και οι παγκόσμιες αγορές για
προϊόντα έντασης-χρήσης νερού όπως για παράδειγμα, τα αγροτικά ή τα
κτηνοτροφικά προϊόντα και άλλα. Ως αποτέλεσμα αυτών, η κατανάλωση
υδατικών πόρων έχει αποκοπεί χωρικά από τους καταναλωτές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του βαμβακιού. Από το χωράφι στον τελικό
χρήστη, το βαμβάκι διέρχεται από μια σειρά διακριτών σταδίων παραγωγής
με διαφορετικές επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους. Τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας αλλά και κατανάλωσης συχνά εφαρμόζονται σε εντελώς
διαφορετικά μέρη ακόμα και σε διαφορετικές χώρες. Για παράδειγμα, η
Μαλαισία δεν καλλιεργεί βαμβάκι, αλλά το εισάγει από την Κίνα, την Ινδία
και το Πακιστάν, το επεξεργάζεται στις κλωστοϋφαντουργίες της και εξάγει
στην Ευρωπαϊκή αγορά, βαμβακερά ρούχα (Chapagain et al., 2006).
Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, για τον προσδιορισμό των
επιπτώσεων ενός τελικού προϊόντος στη χρήση υδατικών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει κανείς να κινηθεί προς τα πίσω κατά μήκος
της αλυσίδας παραγωγής – επεξεργασίας - διάθεσης και να αναζητήσει
τις πηγές και τους σταθμούς του προϊόντος. Στην πορεία αυτή η καταγραφή της άμεσης και έμμεσης κατανάλωσης νερού που απαιτήθηκε για την
παραγωγή του, οδηγεί στον προσδιορισμό του υδατικού του αποτυπώματος. Η εκτίμηση του υδατικού αποτυπώματος ενός προϊόντος μπορεί να
διαμορφώσει τις δυνατότητες για την εφαρμογή νέων πολιτικών στη διαχείριση των υδατικών πόρων αφού εμπλέκει πλέον πολύ περισσότερους
«παίκτες». Έτσι, ενώ μέχρι τώρα οι υδατικοί πόροι συνδέονταν μόνο με
την κατανάλωση νερού για την άρδευση της βασικής καλλιέργειας, τελικοί
καταναλωτές, έμποροι, βιομηχανίες τροφίμων και πολλοί άλλοι που παραδοσιακά βρίσκονταν εκτός του πλαισίου επεμβάσεων για τη διαχείριση
των υδατικών πόρων, εμφανίζονται πλέον ως παράγοντες που συμβάλουν
στην εξοικονόμηση νερού που χρησιμοποιείται είτε άμεσα είτε έμμεσα
για την παραγωγή των τελικών προϊόντων. Επιλογές όπως οι τεχνικές
επεξεργασίας των υλικών στα διάφορα ενδιάμεσα στάδια, τα μέσα μεταφοράς των προϊόντων αλλά και οι αποστάσεις που πρέπει να διανύσουν,
το σύστημα διανομής και πολλά άλλα, αποτελούν μεταβλητές απόφασης
στο πρόβλημα της βελτιστοποίησης της διαχείρισης των υδατικών πόρων
έχοντας ως στόχο την ελαχιστοποίηση του υδατικού αποτυπώματος του
τελικού προϊόντος.
Η αποτίμηση του υδατικού αποτυπώματος απαιτεί την εκτίμηση των συνιστωσών του (Hoekstra et al, 2009). Οι μπλε υδατικοί πόροι είναι γενικά
πιο σπάνιοι και έχουν μεγαλύτερο κόστος ευκαιρίας. Ως κόστος ευκαιρίας
αναφέρεται το κόστος που προκύπτει από τη θυσία ενός αγαθού, για την
παραγωγή κάποιου άλλου. Στην προκειμένη περίπτωση το κόστος ευκαιρίας από τη διάθεση μπλε υδατικών πόρων για την παραγωγή ενός προϊόντος, ισούται με το κόστος από την μη παραγωγή ενός άλλου ανταγωνιστικού, όσον αφορά στους υδατικούς πόρους, προϊόντος. Απ’ την άλλη
και το πράσινο νερό είναι περιορισμένο και ως εκ τούτου σπάνιο, γεγονός
που ενισχύει το επιχείρημα της περίληψης και του πράσινου νερού στο
υδατικό αποτύπωμα. Άλλωστε, υπάρχει μια έντονη συμπληρωματικότητα
μεταξύ μπλε και πράσινου νερού, αφού σε πολλές περιπτώσεις το πράσινο νερό μπορεί να αντικατασταθεί από μπλε και ορισμένες φορές, κυρίως
στον αγροτικό τομέα, τουλάχιστον ένα μέρος του μπλε από πράσινο. Είναι
γεγονός ότι η μέχρι τώρα αντίληψη περί κατανάλωσης νερού (υπενθυμίζεται ότι η κατανάλωση νερού διαφέρει από το μπλε νερό εφόσον το δεύ-
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τερο δεν περιλαμβάνει τις επιστροφές νερού στο υδατικό σύστημα) έχει
οδηγήσει στην υποβάθμιση της σημασίας του πράσινου νερού ως παραγωγικού στοιχείου (Falkenmark, 2003). Η περίληψη στο υδατικό αποτύπωμα και του γκρι νερού έχει ως στόχο την αναγνώριση της ρύπανσης ως
στοιχείου που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία δεσμεύοντας μια
ποσότητα νερού αφού η υποβάθμιση της ποιότητάς του δεν επιτρέπει την
αξιοποίησή του σε άλλες χρήσεις. Στην εργασία τους οι Mekonnen and
Hoekstra (2011) παρουσιάζουν εκτιμήσεις για το υδατικό αποτύπωμα
όλων των χωρών του κόσμου. Ενδεικτικά στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται
τα στοιχεία που αφορούν το υδατικό αποτύπωμα της Ελλάδας.

Ελλάδα

Υδατικό αποτύπωμα
(σε εκατομμύρια m3/έτος)
Πράσινο

Μπλε

Γκρι

Αγροτική
παραγωγή

10544

3898

1089

Κτηνοτροφία

1494

98

Βιομηχανική
παραγωγή

12,5

35,6

Αστική χρήση

127

561,8

4136

1687

ΣΥΝΟΛΟ

όλων των προϊόντων και υπηρεσιών, με βάση τις απαιτήσεις τους σε μπλε,
πράσινο και γκρι νερό σε όλα τα στάδια παραγωγής και διανομής τους.
Έτσι, στο σχήμα 3 παρουσιάζονται ενδεικτικές εκτιμήσεις του υδατικού
αποτυπώματος σειράς προϊόντων.

12037

Πίνακας 1. Το υδατικό αποτύπωμα της Ελλάδας

Το υδατικό αποτύπωμα, εφόσον απεικονίζει τη χρήση νερού στα διάφορα
στάδια παραγωγής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να εκφράσει μια
πιο αντικειμενική εικόνα και της σπανιότητας του νερού υπό τη μορφή ελλειμματικού ή πλεονασματικού υδατικού ισοζυγίου. Το σχήμα 2 αποτελεί
μια ενδεικτική απεικόνιση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των συμπερασμάτων από τη διερεύνηση του υδατικού αποτυπώματος.
Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το υδατικό αποτύπωμα μπορεί
κανείς να βρει, μεταξύ άλλων, στην ιστοσελίδα της οργάνωσης Water
Footprint Network. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
• Water Footprint Calculator: Υπολογισμός του ατομικού υδατικού αποτυπώματος με βάση το νερό που απαιτείται για την παραγωγή των αγαθών
και υπηρεσιών που καταναλώνει ο καθένας (http://www.waterfootprint.
org/?page=cal/WaterFootprintCalculator)
• Product Gallery: Το υδατικό αποτύπωμα (μπλε, πράσινο και γκρι) για
μια μεγάλη σειρά προϊόντων πρωτογενών ή επεξεργασμένων (http://www.
waterfootprint.org/?page=files/productgallery)
• WaterStat: Βάση δεδομένων με μεγάλη σειρά δεδομένων υπό τη μορφή πινάκων, διαγραμμάτων και εικόνων, σχετικά με το υδατικό αποτύπωμα προϊόντων και υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα (http://www.
waterfootprint.org/?page=files/WaterStat)

Σχήμα 2. Πλήθος μηνών, σε ετήσια βάση και για δεδομένα της περιόδου 19962005, κατά τους οποίους το μπλε υδατικό αποτύπωμα υπερβαίνει την διαθεσιμότητα σε μπλε νερό. Η κατανομή αυτή αποτελεί ένδειξη έλλειψης απαιτούμενων
ποσοτήτων νερού (Hoekstra et al., 2012).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση του υδατικού αποτυπώματος για μη αγροτικά προϊόντα. Μέχρι σήμερα, με την κλασσική προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων, αναγνωρίζαμε τις υδατικές
απαιτήσεις αγροτικών κυρίως προϊόντων. Η ανάλυση που παρουσιάστηκε
παραπάνω επιτρέπει την εκτίμηση του υδατικού αποτυπώματος σχεδόν

Σχήμα 3. Ενδεικτικές εκτιμήσεις του υδατικού αποτυπώματος για διάφορα προϊόντα (Hoekstra and Chapagain, 2008)

Είναι προφανές ότι με την παραπάνω διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης του υδατικού αποτυπώματος παραγόμενων προϊόντων, μπορεί
κανείς να διακρίνει τα προϊόντα εκείνα τα οποία χρησιμοποίησαν με ορθολογικό τρόπο τους υδατικούς πόρους και απέφυγαν τη ρύπανση των
υδατικών συστημάτων. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται συνήθως με την αύξηση του κόστους παραγωγής, όπως η χρήση οικολογικών πρακτικών και
τεχνολογιών. Η καταγραφή όμως του μειωμένου υδατικού αποτυπώματος
δίνει την ευκαιρία στους ευαισθητοποιημένους καταναλωτές με την προτίμησή τους στα προϊόντα αυτά να επιβραβεύσουν τους εμπλεκόμενους
στη διαδικασία (παραγωγή – επεξεργασία – μεταφορά – διανομή) εξισορροπώντας τις οικονομικές απώλειες λόγω των αυξημένων επενδύσεων,
με την αύξηση των εσόδων τους από την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών ή την αναγνώριση επιχειρήσεων και πρακτικών που σέβονται το περιβάλλον. n
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της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο
συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Νοέμβριο
2011, είναι 2,4%.
(Εξπρές 6/3/2012)
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΙIF: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΤΡΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΑΣ
ΑΤΑΚΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ
Για «σημαντικές και καταστροφικές» επιπτώσεις
από μια άτακτη ελληνική χρεοκοπία προειδοποιεί
το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), λίγα
μόνο εικοσιτετράωρα πριν την εκπνοή της προθεσμίας για τη συμμετοχή των ιδιωτών στο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους. Σε επίσημο έγγραφό
του, το οποίο έχει στην κατοχή του το Reuters, το
IIF επισημαίνει ότι μια άτακτη χρεοκοπία της Ελλάδας θα καθιστούσε κατά πάσα πιθανότητα απαραίτητη την εξωτερική στήριξη της Ισπανίας και
της Ιταλίας, ενώ θα οδηγούσε σε απώλειες άνω
του 1 τρισ. ευρώ για την ευρωζώνη. «Υπάρχουν
μερικές πολύ σημαντικές και καταστροφικές συνέπειες, οι οποίες θα προέκυπταν από μια άτακτη
χρεοκοπία της Ελλάδας», αναφέρεται στο έγγραφο του IIF. «Είναι δύσκολο να αθροίσει κανείς με
κάποιο βαθμό ακρίβειας τις ενδεχόμενες ζημίες,
ωστόσο είναι δύσκολο να δει κανείς με ποιο τρόπο
δεν θα ξεπεράσουν το 1 τρισ. ευρώ.»
(Ναυτεμπορική 6/3/2012)
ΜΠΑΡΟΖΟ: ΠΡΩΙΜΟ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟ
ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Είναι πολύ πρώιμο να μιλάμε για την προοπτική
ενός τρίτου πακέτου διάσωσης της Ελλάδας, είπε
τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, σε συνέντευξή του στην αυστριακή
τηλεόραση. «Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να μιλάμε
για τρίτο πακέτο. Δεν έχουμε καν ξεκινήσει το δεύτερο πακέτο», δήλωσε ο κ. Μπαρόζο. Είπε ακόμη
ότι η Ευρώπη έχει σημειώσει πρόοδο στο θέμα
της αντιμετώπισης της κρίσης, αλλά «η κατάσταση
παραμένει εύθραυστη». Ερωτηθείς για το αν η ΕΕ
και η Ευρωζώνη θα συνεχίσουν να υφίστανται με
την ίδια μορφή σε ένα χρόνο, απάντησε: «Πιστεύω
πως ναι», συμπληρώνοντας πως το κόστος μιας
διάσπασης της Ευρωζώνης θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι η διατήρησή της ως έχει.
(Ημερησία 6/3/2012)
ΠΤΩΣΗ 25,8% ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Πτώση κατά 25,8% σημείωσε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (με βάση τον όγκο που εγκρίνουν οι πολεοδομίες) το Νοέμβριο του 2011 σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2011 ο οικοδομικός όγκος σημείωσε καθίζηση κατά 36% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Αναλυτικότερα: Το Νοέμβριο του 2011 το μέγεθος
της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας
(ιδιωτικής-δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές
άδειες, ανήλθε σε 3.457 οικοδομικές άδειες, που
αντιστοιχούν σε 536,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και
2.044,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή,
μείωση κατά 8,0% στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, κατά 28,5% στην επιφάνεια και κατά 26,6
% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2010. Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε
3.437 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε
527,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.996,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά
8,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά
27,3% στην επιφάνεια και κατά 25,8% στον όγκο,
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Το
μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον μήνα Νοέμβριο 2011, στο σύνολο
της χώρας, ανήλθε σε 20 οικοδομικές άδειες, που
αντιστοιχούν σε 9,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και
48,6 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής

οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται
στην Αττική. Βεβαίως, σε αρκετές περιπτώσεις
οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί διεκδικούν την εκμετάλλευση εκτάσεων που είναι δάση ή δασικές
εκτάσεις και πιέζουν την πολιτεία να δώσει το
ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ «ΠΑΓΩΜΑ» ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ «πράσινο φως» να προχωρήσουν. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις όπου χιλιάΑΔΕΙΩΝ ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Η αναστολή των οικοδομικών αδειών και των οι- δες πολίτες πλήρωσαν για να αγοράσουν εκτάσεις
κοδομικών εργασιών μπορεί να γίνει σε κάθε πε- μέσω οικοδομικών συνεταιρισμών, αλλά η πολιρίπτωση τροποποίησης σχεδίου πόλεως, έκρινε η τεία εμποδίζει επί χρόνια την αξιοποίησή τους
πενταμελής σύνθεσης του Ε΄ Τμήματος του Συμ- βάζοντας μια σειρά από εμπόδια. […] Ένα μεγάλο
βουλίου της Επικρατείας, κάνοντας μεταστροφή ποσοστό συνεταιρισμών αγόρασαν την περίοδο
στη μέχρι τώρα νομολογία (παλαιότερες αποφά- 1955 - 1975 δάση και δασικές εκτάσεις καθώς
σεις). Κατά το παρελθόν, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δι- τότε ούτε έλεγχος υπήρχε ούτε συγκεκριμένοι νόκαστήριο με ανάλογες αποφάσεις του έχει κρίνει το μοι για το ποιος κτίζει πού. Επίσης, την περίοδο
εντελώς αντίθετο. Για το λόγο αυτό (αντίθεση με τη 1923-1950 δόθηκαν εκτάσεις με πεύκα σε ρητινομολογία του ΣτΕ), αλλά και λόγω σπουδαιότητας νοσυλλέκτες οι οποίοι στη συνέχεια πούλησαν σε
του θέματος, η πενταμελής σύνθεσης παρέπεμψε συνεταιρισμούς που θέλησαν να κτίσουν, χωρίς
το ζήτημα για νέα κρίση στην αυξημένη, επταμελή, όμως αποτέλεσμα.
σύνθεση του ίδιου Τμήματος. Οι Σύμβουλοι Επι- (Εθνος 25/2/2012)
κρατείας υπογραμμίζουν στην υπ’ αριθμ. 632/2012
απόφασή τους ότι «από τη γραμματική διατύπωση, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ …ΣΤΟ
αλλά και από το σκοπό της διάταξης του άρθρου ΤΑΜΕΙΟ
159 παράγραφος 2 του Κώδικα Βασικής Πολεοδο- Μόνο με την υπαγωγή μιας αυθαιρεσίας στο νόμο
μικής Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ) συνάγεται ότι το μέτρο των αυθαιρέτων θα μπορεί να συνεχίζεται μία οιτης αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και κοδομή που έχει σταματήσει από τις αρχές γιατί
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών μπορεί να επι- διαθέτει παράνομη κατασκευή, οδηγώντας στο ταβληθεί σε κάθε περίπτωση τροποποίησης σχεδί- μείο όλους όσους θέλουν να νομιμοποιήσουν ένα
ου πόλεως, ανεξαρτήτως αν η τροποποίηση αυτή αυθαίρετο κτίσμα. Ταυτόχρονα, αποσαφηνίζεται
αφορά σε ατομικές ρυθμίσεις γενικού περιεχομέ- ο τρόπος σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας
νου (όπως χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως κοινής των αυθαιρέτων, αλλά και η δυνατότητα που παωφέλειας) ή στους κανονιστικούς όρους και περιο- ρέχει ο νόμος 4014 σε κτίσματα που μπορούν να
ρισμούς δόμησης». Τους δικαστές, τους απασχόλη- εκδώσουν οικοδομική άδεια εντός τριών ετών, να
σε περίπτωση προσφυγής οικοπεδούχων κατοίκων καταβάλλουν μόνο το παράβολο και να απαλλάστης Φιλοθέης Αττικής (Οικοδομικό Τετράγωνο 44 σονται από τα πρόστιμα. Οι απαραίτητες διευκρινίτου εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Φιλοθέ- σεις δίνονται στην τελευταία ερμηνευτική εγκύκλιο
ης) που ζητούσαν να ακυρωθεί η από 17/8/2009 με ημερομηνία 7 Φεβρουαρίου που εξέδωσε το
απόφαση του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία υπουργείο Περιβάλλοντος και απέστειλε προς τις
παρατάθηκε για ένα χρόνο η αναστολή χορήγησης πολεοδομίες όλης της χώρας. Όπως αναφέρεται,
οικοδομικών αδειών σε ορισμένες κατηγορίες για όσες αυθαίρετες κατασκευές έχουν αποπεραοικοπέδων εντός της επίμαχης κηπούπολης, τωθεί, η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών στο
όπως έχει χαρακτηριστεί. Οι προσφεύγοντες στη τμήμα του κτηρίου που έχει ανεγερθεί με νόμιμη
Δικαιοσύνη κάτοικοι υποστηρίζουν ότι «η ανα- άδεια, γίνεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης
στολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλε- περαίωσης που εκδίδεται από το ΤΕΕ. Θα συνοσης οικοδομικών εργασιών μπορεί να επιβληθεί δεύεται με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού μαζί
μόνο σε περίπτωση χαρακτηρισμού ενός χώρου με τα σχέδια της αυθαίρετης κατασκευής που θα
ως κοινόχρηστου ή κοινωφελούς ή τροποποίησης υποβληθούν ηλεκτρονικά όταν ενεργοποιηθεί το
των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, δη- πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ. Στην περίπτωλαδή σε περίπτωση τροποποίησης των ρυθμίσε- ση που οι αυθαιρεσίες δεν έχουν ολοκληρωθεί θα
ων ατομικού περιεχομένου, ενώ η αναστολή αυτή πρέπει να προηγηθεί έκδοση έγκρισης εκτέλεσης
δεν είναι δυνατή σε περίπτωση τροποποίησης των εργασιών αποπεράτωσης, ώστε να επιτραπεί στη
όρων και περιορισμών δόμησης».
συνέχεια η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών
στο τμήμα που αναγείρεται με οικοδομική άδεια.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ 220.000 Η εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ προβλέπει επίσης ότι: Για
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΧΑΟΣ σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας εξ’ ολοκλήρου αυθαιρέτων απαιτείται κατάθεση στον οργανιΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
Τάξη στο χάος με τους χιλιάδες οικοδομικούς σμό της βεβαίωσης ένταξης στο νόμο και πληρωσυνεταιρισμούς, αναμένεται να βάλει σύντομα το μή τουλάχιστον της α΄ δόσης. Κατόπιν ο ιδιοκτήτης
υπουργείο Περιβάλλοντος, επιχειρώντας αφενός υποβάλλει μαζί με τη βεβαίωση αίτημα ηλεκτρονα «ξεμπλοκάρει» την αξιοποίηση νόμιμων εκτά- δότησης περιγράφοντας με σαφήνεια το επίμαχο
σεων και αφετέρου να σταματήσει τις διεκδική- κτίσμα (διώροφη οικοδομή με πυλωτή και υπόγειο,
σεις δασών και δασικών εκτάσεων. Πληροφορίες διαμέρισμα ή κατάστημα κ.α) Εάν ένα κτίσμα κατααναφέρουν ότι το ΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε γε- σκευάστηκε με νόμιμη οικοδομική άδεια και έχει
νική καταγραφή των οικοδομικών συνεταιρισμών αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο
και σε κατηγοριοποίηση αυτών με βάση κάποια νόμο, αλλά δεν έχει συνδεθεί π.χ με τη ΔΕΗ, τότε
κριτήρια. Αν π.χ. είναι επί πολλά χρόνια μπλο- απαιτείται η προσκόμιση σχετικής αίτησης προς
καρισμένοι χωρίς ουσιαστικούς λόγους, αν είναι την πολεοδομία, καθώς και η βεβαίωση του ΤΕΕ
αδύνατη η εκμετάλλευση των εκτάσεων, αν πρέ- με τα σχέδια κάτοψης όπου σημειώνονται οι χώροι
πει να γίνει αποχαρακτηρισμός και εντάξεις στο που έχουν υπαχθεί στο νόμο. Επίσης χρειάζεται
σχέδιο πόλης κ.λπ. Με δεδομένη την προσπάθεια υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα σχέδια
που θα γίνει τα επόμενα χρόνια για ανάπτυξη και θα υποβληθούν και ηλεκτρονικά. Εάν αυθαίρετη
μέσω της οικοδομικής δραστηριότητας, οι νόμι- κατασκευή δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου, η
μοι συνεταιρισμοί που έχουν όλες τις προδιαγρα- αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται με τις τρέχουφές να κτίσουν μπορούν να αποτελέσουν την αρχή σες τιμές και το ύψος ανέγερσης και διατήρησης
για νέα «έκρηξη» της αγοράς ακινήτων και της δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 500 ευρώ.
οικοδομής γενικότερα. Εκτιμάται ότι σύντομα θα (Πρώτο Θέμα 10/2/2012)
προχωρήσει η πολιτεία σε σειρά ρυθμίσεων που
θα ανοίγει το δρόμο για εκμετάλλευση μεγάλων ΧΟΡΔΕΣ ΒΙΟΛΙΟΥ ΑΠΟ …ΜΕΤΑΞΙ ΑΡΑΧΝΗΣ
εκτάσεων και θα έρθουν σε συνέχεια κανόνων για Ένας φιλόμουσος Ιάπωνας ερευνητής προσέδωτη λειτουργία των συνεταιρισμών που ελήφθησαν σε νέα χροιά στον ήχο του βιολιού υφαίνοντας
πριν από λίγο καιρό. Σήμερα περισσότεροι από χορδές από ίνες μεταξιού αράχνης. Συγκριτικά με
215 οικοδομικοί συνεταιρισμοί διεκδικούν περί τα τις σημερινές μεταλλικές χορδές, ή ακόμα και με
220.000 στρέμματα γης σε όλη τη χώρα. Συνολι- τις παραδοσιακές χορδές από έντερο, οι χορδές
κά 500.000 Έλληνες πολίτες (150.000 μέλη και οι αράχνης δίνουν μια «απαλή, βαθιά χροιά» αναοικογένειές τους) είναι μέλη των συνεταιρισμών, φέρει ο Σιγκεγιόσι Οζάκι στη μελέτη του, η οποία
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έγινε δεκτή για τη δημοσίευση στην επιθεώρηση
«Physical Review Letters». Οι νέες χορδές είναι
πάντως απίθανο να διαδοθούν ευρέως, αφού ο
Οζάκι χρειάστηκε να «αρμέξει» με το χέρι γύρω
στις 300 αράχνες, οι οποίες είναι αδύνατο να
εκτραφούν σε μεγάλη κλίμακα. Όπως αναφέρει
το BBC, ο ερευνητής του Ιατρικού Πανεπιστημίου
Νάρα πειραματίζεται εδώ και χρόνια με την αράχνη Nephila maculata, γνωστή για τους μεγάλους
και περίπλοκους ιστούς της. Ο Οζάκι εστιάστηκε
σε ένα από τα πολλά είδη μεταξιού που μπορούν
να παράγουν οι αράχνες, αυτό από το οποίο κρέμονται όταν μετακινούνται. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι το μετάξι αράχνης είναι πιο
ανθεκτικό από το ατσάλι και πιο ελαστικό από το
νάιλον -ιδιότητες που ξεπερνούν οποιοδήποτε
συνθετικό υλικό.
(Το Βήμα 5/3/2012)
ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΦΟΡΟΣ…
Την απόσυρση του ειδικού τέλους ακινήτων μετά
την απόφαση του ΣτΕ ότι το συγκεκριμένο χαράτσι
δεν μπορεί να γίνει μόνιμο, φέρεται να εξετάζει το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα
με πληροφορίες, στη θέση του ειδικού τέλους θα
μπει ένας νέος, ενιαίος φόρος στην ακίνητη περιουσία, με παράλληλη κατάργηση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Όπως αναφέρει η εφημερίδα
Ημερησία, στόχος του υπουργείου Οικονομικών,
στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, είναι ο νέος φόρος να αποδίδει
τουλάχιστον 2,3 δισ. ευρώ ετησίως. Προκειμένου
να επιτευχθεί ο παραπάνω φόρος, μελετάται η
κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 200.000
ευρώ, καθώς και η φορολόγηση των αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου πόλεως.
(voria.gr 5/3/2012)
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συμφωνία για την εγκατάσταση υποθαλάσσιου
καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
υπέγραψαν Κύπρος και Ισραήλ, όπως μεταδίδει
το Dow Jones Newswires.
Το καλώδιο, η τοποθέτηση του οποίου εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί έως το 2016, θα έχει
μήκος 287 χιλιομέτρων και θα βρίσκεται σε βάθος 2 χιλιομέτρων. Η αποκαλούμενη “Euro-Asia
Interconnect,” δυναμικότητας 2.000 μεγαβάτ,
αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός δήλωσε ο CEO της
Israel Electric Corp., Yiftach Ron Tal.
Η συμφωνία, η οποία υπογράφτηκε στην Ιερουσαλήμ, προβλέπει και την εγκατάσταση επιπλέον
καλωδίων τα οποία θα συνδέσουν την Κύπρο
με την ηπειρωτική Ευρώπη μέσω της Ελλάδας.«Το
Ισραήλ θα μπορεί να λαμβάνει ενέργεια
από την Κύπρο και από την Ευρώπη, και μελλοντικά, θα μπορεί να τους παρέχει αυτό με ενέργεια,»
δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας, Uzi Landau.
Από τη μεριά του ο πρόεδρος της ΔΕΗ Quantum
Energy, Αθανάσιος Κτορίδης, σημείωσε πως και
οι τρεις συμμετέχοντες θα κερδίσουν από τη συμφωνία. «Η Ελλάδα θα αυξήσει την ενεργειακή
επάρκειά της και θα γίνει ένας σημαντικός παίχτης στην ευρωπαϊκή ενεργειακή σκακιέρα.
Η Κύπρος θα πάψει ένα νησί και θα παρέχει σταθερή ροή ενέργειας μέσα και έξω από τη χώρα,
ενώ το Ισραήλ, θα γίνει ένας σημαντικός προμηθευτής ενέργειας στην ευρωπαϊκή ήπειρο,» πρόσθεσε ο κ. Κτορίδης.
(www.capital.gr 4/3/2012)
ΟΙ ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στη
Μόσχα και η ενισχυμένη παρουσία του Πούτιν στην
κυβέρνηση φέρνει πιο κοντά στην υλοποίηση τα
ρωσικά επενδυτικά σχέδια για την Ελλάδα. Πλέον
σύμφωνα με πληροφορίες η μόνη προϋπόθεση
για την υλοποίηση ρωσικών επενδύσεων είναι η
πολιτικοοικονομική σταθερότητα και στην Ελλάδα
και ένα σαφές κυβερνητικό κάλεσμα. Ενέργεια,
μεταφορές, ακίνητα, λιμάνια και αεροδρόμια
αλλά και ο ΟΣΕ η ναυτιλία και τα αγροτικά προ-

