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Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM*

Aίθουσες
Kαθημερινή 

πρωί ή απόγευμα
Kαθημερινή 

όλη μέρα
Σάββατο-Kυριακή 
πρωί ή απόγευμα

Σάββατο-Kυριακή 
όλη μέρα

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

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

Διαπίστωση πρώτη (και αδιαμφισβήτητη). Η Ελλάδα είναι απολύτως αναγκαίο να 
αναπτύξει άμεσα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για λόγους προφανείς –κι ας 
μη βιαστούμε να ποντάρουμε σε Αλάσκες κάτω από το Ιόνιο και Σαουδικές Αραβίες 
νοτίως της Κρήτης, γιατί ακόμη κι αν υπάρχουν, θα αργήσουν τουλάχιστον επτά με 
δέκα χρόνια να αποδώσουν υπολογίσιμα έσοδα.
Διαπίστωση δεύτερη. Η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει ελάχιστη παραγωγή σε επίπεδο 
εξοπλισμού για ΑΠΕ, κάτι που σημαίνει ότι, για να κάνει πραγματικότητα τον σχεδιασμό 
της για την ανάπτυξή τους, θα πρέπει να πραγματοποιήσει αθρόες εισαγωγές, 
μεγαλώνοντας κι άλλο την ήδη αβυσσαλέα μαύρη τρύπα στο εμπορικό της ισοζύγιο. 
Μήπως, όμως, πρέπει να το κάνουμε αλλιώς; Η άλλη λύση είναι η εξής: η αγορά 
συστημάτων ΑΠΕ, είτε μιλάμε για φωτοβολταϊκά είτε για ανεμογεννήτριες είτε έστω 
για τμήματα αυτών- να συνδεθεί με τη δημιουργία απασχόλησης και προστιθέμενης 
αξίας επί ελληνικού εδάφους, ώστε τα οφέλη από την ανάπτυξή τους να μην τα 
καρπώνονται οι κατασκευάστριες του εξωτερικού. 
Διαπίστωση τρίτη. Στα υδροηλεκτρικά τα πάμε καλά διαχρονικά. Στα αιολικά, τα 
πτερύγια των (εισαγόμενων) ανεμογεννητριών προετοιμάζονται για ν΄αρχίσουν να 
γυρίζουν (πχ, στην Κρήτη). Στα φωτοβολταϊκά ανακύπτουν πολλά θέματα, αλλά εδώ 
θα αναφέρουμε μόνο τα δύο: το κορεσμένο δίκτυο (στα μέσα του 2011 είχαν ήδη 
αναφερθεί τουλάχιστον 16 κορεσμένες περιοχές), αλλά και το ζήτημα της όχι και τόσο 
…φιξ «συμφωνημένης» τιμής, που είναι πιθανό να αλλάξει ανά πάσα στιγμή –ιδίως 
στην τρέχουσα συγκυρία- με ό,τι αυτό σημαίνει για τους ανθρώπους που επένδυσαν 
σε  PV, θεωρώντας δεδομένη μια συγκεκριμένη «ταρίφα» για την πώληση της 
παραγόμενης ενέργειας.
Και τώρα ας αφήσουμε τις διαπιστώσεις –με τις οποίες σίγουρα πολλοί διαφωνούν- 
και ας περάσουμε στις ειδήσεις.
Είδηση πρώτη. Η Κομισιόν χτύπησε ένα ακόμη καμπανάκι προς την Ελλάδα, αυτή τη 
φορά για τις ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, της έδωσε διορία δυο μηνών για να ενσωματώσει στο 
εθνικό δίκαιο την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές. Αλλιώς η Ελλάδα θα γνωρίσει 
…από κοντά τους δικαστές του  Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σε αυτή την περίπτωση, 
ουδείς μπορεί να κατηγορήσει τις Βρυξέλλες για σκληρότητα: τα κράτη μέλη όφειλαν 
να έχουν αρχίσει από τις 5 Δεκεμβρίου …2010 να εφαρμόζουν την Οδηγία.
Είδηση δεύτερη. Ενώ οι Γερμανοί εξέφραζαν –δια στόματος του υφυπουργού Ενέργειας 
Jürgen Becker- τις επιφυλάξεις τους για το πρόγραμμα «Ηλιος», μια έκθεση του 
γερμανικού VDMA (German Engineering Federation) «φωτογράφιζε» τις ανησυχίες 
των επιχειρήσεων του κλάδου των φωτοβολταϊκών. Το πρώτο τρίμηνο του 2012 για το 
83% από αυτές οι παραγγελίες είναι μειωμένες σε σχέση με το 2011. Τώρα, αν εσείς 
ήσασταν ο/η CEO κάποιας από τις εταιρείες του δείγματος, δεν θα βάζατε τα δυνατά 
σας να αυξήσετε τις εξαγωγές σας, με κύριους αποδέκτες, προφανώς, τις χώρες χωρίς 
βιομηχανική παραγωγή;
Το θέμα των ΑΠΕ για την Ελλάδα πρέπει ν΄αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσοχή κι όχι με 
την προχειρότητα που συνήθως μας διακρίνει. Και, κυρίως, πρέπει να αντιμετωπιστεί 
σχεδιάζοντας από τώρα για το αύριο, αντί να περιορίζουμε την οπτική μας στην 
τρέχουσα συγκυρία, όπως συχνά πράττουμε, με τα γνωστά αποτελέσματα.
 Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας επείγει –με ή χωρίς τις απειλές της Κομισιόν. Η 
ανάπτυξή τους στην πράξη επίσης επείγει, αλλά δεν πρέπει να εξελιχθεί σε πεδίο 
κυβερνητικών αστοχιών ή προώθησης συμφερόντων επιπέδου συντεχνίας, ούτε σε 
μέγα φαγοπότι για τους εξαγωγείς άλλων χωρών.
Μέσα από τις ΑΠΕ ίσως προβάλει μια χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα. Ευκαιρία 
για τη σταδιακή ανάπτυξη της καινοτομίας, της βιομηχανικής παραγωγής και της 
απασχόλησης. Κι ας μη βιαστούμε να μιλήσουμε για όνειρα θερινής νυκτός και 
αφελείς προσδοκίες. 
Στο ΑΠΘ δημιουργούν εύκαμπτα φωτοβολταϊκά. Η παραγωγή ελληνικών ηλιοθερμικών 
συστημάτων ή τμημάτων αυτών υπολογίζεται ότι αυξήθηκε το 2011 κατά  7%, με 
το 50% της ελληνικής παραγωγής να εξάγεται. Τα γεωθερμικά πεδία στη Βόρεια 
Ελλάδα διαθέτουν αξιόλογο δυναμικό –αρκεί να πάρουν μπρος. Η Ελλάδα διαθέτει 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας.
Ίσως λοιπόν ήρθε η ώρα, αντί να εξακολουθήσουμε να ποντάρουμε στο ότι δεν 
μπορούμε, να αναλάβουμε δράση για να μπορέσουμε.

*Οι απόψεις σας για το πώς πρέπει να γίνει η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα θεωρούμε 
ότι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι οι μηχανικοί είναι οι κατεξοχήν 
αρμόδιοι να μιλήσουν για τέτοια θέματα. Αναμένουμε τα άρθρα και τις θέσεις σας για 
το θέμα. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε όλοι. Η ανταλλαγή απόψεων πάντα βοηθάει 
να δούμε τα πράγματα πιο καθαρά.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:
Χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα
ή «πάρτι» για τους ξένους εξαγωγείς;
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ
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LIFE-SO.S: «ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΔΑΦΗ
 

εταιρικό σχήμα του κοινοτικού έργου LIFE-So.S, 
καταλήγοντας σε σχέδιο δράσης για την προστα-
σία του εδάφους.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, που πα-
ρουσίασε στην εκδήλωση ο υπεύθυνος του έργου, 
Σωκράτης Φάμελλος, διευθυντής του τμήματος 
Τοπικής Ανάπτυξης της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΕ, πάνω 
από 17.000 στρέμματα ορεινών και ημιορεινών 
περιοχών στη Λεκάνη του Ανθεμούντα παρουσι-
άζουν υψηλό ή πολύ υψηλό κίνδυνο διάβρωσης. 
Συγκεκριμένα, το 5,25% της συνολικής έκτασης 
της Λεκάνης, ήτοι 16.860 στρέμματα, παρουσιά-
ζει υψηλό κίνδυνο και το 0,2% (640 στρέμματα) 
πολύ υψηλό. Το 7,3% της πιλοτικής ημιορεινής 
περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα, 
περίπου 9.200 στρέμματα, ανήκει στη ζώνη υψη-
λής προτεραιότητας δράσης για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων του φαινομένου της διάβρωσης. 
Τι συμβαίνει στις πεδινές περιοχές; Ισχυρή δι-
άβρωση παρουσιάζουν 3.293 στρέμματα ή το 
21,7% της πιλοτικής αγροτικής περιοχής της Δη-
μοτικής Ενότητας Βασιλικών που διερευνήθηκε, 
ενώ το ίδιο ισχύει για 1.154 στρέμματα (9,2%) στη 
διερευνηθείσα ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Αν-
θεμούντα.   

n ΠΕΡΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
Στο μεταξύ, από τα πιθανώς ρυπασμένα πεδία, που 
διερευνήθηκαν στη δημοτική ενότητα (ΔΕ) Θέρ-
μης, κανένα δεν εμπίπτει στη ζώνη υψηλής ή πολύ 
υψηλής επικινδυνότητας. Ωστόσο, 14 εντάσσονται 
στη ζώνη μέση επικινδυνότητας και άλλα 17 στη 
χαμηλής. «Αυτή η κατάταξη των πεδίων στη ζώνη 
μέσης επικινδυνότητας δεν προϊδεάζει για ανεύ-
ρεση σημαντικής ρύπανσης με μη αναστρέψιμες 
συνέπειες», ξεκαθάρισε ο κ.Φάμελλος. Ποια μέ-
τρα προτείνονται για την προστασία των εδαφών, 
στο πλαίσιο του προσχεδίου δράσης; Για τη ΔΕ Αν-
θεμούντα προτείνονται μεταξύ άλλων η προστασία 
υδατορευμάτων και οδικού δικτύου, η εφαρμογή 
κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών, η διαχεί-
ριση βόσκησης/υλοτομίας, η κατασκευή του φράγ-
ματος Βραχιολά και η μελέτη και κατασκευή έργων 
αποκατάστασης/σταθεροποίησης των εδαφών στα 
πρανή κατάντη των Μεταλλείων Βάβδου. Για τη ΔΕ 
Βασιλικών και Ανθεμούντα, το εταιρικό σχήμα του 
έργου εισηγείται μέτρα όπως η εφαρμογή κατάλ-
ληλων αγρονομικών πρακτικών στις καλλιεργούμε-
νες εντάσεις και η αξιοποίηση του εδαφολογικού 
χάρτη στη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Για 
τη ΔΕ Θέρμης προτείνεται η αποκατάσταση και πε-
ριβαλλοντική παρακολούθηση των δύο από τα 14 
μέτρια ρυπασμένα πεδία που εντοπίστηκαν και η 
περιβαλλοντική παρακολούθηση του ρέματος στον 
ΧΔΑ Ταγαράδων. Για την ίδια ΔΕ, αλλά για το θέμα 
της στεγανοποίησης των εδαφών, προτείνεται με-
ταξύ άλλων ο έλεγχος εφαρμογής του κτηριοδομι-
κού κανονισμού στα υφιστάμενα και νέα κτήρια.

n ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ,
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου, το σχέδιο 
δράσης για το έδαφος αποτελεί ένα νέο αναπτυξι-
ακό εργαλείο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά 
και συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην ασφάλεια των πολιτών και 
στη δημιουργία τοπικού προϊόντος, δηλαδή εισο-
δήματος και απασχόλησης. Η ευρωπαϊκή στρα-
τηγική για το έδαφος, που εφαρμόζεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, στην περιοχή του Ανθεμούντα, 

Η κατάσταση των εδαφών στην υδρολογική λεκά-
νη του Ανθεμούντα, το σχέδιο δράσης για την προ-
στασία του εδάφους για τη δημοτική ενότητα της 
Θέρμης, οι τρόποι στεγανοποίησης εκτάσεων γης, 
η ελλιπής ελληνική νομοθεσία για την προστασία 
του εδάφους, παρουσιάστηκαν –μεταξύ άλλων- 
κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας με 
θέμα «Διαχείριση και προστασία του εδάφους με 
βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους» που 
συνδιοργάνωσαν στις 4 Απριλίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ και 
η Αναπτυξιακή Εταιρείας Ανατολικής Θεσσαλονί-
κης «Ανατολική ΑΕ». 
Κατά το σύντομο χαιρετισμό της, η αντιπρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ Άννα 
Μίχου εξέφρασε την αποφασιστικότητα του Επι-
μελητηρίου να συμβάλει ενεργά και στους τέσ-
σερις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, 
δηλαδή την Ευαισθητοποίηση, την Έρευνα, την 
Ενσωμάτωση (σε άλλες πολιτικές) και τη Νομο-
θεσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, 
η απερήμωση, η υποβάθμιση των γαιών και η ξη-
ρασία πλήττουν πάνω από 1,5 δισ. ανθρώπους σε 
περισσότερες από 110 χώρες, το 90% των οποίων 
διαβιούν σε περιοχές χαμηλού  εισοδήματος.
Επίσης, κυρίως λόγω διάβρωσης, η απώλεια επι-
φανειακού εδάφους τα τελευταία 20 χρόνια, αντι-
στοιχεί  στο σύνολο της καλλιεργούμενης έκτα-
σης των ΗΠΑ, ενώ η υποβάθμιση του εδάφους 
που οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες 
συντελεί στην κλιματική αλλαγή και ευθύνεται 
σε σημαντικό ποσοστό για τις εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα. Η κ. Μίχου υπογράμμισε ότι η 
κληρονομιά μολυσμένων χώρων αποτελεί κοινό 
χαρακτηριστικό όλων των παλαιών βιομηχανικών 
κέντρων, θίγει όμως και αναπτυσσόμενες χώρες, 
καθώς και χώρες με οικονομία μεταβατικού σταδί-
ου, ενώ το 2004, υπολογίζεται ότι ο κύκλος εργα-
σιών του κλάδου της αποκατάστασης γαιών στην 
ΕΕ-27 ανήλθε σε 5,2 δισ. ευρώ. «Η διαχείριση των 
στερεών και των υγρών αποβλήτων, οι ΑΠΕ και η 
εξοικονόμηση ενέργειας, η ορθολογική διαχείριση 
των υδάτινων πόρων, η αέρια ρύπανση, είναι τομείς 
περιβαλλοντικής πολιτικής με τους οποίους έχου-
με σε μεγάλο βαθμό εξοικειωθεί, παρόλο που η 
Κεντρική Διοίκηση και η Αυτοδιοίκηση πρέπει να 
διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για να συγχρονιστεί 
η χώρα μας με την ΕΕ», τόνισε.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΔΣ της «Ανα-
τολική ΑΕ» Γιώργος Κουγιάμης είπε ότι σκοπός 
της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων ενός ακόμη πιλοτικού έργου που ολο-
κληρώθηκε από την «Ανατολική» με θέμα την 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Έδαφος. «Θέλου-
με να αποτελέσουν επαγγελματικά εργαλεία για 
τους επιστήμονες του αντικειμένου, τεχνικούς 
και γεωτεχνικούς και βέβαια εργαλείο ανάπτυξης 
για όλους τους φορείς», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι 
διαχρονικά αναπτύχθηκαν πολλές πρωτοβουλίες 
στην περιοχή της λεκάνης του Ανθεμούντα τόσο 
για το νερό όσο και για το έδαφος. 

n Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
Στη «χαρτογράφηση» της κατάστασης των εδα-
φών στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα για 
περίοδο τριών ετών, αλλά και στη διερεύνηση και 
αξιολόγηση της εδαφικής ρύπανσης στην περιοχή 
της δημοτικής ενότητας Θέρμης, προχώρησε το 

ανοίγει νέους τομείς επιστημονικού και αναπτυξι-
ακού ενδιαφέροντος. Η στρατηγική εφαρμόζεται 
με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE και 
συντονιστή την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Ανα-
τολικής Θεσσαλονίκης. Η διάβρωση των ορεινών, 
αλλά και των πεδινών περιοχών, η μείωση των 
θρεπτικών συστατικών και η αλατότητα στη γεωρ-
γική γη, η συμπύκνωση, η στεγανοποίηση και η 
ρύπανση αποτελούν κινδύνους για το έδαφος που 
μπορούν και πρέπει να προληφθούν και αντιμε-
τωπιστούν. Τα νέα αυτά φαινόμενα συνδέονται και 
με την ανθρώπινη λειτουργία, αλλά και με την κλι-
ματική αλλαγή και συντελούν στην ερημοποίηση. 
Το έδαφος είναι σημαντικότατος φυσικός πόρος 
που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανατροφοδό-
τηση της ανάπτυξης.

n ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Η στεγανοποίηση είναι άμεση συνέπεια της αστι-
κοποίησης, ξεκαθάρισε στην εισήγησή του με 
θέμα «Στεγανοποίηση εδάφους σε υπό αστικοποί-
ηση περιοχές» ο αγρονόμος τοπογράφος μηχανι-
κός δρ. Άνθιμος Σπυρίδης. Τόνισε ότι η έννοια της 
στεγανοποίησης πρέπει να επεκταθεί ώστε να συ-
μπεριλάβει πέραν των φυσικών αιτίων και την κά-
λυψη της επιφάνειας του εδάφους με αδιαπέρατα 
υλικά π.χ. η άσφαλτος, το τσιμέντο, το μέταλλο, το 
γυαλί και το πλαστικό. Επίσης, υπογράμμισε ότι ως 
αποτέλεσμα της στεγανοποίησης, οι βιολογικές 
λειτουργίες που μπορεί να υποστηρίξει το έδα-
φος περιορίζονται ή ακόμη παύουν να υπάρχουν. 
Μεταξύ των δυσμενών επιδράσεων της στεγανο-
ποίησης, η μετατροπή του εδάφους σε ένα αδια-
πέρατο μέσο αποτελεί δυσμενή παρέμβαση του 
ανθρώπου και στον υδρολογικό κύκλο. Η έντονη 
οικιστική ανάπτυξη των αστικών περιοχών, η χωρίς 
σχεδιασμό οικοδόμηση και η έλλειψη στρατηγικής 
προστασίας του εδάφους, έχουν ως αποτέλεσμα το 
νερό των βροχοπτώσεων αντί να διηθείται στο έδα-
φος, να απορρέει επιφανειακά καταλήγοντας σε 
διάφορους αποδέκτες (υδατορέματα, λίμνες, θά-
λασσα). Με τον τρόπο αυτό, η κύρια πηγή πόσιμου 
νερού καλής ποιότητας, οι υπόγειοι υδροφόροι, 
δεν εμπλουτίζονται και η στάθμη τους ακολουθεί 
πτωτική πορεία. «Επιπλέον, η επιφανειακή απορ-
ροή του νερού μετά από μια έντονη βροχόπτωση 
σε μια στεγανοποιημένη επιφάνεια, εμφανίζεται 
σύντομα μετά την έναρξη της βροχόπτωσης και 
σε πολύ μεγάλους όγκους. Ενδεικτικές συνέπει-
ες αυτού του φαινομένου είναι οι έντονες πλημ-
μύρες που, προκαλούν σημαντικές καταστροφές 
σε πολλούς οικισμούς που οικοδομούνται χωρίς 
σχεδιασμό», είπε.  Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο 
του προγράμματος Life So.S., εκπονήθηκε μελέτη 
εκτίμησης της στεγανοποίησης στο Δήμο Θέρμης. 
Η έρευνα οδήγησε στην εκτίμηση του μέσου συ-
ντελεστή απορροής σε επίπεδο Δήμου Θέρμης, ο 
οποίος ανέρχεται στο 35,5% (C=35,5%). Η χαμηλή 
αυτή τιμή αυτή δεν αποκαλύπτει πως σε επιμέρους 
γεωγραφικές ενότητες ο συντελεστής απορροής 
λαμβάνει τιμές άνω του 80%. Ως εκ τούτου, για την 
περιοχή είναι απαραίτητος ένας υδατικά ευαίσθη-
τος πολεοδομικός σχεδιασμός που θα επιφέρει 
απομείωση της στεγανοποίησης στις ήδη αστικο-
ποιημένες περιοχές και θα περιορίσει τον κίνδυνο 
εξάπλωσης του προβλήματος στις υπό ανάπτυξη 
ενότητες.

n ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ «ΕΝΑΝΤΙΟΝ» ΟΜΒΡΙ-
ΩΝ!
Μπορεί η λύση για την αειφόρο διαχείριση ομ-
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βρίων υδάτων και τον περιορισμό των πλημμυ-
ρών να βρίσκεται (και) στο …πολυπροπυλένιο; Η 
βιομηχανία πλαστικών προσφέρει πράγματι τη 
δική της λύση σε αυτό το πεδίο, σύμφωνα με όσα 
επισήμανε στην εκδήλωση ο υπεύθυνος τεχνικών 
έργων της εταιρείας Pipelife Ελλάς ΑΕ, Θωμάς 
Τσισμετζόγλου. Η λύση αυτή υλοποιείται με κυ-
ψελοειδή κιβώτια διαχείρισης ομβρίων υδάτων 
κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο. Τα κι-
βώτια αυτά μπορούν να συναρμολογηθούν με-
ταξύ τους σχηματίζοντας συστήματα-δεξαμενές 
μεγέθους ανάλογου της παροχής που απαιτείται.  
Οι δεξαμενές αυτές, εγκλεισμένες σε διαπερατό 
ύφασμα (γεωϋφασμα), λειτουργούν ως δεξαμενές 
ανάσχεσης για την ασφαλή και ελεγχόμενη διή-
θηση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε μικρό χρονικό 
διάστημα (πλημμυρικά φαινόμενα).Εγκλεισμένες 
σε αδιαπέρατο ύφασμα (π.χ γεωμεμβράνη πολυ-
αιθυλενίου) λειτουργούν ως μεγάλες υπεδάφιες 
δεξαμενές για την επαναχρησιμοποίηση των ομ-
βρίων υδάτων. Τα πλαστικά κιβώτια πολυπρο-
πυλενίου έχουν το πλεονέκτημα του μειωμένου 
βάρους και της εύκολης συνδεσιμότητας πα-
ρέχοντας παράλληλα μεγάλη χωρητικότητα σε 
σχέση με το συνολικό τους όγκο και αντοχή σε 
υπερκείμενα φορτία. Τα κιβώτια της Pipelife Ελ-
λάς έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη από 95% του 
συνολικού τους όγκου. 

n ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΗΣ
Στη συμβολή φορέων και ιδιωτών στην ελεγχόμε-
νη στεγανοποίηση εκτάσεων γης αναφέρθηκε ο 
προϊστάμενος της ΕΥΔΕ/ΥΑΕΛΜΠ Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Χατζηκώστας, ο οποίος αναφέρθη-
κε διεξοδικά στη μελέτη αντιπλημμυρικών έργων 
της ευρύτερης περιοχής Λαχαναγοράς, που προ-
τείνει τη δυνατότητα συγκράτησης, αποθήκευσης 
και εκμετάλλευσης των ομβρίων υδάτων κατά την 
εξέλιξη του φαινομένου της βροχόπτωσης. Τόνι-
σε ότι η ανάγκη λήψης θεσμικών μέτρων για τον 
περιορισμό των πλημμυρικών παροχών δεν υφί-
σταται μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσα-
λονίκης αλλά υπάρχει σε όλη την ελληνική επι-
κράτεια. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο διαπερατό 
σκυρόδεμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στην κατασκευή δαπέδων ανοικτών υπαίθριων 
χώρων.  Επίσης, πρότεινε την κατασκευή μικρών 
και σχετικά χαμηλού κόστους δεξαμενών αποθή-
κευσης εντός ιδιοκτησιών και τη σύνδεσή τους με 
τις αυλές και τις ταράτσες των εγκαταστάσεων ή 
των οικιών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συνδρά-
μουν καθοριστικά στην καλύτερη λειτουργία των 
δικτύων αποχέτευσης ομβρίων. Ενδεικτικά μπο-
ρούν να τοποθετηθούν κυψέλες υπόγειες για την 
αποθήκευση των ομβρίων έτσι ώστε να συλλέγο-
νται να φιλτράρονται και να επαναχρησιμοποιεί 
τα νερά της βροχής. Άλλο προτεινόμενο μέτρο 
συλλογής και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων, που 

μπορεί να αναπτυχθεί σε χώρους parking, γήπεδα 
ή χώρους αναψυχής είναι προκατασκευασμένοι 
θάλαμοι. Τοποθετούνται υπόγεια και είναι σχεδι-
ασμένοι έτσι ώστε να στραγγίζουν την επιφάνεια 
πάνω από αυτούς, να αποθηκεύουν τα νερά της 
βροχής και να τα οδηγούν στον αποδέκτη μετά το 
τέλος της βροχόπτωσης.

n ΕΛΛΙΠΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ειδική 
νομοθεσία για την προστασία του εδάφους και 
την αποκατάσταση ρυπασμένων τοποθεσιών, τό-
νισε στην εισήγησή του ο υδρολόγος και τεχνικός 
διευθυντής της INTERGEO δρ. Χρήστος Βατσέ-
ρης. Όπως είπε χαρακτηριστικά «έως σήμερα δεν 
ορίζονται κριτήρια και προδιαγραφές για την αξι-
ολόγηση της ρύπανσης του εδάφους, ούτε μέσω 
οριακών τιμών, ούτε μέσω μοντέλων εκτίμησης 
επικινδυνότητας. Επίσης δεν ορίζονται ούτε και 
μέθοδοι και μέτρα για τη διερεύνηση της κατά-
στασης των εδαφών. Αντίθετα υπάρχουν προ-
διαγραφές για τη σύνταξη μελετών εξυγίανσης 
στην ΚΥΑ 24944/1159/2006. Σε γενικές γραμμές, 
η εθνική νομοθεσία για την προστασία του εδά-
φους κρίνεται ελλιπής». Στην περιοχή του Δήμου 
Θέρμης έγινε μια αρχική καταγραφή των χώρων 
όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες, οι οποίες 
υπάρχει η πιθανότητα να έχουν προκαλέσει ρύ-
πανση εδάφους και νερών. Καταγράφηκαν 54 πε-
δία και πιο συγκεκριμένα 18 εμπορικές δραστηρι-
ότητες, 5 δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, 
2 δραστηριότητες στον τομέα των μεταφορών,  24 
βιομηχανικές δραστηριότητες, 2 στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις και 3 εγκαταστάσεις χημικών προ-
ϊόντων. Ο δρ. Βατσέρης υπογράμμισε ότι σε κάθε 
αστική ή βιομηχανική δραστηριότητα είναι φυσικό 
να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις δημιουργίας 
ρύπανσης του εδάφους. «Στόχος μας θα πρέπει 
να είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες 
αυτές και να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε 
τη ρύπανση εφαρμόζοντας οργανωμένα εργαλεία 
διαχείρισης ρυπασμένης γης», κατέληξε. 

n ΑΔΥΝΑΤΗ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΕ-
ΝΤΡΩΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ
«Είναι αδύνατον να καθοριστεί μία «οριακή» 
τιμή των συγκεντρώσεων των χημικών στοιχεί-
ων στο έδαφος που να ισχύει για ολόκληρη την 
Ευρώπη», είπε στην εισήγησή του ο τέως διευ-
θυντής της Διεύθυνσης γεωχημείας και Περιβάλ-
λοντος του ΙΓΜΕ δρ. Αλέκος Δημητριάδης. Έκανε 
αναφορά στο Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, ο 
οποίος αποτελεί την εκούσια συνεισφορά των Ευ-
ρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών στη δημιουργία 
Κοινοτικής πολιτικής και στην κοινή προσπάθεια 
κατανόησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 
Πρόκειται για την πρώτη ενιαία «γεωχημική βάση 
πλαισίου», που θα αξιοποιηθεί από τις επόμενες 
γενεές για την ποσοτικοποίηση των αλλαγών είτε 
αυτές είναι φυσικές είτε δημιουργία του ανθρώ-
που. «Τα αποτελέσματα του Γεωχημικού Άτλαντα 
της Ευρώπης απεικονίζουν τη μεγάλη μεταβλητό-
τητα των βασικών γεωχημικών επιπέδων στα Ευ-
ρωπαϊκά εδάφη. Τα αποτελέσματα του Γεωχημι-
κού Άτλαντα της Ευρώπης δείχνουν ότι η ανθρω-
πογενής ρύπανση του εδάφους είναι τοπικής ση-
μασίας. Λόγω της μεταβλητότητας των βασικών 
γεωχημικών επιπέδων στα Ευρωπαϊκά εδάφη, η 
κάθε χώρα πρέπει να προσδιορίσει τις δικές της 

οριακές τιμές, βάσει των δικών της γεωλογικών, 
εδαφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών. 
Τα εθνικά βασικά γεωχημικά επίπεδα παρέχουν 
το γενικό πλαίσιο. Για την εκτίμηση, όμως, της 
επικινδυνότητας μίας ρυπασμένης θέσης πρέπει 
να υπολογίζονται τα τοπικά βασικά γεωχημικά 
επίπεδα. Η Ελλάδα, μέσω του Ι.Γ.Μ.Ε., επιβάλλε-
ται να διεξάγει, όπως και η Κύπρος, συστηματική 
εδαφογεωχημική έρευνα για να προσδιορίσει τα 
μεταβλητά βασικά γεωχημικά επίπεδα των χημι-
κών στοιχείων», τόνισε.

n ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΑΡΚΑ Φ/Β ΣΕ ΠΡΩΗΝ 
ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
Για τον έλεγχο της ρύπανσης και την αποκατάστα-
ση εδαφών στα λιγνιτωρυχεία του λεκανοπεδίου 
Πτολεμαΐδας, μίλησε ο αρμόδιος τομεάρχης του 
Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ 
ΑΕ, δρ Φραγκίσκος Παυλουδάκης. Ο εισηγητής 
διευκρίνισε ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η 
ρύπανση, τα απόβλητα λιπαντικά-έλαια παραδί-
δονται στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ και καταβάλλεται συνεχώς προσπά-
θεια για την αύξηση των ποσοτήτων που ανακυ-
κλώνονται. Οι δε κενές συσκευασίες λιπαντικών 
παραλαμβάνονται από το σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης ΚΕΠΕΔ ΑΕ, ενώ σε ό,τι αφορά τα 
υγρά απόβλητα λειτουργούν βιολογικοί καθαρι-
σμοί και ελαιοδιαχωριστήρες, ενώ γίνονται τα-
κτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις νερών. Σε 
ό,τι αφορά την προσωρινή αποθήκευση αμιαντο-
τσιμέντου, επισήμανε ότι, σε χώρο ευρισκόμενο 
σε αποκατεστημένη περιοχή των ορυχείων, γίνε-
ται ελεγχόμενη ταφή φύλλων του συγκεκριμένου 
υλικού, που σταδιακά αποξηλώνονται από ατμοη-
λεκτρικούς σταθμούς της περιοχής. Σε περίπτωση 
που τα ποικίλα προληπτικά μέτρα δεν αποδώσουν, 
προβλέπεται η ανάπτυξη μονάδας απορρύπανσης 
του εδάφους, σε συνεργασία με εξειδικευμένη 
εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Η 
μέθοδος απορρύπανσης είναι ο βιοαερισμός σε 
σωρούς (με αύξηση της συγκέντρωσης οξυγόνου) 
και η πιθανή προσθήκη νερού, θρεπτικών συστα-
τικών και αδρανών που επηρεάζουν τις φυσικές 
και χημικές ιδιότητες των υπό επεξεργασία εδα-
φών. Στα αποκατεστημένα εδάφη των λιγνιτωρυ-
χείων έχουν ήδη αναπτυχθεί νέες χρήσεις, όπως 
χώροι αναψυχής, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 
ακόμη και δάση, ενώ στα  μελλοντικά σχέδια πε-
ριλαμβάνονται η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρ-
κων και  κτηνοτροφίας και πίστες μηχανοκίνητου 
εξοπλισμού.

n ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Ο σωστός σχεδιασμός (με γνώση της συμπεριφο-
ράς των γεωυλικών), η επιβεβαίωση του σχεδια-
σμού κατά την κατασκευή, η συνεχής και οργα-
νωμένη παρακολούθηση του έργου και η έγκαι-
ρη λήψη αποτρεπτικών μέτρων, είναι οι βασικοί 
τρόποι αντιμετώπισης της διάβρωσης στα έργα 
οδοποιίας, όπως ανέφεραν στην εισήγησή τους 
ο πολιτικός/γεωτεχνικός μηχανικός της «Εγνατία 
Οδός ΑΕ» Βασίλης Χουσιάδας και ο τεχνικός γε-
ωλόγος της «Εγνατία Οδός ΑΕ» Γιώργος Αγγίστα-
λης, οι οποίοι πρόσθεσαν ότι το αίτιο της διάβρω-
σης του εδάφους είναι η επίδραση της ροής του 
νερού και των στερεών που τυχόν περιέχει.n
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OPEN HOUSE Thessaloniki 
ΠPΩTOBOYΛIA TOY TEE/TKM  
ΔEΣMEYΣH ΓIA ΣTHPIΞH THΣ ANTIΠEPIΦEPEIAΣ

Πρωτοβουλία για την ένταξη της Θεσσαλονίκης 
στο δίκτυο «Open House», ανέλαβε το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, μετά από σχετική πρόταση της Μόνιμης 
Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. 
Η δράση αυτή που ξεκίνησε πριν περίπου 20 
χρόνια και εξαπλώθηκε σε αρκετές πόλεις του 
κόσμου, συνίσταται στο «άνοιγμα» δημόσιων 
και ιδιωτικών κτιρίων και την ξενάγηση του 
κοινού σε αυτά. Το open house συντονίζεται δι-
εθνώς από τον οργανισμό Open City, με έδρα το 
Λονδίνο, με τον οποίο προχώρησαν σε συνεννο-
ήσεις τα μέλη της ΜΕ Αρχιτεκτονικών.
Στόχος είναι η προβολή της πόλης και του αρ-
χιτεκτονικού της πλούτου, καθώς και η προ-
ώθηση  του θεσμού αυτού στην Ελλάδα, με τη 
συμμετοχή στο Open House Greece και άλλων 
πόλεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ενημέρωσε τον 
αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Απόστολο 
Τζιτζικώστα, σε συνάντηση που πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη 28 Μαρτίου, στα γραφεία του 
Τμήματος.
«Η Θεσσαλονίκη θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο 
μουσείο με εκθέματα τα ίδια της τα κτίρια. Η 
πόλη μας διαθέτει σημαντικά διατηρητέα και 
σύγχρονα κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να 
ανοίξουν τις πύλες τους, φέρνοντας έτσι πιο 
κοντά το κοινό της πόλης, αλλά και τους επι-
σκέπτες της με την αρχιτεκτονική της και την 
εξέλιξη της πόλης στο πέρασμα του χρόνου», 
τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονα-
κλίδης. «Η καθιέρωση του Open House στη 
Θεσσαλονίκη θα συνεισφέρει έμμεσα στην ανα-
βάθμιση του κτιριακού αποθέματος, καθώς θα 
λειτουργήσει τόσο ως κίνητρο αποκατάστασης 
αξιόλογων υπαρχόντων κτιρίων όσο και ως κί-
νητρο για τους σύγχρονους αρχιτέκτονες. Επι-
πλέον, θα συνδράμει αποφασιστικά στην εξω-
στρέφεια της πόλης και της προσέλκυσης νέων 
τουριστών», υπογράμμισε από την πλευρά του ο 
κ. Τζιτζικώστας, ο οποίος δεσμεύτηκε να υπο-
στηρίξει το εγχείρημα.
Η δράση ‘Open Hοuse Thessaloniki‘ προτείνε-
ται να ξεκινήσει το τελευταίο Σαββατοκύριακο 
του Νοεμβρίου στο πλαίσιο του εορτασμού των 
100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσα-
λονίκης. Για τη επίτευξη του σκοπού είναι ανα-
γκαίο να δημιουργηθεί ένας Μη Κερδοσκοπικός 

Οργανισμός, τον οποίο θα χρειαστεί να συνδρά-
μουν οι φορείς της πόλης, όπως η αντιπεριφέ-
ρεια, ο δήμος, η μητρόπολη, ο οργανισμός του-
ρισμού κτλ» όπως είπε ο  κ. Κονακλίδης.
Η δράση ξεκίνησε από το Λονδίνο και εξα-
πλώθηκε σε αρκετές πόλεις του κόσμου (Νέα 
Υόρκη, Δουβλίνο, Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ, Ελ-
σίνκι, Μελβούρνη, Βαρκελώνη, Σικάγο, Ρώμη, 
Λισαβόνα κ.α.), ενώ φιλοδοξούν να ενταχθούν η 
Βουδαπέστη, το Περθ και η Αδελαϊδα. 
Η συνεργασία με το Open City περιλαμβάνει την 
υπογραφή μνημονίου και ορισμένες δεσμεύ-
σεις όπως: 
• Τη δράση πρέπει να αναλάβει ένας μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός, ο οποίος  θα διοργανώνει 
την εκδήλωση κάθε χρόνο ενώ θα υπάρχει πα-
ρακολούθηση για τα πρώτα τρία χρόνια από το 
Διεθνή Φορέα. 
• Πρέπει να εξασφαλιστεί ένας κατάλογος με 
50 περίπου κτίρια κατ’ ελάχιστο (δημόσια και 
ιδιωτικά όλων των κατηγοριών, δηλαδή κατοι-
κίες, γραφεία, τράπεζες, μουσεία, πλατείες, 
κυβερνητικά κτίρια, πρεσβείες κ.;a.). 
• Το κόστος της εκδήλωσης αναλαμβάνει ο το-
πικός φορέας, ενώ ο διεθνής οργανισμός ανα-
λαμβάνει τη διεθνή προβολή του όλου εγχειρή-
ματος καθώς  και την οργανωτική υποστήριξη 
για θέματα που τυχόν θα προκύψουν.
Το Open House είναι μία απλή, αλλά ισχυρή ιδέα: 
Ανάδειξη της ποιοτικής Αρχιτεκτονικής σε απτή 
πραγματικότητα για όλους εντελώς δωρεάν. 

Έκθεση για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης
Στην ίδια συνάντηση, ο κ.Τζιτζικώστας εξέφρα-
σε τη δέσμευση της αντιπεριφέρειας Θεσσαλο-
νίκης να συμμετάσχει ουσιαστικά και έμπρακτα 
στη διοργάνωση της έκθεσης «Θεσσαλονίκη 
1912-2012, η αρχιτεκτονική και πολεοδομι-
κή εξέλιξη της πόλης», την οποία προωθεί το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τα τμήματα Αρχι-
τεκτόνων και Μουσειολογίας του ΑΠΘ. Στόχος 
της έκθεσης είναι η κριτική προσέγγιση των δυ-
ναμικών μετασχηματισμών του αστικού τοπίου 
που οδήγησαν στη δημιουργίας της σύγχρονης 
μητρόπολης. Ταυτόχρονα, θα σηματοδοτήσει 
την αφετηρία ενός διαλόγου για την αποτίμηση 
της σημερινής κατάστασης της πόλης καθώς 
και των προοπτικών βελτίωσής της. n

Συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη 
Θεσσαλονίκης Απόστολο Τζιτζικώστα είχε 
το προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η πρωτοβουλία ανήκε στον κ. 
Τζιτζικώστα, ο οποίος κάλεσε στο γραφείο 
του την Τετάρτη 4 Απριλίου τον πρόεδρο Τάσο 
Κονακλίδη, την αντιπρόεδρο Άννα Μίχου και το 
γενικό γραμματέα Παναγιώτη Αντιβαλίδη. 
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της διαχρονικής 
και τακτικής συνεργασίας του Επιμελητηρίου 
με τους φορείς της Θεσσαλονίκης. Ο κ. 
Τζιτζικώστας ζήτησε να ενημερωθεί για 
τα θέματα ανάπτυξης και έργων υποδομής 
της πόλης όπως το μετρό, η Εξωτερική 
περιφερειακή, η Ζώνη Καινοτομίας, το Λιμάνι 
κτλ. Πρόθεσή του είναι να καλέσει δημόσια όλα 
τα κόμματα να δεσμευτούν προεκλογικά για τα 
συγκεκριμένα αναπτυξιακά θέματα και έργα 
υποδομής της Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση 
έγινε σε πολύ καλό κλίμα και οι δύο πλευρές 
επιβεβαίωσαν την άριστη συνεργασία τους. n

ENHMEPΩΣH 
TZITZIKΩΣTA 
ΓIA ΘEMATA 
ANAΠTYΞHΣ

Απαράδεκτη θεωρεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ την πρακτική 
της προώθησης δεκάδων τροπολογιών, 
σε διάφορα νομοσχέδια, στη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου. 
Αν και  πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν 
πράγματι επείγοντα, φλέγοντα και δίκαια 
αιτήματα και ζητήματα, ωστόσο ουδείς 
μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι δεκάδες 
τροπολογίες προωθούνται με καθαρά 
ψηφοθηρική λογική. 
Δυστυχώς, σε καιρούς εκλογικής …ηρεμίας η 
πολιτεία αδρανεί, όταν πρέπει να διευθετήσει 
νομοθετικώς συγκεκριμένα προβλήματα, 
με αποτέλεσμα σοβαρά ζητήματα να 
συσσωρεύονται προς «επίλυση» -μέσω 
βροχής τροπολογιών- για τις περιόδους πριν 
από τις εκλογές. 
Η πρακτική αυτή δεν είναι δυνατόν να 
συνεχιστεί, καθώς η πολιτική της κυβέρνησης, 
ιδίως στην τρέχουσα δυσμενή συγκυρία, δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να καθορίζεται με βάση 
τις προεκλογικές ανάγκες βουλευτών και  
κομμάτων. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί βουλευτές, υπουργούς και 
κυβέρνηση να αναλογιστούν τις ευθύνες τους 
στην τρέχουσα συγκυρία και να πράξουν προς 
όφελος της σωστής λειτουργίας του κράτους.n 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 
Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
«ΒΡΟΧΗ» 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ
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Ο Ν.ΖΩΚΑΣ  
ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Κ.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ
  

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, στη θέση του παραιτηθέντος στις 6 
Φεβρουαρίου Κυριάκου Μουρατίδη (ΑΜ) 
ανακηρύχθηκε ο ηλεκτρολόγος μηχανικός 
Νικόλαος Ζώκας. 
Το κείμενο της πράξης ανακήρυξης του 
Νικόλαου Ζώκα είναι το εξής:
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του 
Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, που 
εκλέχτηκε στην ειδική συνεδρίαση της 19.3.12 
και αποτελείται από τους: Χρίστο Βλαχοκώστα 
–Πρόεδρο & Βασίλη Λεκίδη – Αντιπρόεδρο, 
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) tα 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 

n ΑΠΟΦΑΣΗ 312
Υπόθεση καθίζησης μπαζόπλακας
Ο καταγγέλλων ιδιώτης είχε συνάψει με τον κα-
ταγγελλόμενο μηχανικό ιδιωτικό συμφωνητικό, 
με το οποίο συμφωνήθηκε η έκδοση οικοδομι-
κής άδειας ισόγειας κατοικίας και η επίβλεψη 
των οικοδομικών εργασιών. Ο καταγγελλόμενος 
θα επέβλεπε δηλαδή την όλη πορεία της κατα-
σκευής, τις εργασίες των εργολάβων και των 
υπεργολάβων, καθώς επίσης θα ενέκρινε την 
επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιούνταν 
για την κατασκευή της παραπάνω κατοικίας. 
Κατόπιν ενεργειών του καταγγελλομένου εκ-
δόθηκε η ΟΑ οπότε και ξεκίνησαν οι εργασίες 
για την ανέγερση της οικίας. Κατά τη διάρκεια 
όμως των εργασιών για την ολοκλήρωση του 
έργου, διαπίστωσε ότι στο σύνολο της πλάκας 
δαπέδου πραγματοποιήθηκε καθίζηση, δηλαδή 
ρωγμή μεταξύ πλάκας και τοιχοποιίας. Το γε-
γονός αυτό κατά τον ιδιοκτήτη οφείλεται στην 
κακή και ελλιπή μελέτη εκ μέρους του καταγ-
γελλομένου και επίσης στην χαμηλή ποιότητα 
των υλικών που ενέκρινε ο καταγγελλόμενος και 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση της κατοι-
κίας. Τον ενημέρωσε για την κατάσταση, αλλά 
ο μηχανικός αρνήθηκε το γεγονός ότι υπάρχει 
υποχώρηση της πλάκας και το απέδωσε σε φυ-
σιολογική καθίζηση της τοιχοποιίας. 
Κατόπιν παραιτήθηκε από την επίβλεψη και 
κοινοποιήθηκε έγγραφο από την πολεοδομία 
με διακοπή των οικοδομικών εργασιών στο 
συγκεκριμένο ακίνητο  μέχρι την ανάληψη της 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 3 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ 
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Κληρονόμος κατοικίας καταγγέλλει μηχανικό 
ότι δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του 
ως επιβλέπων
Kληρονόμος κατοικίας καταγγέλλει αρχιτέ-
κτονα μηχανικό. Με βάση την καταγγελία ο 
εγκαλούμενος συνέταξε μελέτη επισκευής 
βάσει της οποίας εκδόθηκε η άδεια επισκευής 
σεισμοπλήκτου με δανειοδότηση για ισόγεια 
κατοικία. Η εν λόγω κατοικία ήταν ιδιοκτησία 
του πατέρα. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα 
ο μηχανικός ουδέποτε ανταποκρίθηκε στην 
υποχρέωσή του ως επιβλέπων μηχανικός και 
υπήρχε έλλειψη στοιχείων στο φάκελο της 
αδείας όπως σχέδια μελέτης επισκευής, από-
δειξη αμοιβής, έντυπα κατάθεσης αμοιβής 
επίβλεψης, ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ, τεχνική έκθεση 
για την περαίωση των εργασιών επισκευής, 
υπεύθυνη δήλωση ότι οι εργασίες επισκευής 
περαιώθηκαν στο χρόνο ισχύος της άδειας 
επισκευής, με συνέπεια την ανάκληση του σει-
σμοδανείου επισκευής που εγκρίθηκε με την 
παραπάνω άδεια. 
Σύμφωνα με τον καταγγελλόμενο μηχανικό ο 
ιδιοκτήτης προχώρησε σε άλλες, διαφορετι-
κές εργασίες από τις εγκεκριμένες του έργου. 
Αυτές διαπιστώθηκαν και είναι δύσκολο να εκ-
δοθεί σήμερα σχετική τεχνική έκθεση περαί-
ωσης. Δεν υφίσταται έγγραφο παραίτησης του 
επιβλέποντα μηχανικού. Έχουν παρέλθει δε-
καπέντε έτη από την έκδοση της άδειας, πράγ-
μα που δυσχεραίνει την επίλυση του θέματος 
και δημιουργεί αδιέξοδα στον ιδιοκτήτη. 