ϊόντα είναι οι τομείς όπου σχεδιάζουν, σύμφωνα
με πληροφορίες, να πραγματοποιήσουν επενδύσεις. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερη σημασία για τα
ενεργειακά σχέδια των Ρώσων στην Ελλάδα έχει
ο αγωγός φυσικού αερίου South Stream ενώ εχει
ήδη εκφραστεί το ενδιαφέρον της Gasprom για τη
ΔΕΠΑ. Οι Ρώσοι ενδιαφέρονται και για τη ΔΕΣΦΑ,
για μονάδες της ΔΕΗ αλλά και τη δημιουργία
μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Ελλάδα
προκειμένου να προχωρήσουν σε εξαγωγές ρεύματος στην Ιταλία. Τους ενδιαφέρουν επίσης οι
μεταφορές, τα προς ιδιωτικοποίηση λιμάνια και
αεροδρόμια, και ο ΟΣΕ, καθώς διαθέτουν εμπειρία στον τομέα των σιδητοδρόμων. Στον τομέα
της ναυτιλίας ήδη έχουν ξεκινήσιε συνεργασίες
με έλληνες εφοπλιστές, όπως ο όμιλος Τσάκος.
Οπως σημειώνει ο κ. Σ.Κεδίκογλου Πρόεδρος της
Ομάδας Φιλίας Ελλάδας- Ρωσίας της Βουλής των
Ελλήνων κ. Σίμος Κεδίκογλου, «οι Ρώσοι δείχνουν
τεράστιο ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων και
τους άρεσε πάρα πολύ η πρόταση για το Σχέδιο
νόμου που θα τους δίνει δεκαετή Visa στη χώρα
με την αγορά ακινήτου. Με μια τέτοια κίνηση θα
πετυχαίναμε ταυτόχρονα την είσοδο επενδυτικού
συναλλάγματος, θα ενισχύαμε σημαντικά την αγορά ακινήτων και τον κατασκευαστικό τομέα». O
επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Επιτροπής
Ορυκτού Πλούτου & Προστασίας Περιβάλλοντος
του Συμβουλίου Ομοσπονδίας (Άνω Βουλής)κ. Νικολάι Κοσάρεβ που επισκέφθηκε την Ελλάδα την
εβδομάδα που πέρασε, αναφέρθηκε στο ρωσικό
επενδυτικό ενδιαφέρον στις μεταφορές, στον
ενεργειακό τομέα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σημειώνοντας ιδιαίτερα την απορρόφηση
κατά 95% της παραγωγής γούνας στην Ελλάδα.
Τέλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα μας
θα ξεπεράσει την κρίση.
Ο κ. Κοσαρέφ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Πετσάλνικο ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τη συμβολή της Ρωσίας στην προσπάθεια να ξεπεράσει η χώρα μας τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει και αναφέρθηκε στις θυσίες
που καταβάλλει ο ελληνικός λαός προκειμένου να
επιτύχει την ανάκαμψη της οικονομίας.
(Ημερησία 5/3/2012)
Mνημόνιο συνεργασίας με την Κύπρο και το Ισραήλ για τη μεταφορά φυσικού αερίου και τη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων θα υπογράψει η Ελλάδα στα τέλη Μαρτίου, ενώ με τη διαδικασία open
door από 1ης Ιουλίου 2012 παραχωρούνται όλα τα
χερσαία τμήματα της χώρας, όπου πιθανολογείται
ότι υπάρχει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, περίπου 10
ως 12 «οικόπεδα» σε διάφορους νομούς.
Τις σχετικές ανακοινώσεις έκαναν χθες, σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου και ο υφυπουργός Γιάννης
Μανιάτης, ο οποίος διευκρίνισε ότι οι χερσαίες
έρευνες για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων θα
αφορούν 10-12 «οικόπεδα» σε 2 περιοχές του νομού Εβρου, στους νομούς Καβάλας, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας (κοντά στην Καλαμάτα),
Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Αχαΐας και Κρήτης. Εμφανώς ικανοποιημένος από την προσέλευση 8 μεγάλων εταιρειών στο διαγωνισμό για τις σεισμικές
έρευνες στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, ο κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε πως η «εξαιρετική ανταπόκριση αποτελεί άλλο ένα στοιχείο που ενδυναμώνει
τη θέση ότι υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα στην
Ελλάδα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με
σοβαρότητα και με μέτρο». Ο υπουργός αναφέρθηκε στην προοπτική δημιουργίας ενός τρίτου πόλου
πηγών φυσικού αερίου για την Ευρώπη που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τα πρόσφατα
ευρήματα σε Κύπρο, Ισραήλ και δυνητικά στην Ελλάδα και, εμμέσως πλην σαφώς, συνέδεσε τον ελληνοιταλικό αγωγό φυσικού αερίου ITGI με τη μεταφορά
του αερίου της νοτιο-ανατολικής Μεσογείου.
Ο υφυπουργός Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος και
έχει κινήσει τις διαδικασίες για τις έρευνες
υδρογονανθράκων, έδωσε παραδείγματα από τη
διεθνή πρακτική, σύμφωνα με τα οποία τα έσοδα του κράτους από τα κοιτάσματα φθάνουν στο
30%-40% του συνολικού ακαθάριστου εσόδου
της εκμετάλλευσης. Άλλωστε, το ποσοστό που

θα προσφερθεί ως έσοδο στο ελληνικό δημόσιο
αποτελεί στοιχείο διαπραγμάτευσης και κριτήριο
της αξιολόγησης των προσφορών. Στα κριτήρια είναι ακόμα το ύψος του μπόνους προς το Δημόσιο
κατά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και ο τρόπος υπολογισμού της απόσβεσης της επένδυσης.
Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα, ο κ. Μανιάτης είπε ότι στόχος είναι στο τέλος του χρόνου
ή στις αρχές του 2013 να προκηρυχθούν οι παραχωρήσεις για έρευνα και εκμετάλλευση σε 15
θαλάσσια «οικόπεδα» στο Ιόνιο και την Κρήτη,
δεδομένου ότι οι σεισμικές έρευνες χρειάζονται
γύρω στους 6-7 μήνες για να ολοκληρωθούν και
η ανάθεση σε μία ή περισσότερες εταιρείες ή και
σε κοινοπραξία μεταξύ τους αναμένεται να γίνει
ως το τέλος Απριλίου.
(Ημερησία 6/3/2012)
ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο

Πηγή φωτογραφίας: ιστοσελίδα εφημερίδας «Κέρδος». Οι Γερμανοί διαδήλωσαν στο Βερολίνο κατά
των σαρωτικών περικοπών στα προγράμματα ηλιακής ενέργειας που, όπως υποστηρίζουν, θα περιορίσουν το μέγεθος των νέων εγκαταστάσεων στη
Γερμανία στο ένα τέταρτο του σημερινού μεγέθους
της αγοράς και θα οδηγήσουν σε μαζικές απώλειες
θέσεων εργασίας.

κέντρο του Βερολίνου, διαμαρτυρόμενοι για τις
σαρωτικές περικοπές στα προγράμματα ηλιακής
ενέργειας που, όπως υποστηρίζουν, θα περιορίσουν το μέγεθος των νέων εγκαταστάσεων στη Γερμανία στο ένα τέταρτο του σημερινού μεγέθους της
αγοράς και θα οδηγήσουν σε μαζικές απώλειες
θέσεων εργασίας. Τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση ενέκρινε ένα σχέδιο για τον περιορισμό των
κινήτρων που δίνει το κράτος για τις επενδύσεις
σε φωτοβολταϊκά πάρκα παραγωγής ενέργειας.
Να σημειωθεί ότι η Γερμανία είναι πρωτοπόρος
στον τομέα αυτό και σήμερα παράγει τόση ηλιακή
ενέργεια όση όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου
μαζί. Ο Γκίντερ Κράμερ, πρόεδρος της γερμανικής
Ομοσπονδίας Ηλιακής Ενέργειας (BSW), υποστήριξε ότι οι περικοπές θα εξαφανίσουν τον τομέα
ενώ δεν έχουν κανένα οικονομικό ή τεχνικό νόημα.
«Αυτό που κάνει η ηλιακή ενέργεια είναι να παίρνει
μερίδιο αγοράς από τις μεγάλες εταιρείες», είπε,
υποστηρίζοντας ότι για το λόγο αυτό έχει καταστεί
«αγκάθι στο πλευρό τους». Οι αποκαλούμενες
«εγγυημένες τιμές αγοράς» βοήθησαν τη βιομηχανία παραγωγής ηλιακής ενέργειας να ανθίσει
την τελευταία δεκαετία. Δημιουργήθηκαν έτσι περίπου 150.000 θέσεις εργασίας σε εταιρείες όπως
οι SolarWorld AG και Q-Cells SE. Η δυναμικότητα
αυξήθηκε κατά περίπου 7.000 μεγαβάτ το 2010
και το 2011, πολύ περισσότερα από τα 2.500-3.000
μεγαβάτ που υπολόγιζε το Βερολίνο σε ετήσια
βάση. Οι κρατικές επιχορηγήσεις θα περικοπούν
κατά 37% από τις 9 Μαρτίου, ενδέχεται όμως η
περικοπή αυτή να μην γίνει πριν την 1η Απριλίου.
Η κυβέρνηση από την πλευρά της υποστηρίζει ότι
η υπερβολική αύξηση της δυναμικότητας έχει επιβαρύνει τα δίκτυα διανομής ενώ οι επιχορηγήσεις
ευθύνονται για την άνοδο των τιμών στον τομέα
της ενέργειας. Οι επιχορηγήσεις αυτές στοιχίζουν
στους καταναλωτές περίπου 2 λεπτά ανά κιλοβάτ/
ώρα ή 70 ευρώ το χρόνο. Η ηλεκτρική ενέργεια
που παράγεται από τον ήλιο συνιστά περίπου το
4% της συνολικής κατανάλωσης στη Γερμανία.
(Καθημερινή 5/3/2012, με πληροφορίες από ΑΜΠΕ)
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εργαζομένων, πραγματοποιήθηκε από τους Μηχανικούς του Δημοσίου απεργία.
Η επιτυχής πραγματοποίηση της απεργίας στην
Κεντρική Μακεδονία είχε σαν αποτέλεσμα τη
ματαίωση της δημοπρασίας «Διευθέτηση Ρεμάτων Περιοχής Επέκτασης Δ. Δ. Θέρμης», προϋπολογισμού 11.320.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Ταυτόχρονα συμμετείχαμε σε συγκέντρωση στον
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) στη
Θεσσαλονίκη μαζί με τους εργαζόμενους του Οργανισμού αλλά και τους εργαζόμενους του Οργαn Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. : ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ νισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), προκειμένου
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡ- να συμπαρασταθούμε στους 200 και πλέον ΜηχαΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ο.Ε.Κ.) και νικούς συναδέλφους μας αλλά και στο σύνολο των
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)
εργαζομένων στους δυο αυτούς καταργούμενους
Η Γενική Συνέλευση της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. εκ- Οργανισμούς, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα, ότι
φράζει ομόφωνα την κατηγορηματική αντίθεσή ανάλογη εξέλιξη περιμένει και πάρα πολλούς
της στην κατάργηση των οργανισμών Εργατικής από εμάς στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.
Είναι σε όλους γνωστή η καθοριστική συμβολή
Πρόκειται για δυο Οργανισμούς που λειτουργούν των Διπλωματούχων Μηχανικών στην ανάπτυξη
για 81 χρόνια ο Ο.Ε.Ε. και 58 χρόνια ο Ο.Ε.Κ., χω- της χώρας με την κατασκευή άρτιων και ασφαλών
ρίς να έχουν επιβαρύνει με ούτε ένα ευρώ τον υποδομών. Γνωρίζουμε πόσο μεγάλη σημασία
κρατικό προϋπολογισμό.
έχει η κατασκευή των έργων και αγωνιζόμαστε με
Όλο το έργο των οργανισμών αυτών, τα λειτουρ- υπεράνθρωπες προσπάθειες για την άρτια εκτέγικά έξοδα και οι μισθοί των υπαλλήλων τους, λεσή τους, συνειδητοποιώντας ότι αυτό είναι προς
καλύπτονται από τις εισφορές εργαζομένων και όφελος της χώρας και πολύ μεγάλης σημασίας
εργοδοτών.
για τις τοπικές κοινωνίες.
Οι δυο αυτοί οργανισμοί συμβάλλουν σημαντικό- Πραγματοποιούμε όμως αυτές τις αγωνιστικές κιτατα στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας νητοποιήσεις για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας
(κυρίως στον κατασκευαστικό και τον τουριστικό στις καταργήσεις Οργανισμών και Φορέων του
τομέα) ενώ παράλληλα παρέχουν κοινωνική στή- Δημοσίου, δηλ. την οριστική διάλυσή του, στις
ριξη στα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα των απολύσεις εργαζομένων κατά χιλιάδες, κουρελιεργαζομένων.
άζοντας Σύνταγμα και νόμους, στη φτωχοποίηση
Ζητάμε να μην καταργηθούν οι Οργανισμοί Εργα- όλων των εργαζομένων με τις συνεχείς μειώσεις
τικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας και να συ- μισθών και συντάξεων, στην κατάργηση του κοινεχιστεί το έργο τους καθώς αυτό συμβάλλει στην νωνικού κράτους και των κοινωνικών παροχών.
ανάπτυξη και στην κοινωνική πρόνοια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.
Ζητάμε επίσης, να διασφαλισθούν οι 1400 θέσεις δηλώνει την αποφασιστικότητα των συναδέλφων
εργασίας των εργαζομένων στους οργανισμούς Μηχανικών να αγωνιστούν μέχρι τέλους για την
αυτούς, από τους οποίους περισσότεροι από 250 υπεράσπιση της δουλειάς και της υπόστασής
είναι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, μέλη της τους.
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
n ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
n Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. : ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑ
ΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΙΗ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
καταγγέλλει την ενέργεια της κυβέρνησης να Στο πλαίσιο της επεξεργασίας σημαντικών θεμάκαταργήσει τη Γενική Γραμματεία Μακεδονί- των, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιας – Θράκης, σε μια περίοδο που θα μπορούσε τεκτόνων Θεσσαλονίκης συζήτησε αναλυτικά και
να προσφέρει σε τομείς όπως η διαφύλαξη του σε βάθος το σχέδιο Νόμου για το Νέο Οικοδομικό
περιβάλλοντος και του πολιτισμού, η ενίσχυση Κανονισμό, ώστε να τοποθετηθεί και να αναπτύξει
της επιχειρηματικότητας και η ενδυνάμωση των τις θέσεις του. Το κείμενο του προσχεδίου, που
ελέγχων σε θέματα ποιότητας προϊόντων.
συζητήθηκε, «διέρρευσε» προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ,
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο με πρωτοβουλία συναδέλφου από το ΥΠΟΜΕΔΙ,και
δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Γενικής Γραμ- δεν μας κοινοποιήθηκε, παρά τα επανειλημμένα
ματείας, οι οποίοι περιέρχονται εν μέσω γενικευ- μας αιτήματα. Αντίθετα, αιφνιδιαστικά και ύστερα
μένης κρίσης σε δυσχερή και αβέβαιη θέση.
από την υποβολή του νόμου στο Υπουργικό ΣυμΕίναι πεποίθησή μας ότι πρέπει να υπάρχει κυ- βούλιο, ανακοινώθηκε η έναρξη διαβούλευσης 6
βερνητική εκπροσώπηση στη Θεσσαλονίκη και ημερών, για να κατατεθούν οι απόψεις όλων των
ότι ο συντονιστικός και επιτελικός ρόλος της Γενι- εμπλεκόμενων φορέων, χωρίς να έχουμε επί της
κής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης πρέπει να ουσίας τη δυνατότητα να επέμβουμε στη διαμόρενισχυθεί όσο ποτέ.
φωση του νομοσχεδίου. Τους τελευταίους μήνες
είμαστε αντιμέτωποι με μια καταιγίδα νέων νόμων, που αφορούν την παραγωγή του δομημένου
n Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
περιβάλλοντος. Οι νόμοι αυτοί είναι ασύνδετοι
28/02/2012
Σήμερα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012 στο πλαίσιο μεταξύ τους και ελλιπείς. Μετά την ψήφιση του
της 48ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που έχει νέου Τρόπου Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, ο
προκηρύξει η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., και της συμ- ΣΑΘ επισήμανε την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός
μετοχής μας στο δεκαήμερο κινητοποιήσεων του νέου ΓΟΚ συνοπτικού και ξεκάθαρου ως προς το
ΤΕΕ και των υπόλοιπων φορέων των Μηχανικών περιεχόμενο και την εφαρμογή του.
αλλά και των κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε Προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώσαμε τις
εξέλιξη από τους συνδικαλιστικούς φορείς των θέσεις μας, τις οποίες γνωστοποιήσαμε προς το
ΥΠΕΚΑ, και αντ΄ αυτού γίναμε μάρτυρες για άλλη
μια φορά μιας άνευ προηγουμένου απαξίωσης
και ουσιαστικής ακύρωσης των απόψεων των

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

Αρχιτεκτόνων, σε ένα θέμα όπου κατεξοχήν θα
έπρεπε να φέρουμε λόγο.
Το ΔΣ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
διαμαρτύρεται καθώς, για ακόμα μια φορά, το
ΥΠΕΚΑ φέρνει προς ψήφιση ένα νέο νομοσχέδιο, τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό, που διαμορφώνει τον καταστατικό χάρτη της νέας δομικής
συμπεριφοράς στη χώρα ,όπως τουλάχιστον
επικαλείται στην αιτιολογική έκθεση, χωρίς να
ζητήσει τη συμμετοχή των επιστημονικών και
κοινωνικών φορέων, όπως οι Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων. Κρίνοντας το νομοσχέδιο ως προς τη φιλοσοφία που εκφράζει και τους στόχους του, δεν
μπορούμε παρά να επισημάνουμε τα εξής: Παρά
τις εξαγγελίες για έναν ΓΟΚ λογικό, οραματικό,
περιβαλλοντικά φιλικό και εύληπτο, το σχέδιο
ολισθαίνει στην κανονιστική λογική, περιοριζόμενο μόνο σε διατάξεις ρυθμιστικού χαρακτήρα και
στοχευμένου περιεχόμενου.
• Αποτελεί άλλο ένα πολυσέλιδο κείμενο, το
οποίο αντί να κωδικοποιεί μια νομοθεσία, προσαυξάνει την πολυπλοκότητά της ακριβώς σαν τον
παλιό και ανεπαρκή ΓΟΚ που αντικαθιστά.
• Εισάγει και θεσμοθετεί μια λογική real-estate
στις πόλεις. Επιβραβεύει, με τρομακτική αύξηση
(25%-35%) των συντελεστών δόμησης, την εκμετάλλευση μεγάλων οικοπέδων στα ήδη βεβαρυμμένα αστικά κέντρα των πολύπαθων ελληνικών
πόλεων.
• Στην «προσπάθεια» να ανατρέψει τη φθίνουσα
πορεία υποβαθμισμένων περιοχών, προσφέρει
δυσανάλογη αύξηση της δόμησης και του ύψους,
σε βάρος ήδη διαμορφωμένων περιοχών, γεγονός
που αλλοιώνει το αστικό περιβάλλον, την ποιότητα
ζωής των κατοίκων και την υπάρχουσα κοινωνική
και οικονομική δομή.
• Δεν θέτει κανένα ποιοτικό κριτήριο για τη δόμηση και τη διαχείριση του αστικού αποθέματος
της πόλης.
• Βρίσκουμε θετική την διαφαινόμενη πρόθεση
για προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
και του τοπίου, αλλά δεν μπορούμε να τη δεχθούμε σαν αντάλλαγμα της αύξησης των συντελεστών
δόμησης.
• Θετικό θεωρούμε το γεγονός της μέριμνας για
την απόσυρση κτιρίων, πιστεύουμε όμως ότι το
θέμα δεν έχει προσεγγιστεί επιστημονικά και
αντιμετωπίζεται πρόχειρα.
• Το ίδιο ισχύει και με τις προβλέψεις για διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων και των
θέσεων στάθμευσης, που απλώς αναφέρονται στο
κείμενο.
Υπενθυμίζουμε την πάγια θέση των Συλλόγων
Αρχιτεκτόνων, όπως αποτυπώθηκε σε Πανελλήνια Συνέδρια και Ημερίδες, για τη θεσμοθέτηση ενός νέου ΓΟΚ που καταργεί την έννοια του
συντελεστή δόμησης και την αντικαθιστά με τον
συντελεστή όγκου, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
Πιστεύουμε ότι είναι κρίμα να μην εκμεταλλευτούμε ακόμα μια ευκαιρία, που στον καιρό της
κρίσης θα ήταν ιδανική για αλλαγή νοοτροπίας και
συνηθειών, θα μείωνε τη γραφειοκρατία και θα
έβαζε φραγμό στην αυθαιρεσία. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη και τον
προγραμματισμό του αστικού ιστού. Θα υπερασπισθεί το αναφαίρετο δικαίωμα των Αρχιτεκτόνων
να συμμετέχουν στην επίλυση των προβλημάτων
των πόλεων, στην διαχείριση των ζητημάτων του
αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
n Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Επειδή εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του συνόλου των θεμάτων
που άπτονται κλαδικού ενδιαφέροντος, παρακαλείσθε όπως μας ενημερώνετε για οτιδήποτε
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υποπίπτει στην αντίληψή σας και δημιουργεί
προβλήματα στον κλάδο. Με τον τρόπο αυτό βοηθάτε στην έγκαιρη παρέμβαση του Συλλόγου που
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτροπή
τέτοιων καταστάσεων.
n Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. : ΦΕΚ νόμου 4042/2012
Σχετικά με το ΦΕΚ του νόμου 4042/2012 που περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την ειδικότητά
μας, εφιστούμε την προσοχή:
1. Στο άρθρο 49 που αναφέρεται στις τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4030/2011 και περιλαμβάνει και το τερατούργημα για τα τοπογραφικά των
βεβαιώσεων.
2. Στο άρθρο 51, παράγραφος 10 που αναφέρεται στη δυνατότητα πλέον της Κτηματολόγιο Α.Ε.
να μπορεί, μεταξύ άλλων, με Κ.Υ.Α. των Υπουργών
ΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕΔΙ να προκηρύσσει μελέτες με
αποκλειστικό κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
3. Στο άρθρο 62 που αναφέρεται σε ρυθμίσεις
πολεοδομικών και χωροταξικών θεμάτων. Σ’ αυτό
το άρθρο υπήρχε αρχικά η διάταξη για την υποχρεωτικώς 3μελή ομάδα μελέτης (Πολιτικός, Αρχιτέκτονας, Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος) στους
παραδοσιακούς οικισμούς, που αποτρέψαμε μετά
από έγκαιρη παρέμβαση του Συλλόγου.
n Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) : ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή την Τετάρτη
21 Μαρτίου 2012 και ώρα 16:00, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, Σύνταγμα).
Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία η
Γενική Συνέλευση θα γίνει -ανεξάρτητα από τον
αριθμό των παρευρισκομένων την Τετάρτη, 28
Μαρτίου 2012 την ίδια ώρα (16:00) και στον ίδιο
χώρο (Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ, Νίκης 4, 1ος
όροφος, Σύνταγμα). Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
- Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης - Διοικητικός απολογισμός 2011 - Οικονομικός απολογισμός 2011
Πληροφορίες: www.edem-net.gr
n Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ε.Μ.: ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Επιστολή προς τον Δήμο Αριστοτέλη, Ιερισσός
Σχετικά:
α. Η Προκήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο:
«Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη
Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του οικισμού Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη, όπως προβλέπονται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του πρώην
Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου»
β. Ο ν. 3316/2005 «Περί Ανάθεσης και Εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
Με αφορμή διαμαρτυρίες μελών του Συλλόγου
μας, σχετικά με το περιεχόμενο της Προκήρυξης
ανοικτού Διαγωνισμού του Δήμου σας με αντικείμενο «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και
Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του
οικισμού Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη, όπως
προβλέπονται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του
πρώην Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου», και, ειδικότερα, σχετικά με το άρθρο 20.1 της Προκήρυξης («Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα»), που ορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής
στον Διαγωνισμό,
ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ
κατ’ αυτής για τους παρακάτω βάσιμους λόγους:
1. Στο έννομο συμφέρον του Συλλόγου μας περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το Καταστατικό του, και

η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
των μελετητών και γραφείων μελετών, όταν αυτά
προσβάλλονται (μεταξύ άλλων) από μη σύννομες πράξεις της Διοίκησης. Μέλη μας είναι και
οι κάτοχοι μελετητικών πτυχίων στις Κατηγορίες
Μελετών 02 (πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες), 13 (μελέτες υδραυλικών έργων),16 (μελέτες τοπογραφίας) και 20 (γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες) του
άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005.
2. Σύμφωνα με το Φάκελο του Έργου, το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης αφορά συνήθεις μελέτες, η φύση και η έκταση των οποίων
δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την απαίτηση ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των διαγωνιζομένων. Για την εκπόνηση των
μελετών αυτών επαρκεί η πιστοποιημένη τεχνική
καταλληλότητα γενικής εμπειρίας, τεκμήριο της
οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν.
3316/2005, αποτελεί η κατοχή πτυχίων στις καλούμενες από την Προκήρυξη τάξεις και κατηγορίες μελετών.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3316/2005, η
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων για την εκπόνηση της μελέτης ελέγχεται
από την Αναθέτουσα Αρχή με όλα ή κάποια από
τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ.
1 του άρθρου αυτού, υπό στοιχεία (α), (β), (γ), (δ)
και (ε). Ειδικότερα, υπό στοιχείο (α) αναφέρεται
«Κατάλογος με τις κυριότερες μελέτες ή υπηρεσίες παρόμοιας φύσης που προσφέρθηκαν για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πενταετίας ή το
πολύ δεκαπενταετίας πριν την ημέρα υποβολής
των προσφορών». Από κανένα σημείο της παραγράφου αυτής δεν προκύπτει ότι μπορεί να ζητηθεί, για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας, η εκπόνηση από τον
υποψήφιο μελέτης αξίας ίσης με κάποιο ποσοστό
(εντελώς αυθαίρετο) επί της αμοιβής της προς
ανάθεση μελέτης. Επιπλέον, τα στοιχεία, που
αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, τίθενται περιοριστικά, δηλαδή οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να επιλέξουν όλα ή κάποια από αυτά, χωρίς,
ωστόσο να μπορούν να προσθέσουν αυθαίρετα
κάποιο άλλο στοιχείο (βλ. εγκ. 29/2005 του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε.).
4. Πριν από ενάμιση περίπου χρόνο, προκηρύχθηκε από τον τότε Δήμο Σταγίρων-Ακάνθου η
ίδια μελέτη με το ίδιο φυσικό αντικείμενο, χωρίς ο Διαγωνισμός εκείνος να τελεσφορήσει. Στον
παλαιότερο διαγωνισμό δεν είχαν τεθεί προϋποθέσεις ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας των υποψηφίων.
Από την παλαιότερη Προκήρυξη μέχρι σήμερα,
έχει εκδοθεί ο Ν. 3919/2011, που καταργεί το
κάτω όριο των οικονομικών προσφορών. Η ειδική
καταλληλότητα, που απαιτεί η παρούσα Προκήρυξη, και μάλιστα η εξειδίκευση αυτής, που αφορά
την έγκριση και παραλαβή του 1ου σταδίου της
πολεοδομικής μελέτης (στάδιο που αφορά καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και όχι σύνθεση
εξειδικευμένων εργασιών), περιορίζει τεχνητά
και αναιτιολόγητα τον επιδιωκόμενο υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων, γεγονός που καταστρατηγεί την ισχύουσα εθνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Για τους παραπάνω λόγους και για όσους ενδεχομένως προσθέσουμε νόμιμα και εμπρόθεσμα,
επιφυλασσόμενοι όλων των δικαιωμάτων μας,
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση.
Να προβείτε στις απαιτούμενες, σύμφωνα με τον
Νόμο, ενέργειες για την ακύρωση της Προκήρυξης του ως άνω Διαγωνισμού και την ορθή επαναπροκήρυξη αυτού, αφαιρώντας τις συγκεκριμένες