Διαφαίνεται ότι ο εγκαλούμενος μηχανικός, υπο-
γράφων την επίβλεψη του έργου, θα ήταν δυνατόν 
να δώσει διέξοδο στις απαιτούμενες ενέργειες 
για την ολοκλήρωση του θέματος μέσα και στην 
συγκυρία του χρόνου ισχύος του Ν 4014/11 
Μετά την ακροαματική διαδικασία, την εισή-
γηση του εισηγητή και τη μελέτη των στοιχείων 
του φακέλου του θέματος, το Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο ζήτησε να γίνει μια προσπάθεια από το 
μηχανικό, να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες  και να ερευνήσει πώς μπορεί να 
προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η υπόθεση 
του πελάτη του. Δόθηκε -παρουσία του- προ-
θεσμία 10 ημερών για να καταθέσει εγγράφως 
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το πόρισμα της 
έρευνάς του και τις απαιτούμενες σχετικές 
ενέργειες.
Του στάλθηκε επίσης και με δικαστικό επι-
μελητή η παραπάνω εντολή του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου. 
Παρά του ότι έχει παρέλθει αρκετός χρόνος 
από τότε, ο εγκαλούμενος μηχανικός δεν αντα-
ποκρίθηκε (δεν επικοινώνησε).  
Μετά την αγνόηση της επίκλησης του Πειθαρ-
χικού Συμβουλίου και την μη κατάθεση αυτών 
που ζητήθηκαν, το Πειθαρχικό Συμβούλιο απο-
φάσισε ομόφωνα -άρθρο 30 παρ γ, δ, ε του ΝΔ 
783/1970- για αδιαφορία στην ολοκλήρωση 
υποχρεώσεών του, για αγνόηση των υποδείξε-
ων – αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
και για ασύμβατη διαγωγή για μηχανικό την 
επιβολή της ποινής της επίπληξης και των 
εξόδων της πειθαρχικής διαδικασίας. 
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Ο ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ 
«ΧΤΙΖΕΙ ΠΕΤΡΑ»  
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  

Οδηγίες προς ναυτιλλόμενους για το χτίσιμο 
της πέτρας, θα δώσει στις 25-27 Απριλίου, στη 
Θεσσαλονίκη, ο Κρητικός Μαστρομανώλης 
Πιπεράκης, που δούλεψε την πέτρα μισόν 
αιώνα και ξέρει καλά τα μυστικά της.
Ο Μαστρομανώλης, συγγραφέας του βιβλίου 
«Μάθε να χτίζεις πέτρα», θα είναι το κεντρικό 
πρόσωπο στο τριήμερο εκδηλώσεων, που 
διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το oποίο περιλαμβάνει 
παρουσίαση στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Μ.Αλεξάνδρου 49), στις 25 Απριλίου και ώρα 
20:00 και πρακτική εξάσκηση στις 26 και 27 
στο στρατόπεδο Κόδρα, με τη συνεργασία του 
Δήμου Καλαμαριάς.
«Δυστυχώς εμείς οι Έλληνες δεν προβλέπουμε 
το μέλλον. Όλα τ’ αφήνουμε στην τύχη κι έτσι 
πέρασαν απαρατήρητοι όλοι οι μεγάλοι τεχνίτες 
στο χτίσιμο της πέτρας. Το κράτος έπρεπε να 
μεριμνήσει και να καταγράψει την τεχνική που 
ήξεραν και να διδαχτεί στα Πολυτεχνεία και τα 
πανεπιστήμια. Από χρόνια έπρεπε να είναι το 
βασικότερο μάθημα για [πολιτικούς] μηχανικούς 
και αρχιτέκτονες», γράφει ο Μαστρομανώλης 
στον πρόλογο του βιβλίου του. n

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 15.6.2010 πράξη ανακήρυξης του 
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και 
των μελών της Διοικούσας Επιτροπής που 
εκλέχτηκαν με μυστικές ψηφοφορίες κατά 
την Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας /Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας στις 8 & 14/6/2010.
ε) Την από 6.2.12 παραίτηση  του μέλους της 
Διοικούσας Επιτροπής,  Μουρατίδη Κυριάκου 
Α.Μ.
στ) Τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας 
που πραγματοποιήθηκε κατά την Ειδική 
Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας  του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, στις 19.3.12

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τον Ζώκα Νικόλαο Ηλκ., μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη θέση του 
παραιτηθέντος Μουρατίδη Κυριάκου Α.Μ.n



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ 
ΠΡΟΘΥΡΑ ΝΕΥΡΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ» του Jeffrey 
Lane & David Yazbek, 
σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Κακλέα, έως 
και 6 Μαϊου 2012, 
Θέατρο Ράδιο Σίτυ, 
Παρασκευοπούλου 
2310 824970, 2310 
819153
 

ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής 
του Στέφανου 
Τσακίρη με τίτλο «Are 
We All Greeks?», 
έως 30 Ιουνίου 
2012, σε συνεργασία 
με τη γκαλερί 
Λόλα Νικολάου, 
στο ξενοδοχείo 
The EXCELSIOR, 
Κομνηνών 10 & 
Μητροπόλεως 23 , 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310 021020
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  “Όροι 
Συμβολαίου” 
Contractions του 
Mike Bartlett, 
από το Κέντρο 
Θεατρικής Έρευνας 
Θεσσαλονίκης, 
στο πλαίσιο του 
θεατρικού φεστιβάλ 
“Πόλις” του Δήμου 
Θεσσαλονίκης,  
Θέατρο ΑΝΕΤΟΝ,  
Παρασκευοπούλου 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

42, Θεσσαλονίκη 
2310 869869
 

ΕΚΘΕΣΗ 
γελοιογραφίας με 
τίτλο «Αντιμέτωποι 
με το Κλίμα» από 
20 καταξιωμένους 
γελοιογράφους 
από την Ελλάδα 
και τη Σουηδία,  
διοργανώνεται από 
το Ίδρυμα Ευγενίδου, 
την Πρεσβεία της 
Σουηδίας στην Αθήνα 
και το Σουηδικό 
Ινστιτούτο της 
Στοκχόλμης, έως τις 
22 Απριλίου 2012,  
Ίδρυμα Ευγενίδου, 
Λεωφ. Συγγρού 387, 
Π. Φάληρο, τηλ.210 
9469688
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65ο ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΤΩΝ ΚΑΝΝΩΝ
16 έως 27 Μαΐου 
2012, Κάννες, Γαλλία, 
πληρ. www.festival-
cannes.com/en.html

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ψυχολογίας από 
το CITY College, 
υπό την Αιγίδα 
του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, με 
ελεύθερη είσοδο, 
κάθε Τετάρτη έως 
25 Απριλίου 2012 

ΕΚΘΕΣΗ   υλικών του 
Κώστα Βαρώτσου 
και της Ρένας 
Παπασπύρου, με τίτλο 
«ΧΡΟΝΟΣ-ΥΛΗ», έως 4 
Μαϊου 2012, χΩρος 18, 
Χρυσοστόμου Σμύρνης 
18, Θεσσαλονίκη, 
τηλ.2310 261 077

ΕΚΘΕΣΗ 
φωτογραφίας και 
κινηματογραφικού 
υλικού  με 
τίτλο: «Διωγμός 
και Ανταλλαγή 
πληθυσμών 

(Τουρκία-Ελλάδα:1922-1924)», από τα 
αρχεία της Library of Congress, του 
Πανεπιστημίου του Princeton, του Near 
East Relief, του Ερυθρού Σταυρού της 
Γενεύης, αλλά και του Αμερικανικού 
Ερυθρού Σταυρού, του Save the Children 
Fund, του Albert Kahn Fondation, του 
Πανεπιστημίου της Minessota αλλά και 
άλλων ιδρυμάτων της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. Επιμέλεια έκθεσης: Μαρία 
Ηλιού. Ιστορικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος 
Κιτροέφ, έως 29 Απριλίου 2012, Μουσείο 
Μπενάκη, Κτήριο οδού Πειραιώς 138, 
Αθήνα, τηλ. 210 369 2337

ΕΚΘΕΣΗ της Συλλογής Κωστάκη στο Βερο-
λίνο, με τίτλο «Χτίζοντας την Επανάσταση: 
Αρχιτεκτονική και Τέχνη στη Ρωσία 1915-
1935» (γερμανικός τίτλος: “Baumeister 
der Revolution. Sowjetische Kunst und 
Architektur 1915–1935, έως τις 9 Ιουλίου 
2012, εκθεσιακός χώρος, Martin Gropius 
Bau, Βερολίνο. Η έκθεση βασίζεται σε μια 
παραγωγή του Κρατικού Μουσείου Σύγχρο-
νης Τέχνης και πραγματοποιείται σε συνερ-
γασία με την Royal Academy of Arts του 
Λονδίνου, το Martin Gropius Bau και με τη 
συμμετοχή του Schusev State Museum of 
Architecture της Μόσχας.
Την έκθεση στο Βερολίνο επιμελούνται η 
Μαρία Τσαντσάνογλου από πλευράς ΚΜΣΤ, 
η διευθύντρια καλλιτεχνικών προγραμμά-
των της Royal Academy of Arts, Maryanne 
Stevens, σε συνεργασία με τον φωτογρά-
φο Richard Pare και το Schusev State 
Museum of Architecture της Μόσχας. 

• Shabolovka Radio 
Tower RICHARD PARE
Ραδιοφωνικός Πύργος 
Σάμπολοβκα, Μόσχα 1929
Φωτογραφία του Richard 
Pare, 1998

• POPOVA-Space Force 
Construction
Λιουμπόβ Ποπόβα
Χωροδυναμική 
Κατασκευή, 1922
© ΚΜΣΤ-Συλλογή 
Κωστάκη

• MUAR Club 
Rusakov, 1927
Εργατική λέσχη Ι.Β. 
Ρουσακόφ
Οδός Στραμίνκα, 
Μόσχα

Πολιτιστικό Κέντρο Ρουσάκοφ,
αρχιτέκτονας Κονσταντίν Μελίνικοφ, 1927
©Κρατικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής Μόσχας

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
«Αναζητώντας τον 
Αττίκ!», σε σκηνοθεσία 
Σοφίας Σπυράτου, 
από τις 20 έως τις 
29 Απριλίου 2012, 
Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, πληρ. 
www.tch.gr, 2310 895 
938-9

ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής του Σάμη Ταμπώχ 
με τίτλο «Στο δρόμο του μεταξιού», έως 
28 Απριλίου 2012, Γκαλερί “Ρωμανού 
7”, Ρωμανού 7, Λευκός Πύργος, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 221 327

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 
Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με 
τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και 
Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του 
ΥΠΠΟΤ, με τίτλο: «ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ 
ΤΕΛΟΣ», έως 30 Σεπτεμβρίου 
2012, Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, Μ. Ανδρόνικου 6 & Λ. 
Στρατού, Θεσσαλονίκη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
«Σκυλιά στο 
πάρκο» του 
Έντουαρντ 
Άλμπι  από το 
«Κοινωνικό 
Θεατροπωλείο» 
του ΚΘΒΕ,  σε 

σκηνοθεσία Βασίλη Σπυρόπουλου – Γιάννη 
Τσάτσαρη, έως 28 Απριλίου 2012, νέο 
Υπερώο της ΕΜΣ, Θεσσαλονίκη, τηλ.  2315 
200010,  www.ntng.gr
Οι θεατές των παραστάσεων καλούνται 
να καταβάλουν αντί εισιτηρίου, τρόφιμα 
μακράς διαρκείας, τα οποία θα διατεθούν 
σε κοινωνικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, 
το ΚΘΒΕ, για τη διάθεση των τροφίμων, 
θα συνεργαστεί με τους ακόλουθους 
Οργανισμούς και ιδρύματα: «Το Χαμόγελο 
του παιδιού», «Ελληνικό Παιδικό Χωριό», 
Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η 
Μέλισσα», Παπάφειο Ίδρυμα & Ξενώνας 
Προστασίας Αγάμων Μητέρων «Το Σπίτι 
της Μαρίας».

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  «17 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ», της 
Έφης Δρόσου,  έως 
και 26 Απριλίου 
2012, Θέατρο ΟΡΑ, 

Τσιμισκή & Αντ. Καμάρα 3 – Έναντι ΧΑΝΘ

ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας 
του Δημήτρη 
Δεσποινούδη με τίτλο
«Μουσική και 
Μουσικοί»,  έως  
8 Μαΐου  2012,  
Πολυχώρος

Εικόνας Κούνιο,  Κομνηνών 24, 
Λουλουδάδικα, Θεσσαλονίκη, 2310 271003

ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής του Εντγκάρ Ντεγκά 
(1834–1917) με τίτλο «Degas et le nu», 
έως 1 Ιουλίου 2012,  Musee d’ Orsay, 
Παρίσι. Πληρ. www.musee-orsay.fr

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
«ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ», 
σε διασκευή 
και σκηνοθεσία 
Απόστολου 
Αποστολίδη, από 
τις 20 Απριλίου 
2012, Θέατρο 
Έξω από τα Τείχη, 
Πανεπιστημίου 2 
– Ευαγγελίστρια, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310 210308 και 
6974397744



Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΜΜΣΤ ΕΩΣ 27/5
  

Ο Pierpaolo Calzolari, καλλιτέχνης της Άρτε 
Πόβερα, έγραφε, το 1968 : «(…) Ένα σπίτι 
όπου θα βρω την πραγματικότητα στην είσοδο 
σαν ένα ψάθινο χαλάκι και σαν ένα σκουλαρί-
κι από πάχνη, από παγωμένη πρωινή δροσιά, 
που γράφει “να τρελαθείς άγγελε καλλιτέχνη”. 
Θα έχω τρία σκαλάκια από πεπιεσμένο χιόνι 
με τρία ή πέντε ροζ φτερά από το καλωσόρι-
σμά μου στον άγγελο και θα έχω ακουμπισμένο 
πάνω στη γραφή από ασημένια τρισδιάστατα 
γράμματα “καλωσόρισες άγγελε”, μια κουρτί-
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«Responsible 
Business Summit»,  
με θέμα το 
μάνατζμεντ των 
αλυσίδων npoa, CEO,  
την ενσωμάτωση 
της κοινωνικής 
υπευθυνότητας στην 
εταιρική πολιτική, 
καθώς επίσης και 
την εμπλοκή των 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

κοινωνικών εταίρων. 
8 και 9 Μαΐου 2012,  
Λονδίνο. Πληρ. www.
ethicakorp.com
 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τίτλο 
«Γεφυρώνοντας 
τις γενιές: 
Διεπιστημονικότητα 
και αφηγήσεις 
ζωής στον 21ο 
αιώνα. Προφορική 

Ιστορία και άλλες 
Βιο-ιστορίες», από 
25 έως 27 Μαΐου 
2012, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, 
Αργοναυτών και 
Φιλελλήνων, Βόλος, 
τηλ. 24210 74000, 
webmaster@uth.gr. 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
του  Υπουργείου 
Εξωτερικών με 
τίτλο  «Ημέρες 
Πληροφόρησης 
Επιχειρηματιών», 
με στόχο τη 
διαρκή ενημέρωση 
της ελληνικής 
επιχειρηματικής 
κοινότητας για τις 
προοπτικές και 
τις ευκαιρίες που 
ανακύπτουν στις 
ξένες αγορές,  19 
Απριλίου 2012, 
κτίριο Υπουργείου 
Εξωτερικών 

(Ακαδημίας 1). 
Η ενημέρωση θα 
γίνει από στελέχη 
των Γραφείων 
Οικονομικών 
& Εμπορικών 
Υποθέσεων για τις 
αγορές σε Κίνα, 
Μαρόκο, Ουκρανία, 
Σερβία, Τουρκία. 
Πληρ. e-mail : sbb@
mfa.gr.
 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
συμπερασμάτων 
του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού 
προγράμματος 
WEATHER “Weather 
Extremes: 
Assessment 
of impacts on 
Transport systems 
and Hazards for 
European Regions”, 
με στόχο την 
παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων 
του έργου, τις νέες 

4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
σε διαφανή αγώγιμα υλικά 
TCM2012,  διοργανώνει το 
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευ-

νας (ΙΤΕ) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης -με 
την υποστήριξη του Materials Research 
Society (MRS) και του European Materials 
Research Society (E-MRS)-,  21-25 Οκτω-
βρίου 2012, Ηράκλειο Κρήτης. Στο πλαίσιο 
του συνεδρίου θα διοργανωθεί έκθεση τε-
χνολογικών προϊόντων και καινοτομίας με 
παρουσίαση των τελευταίων επιτευγμάτων. 
Πληρ. e-mail: kiriakid@iesl.forth.gr (καθ. 
Γ. Κυριακίδης) και http://www.tcm2012.
org/default.aspx

ΕΚΘΕΣΗ Αρχιτεκτονικών 
και καλλιτεχνικών μελετών 
με τίτλο «Φαντάσου την 
πόλη: Ηράκλειο 2012», 

21 έως 31 Μαΐου 2012, εκθεσιακός 
χώρος Βασιλική του Αγίου Μάρκου, 
Ηράκλειο Κρήτης.  Όσοι ενδιαφέρονται 
να δηλώσουν συμμετοχή χρειάζεται να 
προωθήσουν τα στοιχεία τους, μαζί με τον 
τίτλο της μελέτης τους και μια σύντομη 
περιγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
imagineheraklion@gmail.com (μέχρι 
τις23/4/2012).  Ακόμη, θα φιλοξενηθούν 
παράλληλες δράσεις όπως ομιλία του 
Αν. Καθηγητή ΕΜΠ Κων/νου Σερράου, 
παρουσίαση των προτάσεων από τους 
μελετητές, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με 
αφορμή το υλικό της έκθεσης, κ.ά.

να από δυο πανιά ραμμένα με μπορντούρες κι 
ανάμεσα κενά και που ίσως να τη διαπερνά δι-
αγώνια μια γραφή από πάγο ή από φως “αυτή 
η λόγχη που βγαίνει από το μέτωπό σου”. Σ’ 
αυτό το σπίτι θα μπορέσω να ράψω ένα ένδυ-
μα για την είσοδό μου στον παράδεισο (…)».  
O Καλτσολάρι γράφει αυτό το κείμενο σε ηλι-
κία 25 ετών. Έχοντας μέσα από τη γνώση των 
παραισθησιογόνων και γνωρίζοντας την ψυχρή 
διαχειριστική λογική των θεσμών, σ’ αυτό το 
προγραμματικό κείμενο βρίσκει τη δύναμη να 
τα αποδεχτεί σαν πραγματικότητες και να τα με-
τατρέψει σε έργο. 
Το κείμενο αυτό μιλά για το ιδανικό σπίτι που 
είναι μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και για την 
κάθε είδους απεξάρτηση που του επιτρέπει “να 
ζήσει ευτυχισμένος. 
Το εν λόγω κείμενο του Καλτσολάρι μεταφρά-
στηκε ειδικά για τον σκοπό της εικαστικής 
έκθεσης με τίτλο «ΣΠΙΤΙ», που το πρόγραμμα 
απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ φέρνει στη 
Θεσσαλονίκη και στο Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης- μετά την επιτυχημένη δι-
οργάνωσή της στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ του δήμου 
Αθηναίων το 2011. 
Στη Θεσσαλονίκη, η έκθεση θα διαρκέ-
σει μέχρι τις 27 Μαΐου, παρουσιάζοντας 
τα έργα 100 καλλιτεχνών, σε …διάλογο με 
έργα της μόνιμης έκθεσης του ΜΜΣΤ. Η 
παρουσίαση στο ΜΜΣΤ γίνεται σε συνερ-
γασία με το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ . Την επιμέλειά 
της έχει ο Ντένης Ζαχαρόπουλος, ιστορικός 
τέχνης/καλλιτεχνικός διευθυντής ΜΜΣΤ. 

Το θέμα της έκθεσης περικλείει ένα βαθύτερο 
συμβολισμό και παραπέμπει  στη φιλοσοφία της 
Κοινότητας του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ. Η θεραπευτι-
κή Κοινότητα– χώρος ασφάλειας, εμπιστοσύ-
νης, φροντίδας, αγάπης, ελπίδας και δύναμης- 
αποτελεί το «ΣΠΙΤΙ» που σηματοδοτεί την αλλα-
γή και το πέρασμα από τα ναρκωτικά στη ζωή. 
Τα 110 «σπίτια» που παρουσιάζονται στην 
έκθεση στο ΜΜΣΤ συνιστούν «ιδανικούς» 
τόπους ζωής και τρόπους να κατοικήσει κα-
νείς τον κόσμο, να βρει τη θέση του και τον 
εαυτό του μέσα σε αυτόν και να τη μοιραστεί 
μαζί με άλλους. Οι καλλιτέχνες που συμμε-
τέχουν μετατρέπουν σε έργο την εμπειρία 
που μοιράζονται μέσω του ΚΕΘΕΑ και πα-
ρουσιάζουν ο καθένας το δικό του «σπίτι».  
Το ΜΜΣΤ συμπαραστεκόμενο εξίσου κριτικά 
στη συνολική πρόθεση εμπλουτίζει την έκ-
θεση με έργα της συλλογής του, που σχετί-
ζονται θεματικά με το «Σπίτι». Περισσότερα 
από είκοσι έργα της μόνιμης συλλογής του 
συνδιαλέγονται με τις αναπαραστάσεις των 
110 σπιτιών και διευρύνουν το νοητικό και συ-
ναισθηματικό πεδίο της έννοιας του σπιτιού.    
«Στη δύσκολη εποχή που περνά ο τόπος κι η 
κοινωνία μας», αναφέρουν οι υπεύθυνοι του 
Μουσείου, «ο αγώνας που κάνουν τα παιδιά 
αυτά και η συμπαράσταση που τους προσφέρει 
το ΚΕΘΕΑ πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε 
με αισιοδοξία […] Η έκθεση είναι συμβολική 
για όλους μας γιατί δίνει Σπίτι στον άνθρωπο, 
στις αξίες της ζωής και του πολιτισμού και δύ-
ναμη».

εξελίξεις σχετικά 
με την εκτίμηση του 
κόστους και των 
επιπτώσεων των 
ακραίων καιρικών 
φαινομένων 
στον τομέα των 
μεταφορών και τις 
αποτελεσματικές 

στρατηγικές 
προσαρμογής για την 
αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων αυτών. 
23 Απριλίου 2012,  
Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, πληρ. www.
weather-project.eu
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δίπλα στα οικόπεδα της Mητρόπολης, και με 
τη νεωτεριστική αρχιτεκτονική του σημάδεψε 
την όψη της Θεσσαλονίκης από τη θάλασσα, 
ως το 1917, οπότε κάηκε.  Η διαμόρφωση 
της ‘πλατείας’ Eλευθερίας ως διαπλάτυνση 
της οδού Σαμπρί πασά (σημερινής Bενιζέλου) 
προς τη θάλασσα, ολοκλήρωσε την εικόνα του 
κεντρικού εμπορικού δρόμου, προσφέροντας 
τους ελκυστικότερους χώρους αναψυχής 
της ‘μοντέρνας’ Θεσσαλονίκης, ακριβώς στο 
σημείο σύνδεσης θάλασσας-λιμανιού και 
εμπορίου. 
Οι υπόλοιπες γειτονιές εντός των τειχών 
διατηρούσαν πάντως την παλιά τους μορφή. 
Σπίτια κτισμένα άτακτα,  με εύφλεκτα υλικά, 
με διαδοχικές προσθήκες που καταπατούσαν 
τους ήδη στενούς και ακανόνιστους δρόμους, 
ήταν πυκνά κατοικημένα με παλιούς και νέους 
κατοίκους. Προβληματική ήταν η κατάσταση 
στις δυτικές περιοχές εκτός των τειχών και 
της Πύλης του Βαρδαρίου, που λειτουργούσαν 
ως ένα είδος γκέτο των φτωχών. Αντίθετα, όσοι 
είχαν τα μέσα, μετοίκησαν στις ανατολικές 
περιοχές έξω από τον ιστορικό πυρήνα 
δημιουργώντας ένα ‘προάστιο’, γνωστό ως 
περιοχή των Εξοχών, ή των Πύργων, ή Χαμιντιέ 
(σήμερα γύρω από τους δρόμους Βασιλέως 
Γεωργίου και Βασιλίσσης Όλγας). Χάρη στις 
χαμηλές πυκνότητες, και τους ελεύθερους 
χώρους (κήποι), το πολεοδομικό περιβάλλον 
βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση από την 
υπόλοιπη πόλη. Εκτός από τις κατοικίες των 
υψηλών εισοδημάτων μέσα σε μεγάλους 
κήπους, και τις μικρότερες των μεσοστρωμάτων 
στην περιοχή των Εξοχών κτίσθηκαν σχολεία, 
δημόσια κτίρια και εργοστάσια, ενώ μικρά 
μαγαζάκια αναπτύχθηκαν σε ορισμένα σημεία 
κατά μήκος των μεγαλύτερων δρόμων, με 
στόχο τους την εξυπηρέτηση των κατοίκων της 
περιοχής.
Αν και τα στοιχεία της απογραφής που 
διενεργήθηκε  από την ελληνική διοίκηση 
το 1913 δεν περιλαμβάνουν αρκετούς 
μουσουλμάνους που είχαν ήδη εγκαταλείψει 
την πόλη, παρέχουν μια εικόνα για τους τόπους 
εγκατάστασης των εθνοθρησκευτικών ομάδων. 
Από τα  157.889 άτομα που καταγράφηκαν 
συνολικά, τα τρία τέταρτα κατοικούν στο 
ιστορικό κέντρο, ένα 10% βρίσκεται στα δυτικά 
προάστια και οι υπόλοιποι (16%) μένουν στις 
Εξοχές.
Στο κέντρο κατοικούν 50.000 εβραίοι (κάτω 
από την Εγνατία και στις περιοχές πάνω από 
την πλατεία Βαρδαρίου, 38.000 μουσουλμάνοι 
(κυρίως στην Πάνω πόλη πάνω από την οδό 
Αγίου Δημητρίου) και 21.000 χριστιανοί  
(ανατολικά, πάνω και κάτω από την Εγνατία).
Οι δυτικές εκτός των τειχών συνοικίες, με 
πληθυσμό 16.854 άτομα, κατοικούνται κυρίως 
από εβραίους (32,87%) και έπονται χριστιανοί 
(27.7%), μουσουλμάνοι (12,2%) και λοιποί 

H ΠOΛH TO 1912
Αλέκα Καραδήμου Γερολυμπου

Για τη Θεσσαλονίκη, η είσοδος στον 20ό 
αιώνα έχει ιστορηθεί κυρίως ως περίοδος 
ανάπτυξης της πόλης, ως η κατ’εξοχήν 
κοσμοπολίτικη εποχή της. Εκτός από την 
εμπορική της ακτινοβολία, η πόλη ήταν μεγάλο 
στρατιωτικό, διοικητικό, συγκοινωνιακό και 
διαμετακομιστικό κέντρο της βαλκανικής 
ενδοχώρας. Παράλληλα λειτουργούσε ώς 
εστία νέων ιδεών για την ανανέωση και 
τον εκδημοκρατισμό της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. 
Πρόκειται για μια περίοδο ιδιαίτερα ρευστή 
για τα Βαλκάνια και την Μακεδονία, που 
χαρακτηρίζεται, εκτός των άλλων, και από 
μεγάλη κινητικότητα πληθυσμού μεταξύ 
του αγροτικού χώρου και των πόλεων της 
ευρύτερης βαλκανικής ενδοχώρας. O 
οικονομικός δυναμισμός συμβαδίζει με την 
αύξηση του  πληθυσμού της Θεσσαλονίκης 
από 80.000 κατοίκους στα 1870, σε 135.000 
στα 1905 (την ίδια εποχή η Αθήνα είχε 
140.000 κατοίκους). Η ανάπτυξη προσελκύει 
επιχειρηματίες, εμπορευόμενους, υπαλλήλους 
εταιρειών κλπ, κυρίως χριστιανούς και 
εβραίους, αλλά και “ευρωπαίους’. Παράλληλα 
η πόλη αποτελεί σταθμό, συχνά μόνιμο για 
πρόσφυγες - μουσουλμάνους, χριστιανούς 
και εβραίους- που μετακινούνται  καθώς τα 
σύνορα στα Bαλκάνια αλλάζουν. Μετά από 
την κατεδάφιση των τειχών στα 1870 και το 
άνοιγμα της πόλης προς την γύρω περιοχή, 
νέες συνοικίες δημιουργούνται, έξω από τη 
δυτική είσοδο και στην ανατολική πεδιάδα της 
Καλαμαριάς. 
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 από 
τον ελληνικό στρατό δημιουργεί ενθουσιασμό 
και αγαλλίαση. Εκτεταμένα και γλαφυρά 
κείμενα περιηγητών, δημοσιογράφων και 
διανοουμένων περιγράφουν το σημαντικό αυτό 
απόκτημα και τις πολυδιάστατες γεωπολιτικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις. Η 
εικόνα της πόλης από τη θάλασσα, καθώς 
το πλοίο -κύριο μέσο επικοινωνίας με τη 
νότια Ελλάδα -εισέρχεται  στο μυχό του 
Θερμαϊκού κόλπου, είναι η πρώτη συγκίνηση 
που επιφυλάσσει η “λαμπροτάτη μητρόπολις 
της Μακεδονίας” στον επισκέπτη της. Στην 
αμφιθεατρικότητα της όψης κυριαρχούν  
μερικά “πάλλευκα κτίρια”: Ο Λευκός Πύργος, 
το Παπάφειο, οι στρατώνες και ο Μύλος του 
Αλλατίνι, μέσα σ’ένα δάσος από μιναρέδες. 
Μπροστά στην προκυμαία ένα “μαγευτικό 
θέαμα”: αναρίθμητα πλοία διαφόρων μεγεθών 
και εθνικοτήτων,  και γύρω τους στολίσκοι από 
βάρκες γεμάτες με χαμάληδες, τελωνειακούς 
και εμπορευόμενους, που χειρονομούν και 
φωνάζουν σ’ένα απερίγραπτο βουητό.
Την αρχική συγκίνηση  διαδέχεται η κατάπληξη. 
Η πόλη εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήρια 
και κινητική, και εξαιρετικά πολύγλωσση. 
“Συμφυρμός μέγας, ανθρώπων, κάρων, 

κτηνών, εμπορευμάτων... άνθρωποι τρέχουν 
παντού”...”Μια βοή απροσδιόριστος κυριαρχεί 
επί ώρας και ακούγονται όλαι σχεδόν του 
κόσμου αι γλώσσαι, αλλά τα πρωτεία κατέχουν 
η ισπανοϊουδαϊκή, η ελληνική, η τουρκική και 
η γαλλική”.
Σύμφωνα με ανταποκρίσεις αθηναϊκών 
εφημερίδων, “η εμπορική  κίνησις της 
πόλεως μετά την κατάληψίν της υπό του 
Ελληνικού στρατού δεν έχασε τίποτα από την 
ζωηρότητά της. Απεναντίας ηυξήθη κατά τας 
ημέρας αυτάς. Όλοι ..... κατακλύζουν πάντα τα 
εμπορικά καταστήματα και ψωνίζουν αγρίως,· 
ψωνίζουν ό,τι προφθάσουν. Τα εμπορεύματα 
εξαντλούνται με καταπληκτικήν ταχύτητα και 
πολλά είδη εξηντλήθησαν εντελώς. Οι έμποροι 
επωφελήθησαν της περιστάσεως και ύψωσαν 
τας τιμάς. Ο κόσμος όμως δεν έπαυσεν να 
αγοράζη..... Ουδέποτε ίσως η Θεσσαλονίκη 
εγνώρισε τοιαύτην εμπορικήν κίνησιν...”. 
Και αλλού: “ ...Ολοι διαγκωνίζονται 
βιαστικοί και όλοι απησχολημένοι από την 
σκέψιν του κέρδους. Εβραίοι, Έλληνες, 
Τούρκοι, Μακεδόνες πάσης εθνικότητος 
εκ του εσωτερικού της χώρας, Ευρωπαίοι 
καταστηματάρχαι και πελάται δίδουν σαφή 
εικόνα της διεθνότητος της πόλεως..... Η 
μεγάλη κίνησις επικρατούσα εις τα τραπεζικά 
καταστήματα, η διαρκής είσοδος και έξοδος 
ανθρώπων μετρούντων και καθ’όδόν τας λίρας 
και τους μετζητιέδες μαρτυρούν την αφθονίαν 
των συναλλαγών και τον υπάρχοντα εις την 
Μακεδονικήν πρωτεύουσαν πλούτον”.

Είναι γεγονός ότι η αρχαία, περιτειχισμένη 
πόλη είχε ανανεωθεί μετά το 1870 με την 
κατασκευή της προκυμαίας μπροστά από τη 
θέση όπου βρισκόταν το παραθαλάσσιο τείχος. 
Στα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι το 1912, 
η  παραθαλάσσια αυτή λωρίδα προσέλκυσε 
μια ποικιλία από σύγχρονες  εμπορικές 
και επιχειρηματικές δραστηριότητες 
που στεγάσθηκαν σε μοντέρνα κτίρια, 
προσδίδοντας σύγχρονη όψη στην πόλη. 
Παράλληλα η παραδοσιακή διάρθρωση με τις 
διακεκριμένες εθνικο-θρησκευτικά συνοικίες 
και το σύμπλεγμα των χαμηλόκτιστων 
εκτεταμένων αγορών της άρχισε σταδιακά 
να μεταμορφώνεται. H πιεστική ανάγκη για 
χώρους γραφείων, (που δεν υπήρχαν  στην 
παραδοσιακή πόλη), αναζητά  τη στέγασή 
της σε υπάρχουσες μορφές κτιρίων. Tα 
παλιά χάνια που αφθονούν στην περιοχή 
της ‘παλιάς αγοράς’ μετατρέπονται σε 
κτίρια γραφείων, και στεγάζουν τις νέες 
δραστηριότητες στους μικρούς χώρους γύρω 
από την παραδοσιακή κεντρική αυλή. Δίπλα 
οικοδομούνται τράπεζες και ξενοδοχεία,  
θέατρα και ‘μεγάλα μαγαζιά’, αποθήκες και 
εργοστάσια, όπως  το νηματουργείο Σαϊας 
που εγκαταστάθηκε το 1879 στην προκυμαία 

1.
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(βούλγαροι, ‘ξένοι’, 13,5%).
Στην ανατολική εκτός των τειχών Θεσσαλονίκη 
(Εξοχές), επί 25.349 κατοίκων, υπερτερούσαν οι 
χριστιανοί (50%), και ακολουθούσαν οι εβραίοι 
(23%) και οι μουσουλμάνοι (17%). Εν γένει ο 
πληθυσμός ήταν ανάμεικτος, άν και υπήρχαν 
μεγαλύτερες ή μικρότερες συγκεντρώσεις κατά 
θρήσκευμα, χωρίς όμως αυτό να σχετίζεται 
απαραίτητα με τα θρησκευτικά κτίσματα (2 
εκκλησίες, μία συναγωγή, ένα τζαμί) που είχαν 
κτισθεί στην περιοχή μεταξύ 1880 και 1910. 

Αν συγκρίνουμε τη Θεσσαλονίκη με άλλες 
παράλιες πόλεις, όπως ο Βόλος ή η Καβάλα, 
θα δούμε ότι στις δύο τελευταίες, οι νέες 
συνοικίες (προάστια) που δημιουργήθηκαν στο 
τέλος του 19ου αιώνα απετέλεσαν τον πυρήνα 
του σημερινού τους κέντρου. Αυτό δεν ισχύει 
στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε βέβαια να 
ξέρουμε πώς θα είχε εξελιχθεί η εντός των 
τειχών πόλη  στην περίπτωση κατά την οποία 
δεν είχε λάβει χώρα η μεγάλη πυρκαγιά του 
1917. Πάντως η αναπροσαρμογή του ιστορικού 
κέντρου στις σύγχρονες ανάγκες δεν έμοιαζε  
ευχερής, ενώ επιπροσθέτως είχαν διατυπωθεί 
προτάσεις επέκτασης των λιμενικών 
εγκαταστάσεων  προς τα ανατολικά -σχεδόν 
ως την οδό Αγίας Σοφίας (σχέδιο Πουάρ).  
Στενοί και δαιδαλώδεις δρόμοι, υπερβολική 
κατάτμηση της γης, ανορθολογική διάρθρωση 
της δόμησης και των χρήσεων δυσχέραιναν την 
πολεοδομική ανανέωση. Aκόμη και ορισμένες 
κεντρικές περιοχές (π.χ. γύρω από την Aγία 
Σοφία) που είχαν ξανακτισθεί στο τέλος του 
19ου αιώνα δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν 
στις νέες ανάγκες για υποδομές, εγκαταστάσεις 
δικτύων και νέων χρήσεων, και βέβαια στην 
κίνηση με αυτοκίνητο. Στα δυτικά η παρουσία  
του λιμανιού και των σιδηροδρόμων, η 
ανάπτυξη οχληρών δραστηριοτήτων και τα έλη 
(λόγω της εκβολής χειμάρρων, ποταμών κλπ) 
δεν επέτρεπαν την εξάπλωση των κεντρικών 
λειτουργιών.  
Το 1913 οι ελληνικές αρχές ανέθεσαν σε 
μια επιτροπή με επί κεφαλής της το γνωστό 
αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχο την εκπόνηση 
ενός σχεδίου για τον εξωραϊσμό της πόλης. 
Αν και ο πόλεμος ακύρωσε την εφαρμογή 
του, το σχέδιο εικονογραφεί με σαφήνεια τις 
προθέσεις των ειδικών και τις δυνατότητες 
της πόλης: Προτείνονται ανοίγματα στο 
πυκνά δομημένο ιστορικό κέντρο με μικρές 

διαπλατύνσεις των στενών δρόμων και 
με τη δημιουργία  πλατειών μπροστά στις 
εκκλησίες. Οι σημαντικότεροι πάντως νέοι 
δημόσιοι χώροι προγραμματίζονται ανάμεσα 
στο ιστορικό κέντρο και τις Εξοχές, δίπλα 
στον  Λευκό Πύργο και σε άμεση επαφή με την 
πλέον εξευρωπαϊσμένη περιοχή της πόλης. 
 Είναι βάσιμο να υποθέσουμε ότι  αν το 
ιστορικό κέντρο δεν είχε καεί το 1917, οι 
νέες κεντρικές λειτουργίες πιθανότατα θα 
μεταφέρονταν στην ανατολική επέκταση. 
Τελικά βέβαια, ανανεωμένες και ενισχυμένες 
παρέμειναν στο παλιό κέντρο, διότι η πυρκαγιά  
‘απελευθέρωσε’ τον ιστορικό πυρήνα από 
τις χαράξεις και τις χρήσεις της ιστορίας, 
επιτρέποντας μ’έναν νέο δυναμικό σχεδιασμό 
τη συνέχιση του κεντρικού του ρόλου. 
“H πόλις, η περιλαμβανομένη εντός των 
μεσαιωνικών τειχών, δεν απέβαλεν ακόμη την 
παλαιάν της μορφήν. Δεν θα την αποβάλη δε, 
και μετά πάροδον ίσως αιώνων”, σημείωνε ο 
Π. Kοντογιάννης για την Θεσσαλονίκη αμέσως 
μετά την απελευθέρωσή της. H καταστροφή 
και ο ανασχεδιασμός της πόλης μετά το 1917 
με ένα ριζικά διαφορετικό σχέδιο διέψευσαν 
τις λογικές αυτές παρατηρήσεις.  Εξ ανάγκης, 

αλλά και ως αποτέλεσμα μιας ισχυρής 
πολιτικής βούλησης, μια πόλη με σύγχρονη 
μορφή αναδύθηκε μέσα από τα ερείπια, 
υλοποιώντας στο χώρο τις πιο προωθημένες 
επιταγές της ευρωπαϊκής πολεοδομίας. 
Ακόμη και οι γειτονιές που είχαν γλυτώσει 
από την καταστροφή, έχασαν σταδιακά την 
παραδοσιακή μορφή τους. 
Σήμερα,  μερικές βίλες στις λεωφόρους του 
πάλαι ποτέ Άνατολικού προαστίου’, η παλιά 
αγορά πέρα από την οδό Ίωνος Δραγούμη 
και μερικά σημεία στην Άνω Πόλη θυμίζουν 
την κρίσιμη αυτή περίοδο στην ιστορία της 
Θεσσαλονίκης, όταν η πόλη βρέθηκε στο 
μεταίχμιο ανάμεσα στο ανατολικό παρελθόν 
της και στην προσμονή για ένα μέλλον 
προσανατολισμένο στη Δύση. n

*κείμενο και εικόνες προέρχονται από το βιβλίο  Α. 
Kαραδήμου Γερόλυμπου, Μεταξύ Ανατολής και Δύ-
σης. Θεσσαλονίκη και βορειοελλαδικές πόλεις στο 
τέλος του 19ου αιώνα. (19971) University Studio 
Press, Θεσσαλονίκη 20042.

1. Νέα όψη της πόλης 
από τη θάλασσα (Αρχείο 
Κέντρου Ιστορίας Θεσ-
σαλονίκης)

2. Όψη της Θεσσαλο-
νίκης από τη θάλασσα  
1890) (Συλλογή Κ. Στα-
μάτη)

3. Μουσουλμανική γει-
τονιά, επί της οδού Μι-
δάτ πασά (Αγίου Δημη-
τρίου) (Αρχείο Κέντρου 
Ιστορίας Θεσσαλονίκης)

4. Οι ‘σουλτανικές’ 
κατοικίες επί της οδού 
Χαμιντιε (Εθνικής Αμύ-
νης) (συλλογή Α. Γερό-
λυμπου)3. 4.

2.