προϋποθέσεις ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, καθώς και σύμφωνα με το προεκτεθέν σκεπτικό.
Να διαταχθούν τα νόμιμα.
n ΔΑΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Στις 21 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε
η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΔΑΠ Μηχανικών Κεντρικής Μακεδονίας.
Αυτή τη φορά η παράταξή μας, φιλοξενήθηκε στο
κεντρικό φουαγιέ του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη
Θεσσαλονίκη.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν το σύνολο των
στελεχών και φίλων της παράταξης. Την πίτα
έκοψε το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ/ΤΚΜ Α. Αμανατίδης. Παράλληλα, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ Χ. Βλαχοκώστας
ο οποίος μετά τις ευχές για ένα δημιουργικό έτος
με υγεία και ευτυχία, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων
και στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της
παράταξης, να συμβάλλει με εποικοδομητικό τρόπο στο σύνολο των προβλημάτων των Μηχανικών.
Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση παραβρέθηκαν τα
μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ Χ. Κουρίδης και Γ. Μπανιάς, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του
ΣΜΗΒΕ Ν. Δαλέζιος, το μέλος της Εξελεγκτικής
Επιτροπής του ΣΜΗΒΕ Δ. Θεοχάρης, το μέλος
του ΔΣ του ΠΣΧΜ-ΤΚΔΜ Κ. Κοντογιαννόπουλος,
ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Μεταπτυχιακών
Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Δ.Μερτζής. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης οι Χ. Μπεκιάρης Υπεύθυνος Συντονιστικού ΟΝΝΕΔ σε θέματα
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο Β. Κοτιός Μέλος
της Γραμματείας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Θεσ/νίκης και ο Ο.
Τρασανίδης Γραμματέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ.
Υποδεχόμαστε το νέο έτος με μία ξεκάθαρη δέσμευση: Θα είμαστε όλοι εδώ και πάλι το 2012,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ. Σταθεροί στις αρχές και στις ιδέες
μας. Χωρίς το άγχος της πολιτικής παρουσίας και
επιβίωσης γιατί πολύ απλά δεν μας χαρίστηκε
τίποτα. Με ανοιχτή σκέψη μακριά από συντεχνιακές λογικές και διαχωρισμούς ειδικοτήτων που
μόνο διχάζουν, πολώνουν και πολύ περισσότερο
είναι μακριά από τη φιλελεύθερη ιδεολογία
Η Εκτελεστική Γραμματεία η Κεντρική Επιτροπή
και τα στελέχη της ΔΑΠ Μηχανικών Κεντρικής
Μακεδονίας εύχονται ολόψυχα σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειες τους υγεία, ευτυχία και επιτυχία.n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ανδρέας Ανδρεαδάκης

Ειδικός γραμματέας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ

«Το καλοκαίρι η έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων
για δέκα υδατικά διαμερίσματα»
n Άγγελος Αγγελίδης
«την τελευταία διετία
έγινε μια συστηματική
προσπάθεια να κερδηθεί
το χαμένο έδαφος με
αποτέλεσμα σήμερα να
βρίσκονται σε στάδιο
ολοκλήρωσης τα προσχέδια για 10 Υδατικά
Διαμερίσματα»
«μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες που
αντιμετωπίσαμε, αφορά
στη πληρότητα των
ποσοτικών και ποιοτικών
δεδομένων για τα υδάτινα σώματα»
«φυσικά μια διαβούλευση που είναι δομημένη,
προχωρά σε βάθος, είναι
ουσιαστική, χωρίς αποκλεισμούς και απόλυτα
διαφανής»
«το ΥΠΕΚΑ θεωρεί ότι
έχουν εξαντληθεί όλα τα
περιθώρια αναμονής και
ήδη επεξεργάστηκε, σε
συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, ένα νέο, ρεαλιστικό
αλλά και δεσμευτικό
πρόγραμμα δράσεων για
την Κορώνεια»
«η αρμοδιότητα και
ευθύνη διαχείρισης των
υδατικών πόρων και
προστασίας του υδάτινου
περιβάλλοντος ανήκει
στις Διευθύνσεις Υδάτων
των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων»
«ο Καλλικράτης αναμφισβήτητα κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
δεν υπάρχουν ειδικότερα
θέματα προς ρύθμιση»

Με συνέντευξή του στο «ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ» ο
ειδικός γραμματέας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, Ανδρέας Ανδρεαδάκης, παραδέχεται ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων για τα υδατικά διαμερίσματα.
Ισχυρίστηκε ότι την τελευταία διετία έγινε πολλή
δουλειά στον συγκεκριμένο τομέα και τόνισε ότι
το καλοκαίρι θα έχουν εγκριθεί τα διαχειριστικά
σχέδια για δέκα από τα συνολικά δεκατέσσερα
υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Για εκείνα της
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου υπήρξαν ‘δικαστικές εμπλοκές’
με αποτέλεσμα η πρόβλεψη ολοκλήρωσής τους
να υπολογίζεται στο τέλος του 2012. Αναφερόμενος στη λίμνη Κορώνεια, επέρριψε ευθύνες στην (πρώην) νομαρχία Θεσσαλονίκης για
κωλυσιεργία και αποκάλυψε ότι τα περιθώρια
αναμονής του ΥΠΕΚΑ έχουν εξαντληθεί. Έτσι,
σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία επεξεργάστηκε ένα νέο πρόγραμμα δράσεων. Ο
ειδικός γραμματέας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα
έχει πολύ συχνά υποστεί τις αρνητικές επιπτώσεις της πολυδιάσπασης και αυτόνομης και μη
συντονισμένης δράσης επιμέρους φορέων και
είπε ότι έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση
από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης) 35 έργα
αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών στην
κεντρική Μακεδονία, ύψους 251 εκατομμυρίων
ευρώ.
n Με μεγάλη καθυστέρηση δόθηκαν προς
διαβούλευση τα διαχειριστικά σχέδια για τα
υδατικά διαμερίσματα. Εκτιμάτε ότι η Ελλάδα
θα προλάβει να συμμορφωθεί με την Οδηγία
Πλαίσιο 2000/60 που ορίζει εφαρμογή μέτρων
για την επίτευξη της ‘καλής κατάστασης’ των
ευρωπαϊκών υδάτων μέχρι το 2015;
Είναι γεγονός ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων
αλλά και ελλείψεις στην πληρότητα των προπαρασκευαστικών δράσεων, με αποτέλεσμα το
Δεκέμβριο του 2009 η χώρα μας όχι μόνον να
μην έχει ολοκληρώσει τα σχέδια, ως όφειλε,
αλλά ούτε καν να τα έχει αρχίσει. Την τελευταία
διετία έγινε μια συστηματική προσπάθεια να
κερδηθεί το χαμένο έδαφος με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης τα
προσχέδια για 10 Υδατικά Διαμερίσματα (από τα
συνολικά 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας).
Τα προσχέδια Διαχείρισης για τα 10 Υδατικά Διαμερίσματα (Θεσσαλία, Δυτική Στερεά Ελλάδα,

Ήπειρος. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Στερεά
Ελλάδα, Αττική και τα τρία υδατικά διαμερίσματα
της Πελοποννήσου) βρίσκονται ήδη στο στάδιο
διαβούλευσης.
Η οριστικοποίηση και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων προϋποθέτουν την ολοκλήρωση της
διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία θα πρέπει
να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξη μηνών. Κατά
συνέπεια ο ορίζοντας έγκρισης των 10 διαχειριστικών σχεδίων είναι το καλοκαίρι του 2012.
Μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες που
αντιμετωπίσαμε, αφορά την πληρότητα των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για τα υδάτινα
σώματα. Η διαθέσιμη πληροφορία βασίζεται σε
προγενέστερα, σε κάποιο βαθμό μάλλον αποσπασματικού χαρακτήρα, προγράμματα παρακολούθησης με αδυναμίες που σχετίζονται με την
ακρίβεια των μετρήσεων, τη συστηματικότητα και
το πλήθος. Επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη
αναφορά στις ενέργειες που έχουν γίνει για την
αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των
υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στη
λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος
4 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280)». Σε ανταπόκριση
πρόσκλησης του ΕΠΠΕΡΑΑ, ύψους 28 εκ ευρώ,
οι παραπάνω φορείς έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα Τεχνικά Δελτία τα οποία έχουν εγκριθεί και
εντός του Μαρτίου αρχίζει σταδιακά η λειτουργία
του δικτύου παρακολούθησης. Το Εθνικό Δίκτυο
Παρακολούθησης διαθέτει 2000 σημεία δειγματοληψίας σε 1500 υδάτινα σώματα και όπως ανέφερα έχει προϋπολογισμό 28 εκ ευρώ για την
επόμενη τετραετία.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στη
σημασία που έχει η διαβούλευση. Φυσικά μια
διαβούλευση που είναι δομημένη, προχωρά σε
βάθος, είναι ουσιαστική, χωρίς αποκλεισμούς
και απόλυτα διαφανής. Παράλληλα με την εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων, όπως η έμφαση στη
διαχείριση της ζήτησης και εξοικονόμησης νερού, στις έννοιες του περιβαλλοντικού κόστους
και του κόστους πόρου, στη χρήση βιολογικών
δεικτών και στην οικοσυστημική προσέγγιση,
η Οδηγία ορθά δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις
διαδικασίες της διαβούλευσης. Και είμαστε
αποφασισμένοι το στοιχείο αυτό να το αξιοποιήσουμε. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα καταφέρουμε
να συνθέσουμε ή και να συμβιβάσουμε διαφορετικές οπτικές και επιδιώξεις αλλά και να καλύψουμε και τα όποια κενά υπάρχουν.
n Γιατί δεν έχουν δοθεί τα σχέδια των υδατικών
διαμερισμάτων που αφορούν περιοχές της κε-

ντρικής Μακεδονίας; Ποια είναι τα σχέδια του
υπουργείου για τη συγκεκριμένη περιφέρεια;
Δυστυχώς λόγω δικαστικών εμπλοκών έχει
καθυστερήσει η εκπόνηση των σχεδίων για 4
Υδατικά Διαμερίσματα (Δυτικής και Κεντρικής
Μακεδονίας, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου). Μετά
τις πρόσφατες θετικές δικαστικές αποφάσεις
πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον εμπόδια και
ότι η έναρξη εκπόνησής τους θα γίνει εντός του
επόμενου διμήνου, με πρόβλεψη ολοκλήρωσής
τους στο τέλος του 2012.
n Ποια είναι τα σχέδια του ΥΠΕΚΑ για τις τρεις
περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας που έχουν
ενταχθεί στη συνθήκη Ραμσάρ;
Σε ό,τι αφορά στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων,
της οποίας έχω την πολιτική ευθύνη, όσες δράσεις στις περιοχές αυτές σχετίζονται με θέματα
υδάτων εντάσσονται στα Σχέδια Διαχείρισης. Ειδικότερες άλλες δράσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του τμήματος Φύσης του ΥΠΕΚΑ.
n Πριν από 14 χρόνια το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε ζητήσει
να αναδειχθεί σε ‘εθνικό’ το ζήτημα της σωτηρίας της λίμνης Κορώνειας και να λειτουργήσει
ως πιλοτικό σχέδιο διαχείρισης και εκσυγχρονισμού καλλιεργητικού προτύπου και να οδεύσουν προς αυτόν τον σκοπό τα τεράστια κονδύλια που προβλέπονταν τότε για μεταφορά νερού
από τον Αλιάκμονα. Πόσο ικανοποιημένος είστε
από την σημερινή κατάσταση της λίμνης; Ειλικρινά, θεωρείτε ότι υπάρχει σωτηρία για την
Κορώνεια;
Όπως είναι γνωστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό
δικαστήριο για το θέμα της Κορώνειας, βασιζόμενη στη διαπίστωση ότι πολλά από τα μέτρα δεν
έχουν εφαρμοσθεί και ταυτόχρονα δεν έχουν τηρηθεί πολλοί από τους όρους που είχαν τεθεί. Η
λίμνη Κορώνεια είναι υγρότοπος διενθούς σημασίας βάσει της συνθήκης Ramsar και αποτελεί
μέρος της Ζώνης Ειδικής Προστασίας “Λίμνες
Βόλβη και Λαγκαδά και Στενά Ρεντίνας”. Οι ελληνικές αρχές σε συμμόρφωση με την εθνική
και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, είχαν
θέσει υπό καθεστώς προστασίας την περιοχή και
είχαν διαμορφώσει ειδικό πρόγραμμα δράσεων
για την αποκατάσταση της λίμνης.
Στο πρόγραμμα δράσεων περιλαμβάνονταν μέτρα
για τη στήριξη του οικοσυστήματος της λίμνης,
την υδρολογική αποκατάστασή της, τη βελτίωση
της ποιότητας του νερού, καθώς και την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιελάμβανε
μεταξύ άλλων:
• Τεχνικές παρεμβάσεις στη λίμνη (βαθιά ενδιαιτήματα, λίμνη ωρίμανσης, ενωτική τάφρος,
διαχείριση καλαμώνων κ.α.) με ευθύνη υλοποίησης από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και έναρξη
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το 2006 και χρηματοδότηση από το Γ ΚΠΣ.
• Την ικανοποίηση ειδικών όρων που κυρίως
αποσκοπούσαν σε μέτρα εξοικονόμησης αρδευτικού νερού προκειμένου να προκύψει ένα θετικό ισοζύγιο που να επιτρέπει την πλήρωση και
διατήρηση νερού στη λίμνη (μείωση γεωτρήσεων, αρδευτικό δίκτυο, περιορισμό αρδευομένων
εκτάσεων και εφαρμογή μη υδροβόρων συστημάτων άρδευσης).
Δυστυχώς, όπως διαπιστώνει και η ΕΕ η υλοποίηση του προγράμματος κάθε άλλο παρά ικανοποιητική είναι. Η Νομαρχία είχε καθυστερήσει
σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση των τεχνικών
παρεμβάσεων, με συνέπεια στο τέλος του 2010
να έχει υλοποιηθεί μόνο το 25% των έργων. Ως
αποτέλεσμα της καθυστέρησης αυτής στις αρχές
του 2011 η ΕΕ απένταξε το έργο. Αλλά και στον
τομέα των ειδικών όρων η πρόοδος την τελευταία πενταετία είναι πολύ περιορισμένη, χωρίς
τις απαιτούμενες δεσμεύσεις για την ικανοποίησή τους. Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές
αντιφάσεις μεταξύ του στόχου της αποκατάστασης και της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής και
αγροτικής πολιτικής στην περιοχή, με συνέπεια
το υδατικό ισοζύγιο στη λίμνη να παραμένει
αρνητικό και να καθιστά τις όποιες τεχνικές
παρεμβάσεις, ακόμα και όταν ολοκληρωθούν,
ανεπαρκείς.
Το ΥΠΕΚΑ θεωρεί ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα
περιθώρια αναμονής και ήδη επεξεργάστηκε,
σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και
φορείς, ένα νέο, ρεαλιστικό αλλά και δεσμευτικό πρόγραμμα δράσεων. Ένα πρόγραμμα που
θα υπαγορεύεται από τις ακόλουθες βασικές
αρχές:
• Η αποκατάσταση και προστασία της Κορώνειας
θα εντάσσεται στην προσπάθεια προστασίας της
ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα της Βόλβης,
έτσι ώστε τα μέτρα για την αποκατάστασή της
Κορώνειας να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις
στη Βόλβη.
• Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην ένταξη στο
ΕΠΠΕΡΑΑ των υπολειπόμενων έργων τεχνικής
παρέμβασης στη λίμνη, προϋπολογισμού 20 εκ
ευρώ, με δικαιούχο την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.
• Σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ συνδιαμορφώνει
ένα δεσμευτικό πρόγραμμα αγροπεριβαλλοντικών μέτρων που θα αποσκοπεί στη βελτίωση
του υδατικού ισοζυγίου και στην εναρμόνιση της
προσπάθειας αποκατάστασης και προστασίας με
την αγροτική και ευρύτερα αναπτυξιακή πολιτική
στην περιοχή.
n Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει προτείνει από το 2006 την
ίδρυση αυτόνομου φορέα διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου. Αντί αυτού, δημιουργήθηκε
σχετική Διεύθυνση στο τέως υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ποια η σημερινή θέση του