ΔOMIKA KEPAMIKA ΠPOΪONTA KAI TΣIMENTOΠPOIONTA 
HΛEKTPOMAΓNHTIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ 
ME THN AΞIOΠOIHΣH BIOMHXANIKΩN ΠAPAΠPOΪONTΩN

Του αναπληρωτή καθηγητή Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ dr. Κώστα Σικαλίδη

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κεραμικά δοκίμια με πε-
ριεκτικότητα 15–20 wt% EAFS με μέγεθος κόκκων 1-2 
mm και με διαστάσεις 12x6x2 cm παρουσίασαν  ικανό-
τητα προστασίας SE (shielding efficiency)  έως 3 dB.  Τα 
δοκίμια με 10–15 wt%  LFS με μέγεθος κόκκων 0.1-0.5 
mm παρουσίασαν SE έως 2 dB. Όλα τα δοκίμια ελέγχθη-
καν στην ίδια περιοχή συχνοτήτων, X-band frequency 
range 8-12 GHz. Τα δοκίμια είχαν υδατοαπορρόφηση, 
συστολή κατά το ψήσιμο και μηχανική αντοχή μέσα στα 
αποδεκτά όρια και τις προδιαγραφές. Η μηχανική αντο-
χή σε θραύση και θλίψη μειωνόταν με την αύξηση της 
προσθήκης των σκωριών και μέχρι ένα αρκετά μεγάλο 
ποσοστό παρέμενε μέσα στα αποδεκτά όρια. Τέλος το 
τεστ εκπλυσιμότητας έδειξε σταθεροποίηση όλων των 
μελετηθέντων τοξικών στοιχείων μέσα στην πυροσυσ-
σωματωμένη κεραμική δομή.
 
n Χαμηλού κόστους δομικά κεραμικά τούβλα και τύπου 
σάντουιτς κεραμικά πλακίδια με χρησιμοποίηση ως 
προσθέτου καλαμίνας, παραπροϊόντος της χαλυβουρ-
γίας [13].
Η έρευνα αυτή αφορά την παραγωγή δομικών κεραμικών 
προϊόντων ηλεκτρομαγνητικής προστασίας, με την αξιο-
ποίηση των στερεών βιομηχανικών παραπροϊόντων της 
βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα και συγκεκριμένα της 
καλαμίνας, μέσω θερμικής συνεπεξεργασίας της με αρ-
γιλικές ορυκτές πρώτες ύλες για την παραγωγή δομικών 
υλικών ηλεκτρομαγνητικής προστασίας. Συγκεκριμένα 
αναφέρεται στην παραγωγή ενός ειδικού δομικού κε-
ραμικού προϊόντος, κατάλληλου για προστασία από την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που θα περιέχει στην 
κεραμική μάζα του σιδηρούχα παραπροϊόντα και συγκε-
κριμένα καλαμίνα σε κατάλληλα ποσοστά και συγκεκρι-
μένης κοκκομετρικής διαβάθμισης με στόχο τη μείωση 
της διερχόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έως 
και σε μηδενικό επίπεδο. Στην μέχρι σήμερα παραγωγή 
δομικών κεραμικών προϊόντων, με την αξιοποίηση των 
στερεών βιομηχανικών παραπροϊόντων της βιομηχανίας 
σιδήρου και χάλυβα και συγκεκριμένα της καλαμίνας, 
μέσω θερμικής συνεπεξεργασίας της με αργιλικές ορυ-
κτές πρώτες ύλες δεν έχει αξιοποιηθεί η ιδιότητα της 
καλαμίνας σαν υλικό ηλεκτρομαγνητικής προστασίας. Η 
έρευνα οδήγησε σε μία νέα μέθοδο και ένα νέο ειδικό 
προιόν. Στα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης μεθόδου 
περιλαμβάνονται η χρησιμοποίηση/αξιοποίηση της κα-

Περαιτέρω, τα αργιλικά κεραμικά δομικά προϊόντα είναι 
μεταξύ των πλέον συνηθισμένων και διαδεδομένων προ-
ϊόντων που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές κτιρίων. 
Έτσι το τοννάζ τους μπορεί να ενσωματώσει μεγάλες συ-
νολικά ποσότητες αποβλήτων ακόμη και αν το ποσοστό 
προσθήκης των αποβλήτων είναι μικρό. Αν και πολλές 
έρευνες έγιναν τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη 
κεραμικών τούβλων με χρήση κεραμικών σκωριών και 
αποβλήτων ως προσθέτων, μόνο λίγες μελέτες έχουν 
αναφερθεί στη  χρήση και την αποτελεσματικότητά τους 
για ηλεκτρομαγνητική προστασία [8–11]. 
Σύμφωνα με τη συμπεριφορά τους έναντι της ΗΜΑ τα 
υλικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτά που ανα-
κλούν ή απορροφούν ή  ανακλούν και απορροφούν.
Η ανάγκη παραγωγής δομικών κεραμικών ηλεκτρομα-
γνητικής προστασίας, αλλά με  χαμηλό κόστος, σε συν-
δυασμό με την ανάγκη της μείωσης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη διάθεση στο περιβάλλον βιομηχανι-
κών παραπροϊόντων, οδήγησε στο ξεκίνημα ερευνών με 
στόχο τη χρησιμοποίηση ως πρώτων υλών κατάλληλων 
βιομηχανικών παραπροιόντων για την παραγωγή των εν 
λόγω κεραμικών.  Στόχος ήταν τα κεραμικά αυτά δομικά 
προϊόντα να απορροφούν κυρίως και όχι να ανακλούν την 
ΗΜ ακτινοβολία, καθότι το τελευταίο θα εξέθετε τους 
εκτός χώρου προστασίας ανθρώπους στην ανακλώμενη 
ακτινοβολία.

n Δομικά κεραμικά ηλεκτρομαγνητικής προστασίας με 
χρησιμοποίηση μεταλλουργικών σκωριών. [12].
Πάνω από 40% της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα γί-
νεται σήμερα με χρήση ηλεκτρικών κλιβάνων τόξου. Τις 
τελευταίες δεκαετίες οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες παρα-
γωγής χάλυβα έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό 
τους προηγούμενων τεχνολογιών κλιβάνους τήξης με 
κλιβάνους τήξης ηλεκτρικού τόξου με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση παραπροϊόντων, όπως π.χ. η σκωρία κλιβάνων 
ηλεκτρικού τόξου/ electric arc furnace slag (EAFS), η 
σκωρίας απιοειδών κλιβάνων τήξης/ladle furnace slag 
(LFS) κ.λπ. Στόχος αυτής της έρευνας ήταν η ανάπτυ-
ξη χαμηλού κόστους δομικών κεραμικών προϊόντων 
ΗΜ προστασίας, με προσθήκη στην αργιλική μάζα των 
προαναφερομένων σκωριών και με διατήρηση των τε-
χνολογικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών και 
απαιτήσεων. Έτσι, παρασκευάσθηκαν δοκίμια με πρώ-
τη ύλη κεραμική μάζα και με προσθήκη σε ορισμένες 
αναλογίες διαφόρων παραπροϊόντων-σκωριών που ελή-
φθησαν από μία Ελληνική Χαλυβουργία. Τα παραπροϊό-
ντα ελέγχθηκαν όσον αφορά τη χημική και ορυκτολογική 
τους σύσταση, επελέγη δε προς χρήση ορισμένη κοκκο-
μετρία τους. Τα ψημένα κατάλληλα δοκίμια ελέγχθηκαν 
ως προς την υδατοαπορρόφηση, συστολή μετά τη θερμι-
κή κατεργασία, μηχανική αντοχή και ικανότητά τους να 
περιορίζουν τη διέλευση και ανάκλαση της ΗΜΑ καθώς 
και όσον αφορά την περιβαλλοντική τους συμπεριφορά, 
με το τεστ εκπλυσιμότητας.

Στο εργαστήριο των Βιομηχανικών Πρώτων Υλών του 
Τομέα Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της 
Π.Σ. του ΑΠΘ., σε συνεργασία και με άλλα εργαστήρια 
της ίδιας σχολής, διενεργούνται έρευνες στα πλαίσια κυ-
ρίως διδακτορικών διατριβών, αλλά και διπλωματικών 
εργασιών και διατριβών ειδίκευσης οι οποίες κατέληξαν 
σε τελικά προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω και  τα 
οποία καλύφθηκαν με σχετικές πατέντες. Αποτελέσμα-
τα των ερευνών δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά με 
κριτές.
Η ηλεκτρομαγνητική (ΗΜ) Ενέργεια/Ακτινοβολία απο-
τελείται από κύματα ηλεκτρικής και μαγνητικής ενέρ-
γειας, που διαδίδονται ταυτόχρονα στον ελεύθερο χώρο. 
Τις τελευταίες δεκαετίες, η έκθεση σε τεχνητές πηγές 
ΗΜΑ αυξήθηκε ραγδαία εξαιτίας των απαιτήσεων για 
ηλεκτρισμό και της ανάπτυξης της ασύρματης τεχνολο-
γίας, επηρεάζοντας σε πολλές περιπτώσεις αρνητικά τον 
ανθρώπινο οργανισμό[1-4]. Γενικά, το ΗΜ φάσμα μπορεί 
να διαιρεθεί στα στατικά και χαμηλής συχνότητας πεδία 
(γραμμές μεταφοράς, ηλεκτρικές συσκευές οικιακής 
χρήσης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) και στα υψηλής 
συχνότητας πεδία ή ραδιοκύματα (ραντάρ, εγκαταστά-
σεις ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης, κινητά 
τηλέφωνα, σταθμοί βάσης κινητών επικοινωνιών, αντι-
κλεπτικά συστήματα). Κύρια βιολογική επίδραση των 
ραδιοκυμάτων είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των 
ιστών που εκτίθενται σε αυτά. Η ακτινοβολία απορρο-
φάται μερικώς και διεισδύει σε κάποιο βάθος μέσα στο 
σώμα. Το μέγεθος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση 
της ποσότητας των ραδιοκυμάτων που απορροφάται 
από το σώμα ονομάζεται Ρυθμός Ειδικής Απορρόφη-
σης (Specific Absorption Rate-SAR) και εκφράζεται σε 
Watts/χιλιόγραμμο. 
Η ραγδαία αυξανόμενη «ηλεκτρομαγνητική» μόλυνση 
του περιβάλλοντος έχει οδηγήσει στην ανάγκη μελέτης 
και κατασκευής δομικών υλικών που αναπτύσσουν μη-
χανισμούς προστασίας από την ΗΜΑ [5]. Επιπλέον, εξαι-
τίας της γρήγορης βιομηχανικής ανάπτυξης, δημιουρ-
γείται πρόβλημα διαχείρισης των τεράστιων ποσοτήτων 
αποβλήτων και παραπροϊόντων που γεννιούνται από τις 
βιομηχανικές διεργασίες [6].  Έντονες προσπάθειες γί-
νονται για την επαναχρησιμοποίηση των παραπροϊόντων 
ώστε να περιορισθεί η διάθεσή τους στο περιβάλλον που 
είναι προβληματική [7].
Οι περισσότερες από τις μεθόδους που εφαρμόζονται 
κυρίως για τη διάθεση και αξιοποίηση των στερεών βι-
ομηχανικών παραπροϊόντων περιορίζουν το πρόβλημα 
της διαχείρισης χωρίς όμως να το λύνουν οριστικά.  Το 
πρόβλημα επιτείνεται όταν τα απόβλητα δεν είναι περι-
βαλλοντικά αποδεκτά και η διάθεσή τους στο περιβάλλον 
απαγορεύεται ή παρουσιάζει περιορισμούς σύμφωνα με 
την εκάστοτε νομοθεσία. 
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Εικόνα 2.1. Σχηματική παράσταση δομικού κεραμικού τούβλου 
με καλαμίνα και ο τρόπος λειτουργίας του σαν υλικό ηλεκτρομα-
γνητικής προστασίας.

Εικόνα 1.1. Διάταξη μελέτης της συμπεριφοράς-απορρόφησης 
των κεραμικών δοκιμίων κατά τη διέλευση ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας

Μεταλλικό 
πλαίσιο με 
το προς 
μέτρηση 
δοκίμιο

Μεταλλικό 
πλαίσιο μέ-
τρησης με 
ανηχοϊκό 
υλικό και το 
δοκίμιο

Διάταξη 
εκπομπής ΗΜ 
ακτινοβολίας

Αναλυτής

Εικόνα 2.2. Σχηματική παράσταση κατασκευής (a) μικρών τοιχί-
ων από κεραμικά τούβλα, (b) τοιχίων με πλακίδια με ενδιάμεση 
τσιμεντοκονία και με περιεκτικότητα διαφορετικών ποσοστών 
καλαμίνας με κόκκους 0.5 mm.



λαμίνας που συνιστά παραπροϊόν της βιομηχανίας σιδή-
ρου και χάλυβα και η μείωση του κόστους παραγωγής 
λόγω χρήσης σε ικανό ποσοστό ενός φτηνού παραπρο-
ϊόντος. Επιπρόσθετα, η μέθοδος ενσωματώνει ένα βιο-
μηχανικό παραπροϊόν σε ένα χρήσιμο δομικό κεραμικό 
υλικό, ευρείας χρήσεως, απολύτως υγιεινό το οποίο πα-
ράλληλα χρησιμεύει προστατεύοντας κατά κύριο λόγο τον 
άνθρωπο από τυχόν «ηλεκτρομαγνητική μόλυνση», αλλά 
και το περιβάλλον. Μία σημαντική παράμετρος είναι η 
κοκκομετρική διαβάθμιση των παραπροϊόντων επειδή 
αυτή επηρεάζει το πορώδες, τη μηχανική αντοχή και τη 
διέλευση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Στη συγκε-
κριμένη περίπτωση, η κοκκομετρία των βιομηχανικών 
παραπροϊόντων είναι σχετικώς μεγάλη, συγκρινόμενη με 
την κοκκομετρία των ορυκτών πρώτων υλών και αυτό γί-
νεται για να λειτουργήσει το τελικό προϊόν καλύτερα όσον 
αφορά την ηλεκτρομαγνητική προστασία. Τέλος μετά την 
ανάμειξη ακολουθούνται οι συνηθισμένες μέθοδοι μορ-
φοποίησης, ξήρανσης και θερμικής κατεργασίας των 
δομικών κεραμικών προϊόντων. Το τελικό προϊόν μπορεί 
να είναι οποιοδήποτε κεραμικό δομικό (π.χ. τούβλο, κε-
ραμίδι, πλακίδιο) του οποίου η μάζα θα ενσωματώνει την 
καλαμίνα σε κατάλληλο ποσοστό και  κοκκομετρία. Το 
προϊόν αυτό πληροί της τεχνικές προδιαγραφές, καθώς 
και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις (τεστ εκπλυσιμότη-
τας), και επιτυγχάνει απορρόφηση της ΗΜ ακτινοβολίας 
σε ποσοστό που φθάνει το 100% ανάλογα με το πάχος 
και το ποσοστό προσθήκης της καλαμίνας (Patent Νο 
20100100637).

n Τσιμεντοπροιόντα με χρήση παραπροιόντων για ΗΜ 
προστασία [14]. 
Στην έρευνα αυτή παρασκευάσθηκαν και μελετήθηκαν 
δομικά προιόντα ηλεκτρομαγνητικής προστασίας με βάση 
το τσιμέντο και με πρόσθετα μεταλλουργικές σκωρίες 
από ελληνική χαλυβουργία και τρίμματα χρησιμοποιημέ-
νων ελαστικών. Τα προιόντα με προσθήκη σκωριών πα-
ρουσίασαν  καλύτερη ικανότητα προστασίας SE (shielding 
efficiency) από αυτά με προσθήκη τριμμάτων χρησιμο-
ποιημένων ελαστικών, ενώ η απόδοσή τους ως προς την 
απορρόφηση της ΗΜ ακτινοβολίας σε ορισμένες συνθέ-
σεις έφτασε το 80-85% κατά τον έλεγχο στην ίδια περι-
οχή συχνοτήτων, X-band frequency range 8-12 GHz. Οι 
μηχανικές ιδιότητες ήταν ένα περιοριστικός παράγοντας 
όσον αφορά την προσθήκη των σκωριών και κυρίως των 
τριμμάτων ελαστικών που υποδεικνύουν προσθήκη όχι 
άνω του 5%. Τέλος τα τεστ εκπλυσιμότητας υπέδειξαν ότι 
τα προϊόντα ήταν περιβαλλοντικά αποδεκτά.

n Πορώδη βιομορφικά κεραμικά οξειδίου του σιδήρου 
με χρησιμοποίηση ως φόρμας την πορώδη μικροδομή 
Ελληνικών ξύλων και χρήση του παραπροϊόντος καλα-
μίνας για εφαρμογές ΗΜ προστασίας [15]. 
Τα κεραμικά οξειδίου του σιδήρου με πορώδη μικροδο-
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μή όπως αυτή του ξύλου, παρήχθησαν με εμποτισμό/κο-
ρεσμό με ένα πρόδρομο διάλυμα σιδήρου που παρήχθη  
από επεξεργασία καλαμίνας (σιδηρούχο παραπροιόν της 
χαλυβουργίας) με οξέα, τεσσάρων ειδικά επεξεργασμέ-
νων τεμαχίων ξύλου (δοκιμίων-φορμών) από πεύκο, 
έλατο, λεύκα και οξιά, και επακόλουθη ειδική θερμι-
κή κατεργασία για απομάκρυνση της οργανικής φάσης 
και σταθεροποίηση της ανόργανης φάσης. Εδείχθη με 
περιθλασιμετρία κόνεως ακτίνων -Χ ότι τα παραχθέντα 
πορώδη κεραμικά είχαν ως κύρια φάση τo επιθυμητό 
Fe2O3 αιματίτη, ενώ η πορώδης μικροδομή τους ιεραρχι-
κά δομημένη σύμφωνα με τη μικροδομή των ξύλων που 
χρησιμοποιήθηκαν ως φόρμες. Περαιτέρω εδείχθη ότι 
το μέγεθος, η κατανομή και το σχήμα των πόρων εξαρ-
τάται από την θερμική κατεργασία και φυσικά από την 
πορώδη δομή του ξύλου. Η άνοδος της θερμοκρασίας 
(από 1000 σε 1200 οC) δημιούργησε μεγαλύτερους, αλλά 
λιγότερους πόρους σε μέγεθος μm. Τελικά τα πορώδη 
αυτά κεραμικά έδειξαν κυρίως ηλεκτρικές, αλλά και 
μαγνητικές, ιδιότητες κατάλληλες για εφαρμογές ΗΜ 
προστασίας. n

Εικόνα 2.4. Κεραμίδια που παρήχθησαν με χρήση παραπροιό-
ντων και στέγη κατασκευασμένη από αυτά.
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Εικόνα 2.3. Χρώμα κεραμικών τούβλων που περιέχουν 5–20 
wt% καλαμίνα και έχουν ψηθεί στους 1000°C για 4 h.

Εικόνα 4.1. Μικροφωτογραφίες SEM βιομορφικών Fe2O3 κε-
ραμικών που παρήχθησαν με χρήση 4 ξύλων που εμποτίσθηκαν 
και υπέστησαν θερμική κατεργασία στους 1200°C,  (a)  πεύκο, 
(b) έλατο (c)λεύκα και (d) οξιά. Στο εσωτερικό πλαίσιο διακρίνε-
ται η δομή των πόρων.

Εικόνα 3.1. (a και b). Σχηματική παρουσίαση των τσιμεντοπροι-
όντων με χρήση παραπροιόντων και του συστήματος μέτρησης 
των SE, απορρόφησης και ανάκλασης της ΗΜ ακτινοβολίας 
στην περιοχή συχνοτήτων 8–12 GHz από αυτά.