ΥΠΕΚΑ;
Στη χώρα μας έχουμε πολύ συχνά υποστεί τις
αρνητικές επιπτώσεις της πολυδιάσπασης και
αυτόνομης και μη συντονισμένης δράσης επί
μέρους φορέων. Το πνεύμα των Σχεδίων Διαχείρισης είναι σαφές. Η αρμοδιότητα και ευθύνη
διαχείρισης των υδατικών πόρων και προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος ανήκει στις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών είναι
εξεταστέα η σκοπιμότητα ίδρυσης επί μέρους
ειδικών φορέων που μπορούν να λειτουργούν
υπό την εποπτεία και σε συντονισμό με τις Διευθύνσεις Υδάτων.

καταγραφής αλλά και δημοσιοποίησης των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή το ΥΠΕΚΑ έχει ολοκληρώσει και θέσει
σε πιλοτική εφαρμογή, που και αυτή έχει ολοκληρωθεί, τη λειτουργία λογισμικού στο οποίο
καταχωρούνται και είναι διαθέσιμα στο κοινό
τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα,
πληροφορίες για τον τρόπο διάθεσης ή επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων και της ιλύος, και
οι περιβαλλοντικοί όροι για κάθε εγκατάσταση.
Τα λειτουργικά δεδομένα αξιολογούνται και
ελέγχεται για κάθε εγκατάσταση η συμμόρφωση
με τις επιταγές της νομοθεσίας περί επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων. Σημαντικό
n Με ποιους τρόπους σκοπεύετε να υπερπη- είναι το γεγονός ότι η πληροφορία αυτή είναι
δήσετε τα εμπόδια των αρμοδιοτήτων και των αναρτημένη στο διαδίκτυο και διαθέσιμη στον
αλληλοεπικαλύψεων; Θεωρείτε ‘σύμμαχο’ τον Έλληνα πολίτη.
Καλλικράτη;
Όπως ανέφερα η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά n Υπάρχουν στα λεγόμενα ‘μεγάλα έργα’ στη
και η σχετική Ελληνική Νομοθεσία βάζουν τις κεντρική Μακεδονία ορισμένα που αφορούν το
βάσεις για την αντιμετώπιση της πολυδιάσπα- νερό;
σης και των αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ συναρ- Χωρίς να εμπίπτουν στην διαχειριστικά τυπική
μόδιων φορέων και υπηρεσιών. Ο Καλλικράτης κατηγορία των “μεγάλων έργων”, δηλαδή έργων
αναμφισβήτητα κινείται προς τη σωστή κατεύ- με προϋπολογισμό άνω των 50 εκ ευρώ, αξίζει
θυνση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν να αναφερθεί κανείς σε δύο πολύ σημαντικά
ειδικότερα θέματα προς ρύθμιση, μεταξύ αυτών έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
και θέματα εξειδίκευσής του και εναρμόνισής Το πρώτο, προϋπολογισμού 40 εκ ευρώ, αφοτου με υφιστάμενες τομεακές πολιτικές, όπως ρά την κατασκευή του 2ου κλάδου του Κ.Α.Α.,
έργο με το οποίο μηδενίζονται οι υπερχειλίσεις
π.χ. η πολιτική των υδάτων.
στο Θερμαϊκό κόλπο με περίοδο επαναφοράς
n Προχωρούν τα έργα αποχέτευσης και βιολο- βροχόπτωσης διετίας. Βελτιώνεται η λειτουργία
γικών καθαρισμών στην περιφέρεια κεντρικής των δύο κλάδων με περίοδο βροχόπτωσης πενταετίας, με περιορισμό των υπερχειλίσεων στον
Μακεδονίας;
Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί για χρηματοδότη- Θερμαϊκό κόλπο και σημαντικότατη μείωση των
ση από το ΕΠΠΕΡΑΑ 35 έργα αποχέτευσης και εμφανιζόμενων πιέσεων σε τμήματα του υφιστάβιολογικών καθαρισμών στην Κεντρική Μακε- μενου 1ου κλάδου του Κ.Α.Α.
δονία προϋπολογισμού 251 εκ ευρώ. Τα περισ- Το δεύτερο έργο αφορά τον τομέα της ύδρευσης
σότερα αφορούν σε οικισμούς με πληθυσμούς και είναι το έργο επέκτασης κατά 100% (πρόσθετα 150000 m3/ημέρα) της δυναμικότητας
2000-15000 κατοίκους.
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού της
n Τι πρέπει να προσέξει η ελληνική Πολιτεία Θεσσαλονίκης, με προϋπολογισμό ένταξης στο
ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελ- ΕΠΠΕΡΑΑ περίπου 36 εκ ευρώ
θόντος αναφορικά με τους βιολογικούς και τα
n Ποια είναι τα μέτρα αντιπλημμυρικής προαποχετευτικά;
Παρά τις όποιες αδυναμίες είναι γεγονός ότι κατά στασίας που προωθούνται κατά προτεραιότητα;
την τελευταία 20ετία κυρίως υλοποιήθηκαν πολύ Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την ευθύνη
σημαντικά έργα στον τομέα των αποχετεύσεων εφαρμογής της Οδηγίας για τις πλημμύρες και
και των βιολογικών καθαρισμών, με αποτέλε- έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την εμπρόσμα μια αξιόλογη αναβάθμιση της ποιότητας του θεσμη εφαρμογή της. Ειδικότερα μετά τη μεταυδάτινου περιβάλλοντος. Σήμερα η χώρα μας δεν φορά στο εθνικό μας δίκαιο της σχετικής Οδηγίας
υπολείπεται σε τέτοιες υποδομές των άλλων ΚΜ ήδη εκπονεί την προκαταρκτική διερεύνηση την
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτυπώνεται οποία θα υποβάλει εντός του επόμενου διμήνου
στην πρόσφατη σχετική Έκθεση της ΕΕ. ΑντιΣυνέχεια στη σελίδα 20
κείμενο προβληματισμού αποτελεί το θέμα της
λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών και της

«το ΥΠΕΚΑ έχει ολοκληρώσει και θέσει σε πιλοτική εφαρμογή, που και
αυτή έχει ολοκληρωθεί,
τη λειτουργία λογισμικού
στο οποίο καταχωρούνται και είναι διαθέσιμα
στο κοινό τεχνικά και
λειτουργικά δεδομένα
των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων
στην Ελλάδα»
«το ΕΠΠΕΡΑΑ εμφάνισε
μια εντυπωσιακή πρόοδο
κατά το 2011 και αυτή
τη στιγμή είναι πρώτο μεταξύ των προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ σε ενεργοποίηση, δηλαδή σε όρους
εντάξεων έργων»
«η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών νερού είναι ένα
ιδιαίτερα ευαίσθητο και
σοβαρό θέμα, λόγω της
φύσης του αγαθού που
λέγεται νερό»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τρόποι προστασίας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ

Συνέχεια από τη σελίδα 19

Μέχρι και κατά δεκάδες χιλιάδες ευρώ κατορθώνουν να «φορτώνουν» τους τηλεφωνικούς
λογαριασμούς ελληνικών επιχειρήσεων διεθνή
κυκλώματα επιτηδείων, χρεώνοντάς τους κλήσεις
προς χώρες της Ασίας και της Αφρικής, που ποτέ
δεν έγιναν!
Οι κακόβουλες κλήσεις πραγματοποιούνται με
n Ποια η απορροφητικότητα των έργων από το παραβίαση των συστημάτων των ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων, που είναι συνδεδεμένα στο
ΕΣΠΑ που έχουν αναφορά στο νερό;
Το ΕΠΠΕΡΑΑ εμφάνισε μια εντυπωσιακή πρόο- διαδίκτυο, όπως επισημαίνει το Εμποροβιομηχαδο κατά το 2011 και αυτή τη στιγμή είναι πρώτο νικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), προμεταξύ των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε ενεργο- τρέποντας τους επιχειρηματίες να ανατρέχουν
ποίηση, δηλαδή σε όρους εντάξεων έργων. Πολύ στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεσημαντική είναι επίσης η πρόοδος ως προς την πικοινωνιών και Ταχυδρομείων (www.eett.gr),
απορρόφηση. Από το 0,5% στο τέλος του 2009, προκειμένου να ενημερώνονται για τους τρόπους
ανέβηκε στο 7,5% στο τέλος του 2010 και το 2011 με τους οποίους μπορούν να προστατευτούν.
τριπλασίασε τα ποσοστά, εμφανίζοντας απορρό- Οι επιτήδειοι «χτυπούν» ως επί το πλείστον σε
φηση 24% στο τέλος του 2011. Στόχος είναι να ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις
υπερβούμε το 40% το 2012. Ανάλογη είναι και η είναι κλειστές και για μικρό χρονικό διάστημα,
ώστε να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός τους.
πρόοδος των έργων που αφορούν στα νερά.
Τελικά, οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με υπέροn Γιατί ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο νό- γκες χρεώσεις για κλήσεις που ποτέ δεν έκαναν.
μος 1739/87 ο οποίος θεωρήθηκε ότι είχε μία
πολύ ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχεί- n Εκατοντάδες παράλληλες κλήσεις σε 48
ριση των υδατικών πόρων, πολύ πριν την θέσπι- ώρες!
Σύμφωνα με τον σύμβουλο Μηχανοργάνωσης
ση της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60;
Ο νόμος 1739/87 είχε για την εποχή του θετικά του ΕΒΕΘ, Χαράλαμπο Τριανταφυλλίδη, χασημεία και είναι κρίμα που τότε δεν εφαρμόσθη- ρακτηριστικό είναι το παράδειγμα τουλάχιστον
κε καθώς θα μπορούσε να έχει προωθήσει προς τριών εταιρειών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, όπου
θετική κατεύθυνση ορισμένα θέματα διαχείρισης διενεργήθηκε παραβίαση μέσω internet των διτων νερών. Ωστόσο, σήμερα ή ακριβέστερα μετά κτύων τους κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου.
το 2000 που εκδόθηκε η Οδηγία Πλαίσιο για τα Χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των ISDN γραμμών
Νερά, δεν νομίζω ότι έχει νόημα η οποιαδήπο- τους (πολλά κανάλια φωνής ταυτόχρονα) για τη
τε επίκληση του συγκεκριμένου νόμου, καθώς διενέργεια εκατοντάδων παράλληλων κλήσεων
υπερκαλύπτεται με μεγαλύτερη πληρότητα από προς το εξωτερικό! Αποτέλεσμα ήταν η χρέωση
την Οδηγία για τα Νερά και το σύγχρονο εθνικό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στους τηλεφωνικούς λοπλαίσιο που έχει διαμορφωθεί σε εφαρμογή της γαριασμούς των επιχειρήσεων.
Σε άλλη περίπτωση επιχείρησης του νομού Θεσn Διατελέσατε μέλος της διοίκησης της ΕΥΑΘ. σαλονίκης, τα κυκλώματα υπέκλεψαν ηλεκτροΣυμφωνείτε με την ιδιωτικοποίησή της; Το νερό νική αλληλογραφία της με προμηθευτή από το
εξωτερικό, η οποία μάλιστα διενεργήθηκε από
είναι δημόσιο ή εμπορικό αγαθό;
Θα μου επιτρέψετε μια διόρθωση. Δεν είχα ποτέ κακόβουλο λογισμικό που εγκαταστάθηκε στους
την τιμή να διατελέσω μέλος της διοίκησης της ηλεκτρονικούς υπολογιστές της αλλοδαπής εταιΕΥΑΘ. Να πω επίσης ότι η ΕΥΑΘ είναι φορέας ρείας (προμηθευτής). Στη συνέχεια, με τη χρήση
που δεν εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ, πολύ δε κάποιου κενού ασφαλείας στο πρωτόκολλο ηλεπερισσότερο από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων κτρονικής αλληλογραφίας απεστάλη email στην
και κατά συνέπεια δεν είμαι αρμόδιος και βα- ελληνική επιχείρηση - πελάτη, το οποίο εμφανιθύς γνώστης των εξελίξεων. Δεν θα διαφωνήσω ζόταν ότι προέρχεται από τον προμηθευτή (email
πάντως μαζί σας στο ότι η ιδιωτικοποίηση υπη- spoofing), ενώ στην πράξη είχε σταλεί από εγκληρεσιών νερού είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και ματική ομάδα, με περιεχόμενο την (υποτιθέμενη)
σοβαρό θέμα, λόγω της φύσης του αγαθού που αλλαγή των τραπεζικών λογαριασμών του προλέγεται νερό. Νομίζω ότι οι ιδιαιτερότητες αυτές μηθευτή. Αποτέλεσμα η κατάθεση των σχετικών
αντανακλώνται στην αμφιλεγόμενη και διαχρονι- εμβασμάτων που αφορούσαν πραγματικές εμποκά μεταβαλλόμενη εμπειρία που έχει αποκτηθεί ρικές συναλλαγές στον τραπεζικό λογαριασμό της
διεθνώς στο θέμα της ιδιωτικοποίησης των υπη- εγκληματικής οργάνωσης.
ρεσιών νερού, εμπειρία που θα πρέπει να μελε- Το σύνολο των περιστατικών έχουν καταγγελθεί
με την υποβολή μηνύσεων στην αρμόδια υπηρετηθεί με προσοχή και να αξιοποιηθεί. n
σία ηλεκτρονικού εγκλήματος της ασφάλειας και
αναμένεται η διερεύνησή τους.
στα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα, σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, η ευθύνη υλοποίησης
αντιπλημμυρικών έργων ανήκει πολύ περισσότερο στις Περιφέρειες ή και σε άλλα Υπουργεία
(ΥΠΟΜΕΔΙ) και λιγότερο στο ΥΠΕΚΑ.

n Πώς …ανταμείβονται οι επιτήδειοι
Υπέρογκα ποσά χρεώνονται στους τηλεφωνικούς
λογαριασμούς των εταιρειών, που αντιστοιχούν
στα τέλη των διεθνών κλήσεων. Στη συνέχεια οι
πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών απαιτούν
την εξόφληση των παρανόμως διενεργηθεισών
κλήσεων - λογαριασμών, παρακρατούν ένα μέρος
του ποσού και αποδίδουν το υπόλοιπο στον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό της τρίτης χώρας.
Αυτός, με τη σειρά του, παρακρατά μέρος του
ποσού ως τέλη τερματισμού των κλήσεων και το
υπόλοιπο το αποδίδει στον κάτοχο του τηλεφώνου
(εγκληματική οργάνωση) το οποίο εκλήθη από την
Ελλάδα. Πρέπει να τονιστεί πως η εγκληματική
οργάνωση είναι ο νόμιμος κάτοχος των τηλεφωνικών αριθμών του εξωτερικού που καλούνται και
έχουν σχετικές συμβάσεις με τον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό της τρίτης χώρας.
Για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από ηλεκτρονικές απάτες, που διενεργούνται με τη χρήση του δημόσιου τηλεφωνικού
δικτύου και έχουν ως αποτέλεσμα ακούσιες υψηλές χρεώσεις σε διεθνείς προορισμούς, το ΕΒΕΘ
απέστειλε σειρά προτάσεων προς τα υπουργεία
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς
και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
Ειδικότερα, προτείνει τη θέσπιση νομοθετικού
πλαισίου που θα διασφαλίζει μεταξύ άλλων τα
εξής:
-Την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της
κίνησης των συνδρομητών. Όπως επισημαίνει το
ΕΒΕΘ, στην περίπτωση που παρατηρείται απόκλιση από τα συνήθη δεδομένα κίνησης, πρέπει
να γίνεται άμεση επικοινωνία με το συνδρομητή,
ώστε αυτός να ενημερώνει αν η κλήση γίνεται
εν αγνοία του. Θα πρέπει δε, να δίνεται η δυνατότητα, να τεθεί από το συνδρομητή ένα ανώτατο
όριο χρέωσης, πάνω από το οποίο κάθε κίνηση θα
φράσσεται αυτομάτως
-Την υποχρεωτική προσθήκη όρου στις συμβάσεις
διασύνδεσης (εθνικές και διεθνείς), στον οποίο
θα αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις διαπίστωσης
τεχνητά αυξημένης κίνησης, θα παρακρατούνται
οι πληρωμές από τον πάροχο από όπου εκκινεί η
εν λόγω κίνηση προς αυτόν που δρομολογείται,
-Την υλοποίηση και παροχή κατάλληλου μηχανισμού εκ μέρους των παρόχων, ο οποίος θα προσφέρει τη δυνατότητα στο συνδρομητή, να μην
μπορεί να πραγματοποιεί από τον τερματικό του
εξοπλισμό εξερχόμενες κλήσεις προς συγκεκριμένες χώρες (με δυνατότητα τοποθέτησης φραγής ανά χώρα και όχι συνολικά προς εξωτερικό),
ή αριθμούς αυξημένης χρέωσης.
Το ΕΒΕΘ προτείνει τέλος, κατά το πρότυπο των
ισχυόντων για τις πιστωτικές κάρτες, να τεθεί περιορισμένη ευθύνη του συνδρομητή, η οποία δεν
θα υπερβαίνει π.χ. το ποσό των 150 ευρώ. Ο κατά
τα παραπάνω περιορισμός της ευθύνης, καταλήγει, δεν θα ισχύει μόνο, αν ο συνδρομητής έχει
ενεργήσει με δόλο. n
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Ένα σχέδιο πρότασης προγράμματος

Πάνος Θεοδωρίδης
Με ένα πρόγραμμα για τη Θεσσαλονίκη του 2012,
ασχολήθηκα επί μερικούς μήνες του 2010.Επιχείρησα έναν σχεδιασμό οικονομικό, με την μέγιστη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης, με
διακομματικό προσανατολισμό.
Τέσσερις οι διακριτές θεματικές ομάδες:Το τελετουργικό τμήμα, το πρόγραμμα «Ημέρες του
1912», το πρόγραμμα «Ένας αιώνας» και το πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη αύριο»

αναψυχή, συναυλίες και αναμνηστικά του 1912,
βάσει δωρεάν οδηγιών από μια ομάδα ιστορικών
,σκηνογράφων, σκηνοθετών και συλλεκτών της
πόλης. Διασπορά του προγράμματος: στο λιμάνι
και σε γειτονιές.

Παλαμά με τον γιό του μουσουλμάνου άρχοντα της
Προύσας που είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση
διαθρησκειακού διαλόγου.
Εναλλακτική λύση για το οικονομικό, ήταν η δημιουργία «μονάδων υιοθεσίας εκδήλωσης» όπου
ένα ίδρυμα τράπεζας, πολιτιστικοί οργανισμοί και
Το πρόγραμμα «Ένας αιώνας» έχει στόχο την πα- ιδιώτες, συνεργάζονται για να καλύψουν μια ενόρουσίαση της ιστορίας και των επιτευγμάτων της τητα εκδηλώσεων στο ελάχιστο χορηγικό κόστος,
Θεσσαλονίκης μεταξύ 1912 και 2012, με ποικιλία προσδοκώντας έσοδα από προσέλευση κοινού
δρωμένων. Αυτές οι εκδηλώσεις, οι εκθέσεις και (εισιτήρια, αγορές αναμνηστικών και αναλωσίοι παραστάσεις, προτείνεται να αναληφθούν από μων).
τον Δήμο Θεσσαλονίκης, που έχει κάνει προεργα- Το κόστος των εκδηλώσεων βάσει κινήτρων, θα
σία επί του ζητήματος και μπορεί να καλύψει τα μεταφέρονταν στον ιδιωτικό τομέα με την προσκριτήρια της επίσημης συμμετοχής της Πολιτείας δοκία κερδών και προβολής, ενώ η κρατική και
στην Επέτειο της Θεσσαλονίκης.Η συνάφεια και δημοτική συμμετοχή δεν θα υπερέβαινε τα 2,5
ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων που θα γίνουν εκατομμύρια ευρώ, όσα προγραμμάτισε ο Δήμος
με την ευθύνη του Δήμου, μπορεί να αποτελέσει Θεσσαλονίκης για ένα επιλεκτικό πρόγραμμα
αντικείμενο μιας κοινής συμφωνίας μεταξύ της που δεν προβλέπει ελάχιστα έσοδα. Τα χρήματα
Πολιτείας και του Δήμου.Και αυτές οι εκδηλώσεις θα μπορούσαν να εξευρεθούν ακυρώνοντας ένα
επιδέχονται αποδοχή χορηγιών και να έχουν έσο- ματαιόσπουδο έργο, όπως μια υπόγεια αποθήκη
δα από εισιτήρια και αναμνηστικά.Διασπορά του του αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης, με
προγράμματος: σε όλους του δημόσιους χώρους. εγκεκριμένη ένταξη 2,5 εκατομμυρίων. n
Πρόκειται για την κλασική αναδρομική ενότητα.

Το τελετουργικό πρόγραμμα, υπό την ευθύνη των
Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας,
περιλαμβάνει αναβάθμιση των επίσημων εκδηλώσεων του τριημέρου 26-28 Οκτωβρίου 2012
(πολιτικού και θρησκευτικού χαρακτήρα)και την
οργάνωση δρωμένων με συνεργασία και άλλων
κρατών, όπως αναπαραστάσεις δρωμένων, κοινές
δράσεις, κοινή διακήρυξη,απόδοση στρατιωτικών
τιμών, σε χαρακτηριστικά αυθεντικά τοπία και
χώρους (Διοικητήριο, Λευκός Πύργος, Μουσείο
Βαλκανικών Πολέμων στην Γέφυρα, Οχυρώσεις
Αγγελοχωρίου)
Τα δύο συναρμόδια υπουργεία, με τη συνεργασία
της Ι.Μ Θεσσαλονίκης ορίζουν εκτελεστικό υπεύΤέλος, το πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη αύριο» είναι
θυνο διαχείρισης του Τελετουργικού τμήματος.
στραμμένο στο μέλλον της Θεσσαλονίκης, στους
Το πρόγραμμα Ημέρες του 1912 ,έχει στόχο να νέους και στην ψηφιακή εποχή, και έχει στόχο να
παρουσιάσει ένα σύνολο ιστορικών και αναπα- προκαλέσει την προσοχή της νεολαίας όλου του
ραστατικών στοιχείων, δρωμένων και εκδηλώ- κόσμου, εκπαιδευτηρίων, πανεπιστημίων ,ΜΚΟ
σεων, σε έναν ή περισσότερους χώρους, που θα και ενώσεων νέων, που μπορούν να δουλέψουν
μεταφέρει δημιουργικά προς το μεγάλο κοινό, σε κοινά προγράμματα.Εχει ήδη ενδιαφερθεί η
την ατμόσφαιρα της εποχής του 1912, χρονολο- Ισπανική κυβέρνηση, που μπορεί να λάβει μέρος
γίας του πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Μπορεί μεταξύ άλλων,σε ζητήματα αρχιτεκτονικού σχεδινα έχει την μορφή πολυσυλλεκτικής Έκθεσης, ασμού και χωροταξίας.Το θεματολόγιο μπορεί να
όπου θα παρουσιάζεται με εποπτικό και ελκυ- αναπτυχθεί σε σπουδαστικές εργασίες, ευρύτατη
στικό τρόπο το «άρωμα» εκείνης της εποχής, χρήση διαδικτύου και διαδραστικών προγραμμάτο θέατρο,η μόδα, η μουσική, και στοιχεία από των, με στόχο την τεκμηρίωση της Θεσσαλονίκης
την κοινωνία, την διασκέδαση, τις αντιλήψεις, τα ως κέντρου για τις νεανικές δράσεις.Η δομή των
γράμματα και τις τέχνες, τα trivia και τις διπλω- εκδηλώσεων εκτός από τις ψηφιακες ,προτείνεται
ματικές σχέσεις, την αισθητική, τον αρχιτεκτονικό να έχει χαλαρό και εναλλακτικό χαρακτήρα, όπως Πηγή φωτό: www.thessalonikicity.gr
χαρακτήρα και τον ιδιωτικό βίο, τόσο στην Θεσσα- οι προαναγγελθείσες δράσεις για τα 20 χρόνια του
λονίκη, όσο και σε επιλεγμένες πόλεις και κράτη περιοδικού Παράλλαξη. Με τον κατάλληλο προτου κόσμου.Η έκθεση αυτή, μπορεί να επεκτείνε- γραμματισμό, αναμένονται σημαντικά έσοδα.
ται και σε ζητήματα καθημερινής ζωής, όπως η
τροφή, οι εφευρέσεις,η επίδραση του Τύπου, τα Η διοίκηση του έργου:Υπό την πολιτική καθοδήγεγονότα που συγκλόνιζαν τον κόσμο. Οι διοργα- γηση και διαχείριση του Ιδρύματος της Βουλής
νωτές της Έκθεσης, θα πρέπει να συνεργαστούν των Ελλήνων και τον έλεγχο της εκτελεστικής του
με μουσεία και ιδρύματα αλλά και πολιτιστικούς Επιτροπής,ώστε να υπάρξει συνετή ιστορική προφορείς, όπως τα πολιτιστικά τμήματα πρεσβει- σέγγιση.Προβλέπονταν επίσης ανεξάρτητη Επιών και προξενείων, το ΕΛΙΑ, ιδιώτες συλλέκτες, τροπή Προγράμματος, από επιφανή Θεσσαλονικιά
συλλογές και αρχεία διαφόρων φορέων και να επιστήμονα,με οκτώ μέλη που αντιπροσώπευαν
λειτουργήσουν τμήμα αναπαραγωγής αναμνηστι- υπουργεία,την ΕΜΣ και τον Δήμο. Ένα όργανο δικών, αλλά και εστίασης της εποχής, προκειμένου αβούλευσης προβλεπονταν να συνεδριάζει κάθε
να υπάρχουν έσοδα από τους επισκέπτες. Εναλ- τρίμηνο, αποτελούμενο από όλους του φορείςτης
λακτικά, οι φορείς και οι μαγαζάτορες της πόλης, πόλης που είχαν συναφή δραστηριότητα.
μπορούν να υπαχθούν σε πρόγραμμα μίας «εξομοίωσης 1912», προσφέροντας θεάματα, φαγητό, Οικονομικός ορίζοντας και πλαίσιο.Η Πολιτεία,
ορίζει από τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμ- Πηγή φωτό: http://media.photobucket.com
ματείας Μακεδονίας Θράκης μια δαπάνη (ετών
2010-2012)για τα λειτουργικά έξοδα των επιτροπών και από το ΕΣΠΑ ένα κονδύλιο για την απαραίτητη επικοινωνιακή ομπρέλα της Επετείου.
Σε άλλες προτάσεις, εισηγήθηκα την προσωρινή
επιστροφή του άμβωνα που βρέθηκε στην Αγία
Σοφία και στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη το
1906 από τον Μακρίδη-Βέη και θεατρικό αναλόγιο με υλικό από τις επιστολές του Γρηγορίου
Πηγή φωτό: www.thessalonikicity.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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 προγραμμάτων παρουσίασης – 3D. Βιογραφικό
email: parcotek@otenet.gr.
Αρχιτέκτων ως εξωτερικός συνεργάτης
εταιρείας, για το ειδικό τμήμα τεχνικών
συμβούλων. Ηλικία έως 40 ετών, Εμπειρία στην επίβλεψη κτιριακών έργων.
Γνώση άπταιστων Αγγλικών και δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό. Βιογραφικό email: ad@ktirio.gr.
Αρχιτέκτων νέος ή νέα, για συνεργασία ή απασχόληση από αρχιτεκτονικό
γραφείο στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.
Επιθυμητή Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD, φωτορεαλισμό, Περαίωση Ν. 4010 / 2011.
Βιογραφικό Τηλ 694 7646188, email:
info@arconcept.gr. Υπόψη κου. Αποστολίδης.
Ηλεκτρολόγος από κατασκευαστική
εταιρεία. Διετή εμπειρία σε μελέτη,
σχεδίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Βιογραφικό Τηλ 2310 528239, email:
info@renel.gr.
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών έργων, για Design
Engineer. Γνώση άπταιστων Αγγλικών,
σχεδιαστικών προγραμμάτων και δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας. Βιογραφικό Τηλ - Fax 2310 481120, email: info@
dienergia.gr.
Ηλεκτρολόγος ως εξωτερικός συνεργάτης εταιρείας, για το ειδικό τμήμα
τεχνικών συμβούλων. Ηλικία έως 40
ετών, Εμπειρία στην επίβλεψη κτιριακών 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 βιομηχανικά και δημοσία κτίρια. Γνώση και εμπειρία στο τομέα των τεχνικών των κτιριακών κατασκευών. Γνώση Γερμανικών σε
επίπεδο Β1. Ο χώρος εργασίας είναι στη
Γερμανία. Τηλ 697 6082291. Υπόψη κας
Μαρία Τσούκη.
Μηχανικός όλων των ειδικοτήτων, από
το πανεπιστημιακό φροντιστήριο «Διαβάζω» στην Καμάρα. Email: diabazo@
diabazo.gr.
Μηχανικός. με 10ετή εργοταξιακή
εμπειρία σε έργα αποχέτευσης με γνώση στατικών προγραμμάτων, σύνταξη
πιστοποιητικών ΠΠΑΕ κ.λπ. Βιογραφικό
Fax 2310 887483.
Μηχανικός από μελετητικό γραφείο.
3έτη προϋπηρεσία. Σπουδές ή προϋπηρεσία σε θέματα υδραυλικής ή περιβαλλοντικής κατεύθυνσης επιθυμητή.
Βιογραφικό email: engbio36@gmail.
com.