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ 
ΑΠΕ
Το μήνυμα ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια 
και ειδικότερα στις ανανεώσιμες πηγές απο-
τελούν εθνική προτεραιότητα έστειλε ο πρω-
θυπουργός Λουκάς Παπαδήμος στη διάρκεια 
συνεδρίου για τις ανανεώσιμες πηγές που 
διοργανώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην Αθή-
να, στο οποίο συμμετέχει και ο επίτροπος 
Ενέργειας της ΕΕ Γκίντερ Έτινγκερ για το 
πρόγραμμα «Ήλιος». «Στον ενεργειακό τομέα 
έχουμε τη δυνατότητα να αποτελέσουμε κομ-
βικό σημείο για την Ευρώπη και την ευρύτε-
ρη περιοχή» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. 
Επιπλέον, ανέφερε ότι η απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας, η πρόσβαση τρίτων στους 
λιγνίτες, η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ για 
την οποία, όπως είπε ο κ. Παπαδήμος, υπήρξε 
στην πρώτη φάση εξαιρετικό ενδιαφέρον, η πε-
ραιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, η είσοδος 
στρατηγικού επενδυτή στα δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι ενέργειες για την εκμετάλλευση 
των υδρογονανθράκων, συνθέτουν τη δυναμική 
του κλάδου τα επόμενα χρόνια. […] «Η ενέργεια 
πρέπει να παράγεται εκεί που κοστίζει λιγότε-
ρο», είπε ο Πρωθυπουργός.«Υπολογίζουμε ότι 
αν η ίδια επένδυση γινόταν στην Κεντρική Ευ-
ρώπη, όπου η ηλιοφάνεια είναι χαμηλότερη, θα 
είχε επιπλέον κόστος 6 δισ. ευρώ. Σε περίοδο 
λιτότητας δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια».  Ο 
Λουκάς Παπαδήμος επανέλαβε, εξάλλου, ότι η 
Ελλάδα την τελευταία διετία μείωσε το πρωτο-
γενές έλλειμμα κατά 8 μονάδες του ΑΕΠ, επί-
δοση που δεν έχει πετύχει καμία άλλη χώρα 
του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, πρόσθεσε, η δημοσιονομι-
κή προσαρμογή είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή 
συνθήκη για την ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη στο 
μέλλον για να είναι βιώσιμη πρέπει να στηρι-
χθεί στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας 
και τις εξαγωγές.
(Το Βήμα 3/4/2012)

ΠΑΡΤΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΣΔΟΕ
Άλλαξαν τα... φώτα στη ΔΕΗ οι συνδικαλι-
στές της ΓΕΝΟΠ, έχοντας εισπράξει μέσα από 
υπερτιμολογήσεις και τριγωνικές τιμολογήσεις 
2.080.209 ευρώ για πολυτελή ταξίδια στην Ευ-
ρώπη, για συνδικαλιστικές αποστολές που δεν 
έγιναν, αλλά πληρώθηκαν, για φιλοξενία-λουξ 
στη χώρα μας ξένων συναδέλφων τους, αλλά 
και για αναθέσεις μελετών σε συγγενικά τους 
πρόσωπα, χωρίς αυτές να έχουν παραδοθεί 
ποτέ. Για 29 εκδηλώσεις την τριετία 2008-
2010 η ΓΕΝΟΠ και ο Οργανισμός Κοινωνικών 
Δραστηριοτήτων των Εργαζομένων (ΟΚΔΕ) 
της ΔΕΗ χρέωσαν στην επιχείρηση «καπέλο» 
1.194.497 ευρώ, καθώς οι πραγματικές τους 
δαπάνες ήταν 885.711,4 ευρώ. «Σοκ» προκα-
λεί το πόρισμα των ελέγχων του ΣΔΟΕ στα τι-
μολόγια που πλήρωσε η ΔΕΗ προς τη ΓΕΝΟΠ 
και τον ΟΚΔΕ και εξέδωσαν τουριστικές επι-
χειρήσεις οι οποίες συναλλάχθηκαν με τους 
συνδικαλιστικούς φορείς εκπροσώπησης των 
εργαζομένων.
(Ημερησία, με πηγή την έντυπη έκδοση του 
Έθνους 3/4/2012)

ΙΟΒΕ: ΥΦΕΣΗ 5% ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
ΤΟΥ 20% ΓΙΑ ΤΟ 2012
Σημαντική θα είναι η συρρίκνωση του ΑΕΠ και 
φέτος, με το ΙΟΒΕ να θεωρεί ότι η πλέον αισιό-
δοξη πρόβλεψη είναι η ύφεση να διαμορφωθεί 

στο 5%. Την ίδια ώρα, η ανεργία θα συνεχίσει 
να βρίσκεται στα ύψη και θα ανέλθει στο 20%. 
Πάντως, το ΙΟΒΕ έκρουσε χθες τον κώδωνα του 
κινδύνου, σημειώνοντας ότι η χώρα δεν πρέπει 
να βρεθεί σε καθεστώς ακυβερνησίας. «Δεν 
θα ήταν καλό για την οικονομία να βρεθεί η 
χώρα σε μία διαδικασία επαναληπτικών εκλο-
γών», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, 
κ. Γ. Στουρνάρας, κατά την παρουσίαση της τρι-
μηνιαίας έκθεσης του Ιδρύματος. «Χρειάζεται 
να υπάρξει πρόοδος» συμπλήρωσε για να ανα-
φέρει ότι «το επίπεδο αξιοπιστίας της χώρας 
είναι χαμηλό». Στις προβλέψεις του ΙΟΒΕ πε-
ριλαμβάνεται ότι η ύφεση θα είναι τουλάχιστον 
5% φέτος. Ειδικότερα: 1. Οι επενδύσεις θα 
συρρικνωθούν κατά 10,2%, όταν πέρυσι είχαν 
μειωθεί κατά 20,8%. 2. Η ιδιωτική κατανάλω-
ση θα μειωθεί κατά 8,1%, όταν το 2011 είχε 
μειωθεί κατά 7,1%. 3. Η δημόσια κατανάλωση 
θα συρρικνωθεί κατά 9,5%, πολύ περισσό-
τερο από ό,τι πέρυσι (9,1%). 4. Η ανεργία θα 
εκτοξευτεί στο 20% από 17,7% το 2011. 5. Το 
έλλειμμα θα υποχωρήσει στο 7,5% του ΑΕΠ 
από 9,9% του ΑΕΠ που εκτιμάται για πέρυσι, 
αλλά οι αβεβαιότητες παραμένουν για φέτος 
και ενδεχομένως να αναθεωρηθεί η πρόβλε-
ψη. 6. Το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 
159,1% του ΑΕΠ από 165,3% πέρυσι. Ωστόσο, 
το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι το χρέος θα μπορούσε να 
αποκτήσει ακόμα καλύτερη δυναμική. Έτσι, 
αντί να μειωθεί στο 122,3% του ΑΕΠ το 2020, 
το Ίδρυμα εκτιμά ότι θα μπορούσε να «πέσει» 
ακόμα και στο 100% του ΑΕΠ το 2020, εφόσον 
όμως εφαρμοστεί αυστηρά το νέο πρόγραμμα 
οικονομικής πολιτικής με τη δημοσιονομική 
προσαρμογή και την προώθηση των μεταρρυθ-
μίσεων και ιδίως την απελευθέρωση όλων των 
αγορών και των επαγγελμάτων. Σε ό,τι αφορά 
τους μισθούς, το ΙΟΒΕ θεωρεί πως η μείωσή 
τους συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας της ελληνικής οικονομίας και την 
ανάσχεση της επιδεινούμενης ανεργίας. Ωστό-
σο, ο αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Τ. Αθα-
νασόπουλος, υποστήριξε πως η μείωση στους 
μισθούς δεν γίνεται για λόγους ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας, αλλά για να «γίνει κατα-
νοητό ότι δεν μπορεί να ζει ο Έλληνας πέρα 
από τις δυνατότητές του». Παράλληλα, κρίσι-
μοι παράγοντες για την ανάκαμψη της ελληνι-
κής οικονομίας, είναι κατά τον κ. Στουρνάρα η 
ανάγκη αποκατάστασης της ρευστότητας του 
ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, η δημιουργία 
ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου με μα-
κροχρόνιο ορίζοντα, η ταχεία εφαρμογή των 
νόμων που ψηφίζονται και των αποφάσεων 
που λαμβάνονται και, το σημαντικότερο ίσως, η 
δημιουργία κλίματος κοινωνικής συναίνεσης. 
(Καθημερινή 3/4/2012)

ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΕΝΓΚΕΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ ΖΗΤΑ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕ-
ΡΙΚΩΝ
Την προσωρινή ενίσχυση των ελέγχων εντός του 
χώρου Σένγκεν εισηγείται ο υπουργός Εσωτε-
ρικών της Γερμανίας Χανς Πέτερ Φρίντριχ και 
στέλεχος του CSU, αφού, όπως επισημαίνει, 
«χώρες όπως η Ελλάδα αποτυγχάνουν να φυ-
λάξουν τα εξωτερικά σύνορα». Ο κ. Φρίντριχ, 
σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται στη ση-
μερινή έκδοση της εφημερίδας Rheinische 
Post, αναγνωρίζει ότι τα ανοιχτά σύνορα έχουν 
μεγάλη σημασία «για το ευρωπαϊκό μας συ-
ναίσθημα», αλλά διευκρινίζει ότι αυτό «δεν 
μπορεί να σημαίνει ότι θα αγνοούμε το θέμα 
της ασφάλειας» κι επισημαίνει ότι δεν αρκούν 
οι έλεγχοι σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ένα 
συνέδριο ή ένας αγώνας ποδοσφαίρου, αλλά 
πρέπει να μπορούν να γίνονται «και όταν ένα 
μέλος δεν πληροί τις υποχρεώσεις του» .Σε 
αυτό το πλαίσιο, ο Γερμανός υπουργός Εσωτε-
ρικών δηλώνει ότι συντάσσεται με την πρόταση 
του Γάλλου ομολόγου του Κλοντ Γκεάν για ανα-
θεώρηση της Συνθήκης Σένγκεν.
(Καθημερινή, με πληροφορίες από ΑΜΠΕ 
3/4/2012)

SERVER ΣΤΟ …ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟ 
PIRATE BAY!

Πηγή φωτογραφίας: sigmalive.gr. Μετά το κρύψιμο 
servers στις …σπηλιές, οι πειρατές του Διαδικτύου 
ετοιμάζονται να κατακτήσουν το διάστημα! Το Pirate 
Bay εξέπληξε ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να 
στείλει server σε τροχιά, ώστε οι αρχές να μη μπο-
ρούν να τους «κατεβάσουν»!

To Pirate Bay έχει περάσει κυριολεκτικά 
από αμέτρητες περιπέτειες. Οι δημιουργοί 
του μπήκαν στο στόχαστρο της δικαιοσύνης 
και καταδικάστηκαν ενώ έχει δεχτεί διάφο-
ρες επιδρομές και έχει κρύψει τους server 
του ακόμη και σε σπηλιές. Παρά τις προσπά-
θειες όμως των αρχών, της δικαιοσύνης, της 
μουσικής βιομηχανίας και του Χόλιγουντ, το 
Pirate Bay συνεχίζει απτόητο τη λειτουρ-
γία του. Η ευρηματικότητα των στελεχών του 
άλλωστε είναι παροιμιώδης προκειμένου να 
αποφύγουν την τσιμπίδα του νόμου. Φαίνεται 
λοιπόν ότι τελικά βρήκαν τρόπο να λύσουν μια 
και καλή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
και να βρουν μια μέθοδο που θα κάνει τους 
server τους κυριολεκτικά απρόσβλητους. Να 
τους στείλουν σε τροχιά. Όπως ανακοίνωσαν 
στο blog τους, προκειμένου να τα καταφέρουν 
πρόκειται να αξιοποιήσουν drones ελεγχόμενα 
από GPS, φθηνούς αναμεταδότες μεγάλης εμ-
βέλειας, όπως βέβαια και υπολογιστές όπως ο 
Raspberry Pi. Τα drones αυτά θα αιωρούνται 
μερικά χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της 
Γης γεγονός που σημαίνει ότι για να τα καταρ-
ρίψει κανείς θα χρειαστεί στρατιωτικά μέσα με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παράλληλα όμως, λόγω 
του μικρού μεγέθους τους, θα είναι σχετικά 
αρκετά δύσκολο να εντοπιστούν από τα ραντάρ. 
Αν και, όπως σχολιάζουν, δεν έχουν λύσει όλα 
τα ζητήματα που θα προκύψουν κατά την υλο-
ποίηση του project, θεωρούν ότι το να θέσουν 
τους servers της υπηρεσίας σε χαμηλή τροχιά, 
είναι μόνο το πρώτο βήμα. Στόχος είναι να δη-
μιουργήσουν nodes με δυναμικότητα περίπου 
100Mbps ο οποίος όχι μόνο είναι υπεραρκε-
τός για τις ανάγκες τους, αλλά και θεωρείται 
σχετικά εύκολα εφικτός. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, οι φιλοδοξίες τους δεν σταματούν εκεί. 
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, εν ευθέτω 
χρόνω θα έχουν server σε όλο το γαλαξία!
(sigmalive.gr 20/3/2012)

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Oλοένα και καλύτερα τοποθετούνται στο διε-
θνές περιβάλλον οι ελληνικές δημοσιεύσεις 
σε ό,τι αφορά την απήχηση, την πρωτοτυπία, 
την ποιότητα και την αναγνωρισιμότητα. Αυτό 
προκύπτει από νέα μελέτη του Εθνικού Κέ-
ντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) “Ελληνικές Επι-
στημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλι-
ομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων 
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά” διατίθεται 
οnline στη διεύθυνση www.ekt.gr/metrics/
report02 .[…] Αναλυτικότερα, ο αριθμός των 
ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων αυ-
ξάνεται συνεχώς έως το 2008, με ρυθμούς ση-
μαντικά μεγαλύτερους από τις χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Το 2009 
η συνεχής αυτή ανοδική πορεία ανακόπτεται, 
η Ελλάδα ακολουθεί τη μέση επίδοση των 
χωρών του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και καταγράφει 
σχεδόν μηδενικό συντελεστή μεταβολής. Το 
2010 παρατηρείται μείωση του αριθμού των 
δημοσιεύσεων τόσο στον ΟΟΣΑ όσο και στην 
ΕΕ. Στην Ελλάδα η υποχώρηση είναι μεγαλύ-
τερη. Με βάση τα στοιχεία του 2010, η Ελλάδα 
συμμετέχει στο 2,4% των επιστημονικών δη-
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μοσιεύσεων της ΕΕ και στο 1,14% του ΟΟΣΑ, 
διπλασιάζοντας σχεδόν τα μερίδια σε σχέση 
με το 1996, και βρίσκεται στην 20ή θέση με-
ταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ. Όσον αφορά 
τον αριθμό των αναφορών, η Ελλάδα παρου-
σιάζει μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης σε 
σχέση με τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, σε 
όλη τη διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Την 
πενταετία 2006-2010 οι ελληνικές δημοσιεύ-
σεις έλαβαν 222.132 αναφορές, αριθμός σχε-
δόν τετραπλάσιος από την περίοδο 1996-2010. 
O μέσος όρος των αναφορών ανά δημοσίευση 
αποτελεί μια ικανοποιητική προσέγγιση για 
την εκτίμηση της απήχησης των δημοσιεύσε-
ων, ιδιαίτερα σε επίπεδο χωρών. Την πεντα-
ετία 2006-2010, οι ελληνικές δημοσιεύσεις 
λαμβάνουν κατά μέσο όρο 4,49 αναφορές ανά 
δημοσίευση (την πενταετία 2004-2008 ήταν 
3,82 αναφορές ανά δημοσίευση), ενώ ο μέσος 
όρος των αναφορών ανά δημοσίευση στην ΕΕ 
είναι 5,34 και στον ΟΟΣΑ 5,43. Βελτιωμένοι 
εμφανίζονται οι υπόλοιποι δείκτες σχετικά με 
την αναγνωρισιμότητα των Ελλήνων επιστημό-
νων και την απήχηση του ερευνητικού τους έρ-
γου στη διεθνή κοινότητα. Την πενταετία 2006-
2010, το ποσοστό των ελληνικών δημοσιεύσε-
ων που λαμβάνουν αναφορές διαμορφώνεται 
σε 65,5% και προσεγγίζει το ποσοστό της ΕΕ 
(66,3%) και του ΟΟΣΑ (66,5%). Την ίδια πεντα-
ετία, 509 ελληνικές δημοσιεύσεις κατατάχθη-
καν παγκοσμίως στο 1% των δημοσιεύσεων με 
υψηλή απήχηση, 2.393 δημοσιεύσεις στο 5%, 
4.591 στο 10%, 11.024 δημοσιεύσεις στο 25% 
και 20.190 δημοσιεύσεις στο 50%.
(Ναυτεμπορική 3/4/2012)

Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ ΑΡΧΙΣΕ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

Πηγή φωτογραφίας: ιστοσελίδα «Ναυτεμπορικής». 
Σύμφωνα με νέα μελέτη, η θερμοκρασία των ωκε-
ανών άρχισε να ανεβαίνει πριν από τουλάχιστον ένα 
αιώνα, δηλαδή για διπλάσιο χρονικό διάστημα από 
αυτό που πίστευαν έως σήμερα οι επιστήμονες. Για 
να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές 
αξιοποίησαν δεδομένα που συνελέγησαν πριν από 
έναν και πλέον αιώνα κατά τη διάρκεια αποστολής 
του βρετανικού πλοίου Challenger. Από το 1872 έως 
το 1876, το πλοίο ακολούθησε μια πορεία σχεδόν 
70.000 ναυτικών μιλίων, διασχίζοντας τον Ατλαντικό, 
τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό

Η θερμοκρασία των ωκεανών άρχισε να ανε-
βαίνει πριν από τουλάχιστον έναν αιώνα, δη-
λαδή για διπλάσιο χρονικό διάστημα από αυτό 
που πίστευαν έως σήμερα οι επιστήμονες, 
όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα νέας 
μελέτης. Τα ευρήματα αυτά ίσως τους βοηθή-
σουν να κατανοήσουν καλύτερα την άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας που εν μέρει οφείλεται 
στη διαστολή του νερού καθώς αυτό θερμαί-
νεται «Η θερμοκρασία αποτελεί ένα από τα 
πιο θεμελιώδη χαρακτηριστικά της φυσικής 
κατάστασης του ωκεανού», λέει ο επικεφαλής 
της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου 
της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο Ντιν Ρόμιτς. 
«Πέρα από το να μας επιβεβαιώσουν ότι οι 
ωκεανοί θερμαίνονται, [τα αποτελέσματα] θα 
μας βοηθήσουν να δώσουμε απαντήσεις σε 
αρκετά ερωτήματα που σχετίζονται με το κλί-
μα». Ο Ρόμιτς και η ομάδα του χρησιμοποίη-
σαν δεδομένα που συνελέγησαν πριν από έναν 
και πλέον αιώνα κατά τη διάρκεια αποστολής 
του βρετανικού πλοίου Challenger. Από το 
1872 έως το 1876, το πλοίο ακολούθησε μια 
πορεία σχεδόν 70.000 ναυτικών μιλίων, δια-

σχίζοντας τον Ατλαντικό, τον Ινδικό και τον Ει-
ρηνικό Ωκεανό. […] Η έκθεση που δημοσιεύε-
ται στην επιθεώρηση Nature Climate Change, 
αποτελεί την πρώτη παγκόσμια σύγκριση των 
θερμοκρασιών που κατέγραψε η αποστολή του 
Challenger με τα σύγχρονα δεδομένα που κα-
ταγράφονται διαρκώς από τα ρομπότ του διε-
θνούς προγράμματος «Αργώ». Συγκεκριμένα, 
αποκαλύπτει μέση αύξηση της θερμοκρασίας 
κατά 0,6 βαθμούς Κελσίου στην επιφάνεια του 
ωκεανού και αύξηση 0,12 βαθμών σε βάθος 
900 μέτρων. Οι επιστήμονες υπολόγιζαν ότι 
σχεδόν το 90% της επιπλέον θερμότητας που 
έχει προστεθεί στο κλιματικό σύστημα της Γης 
από τη δεκαετία του 1960, έχει αποθηκευτεί 
στους ωκεανούς. Όπως φαίνεται από τη νέα 
μελέτη ωστόσο, η τάση της υπερθέρμανσης 
των ωκεανών είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα. «Η 
σημασία της μελέτης δεν έγκειται μόνο στη 
διαπίστωση μιας διαφοράς στη θερμοκρασία, 
η οποία καταδεικνύει ότι υπάρχει υπερθέρ-
μανση σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά ότι από 
τη δεκαετία του 1870, η διαφορά αυτή είναι 
διπλάσια από αυτήν που έχει παρατηρηθεί τα 
τελευταία 50 χρόνια», επισημαίνει ο Ρόμιτς 
[…] «Από αυτό προκύπτει ότι η υπερθέρμανση 
των ωκεανών δεν βρίσκεται σε εξέλιξη μόνο 
εδώ και 50 χρόνια, αλλά εδώ και τουλάχιστον 
100 χρόνια».
(Το Βήμα 25/3/2012)

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΤΗΣ …TIMES SQUARE

Η ομάδα «Up Greek Tourism» επένδυσε στην …
απλότητα. Μέσα από crowdfunding site και κοινω-
νικά δίκτυα, οι συντελεστές της κατάφεραν να συ-
γκεντρώσουν χρήματα για να δείξουν στους Αμερι-
κανούς πως η Ελλάδα παραμένει ένας φιλόξενος κι 
όμορφος τόπος. Στην Times Square της Νέας Υόρ-
κης, άρχισε στις 23 Μαρτίου η διαφημιστική καμπά-
νια και θα διαρκέσει για 30 μέρες.  Σε γιγαντοοθόνη 
προβάλλεται το μήνυμα «Ελάτε να επισκεφθείτε την 
Ελλάδα» με μια φρέσκια, νεανική εικόνα, που σπάει 
το μελαγχολικό τοπίο που δημιούργησαν για τη χώρα 
μας οι απανωτές αρνητικές εξελίξεις και οι εκτιμή-
σεις περί χρεοκοπίας που προβάλλουν συνεχώς αρ-
κετά αμερικανικά ΜΜΕ.  

Απλές ενέργειες στην αντίληψη και την πραγ-
ματοποίηση, από απλούς πολίτες που με αγά-
πη και πάθος αναδεικνύουν και προβάλλουν 
τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο της πατρί-
δας μας, φαίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν 
τη βάση για να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο 
για την εικόνα της Ελλάδας στην Αμερική 
και γενικά σ’ όλο τον κόσμο. Αυτό διαπιστώ-
θηκε και από την κίνηση μερικών συμπατρι-
ωτών μας, που με δική τους πρωτοβουλία 
μέσα από crowdfunding site και φυσικά μέσα 
από τα κοινωνικά δίκτυα, κατάφεραν να συ-
γκεντρώσουν χρήματα για να δείξουν στους 
Αμερικανούς πως η Ελλάδα παραμένει ένας 
φιλόξενος τόπος που τους περιμένει να βιώ-
σουν όμορφες, μοναδικές στιγμές, ζώντας τη 
μαγεία ενός ονείρου από την ιστορία και το 
μέλλον. Την ομάδα «Up Greek Tourism» απο-
τελούν οι: Γιώργος Κλειβοκιώτης, Ονίκ Παλα-
ντζιάν και Στάθης Χαϊκάλης, ενώ τα κινούμενα 
γραφικά της διαφήμισης σχεδίασε ο βραβευ-
μένος στο εξωτερικό έλληνας δημιουργός Χά-
ρης Τσέβης. Στην Times Square της Νέας Υόρ-
κης, άρχισε στις 23 Μαρτίου η διαφημιστική 
καμπάνια και θα διαρκέσει για 30 μέρες.  Σε 
γιγαντοοθόνη προβάλλεται το μήνυμα «Ελάτε 

να επισκεφθείτε την Ελλάδα» με μια φρέσκια, 
νεανική εικόνα, που σπάει το μελαγχολικό το-
πίο που δημιούργησαν για τη χώρα μας οι απα-
νωτές αρνητικές εξελίξεις και οι εκτιμήσεις 
περί χρεοκοπίας που προβάλλουν συνεχώς 
αρκετά αμερικανικά ΜΜΕ.   Πρόκειται για την 
πρωτοβουλία «Up Greek Tourism», η οποία 
δημιούργησε ηλεκτρονικές γιγαντοαφίσες 
(electronic billboard), με αντιπροσωπευτικές 
εικόνες από την Ελλάδα, όπως: ο Παρθενώνας, 
ελληνικά νησιά, ένα χαρούμενο κορίτσι, ένας 
σέρφερ μέσα από το απέραντο γαλάζιο. Δείτε 
περισσότερες πληροφορίες στο site της ομά-
δας http://www.upgreektourism.gr/
(Το Βήμα 25/3/2012)

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΥ …ΜΑΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΠΙΔΙ-
ΟΡΘΩΝΕΤΑΙ

Πηγή φωτογραφίας: ιστοσελίδα εφημερίδας «Το 
Βήμα». Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν  ένα πλαστι-
κό υλικό που, αν κοπεί, τότε ρέει στην «πληγή» ένα 
κόκκινο υγρό, σαν να ματώνει, ενώ επίσης έχει την 
ικανότητα να αυτοεπιδιορθώνεται.  Μόλις το υλικό 
αντιληφθεί ότι «κόπηκε» ,όπως συμβαίνει και με τον 
ανθρώπινο οργανισμό, ενεργοποιεί το «ανοσοποιητι-
κό» του σύστημα για να επιδιορθώσει τη ζημιά. Το 
νέο υλικό θα μπορούσε να βρει εφαρμογή σε τμή-
ματα οχημάτων ζωτικής σημασίας όπως, παραδείγ-
ματος χάριν, σε αυτοκίνητα ή σε φτερά αεροσκαφών 
ώστε σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ζημιά να 
υπάρχει άμεση αυτοεπιδιόρθωση!