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

Μηχανικός για συστέγαση και συνεργασία, ως ενεργειακός επιθεωρητής
πιστοποιημένος, από Parthenon Real
Estate μεσιτική εταιρεία με δραστηριότητες σε Ελλάδα και Ν.Α. Ευρώπη. Τηλ
2310 220111, email: info@nires.net.
Υπόψη κ. Κώστας Γεωργάκος.
Μηχανικός για συνεργασία, από την
εταιρεία TETRAGON στους τομείς της
εκθεσιακή αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού χώρων πολιτισμού, της διαχείρισης
πολιτιστικών δράσεων, των πολυμεσιτικών εφαρμογών και της γραφιστικής,
για την ανάπτυξη κοινών προτάσεων.
email: info@tetragon.gr.
Μηχανικός από εισαγωγική - τεχνική
εταιρεία ενεργειακών συστημάτων για
πλήρη απασχόληση, ως Μηχανικός Πωλήσεων. 5έτη προϋπηρεσία, σε αντίστοιχη θέση. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, ενεργειακά συστήματα και στα συστήματα
θέρμανσης και ύδρευσης. Βιογραφικό
email: hr.thessaloniki@hotmail.com.
Μηχανικός από Juwi Ελλάς Α.Ε., δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την συντήρηση φωτοβολταϊκών έργων με έδρα
τη Θεσσαλονίκη, για Construction και
Maintenance Manager Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη
θέση καθώς και για τον τρόπο αίτησης,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.juwi.
gr/stadiodromia.
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής για
συνεργασία, από εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, ως Web Developer.
Γνώση PHP, MySql JavaScript και
libraries, Html, Css, Css’s. Επιθυμητή HTML5, Css3, Javascript mobile
framework, Androiad, IOS Developing.
email: kapsalis@servises.gr.
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής, ως
υπεύθυνο πληροφορικής με αρμοδιότητες: α)να εκτελεί χρέη System
Administrationon
και
Database
Administration, β)συντήρηση τοπικού
δικτύου, γ)αρχειοθέτηση και back up,
δ)να διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση
και αδιάλειπτη λειτουργία του εξοπλισμού, ε)να υποστηρίζει κατά περίπτωση
τους χρήστες, στ)να εξασφαλίζει την
ασφάλεια των δεδομένων από απώλεια, ζ)να εξασφαλίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση τεχνικής
βλάβης. 3έτη προϋπηρεσία. Γνώση
LogisDis, ERP, WMS (Matis), Τεχνολογίες Microsoft SQL Server (OLAP).
Ωραίο εργασίας 09:30 - 13:30. Βιογραφικό Fax 2310 570149.
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής από
την BrainBox εταιρεία πληροφορικής
που συμβουλεύει επιχειρήσεις και οργανισμούς για την καλύτερη δημιουργία σχέσεων και θετικών εμπειριών με
το κοινό τους, ως Web Developer for
Facebook Apps. 2ετή εμπειρία στην
δημιουργία Facebook Apps (Facebook
API, Social Graph, Marketing API).
Γνώση άπταιστων Αγγλικών, PHP, CSS,
HTML5, JavaScript, MySql, δυνατότητα
διαχείρισης απαιτητικών projects κάτω
από brand guidelines. Η εξοικείωση
με Xcode και mobile εφαρμογές επιθυμητή. Βιογραφικό στην διεύθυνση την
BrainBox Πληροφορική Ανδριανουπό-

λεως 11 και Θερμαϊκού 2, Τ.Κ. 55133,
Τηλ 2310 829729, Fax 2310 829721,
email: hr@brainbox.gr.
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής από
Airshop.gr πρωτοπόρο στην παροχή
ολοκληρωμένων ταξιδιωτικών λύσεων
στην Ελλάδα, ως Web designer, αρμοδιότητες: α) σχεδίαση ελκυστικών,
καινοτόμων και user friendly γραφικών ηλεκτρονικού καταστήματος και
mobile εφαρμογών , β)σχεδίαση και
αποστολή newsletter, γ)δημιουργία
interactive social media εφαρμογών.
2ετή εμπειρία στη σχεδίαση ιστοσελίδων και διαφημιστικών banners. Γνώση Αγγλικών, άπταιστα των εργαλείων
Adobe (Photoshop, Illustrator, Flash,
κλπ), άπταιστα κοινωνική δικτύωση
(Facebook, Twitter). Επιθυμητή γνώση
HTML5, CSS3, WEC standards, σχεδίαση mobile εφαρμογών. Βιογραφικό με
portfolio email: info@airshop.gr. Υπόψη
κος Χρήστος Γεωργόπουλος.
Μηχανικός Προγραμματιστής Php με
εμπειρία σε codeigniter, mysql, jquery.
Βιογραφικό email: info@pointer.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από ανώνυμη εταιρεία, για ανάπτυξη εφαρμογών
android και iphone με αποδεδειγμένη εμπειρία. Βιογραφικό email: cv@
cardisoft.gr.
Μηχανικός
Προγραμματιστής
με
αντικείμενο την ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων. Γνώση Php mysql,
javascript, css, ajax. Βιογραφικό email:
info@infowood.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής Προϋπηρεσία. Γνώση άπταιστα, Linux, PHP,
Python, C++, FORTRAN, Perl, Java.
Καλή γνώση MySql, PostgreSQL. Βιογραφικό email: recruitment@edsa.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από
ανώνυμη εταιρεία πληροφορικής. 23ετή εμπειρία σε εφαρμογές Windows
Mobile με χρήση Microsoft. Net, SQL
Mobile, SQL Service. Βιογραφικό email:
info@hisoft.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία πληροφορικής, για Στέλεχος του
τμήματος της Presales Δημοσίου τομέα. Εμπειρία υποβολή προσφορών σε
έργα δημοσίου. Μεταπτυχιακός τίτλος
σε πληροφοριακά συστήματα ή συναφές
επιθυμητός. Βιογραφικό email: anna@
dotsoft.gr.
Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος
Μηχανικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος για Spss, από εκπαιδευτικό όμιλο. Τηλ 2310 227910
Μηχανολόγος από εταιρεία φωτοβολταϊκών. Τηλ 697 2265375, email:
terispar@yahoo.gr.
Μηχανολόγος με σχετική εμπειρία
για συστέγαση σε γραφείο Πολιτικού
Μηχανικού και Αρχιτέκτονα. Τηλ 697
4490689.
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 τεχνική εταιρεία.
3ετή εμπειρία σε εγκατάσταση φυσικού
αερίου άδεια οδηγήσεως δικύκλου, για
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικό email:
contact@zesi.com.gr.

Μηχανολόγος από βιομηχανία καταψυγμένων τροφίμων στην ΒΙ.ΠΕ Σίνδου.
Προϋπηρεσία σε βιομηχανίες τροφίμων.
Βιογραφικό Fax 2310 795351, email:
eleni.koukouli@elzymi.gr.
Μηχανολόγος από την AGROLIVE ΑΒΕΕ
εταιρεία που δραστηριοποιείται στο
χώρο των γεωργικών μηχανημάτων, για
το υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Τηλ 2310 795018, Fax
2310 569818. Υπόψη κ. Μητσιολίδης
Κωνσταντίνος.
Μηχανολόγος με εξειδίκευση σε
Logistics. από την AGROLIVE ΑΒΕΕ
εταιρεία που δραστηριοποιείται στο
χώρο των γεωργικών μηχανημάτων, για
το υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Τηλ 2310 795018, Fax
2310 569818. Υπόψη κ. Μητσιολίδης
Κωνσταντίνος.
Μηχανολόγος από την AGROLIVE ΑΒΕΕ
εταιρεία που δραστηριοποιείται στο
χώρο των γεωργικών μηχανημάτων, για
το υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.
Μεταπτυχιακό ΜΒΑ. Γνώση Αγγλικών,
Η/Υ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Τηλ
2310 795018, Fax 2310 569818. Υπόψη
κ. Μητσιολίδης Κωνσταντίνος.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.
2310 254437, 2310 279100, email: tech.
grafeio@gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός νέος από τεχνική
κατασκευαστική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη. Μικρή εμπειρία επιθυμητή. Τηλ
2310 Fax 2310 264131.
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 σειράς Cubus (static stahl, fagus). Βιογραφικό email: info@salvan.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ως εξωτερικός
συνεργάτης εταιρείας, για το ειδικό τμήμα τεχνικών συμβούλων. Ηλικία έως 40
ετών, Εμπειρία στην επίβλεψη κτιριακών έργων. Γνώση άπταιστων Αγγλικών
και δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό.
Βιογραφικό email: ad@ktirio.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός για εργοδηγός, για έργο εντός Θεσσαλονίκης. Τηλ
2310 887340, Fax 2310 888011, email:
ikoukbio@yahoo.gr
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία
εμπορίας πρώτων υλών, ως υπάλληλος γραφείου. Εμπειρία. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικό email:
antparik@cyta.gr.
Χημικός Μηχανικός από βιομηχανία καταψυγμένων τροφίμων στην ΒΙ.ΠΕ Σίνδου. Προϋπηρεσία σε βιομηχανίες τροφίμων. Βιογραφικό Fax 2310 795351,
email: eleni.koukouli@elzymi.gr.

B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων Γνώση AutoCAD 2D και 3D,
για συνεργασία με μελετητική εταιρεία.
Τηλ 690 8720544.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2007, μεταπτυχιακό Πολεοδομία – Χωροταξία (ΕΜΠ).
4ετή προϋπηρεσία, έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση Γ.Ο.Κ., Αγγλικών,
Ιταλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD,
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ArchiCAD, Revit, 3dsMax, Vray,
Photoshop, Vectorworks, για συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, τεχνικό
γραφείο ή τεχνική εταιρεία. Τηλ 697
3216482, email: gellyvordoni@gmail.
com.
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1996, με ειδίκευση στην ενέργεια και το περιβάλλον .
Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών.
για εργασία σε τεχνική εταιρεία , τεχνικό
γραφείο. Τηλ 2310 272211.
Μηχανολόγος με πολυετή εμπειρία στη
βιομηχανία. Γνώση Τεχνικού Ασφαλείας,
Συμβούλου Διαχείρισης Ποιότητας ISO
9001 και ISO 14001, ΜΕΚ Α’ ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά – ενεργειακά, για συνεργασία.
Τηλ 23920 64751, 693 6393229, email:
dkoptsis@teemail.gr.
Πολιτικός Μηχανικός νέος. Γνώση
AutoCAD, για συνεργασία σε τεχνικό
γραφείο ή τεχνική εταιρεία. Τηλ 697
7577871.
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Β’ οικοδομικά, Α’ οδοποιία βιομηχανικά
– ενεργειακά, υδραυλικά, λιμενικά, για
εργασία ή για στελέχωση εταιρείας. Τηλ
697 67060003.
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ) / (ΕΔΕ)
30ετή εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, ενεργειακές μελέτες, τοπογραφικές εργασίες, επιβλέψεις εργασιών με
επισταμένη επίβλεψη, για εργασία ως
εργοταξιακός για την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Τηλ 697 4428152.
Τοπογράφος Μηχανικός μέλος ΤΕΕ
2009. με έδρα την Θεσσαλονίκη και Λάρισα, με πλήρη εξοπλισμό πεδίου (GPS,
Total Station), με εμπειρία στην σύνταξη
εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων (ΕΓΣΑ’87), έκδοση οικοδομικών
αδειών, για εκπόνηση τοπογραφικών
εργασιών (τακτοποίηση αυθαιρέτων,
συμβολαιογραφικές πράξεις, βεβαιώσεις) για συνεργασία με Πολιτικούς
Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες. Τηλ 697
9775833, 697 8246829.
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