Μια τεχνολογία βγαλμένη από ταινία επιστη-
μονικής φαντασίας ανέπτυξαν ερευνητές στις 
ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα πλαστικό υλικό που, 
αν κοπεί, τότε ρέει στην «πληγή» ένα κόκκι-
νο υγρό, σαν να ματώνει, ενώ επίσης έχει την 
ικανότητα να αυτοεπιδιορθώνεται. Η τεχνολο-
γία μπορεί να βρει εφαρμογή στην κατασκευή 
ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, 
φορητούς υπολογιστές κ.α) οι οποίες σε πε-
ρίπτωση που υποστούν κάποια ζημιά ή βλάβη 
θα μπορούν να την επιδιορθώνουν μόνες τους. 
Οι πιο ευφάνταστοι κάνουν λόγο για δημιουρ-
γία τεχνητού δέρματος που θα τοποθετείται 
σε ανθρωπόμορφα ρομπότ. Το πλαστικό υλικό 
ανέπτυξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου του 
Νότιου Μισισιπή και αντιδρά στο φως, στις 
μεταβολές της θερμοκρασίας, στην οξύτητα 
και σε άλλους παράγοντες η εμφάνιση των 
οποίων οφείλεται σε κάποια ζημιά. Αν το πλα-
στικό υλικό κοπεί σε κάποιο σημείο του, τότε 
αυτόματα το συγκεκριμένο σημείο κοκκινίζει, 
μιμούμενο την αντίδραση του ανθρώπινου 
δέρματος. Μόλις το υλικό αντιληφθεί ότι «κό-
πηκε» ,όπως συμβαίνει και με τον ανθρώπινο 
οργανισμό, ενεργοποιεί το «ανοσοποιητικό» 
του σύστημα για να επιδιορθώσει τη ζημιά. Το 
πλαστικό υλικό ξεκινά διαδικασία επούλωσης 
της πληγής αναδημιουργώντας τις μοριακές 
του «γέφυρες» που έχουν υποστεί ζημιές […] 
Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, το νέο υλικό 
εκτός των άλλων θα μπορούσε να βρει εφαρ-
μογή σε τμήματα οχημάτων ζωτικής σημασίας 
όπως, παραδείγματος χάριν, σε αυτοκίνητα ή 
σε φτερά αεροσκαφών, ώστε σε περίπτωση 
που υπάρξει κάποια ζημιά, να υπάρχει άμεση 
επιδιόρθωση και να αποφεύγεται ενδεχόμενο 
ατύχημα.
(Το Βήμα 27/3/2012)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.  : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (29.03.2012)
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 1/10-1-12 εγγρά-
φου μας και μετά τη συνάντηση που είχαμε τη 
Δευτέρα 26-3-12, στο Δημαρχείο Θεσσαλονί-
κης με θέμα τον νέο Ο.Ε.Υ του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στο Ν.3316/22-2-2005 «Ανάθεση και εκτέλε-
ση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» στο άρθρο 25 (διοίκηση σύμβα-
σης μελέτης–παροχής υπηρεσιών), παρ.2 
αναφέρεται: «Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορί-
ζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους 
υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών 
ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πα-
νεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική 
ικανότητα να επιβλέψουν τη μελέτη…. Κατ’ 
εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές 
προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί 
να ασκήσει και ο προϊστάμενος της Διευθύ-
νουσας Υπηρεσίας.». 
Από τη διάταξη αυτή καθίσταται σαφές ότι μόνο 
Μηχανικοί ΠΕ μπορούν να είναι επιβλέποντες 
σε μελέτες που εκπονούνται στις Δ/νσεις Τε-
χνικών Έργων για την κατασκευή των έργων 
(συγκοινωνιακές, υδραυλικές, Ηλεκτρομηχα-
νολογικές, Λιμενικών έργων κλπ), αλλά και 
σε  κάθε είδους μελέτες που εκπονούνται σε 
τεχνικές υπηρεσίες π.χ. Πολεοδομίες (πολεο-
δομικές, χωροταξικές, τοπογραφικές, κτημα-
τογραφήσεις, πράξεις εφαρμογής, ρυθμιστι-
κές, ρυμοτομικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, 
τοπογραφίας, περιβαλλοντικές, ενεργειακές). 
Επιπλέον, απορρέει με σαφήνεια ότι ο Προ-
ϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας πρέπει να 
έχει το δικαίωμα υπογραφής στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης που κατέχει. 
Στο άρθρο 2 παρ.2 του Ν.3316/2005 υπάρχουν 
όλες οι κατηγορίες μελετών,που μπορούν οι 
ΠΕ Μηχανικοί να επιβλέψουν, ανάλογα με τα 
επαγγελματικά τους δικαιώματα.
Στο Κεφάλαιο Ε΄ «Οργάνωση Μητρώων», άρ-
θρο 39 του ίδιου Νόμου (Εγγραφή στα μητρώα 
–κατηγορίες-Πιστοποιητικά-Αρμόδια Υπη-
ρεσία) ,παρ.1 αναφέρεται: «Στο Μητρώο Με-
λετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά 
πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανωτάτου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού 
τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδα-
πής…».
Μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Μελετητών του Υπ. Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων, μπορούν να είναι μελετητές 
δημοσίων έργων και όπως προκύπτει από την 
παραπάνω παράγραφο, απαιτείται να είναι Πα-
νεπιστημιακής εκπαίδευσης. Άλλωστε, όσον 
αφορά τις τεχνικές μελέτες, απαιτείται η 
άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ για 
την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών. Τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή 
στο Μητρώο Μελετητών βρίσκονται στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών 
& Δικτύων/Γ.Γ.Δ.Ε./Δ15 www.ypex-mele.gr .
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Άλλωστε η Oλομέλεια του Συμβουλίου της 
Eπικρατείας, ακύρωσε κατά ένα μέρος το Προ-
εδρικό Διάταγμα 318/94 που είχε καθορίσει τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων 
TEI που ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη 
και κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών έργων. 
Mε την απόφαση 678/05 το ανώτατο δικα-
στήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η 
πλήρης επαγγελματική εξομοίωση μεταξύ 
των πτυχιούχων AEI και TEI, ενώ είναι συ-
νταγματικά ανεκτή μόνο η μερική εξομοίωση 
και ακυρώνει την παρ.2 του άρθρου 1 του ΠΔ 
318/94. Και τούτο διότι η πλήρης επαγγελμα-
τική εξομοίωση οδηγεί σε καταστρατήγηση 
του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει τη διά-
κριση των AEI από  τις σχολές που παρέχουν 
επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση και 
που επιτρέπει την άσκηση εκείνων μόνο των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων που βρίσκονται 
σε άμεση συνάρτηση με το περιεχόμενο και το 
επίπεδο των σπουδών τους. Τα επαγγελματι-
κά δικαιώματα των ΤΕΙ καθορίζονται έκτοτε 
από τα Βασιλικά ή Προεδρικά διατάγματα, που 
καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των υπομηχανικών. 
Μετά τα παραπάνω, είναι προφανές ότι σε 
Τεχνικές Υπηρεσίες που ασχολούνται είτε με 
Δημόσια Έργα, είτε με Πολεοδομικά / Χωροτα-
ξικά/ Αρχιτεκτονικά/ Τοπογραφικά/ Ηλεκτρο-
λογικά/ Μηχανολογικά θέματα και εν γένει με 
θέματα μελετών του Ν.3316/05, δεν μπορούν 
να προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας 
ΤΕ, καθώς από το νόμο δεν έχουν τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα να υπογράφουν και να 
ελέγχουν μελέτες, τις οποίες όμως θα έχουν 
δικαίωμα να υπογράφουν και να ελέγχουν μη-
χανικοί Π.Ε  υφιστάμενοι τους.
Τέλος σας κάνουμε γνωστό ότι η Ένωσή μας 
είναι σε κάθε περίπτωση, αποφασισμένη να 
προασπίσει τα δίκαια αιτήματα, την αξιο-
πρέπεια, την επαγγελματική και επιστημο-
νική υπόσταση των μηχανικών μελών της με 
οποιοδήποτε πρόσφορο συνδικαλιστικό και 
νομικό μέσο.  

n Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ :   Άνοιγμα δημόσιων γεωχω-
ρικών δεδομένων από την  Εθνική Επιτροπή 
Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) του ΥΠΕΚΑ
Στις 2 Απριλίου 2012 θα διεξαχθεί στο ΥΠΕΚΑ 
η 2η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Γεω-
πληροφορίας (ΕΘΕΓ) όπως προβλέπεται με το 
νόμο 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεω-
χωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ).
Στην επικείμενη συνεδρίαση πρόκειται να 
ληφθούν αποφάσεις, τις οποίες περιμένουν 
χρόνια όλοι οι μηχανικοί του κλάδου μας, δη-
λαδή να ανοίξουν και να διατεθούν σε όλους 
σε ψηφιακή μορφή τα δημόσια γεωχωρικά δε-
δομένα και ιδίως αυτά που αποτελούν βασικά 
υπόβαθρα, όπως  ορθοφωτοχάρτες,  ψηφιακά 
μοντέλα εδάφους, καθώς και άλλες χρήσιμες 
γεωχωρικές αναφορές.
Με βάση σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση που 
κατέθεσε ο Οργανισμός Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων στην ΕΘΕΓ, με τίτλο «Μέτρα 
για την Προώθηση της Κοινοχρησίας και της 
Περαιτέρω Χρήσης Γεωχωρικών Δεδομένων 
της Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με τις επι-
ταγές των Νόμων 3882/2010 και 3979/2011» 
τα μέλη της ΕΘΕΓ θα κληθούν να λάβουν απο-
φάσεις για  μέτρα σχετικά με την κοινοχρησία 
των γεωχωρικών δεδομένων του δημοσίου, 
αλλά και για την περαιτέρω χρήση και αξιο-
ποίησή τους από τους επαγγελματίες και τους 
πολίτες της χώρας.
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή μεταρρύθμι-

ση που θα ενισχύσει σημαντικά την καινοτο-
μία στον κλάδο μας, δίνοντας τη βάση για την 
ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας και 
διευκολύνοντας την πρόσβαση όλων των συνα-
δέλφων σε γεωχωρικά  δεδομένα εξαιρετικής 
σπουδαιότητας για το επάγγελμά μας. Δεδομέ-
να που έως σήμερα κάθε μελετητής αφιέρωνε 
πολύτιμο χρόνο και πόρους στην εξεύρεση και 
απόκτησή τους παρά στην ανάλυση και το σχε-
διασμό των εργασιών του. Δεδομένα τα οποία 
— ελλείψει ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου 
διάθεσης — παρέμεναν κλειστά εντός των τει-
χών και προσβάσιμα μόνο από λίγους. Δεδο-
μένα τα οποία έχουμε πληρώσει πολλαπλά ως 
φορολογούμενοι πολίτες και όμως έως σήμε-
ρα δεν είχαμε την πρόσβαση που δικαιούμαστε 
στη βάση αναιτιολόγητων τεχνικών και θεσμι-
κών επιφάσεων.
Η άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στα γεω-
χωρικά δεδομένα είναι αναμφισβήτητης σημα-
σίας για το έργο κάθε τοπογράφου μηχανικού 
και πάγιο αίτημα του Συλλόγου. Ο ΠΣΔΑΤΜ 
στηρίζει την εισήγηση και προσθέτει την ανά-
γκη για την ενεργό συμμετοχή του κατά τη δια-
δικασία διαμόρφωσης της Εθνικής Πολιτικής 
Γεωπληροφορίας και του Εθνικού Πλαισίου 
Διαλειτουργικότητας τα οποία θα εξειδικεύ-
σουν περαιτέρω και θα διαμορφώσουν την ΕΥ-
ΓΕΠ στη χώρας μας.
Για περισσότερες πληροφορίες για την Εθνική 
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών επισκε-
φτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΚΧΕ www.
inspire.okxe.gr.

Συνέχεια στη σελίδα  22

AΠOTEΛEΣMATIKH 
ΠAPEMBAΣH 
EPΓOΛHΠTΩN 
ΣTO N/Σ 
ΓIA TA ΔHMOΣIA EPΓA 

Η άμεση κινητοποίηση πέντε εργοληπτικών 
οργανώσεων στις προωθούμενες ρυθμίσεις 
για την παραγωγή των δημόσιων έργων της 
χώρας, είχε χειροπιαστά αποτελέσματα κα-
θώς μετά την πίεση που ασκήθηκε το αρμόδιο 
υπουργείο συμφώνησε στη βελτίωση των άρ-
θρων του πολυνομοσχεδίου αναφορικά με τα 
δημόσια έργα. 
Στις 27 Μαρτίου η Συντονιστική Επιτροπή των 
εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας (ΠΕΔ-
ΜΕ- ΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ) 
σε έκτακτη συνεδρίασή της ζήτησε την από-
συρση όλων των προωθούμενων ρυθμίσεων 
για την παραγωγή των δημοσίων έργων της 
χώρας, πλην αυτών που αφορούν στις απαλ-
λοτριώσεις ζητά. Αποφασίστηκε άμεση πα-
ρέμβαση με κοινή επιστολή προς τον υπουργό 
Υποδομών Μ. Βορίδη, τον υφυπουργό Ι. Μα-
γκριώτη, το γενικό γραμματέα Δημοσίων Έρ-
γων Ι. Οικονομίδη, προς τα πολιτικά κόμματα 
και τους βουλευτές, όπως επίσης προς την  
πρόεδρο Βάσω Παπανδρέου  και τα μέλη της 
Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών  Υποθέσεων 
της Βουλής. 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Business Logistics (Logistics στις επιχει-
ρήσεις)
Απευθύνεται σε:  Όλες τις ειδικότητες των 
Μηχανικών
 Ημερομηνία: 7-11/5/2012      Ώρες: 25   
 Αντικείμενο:
•  Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυ-

σίδας. 
•  Διαχείριση προμηθειών, διαχείριση σχέσεων 

με προμηθευτές.
•  Βασικές αρχές και μέθοδοι προγραμματι-

σμού και διαχείρισης αποθεμάτων.
•  Σύστημα φυσικής διανομής των προϊόντων, 

δίκτυα διανομής, σύστημα μεταφορών. 
•  Τεχνολογίες και σύγχρονα ολοκληρωμέ-

να Πληροφοριακά Συστήματα Business 
Logistics.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Αηδόνης Δ. (ΜΜ)

2. Σύγχρονες Τεχνολογίες Θέρμανσης – Οικι-
ακές Εφαρμογές
Απευθύνεται σε:  ΜΜ, ΗΜ, ΧΜ      
Ημερομηνία: 14-15/5/2012        Ώρες: 10    
Αντικείμενο:
•  Hλιακή Θερμική Ενέργεια για Θέρμανση 

Χώρων σε συνδυασμό με Λέβητα Πετρελαί-
ου ή Φυσικού Αερίου ή Λέβητα Pellets ή 
Αντλία Θερμότητας . 

Οι δυνατότητες του Ηλιακού Κλιματισμού
•  Νέα Συστήματα Θέρμανσης Φυσικού Αερίου 

•  Σύστημα Θέρμανσης και Κλιματισμού κατοι-
κίας με Αντλία Θερμότητας για Ενδοδαπέδια 
και Επιτοίχια Θέρμανση 

•  Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερμαντικών Σω-
μάτων, Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση, 
Λέβητες Ιόντων 

•  Αυτόνομα Συστήματα Θέρμανσης με Pellets. 
Νέοι Λέβητες Ξύλου, Ενεργειακά Τζάκια

Επιστ. υπεύθυνος: Κωνσταντίνου Κ. (ΜΜ)

3. Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και 
εφαρμοσμένες πρακτικές
Απευθύνεται σε: ΑΤΜ, Μ.Χ.Π.Π.Α., ΑΜ, ΠΜ 
και Μηχανικούς που ασχολούνται με Real 
Estate
Ημερομηνία: 21-25/5/2012        Ώρες: 25    
Αντικείμενο:
• Συγκριτική μέθοδος
• Μέθοδος αξιοποίησης
•  Μέθοδος υπολειμματικού κόστους αντικα-

τάστασης
• Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος
•  Μέθοδος προσδιορισμού και κεφαλαιοποί-

ησης κερδών με ανάλυση ταμειακών ροών 
και εφαρμογή χρημ. δεικτών

Επιστ. υπεύθυνος: Τσακούμης Γ. (ΑΤΜ)

Τρία σεμινάρια μικρής διάρκειας διοργανώνει 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ μέσα στο Μάιο. 
Τα σεμινάρια, που απευθύνονται κυρίως σε ερ-
γαζόμενους συναδέλφους, θα πραγματοποιη-
θούν στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 49), κατά τις απογευματινές ώρες 
(17.00 – 22.00),  με την οργανωτική ευθύνη του 
Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 
20 ευρώ για τα σεμινάρια «Business Logistics» 
και «Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων» και 
10 ευρώ για το σεμινάριο «Σύγχρονες τεχνολο-
γίες θέρμανσης – Οικιακές εφαρμογές». 
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμε-
τέχουν καλούνται να καταθέσουν τη σχετική 
αίτηση και το ποσό συμμετοχής στα γραφεία 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ (1ος όροφος, Μεγ. Αλεξάνδρου 
49, υπεύθυνος Γραμμένος Οδυσσέας) τις ώρες 
9:00-14:00 μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής 
του κάθε σεμιναρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας, όπως προκύπτει από την κατάθεση 
της σχετικής αίτησης μαζί με το αποδεικτικό 
πληρωμής του αντίστοιχου ποσού.
Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr. 
(Πληροφορίες: Γραμμένος Οδυσσέας τηλ: 
2310883145).
Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων,  θα χο-
ρηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, σε όσους 
τα παρακολουθήσουν ανελλιπώς (επιτρεπόμενη 
απουσία μέχρι 10% της διάρκειάς τους).
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Μέχρι το 2020 ή ενδεχομένως και από το 
2015, αν οι Γερμανοί πετύχουν τον στόχο τους 
για την προετοιμασία του δικτύου ηλεκτρικής 
ενέργειας, η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς 
από αιολική ενέργεια στην ξηρά εκτιμάται ότι 
θα έχει προσεγγίσει τα 9.000 MW (μεγαβάτ), 
συν άλλα 3.000 MW από την υπεράκτια (που 
θα δημιουργήσει άλλες 1000 θέσεις εργασί-
ας). Σημειώνεται ότι η μέγιστη ζήτηση για την 
κάλυψη των αναγκών του κρατιδίου κατά τη 
χειμερινή περίοδο δεν ξεπερνά συνήθως τα 
2.000 μεγαβάτ.
Η περιφερειακή κυβέρνηση βασίζει σημαντικά 
το σχεδιασμό της στα λεγόμενα “Σχέδια Ανά-
πτυξης Γης”, στα οποία ορίζεται το πλαίσιο για 
τις χρήσεις γης και καθορίζονται οι περιοχές 
που προορίζονται για την ανάπτυξη αιολικών 
πάρκων. 
Για την προσεχή χρονική περίοδο, η περιφε-
ρειακή κυβέρνηση του κρατιδίου αποφάσισε 
ότι το 1,5% της έκτασης γης προορίζεται για 
«περιοχή αιολικής ενέργειας», με  στόχο να 
συγκεντρώσει τις ανεμογεννήτριες σε ενιαία 
«πάρκα», αντί τις διασπείρει σε όλη την επι-
κράτεια. Στη διαβούλευση για τα εν λόγω σχέ-
δια συμμετέχουν και οι τοπικές κοινωνίες.

Δεύτερη ζωή για παλιούς υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς

Φωτογραφία από την ιστο-
σελίδα του έργου REN 
REN (EC Regional Policy 
Digital Library). Στην Αν-
δαλουσία, οι περιφερεια-
κές αρχές μελέτησαν 210 
εγκαταλειμμένα φράγματα 
και παλιούς υδροηλεκτρι-
κούς σταθμούς που ήταν 
παροπλισμένα επί δεκα-
ετίες και αποφάσισαν ότι 
πρέπει να τα χρησιμοποιή-

σουν ξανά, αφενός για να πετύχουν τους στόχους τους 
για τις ΑΠΕ και αφετέρου για να φέρουν …λεφτά στην 
περιοχή, μέσω της προσέλκυσης ξένων επενδυτών. 
Η παραπάνω φωτογραφία απεικονίζει, πάντως, το 
φράγμα του Θησαυρού στον Νέστο.
Στην Ανδαλουσία της Νότιας Ισπανίας, οι μικροί 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί αποτελούσαν σημα-
ντικό ενεργητικό στο παρελθόν, αλλά μετά τη 
δεκαετία του 1960 εγκαταλείφθηκαν και πλέον 
στέκονται αναξιοποίητοι στις θέσεις τους. 
Οι τοπικές αρχές μελέτησαν το εν λόγω παρο-
πλισμένο «απόθεμα» και αποφάσισαν ότι μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί, ώστε να πετύχουν -με πολύ 
λιγότερα κονδύλια- τους στόχους τους για τις 
ΑΠΕ, καθοδόν προς το 2013.
Με άλλα λόγια, συνειδητοποίησαν ότι ο εκ-
συγχρονισμός και επανάχρηση των παλαιών 
αυτών μονάδων θα ήταν πολύ πιο αποδοτικός 
από την οικοδόμηση ενός εντελώς νέου σταθ-
μού σε άλλη περιοχή. Παράλληλα, θα ήταν 
πολύ πιο εύκολο να εξασφαλιστούν οι απαι-
τούμενες αδειοδοτήσεις, αφού επρόκειτο για 
ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
Συνολικά μελετήθηκαν 210 εγκαταλειμμένα 
ή ανεπαρκώς αξιοποιούμενα υδροηλεκτρικά 
φράγματα, πιθανής ισχύος 48,5 μεγαβάτ. Για το 
58% αυτών, που απεδείχθη ότι μπορούν να επα-

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΠΡΑΞΗ 
ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Επιμέλεια Aλεξάνδρα Γούτα

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Οι πράξεις, αντί-
θετα, αποτελούν ενεργητικό. Με αφετηρία τη 
συγκεκριμένη διαπίστωση, μάλλον παραγνω-
ρισμένη στην Ελλάδα, κάποιες περιφερειακές 
κυβερνήσεις και τοπικές αυτοδιοικήσεις στην 
Ευρώπη «σήκωσαν τα μανίκια» και στρώθη-
καν στη δουλειά για να αναπτύξουν τάχιστα τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μετατρέποντας 
το παθητικό τους (π.χ., σκουπίδια  και απαρ-
χαιωμένες ή αναξιοποίητες εγκαταστάσεις) σε 
ενεργητικό. 
Αναζητώντας παραδείγματα προς μίμησιν, το 
κοινοτικό έργο REN REN –στο οποίο μετέχουν 
ως εταίροι 14 φορείς, μεταξύ των οποίων και 
η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Μακεδονίας 
Θράκης - κατέγραψε 45 βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα των ΑΠΕ. 
Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 2 εκατ. 
ευρώ, έχει διάρκεια μέχρι τις 31/12/2012, ενώ 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG 
IVC. 
Στο τρέχον φύλλο του «Τεχνογραφήματος» σας 
παρουσιάζουμε …προς έμπνευση ορισμένες 
από αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, από τις 
χώρες Ισπανία, Γερμανία και Σουηδία.

Οι ταράτσες των νοσοκομείων
παράγουν ενέργεια στην Ισπανία

Φωτογραφία από την ιστοσελίδα του έργου REN REN 
(Agencia Andaluza de la Energ·a). Η φωτογραφία 
δεν προέρχεται βέβαια από κάποια στέγη ισπανι-
κού νοσοκομείου, αλλά από την Ηλιακή Πλατφόρμα 
(Solar Platform) της περιοχής Sanlucar La Mayor 
στη Σεβίλλη, αποτυπώνοντας την αποφασιστικότητα 
των Ισπανών να εκμεταλλευτούν τον ήλιο …μέχρι τε-
λευταίας ακτίνας! Για να δούμε τι θα γίνει στην Ελλά-
δα με το πρόγραμμα «Ηλιος»…

Στην ηλιόλουστη περιφέρεια της Καστίγια Ι 
Λεόν στην Ισπανία, οι τοπικές αρχές αποφάσι-
σαν ότι η έντονη ηλιοφάνεια της Μεσογείου και 
τα χιλιάδες ελεύθερα τετραγωνικά στις στέγες 
των 23 δημόσιων νοσοκομείων της περιοχής, 
δεν πρέπει να …πάνε χαμένα!
Το πρώτο βήμα που έκαναν ήταν η εκπόνηση 
μιας μελέτης, προκειμένου να διαφανεί πόσα 
από τα νοσοκομεία μπορούσαν να αξιοποι-
ηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η μελέτη 
κατέληξε σε 16 από αυτά, των οποίων οι στέ-
γες μπορούσαν να φιλοξενήσουν ηλιοθερμικά 
συστήματα. Ο αρχικός στόχος ήταν η κάλυψη 
επιφάνειας 9000 τετραγωνικών. Το σχετικό 
πρόγραμμα βαφτίστηκε Hospisol και το περι-

φερειακό Υπουργείο Οικονομίας, Απασχόλη-
σης και Υγείας διέθεσε για αυτό 5 εκατ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα; Άκρως ενδιαφέροντα! Βά-
ζοντας ηλιοθερμικά συστήματα σε στέγες που 
μέχρι τότε ήταν πλήρως αναξιοποίητες, εξοι-
κονομήθηκαν πάνω από 560 toes (τόνοι ισο-
δύναμου πετρελαίου). Πλέον, πάνω από 7000 
νοσοκομειακές κλίνες καλύπτονται με ενέρ-
γεια από την ήλιο για να έχουν ζεστό νερό. Η 
επιτυχία του προγράμματος ήταν τέτοια, που η 
επιφάνεια στην οποία τελικά εγκαταστάθηκαν 
ηλιοθερμικά τετραπλασιάστηκε σε σχέση εμ 
τον αρχικό στόχο! Το πρόγραμμα είχε θετικό 
αντίκτυπο και στην απασχόληση, καθώς 50 
υπάλληλοι των νοσοκομείων, που δεν είχαν 
καμιά ειδίκευση, εκπαιδεύτηκαν για να δια-
χειρίζονται και να ελέγχουν τις ηλιοθερμικές 
εγκαταστάσεις! 
 
Οι Γερμανοί ποντάρουν στον αέρα

Φωτογραφία από την ιστοσελίδα του έργου REN 
REN (Ministry of Science, Economic Affairs and 
Transport of Land Schleswig-Holstein). Οι Γερμα-
νοί, που δεν τιμώνται συχνά από ηλιοφάνεια …με-
σογειακού τύπου, επενδύουν με έμφαση στον αέρα. 
Το αργότερο μέχρι το 2020, το κρατίδιο Schleswig-
Holstein θα είναι σε θέση όχι απλά να καλύπτει κατά 
100% τις ενεργειακές του ανάγκες από τον αέρα, 
αλλά και να εξάγει την ενέργεια που θα απομένει!

Αν οι Ισπανοί επενδύουν –μεταξύ άλλων- στον 
ήλιο, οι Γερμανοί, που στερούνται της μεσο-
γειακής ηλιοφάνειας, ποντάρουν στον αέρα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κρατίδιο Σλέ-
σβιγκ-Χόλσταϊν.
Το εν λόγω κρατίδιο έχει πληθυσμό μικρότερο 
από αυτόν της Αττικής. Και ανέμους πιθανό-
τατα ασθενέστερους, σε σχέση με τα μελτέμια 
των ελληνικών νησιών. Παρόλα αυτά, η περι-
φερειακή κυβέρνηση αποφάσισε να επικε-
ντρώσει στον αέρα την πολιτική της για την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ. 
Σήμερα, η τοπική οικονομία βασίζεται σε ση-
μαντικό βαθμό, στη βιομηχανία αιολικής ενέρ-
γειας, η οποία απασχολεί 7000 εργαζόμενους. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της περιφερεια-
κής κυβέρνησης, το αργότερο μέχρι το 2020, 
το κρατίδιο θα είναι σε θέση ακόμη και να εξά-
γει ενέργεια!
Συγκεκριμένα, το αργότερο μέχρι το 2020, 
η ενεργειακή κατανάλωση στην Περιφέρεια 
εκτιμάται ότι θα καλύπτεται σε ποσοστό άνω 
του 100% από ενέργεια παραγόμενη από ανα-
νεώσιμες πηγές (κυρίως αιολική). Το κρατίδιο 
θα μπορεί να εξάγει ό,τι περισσεύει –και θα 
περισσεύει αρκετή ενέργεια.
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ναχρησιμοποιηθούν, πραγματοποιήθηκε τεχνοοι-
κονομική μελέτη, με ενδιαφέροντα πορίσματα. 
Τα πορίσματα της μελέτης ήταν ενδιαφέροντα. 
Βάσει και της τρέχουσας ειδικής τιμής πώλη-
σης κιλοβατώρας (feed-in tariff), η ισχύς των 
24,8 MW που προσφέρουν αυτοί οι σταθμοί, 
κρίθηκε ότι αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επι-
λογή για ιδιώτες επενδυτές, βοηθώντας ταυ-
τόχρονα στην επίτευξη του στόχου του Σχεδίου 
Ανανεώσιμης Ενέργειας της Ανδαλουσίας για 
την υδροηλεκτρική ενέργεια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το όλο εγχείρημα κα-
ταγραφής του δυναμικού και εκπόνησης προ-
τάσεων για την αξιοποίησή του στοίχισε μόλις 
800 ευρώ ανά υδροηλεκτρικό σταθμό...

Ενέργεια χάρη στο …κλάδεμα της ελιάς

Το 8-9% της συνολικής αγροτικής γης στην Ισπανία 
καλλιεργείται με ελαιόδεντρα, τα οποία βεβαίως 
κλαδεύονται κάθε χρόνο. Γιατί τα κλαδιά να πηγαί-
νουν χαμένα; αναρωτήθηκαν στην Ανδαλουσία και 
τα είδαν …με άλλο μάτι, ως πηγή ενέργειας. Έτσι, 
συγκροτήθηκε η Andalucia Society for Biomass 
Valorization (SAVB), μια εταιρεία για τη βιομάζα, η 
οποία έχει ήδη αναπτύξει ειδικό μηχάνημα για κλά-
δεμα δέντρων ελιάς και συλλογή των κλαδιών, ώστε 
αυτά να αξιοποιούνται στο έπακρον για την παραγωγή 
ενέργειας.

Το 8%-9% της συνολικής αγροτικής γης στην 
Ισπανία καλλιεργείται με ελαιόδεντρα, τα 
οποία βεβαίως κλαδεύονται κάθε χρόνο. Γιατί 
τα κλαδιά να πηγαίνουν χαμένα; αναρωτήθη-
καν στην Ανδαλουσία και τα είδαν …με άλλο 
μάτι, ως πηγή ενέργειας. 
Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνέπραξαν 
μέσω συγκρότησης σχήματος ΣΔΙΤ, για να αξι-
οποιήσουν τις δυνατότητες που ανακύπτουν. 
Έτσι, συγκροτήθηκε η Andalucia Society for 
Biomass Valorization (SAVB), μια εταιρεία για 
τη βιομάζα, η οποία έχει ήδη αναπτύξει ειδικό 
μηχάνημα για κλάδεμα δέντρων ελιάς και συλ-
λογή των κλαδιών, ώστε αυτά να αξιοποιούνται 
στο έπακρον για την παραγωγή ενέργειας. Το 
μηχάνημα βρίσκεται στο στάδιο της κατοχύρω-
σης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Ενέργεια από το δάσος …
Στο Γιάμτλαντ της Σουηδίας, το 99% της παρα-
γόμενης ενέργειας από τη δημοτική επιχείρη-
ση θέρμανσης και ηλεκτρισμού «Jamtkraft» 
προέρχεται από μη ορυκτά καύσιμα. 
Ως πρώτες ύλες για τη μονάδα της Jamtkraft 
χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο υπολείμμα-
τα πριονιστηρίων (50%), αλλά και πρωτογενή 
δασικά προϊόντα (30%), βιομηχανική ξυλεία 
(20%) και τύρφη (10%). 
Με άλλα λόγια, υπολείμματα που σε άλλες πε-
ριοχές του κόσμου αντιμετωπίζονται σαν σκου-
πίδια, στο Γιαμτλαντ αξιοποιούνται ως πολύτι-
μος πόρος, με υψηλή ζήτηση στην αγορά. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Σουηδικού Συν-
δέσμου Βιοενέργειας (Svebio), για κάθε μία 
τεραβατώρα (TWh) παραγόμενης βιοενέργειας 
δημιουργούνται 200-300 θέσεις εργασίας…

Φωτογραφία από την ιστοσελίδα του έργου REN 
REn. Σε άλλες περιοχές του κόσμου, τα εικονιζόμενα 
δασικά «προϊόντα» αντιμετωπίζονται σαν σκουπίδια. 
Στη Σουηδία αποτελούν πλέον πολύτιμο πόρο, με 
υψηλή ζήτηση στην αγορά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
του Σουηδικού Συνδέσμου Βιοενέργειας, για κάθε 
μία τεραβατώρα (TWh) παραγόμενης βιοενέργειας 
δημιουργούνται 200-300 θέσεις εργασίας…

…και δωρεάν πάρκινγκ για «πράσινα» αυτο-
κίνητα
Το Γιάμτλαντ, όμως, δεν σταμάτησε εδώ, αλλά 
προχώρησε σε μία ακόμη πρωτοβουλία καθη-
μερινής …χρήσης, που στόχο έχει να στρέψει 
περισσότερους πολίτες στα καθαρά καύσιμα.  
Πρόκειται για την προσφορά δωρεάν θέσεων 
στάθμευσης για τα «πράσινα» αυτοκίνητα, δη-
λαδή τα ηλεκτρικά ή τα υβριδικά. Στόχος της 
πρωτοβουλίας είναι να δοθούν κίνητρα για 
την αύξηση του «οικολογικού» στόλου οχημά-
των ιδιωτικής χρήσης. Μάλιστα, την εν λόγω 
πρωτοβουλία προτίθεται να «αντιγράψει» και 
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-
Θράκης, αρχής γενομένης από τους δήμους 
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Θέρμης. (Πε-
ρισσότερα για το έργο REN REN στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.renren-project.eu). n

ΔIKAIΩΣH 
OIKOΔOMIKOY 
ΣYNETAIPIΣMOY
THΣ ATTIKHΣ 
AΠO TO ΣτE 

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία προσφυγή 
του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων και Εργατοτεχνιτών Νομού Αττι-
κής ανοίγοντας επί της ουσίας το δρόμο για 
την αποζημίωση όσων αγόρασαν εκτάσεις σε 
επαγγελματικούς συνεταιρισμούς προτού τε-
θεί σε ισχύ το άρθρο 24 του Συντάγματος το 
οποίο απαγορεύει κάθε οργανωμένη οικιστική 
δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές.
Το Δημόσιο υποχρεούται να απαλλοτριώσει 
τις δασικές εκτάσεις που έχουν στην κατοχή 
τους οικοδομικοί συνεταιρισμοί ή να εγκρίνει 
την ανταλλαγή των εκτάσεων αυτών με άλλες, 
εφόσον οι επίμαχες εκτάσεις αποκτήθηκαν 
προ της ψήφισης του Συντάγματος του 1975 
και ξεκίνησε η διαδικασία ένταξή τους στο 
σχέδιο πόλης προ του 1979, χωρίς να ολοκλη-
ρωθεί. Εκ των υστέρων ψηφίστηκε άλλος νό-
μος (998/1979) που προβλέπει ότι τέτοιου εί-
δους εκτάσεις απαλλοτριώνονται αναγκαστικά 
υπέρ του Δημοσίου ή ανταλλάσσονται με ίσης 
αξίας δημόσιες εκτάσεις, ωστόσο το Δημόσιο 
δεν προχώρησε στην εφαρμογή του. 
Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν, ότι 
η διάταξη του δασικού νόμου που προβλέπει 
τη δυνατότητα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
δασών που ανήκουν σε οικοδομικούς συνεται-
ρισμούς ή την ανταλλαγή τους με εκτάσεις του 
Δημοσίου που περιλαμβάνονται σε οικιστική 
περιοχή, έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε πε-
ρίπτωση υπάρχει αδυναμία πολεοδόμησης, 
έστω και αν οφείλεται σε νομικούς λόγους, 
όπως είναι η συνταγματική απαγόρευση πολε-
οδόμησης. 
Το δικαστήριο στην απόφασή του έκανε δεκτό 
τον ισχυρισμό των προσφευγόντων ότι στους 
αγοραστές είχε δημιουργηθεί εύλογα η προσ-
δοκία πως η έκταση που αγόρασαν θα ήταν 
αξιοποιήσιμη. Οι σύμβουλοι Επικρατείας ανα-
πέμπουν την υπόθεση στο αρμόδιο υπουργείο 
για να προβεί στις νόμιμες ενέργειες. n

ΕΤΑΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  
Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
  

Μόνο μέσω Διαδικτύου και συγκεκριμένα από 
τον ιστοτόπο www.e-syntagografisi.gr, γίνε-
ται πλέον υποχρεωτικά η συνταγογράφηση για 
όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, συμπε-
ριλαμβανομένων των μηχανικών. Αν για κάποι-
ον λόγο υπάρχει πρόβλημα του συστήματος και 
συνεπώς αδυναμία ηλεκτρονικής συνταγογρά-
φησης –και μόνο σε αυτή την περίπτωση- η 
συνταγή θα συνταγογραφείται στα συνταγολό-
για του ΕΤΑΑ.
Ποιοι γιατροί έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονι-
κής συνταγογράφησης για το ΕΤΑΑ:

Α) Όλοι οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΤΑΑ. 
Όσοι απ΄αυτούς δεν είναι πιστοποιημένοι στην 
ΗΔΙΚΑ, θα πρέπει να πιστοποιηθούν
Β) Όλοι οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ
Γ) Όλοι οι ιατροί που δεν είναι συμβεβλημένοι 
και θέλουν να συνταγογραφούν για το ΕΤΑΑ, 
αρκεί να πιστοποιηθούν στην ΗΔΙΚΑ
Για να πιστοποιηθεί κάποιος στην ΗΔΙΚΑ, θα 
πρέπει να μπεί στο site: https://register.e-
syntagografisi.gr/ n



Τον αποκαλούν «ο Άγιος των φυλακών». Είναι 
αυτός που αποφυλάκισε περισσότερους από 
15.000 κρατουμένους καταβάλλοντας τέσσερα 
εκατομμύρια ευρώ. Ο πατέρας Γερβάσιος της 
Διακονίας Αποφυλάκισης Απόρων Κρατουμέ-
νων «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΗΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ» προ-
τάθηκε (μεταξύ άλλων κι από τον Πρόεδρο της 
Ελληνική Δημοκρατίας) για υποψήφιος για το 
βραβείο Νόμπελ Φιλανθρωπίας!
Γεννήθηκε το 1931 στα Αιμιλιανά Γρεβενών. Το 
1950 πέρασε στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ. 
Έγινε κληρικός και στη συνέχεια χειροτονήθη-
κε Αρχιμανδρίτης. Υπηρέτησε στις Μητροπό-
λεις Σιδηροκάστρου, Σερρών, Θεσσαλονίκης, 
Σερρών & Νιγρίτης και Κασσανδρείας. Το 1966 
ίδρυσε την Αδελφότητα «Η Οσία Ξένη» και το 
1978 συστάθηκε η «Διακονία Αποφυλακίσε-
ως Απόρων Κρατουμένων και Φυγοποίνων». 
Έχει επισκεφτεί όλες τις ελληνικές φυλακές 
και σωφρονιστικά καταστήματα σχεδόν σε όλο 
τον κόσμο. Ο αεικίνητος γέροντας έχει στήσει 
το «στρατηγείο» του στις εγκαταστάσεις της 
Αδελφότητας στην Περαία Θεσσαλονίκης. Κάθε 
μέρα δέχεται φαξ από αστυνομικά τμήματα και 
φυλακές. Τον ενημερώνουν για κάποιο άπορο 
κρατούμενο που δεν μπορεί να βγει καθώς αδυ-
νατεί να πληρώσει το χρηματικό πρόστιμο. Στη 
συνέντευξή του στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ μιλάει 
για το πώς λειτουργεί η Διακονία, από πού προ-
έρχονται οι πόροι της, με ποια κριτήρια γίνονται 
οι αποφυλακίσεις και τονίζει ότι η Διακονία 
αναζητεί... κτήτορα για τον πρώτο ναό που θα 
είναι αφιερωμένος στον ‘Αγιο Ληστή του Γολγο-
θά’, ο οποίος είναι και ο προστάτης της. 

n Ποιος ήταν ο στόχος της ίδρυσης της 
Διακονίας; Υπήρχε κενό της Πολιτείας στον 
συγκεκριμένο χώρο; 
Η Πολιτεία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο 
ανήκουν τα Σωφρονιστικά Καταστήματα, ασκεί το 
δικό της έργο. Εφαρμόζει τους νόμους του κράτους, 
πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για να ζούμε σε 
μια ασφαλή και ευνομούμενη κοινωνία. 
Η Διακονία μας όμως εφαρμόζει ένα νόμο 
αλλιώτικο. Εφαρμόζει το νόμο της αγάπης, ο 
οποίος βλέπει τον κάθε κρατούμενο σαν παιδί 
του Θεού, ανεξάρτητα από το αδίκημά του, το 
οποίο είναι θέμα της Πολιτείας. Σαν αδελφό, 
αφού όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού-
Πατέρα. Και ακόμη, σαν αδελφό του Χριστού, 
σύμφωνα με το δικό Του λόγο. Στην Ευαγγελική 
περικοπή που αναφέρεται στην ημέρα της 
παγκόσμιας κρίσης, ο Δικαιοκρίτης Χριστός 
θα ζυγίσει την αγάπη μας σε Κείνον με ζυγαριά 
την αγάπη μας στον πλησίον. Στον άρρωστο. 
Στον γυμνό. Στον πεινασμένο. Στον ξένο. Στον 
φυλακισμένο. Αν δείξουμε αγάπη σ’ αυτούς 
τους πάσχοντες συνανθρώπους μας, δείξαμε 

αγάπη στον ίδιο. Γιατί όλους τους ονομάζει 
αδελφούς του. «Εφ’ όσον εποιήσατε ενί 
τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί 
εποιήσατε». Με άλλα λόγια, ό,τι καλό κάνουμε 
με αγάπη στο συνάνθρωπό μας, το κάνουμε 
στον ίδιο το Χριστό. Πίσω από τον καθένα μας 
βρίσκεται ο ίδιος ο Χριστός «εν ετέρα μορφή». 
Ο Χριστός με άλλο πρόσωπο. Πάνω σ’ αυτό το 
πνεύμα του Ευαγγελίου βασίζεται και ο λόγος 
του αββά Απολλώ: «Είδες τον αδελφό σου; 
Είδες Κύριον το Θεό σου». 
Η όλη Διακονία μας, από το 1978 μέχρι σήμερα, 
35 συνεχή χρόνια, στηρίζεται πάνω σ’ αυτήν 
την περικοπή. Και πιο συγκεκριμένα, πάνω στο 
στίχο: «Εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με» 
(Ματθ. 25, 36). Για τον «φυλακισμένο» Χριστό 
στα πρόσωπα των κρατουμένων συστήσαμε τη 
Διακονία Αποφυλάκισης Απόρων Κρατουμένων 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΛΗΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ», με στόχο 
την ηθική, πνευματική και υλική συμπαράσταση 
του κάθε κρατουμένου, ώστε μέσα απ’ αυτήν 
να οδηγηθεί σε μια νέα αρχή στη ζωή του. Να 
κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Χωρίς τα λάθη του 
παρελθόντος. Μαζί με το Χριστό. Για να είναι 
ασφαλής στο εξής στην παραπέρα πορεία της 
ζωής του.    
  
n Πώς λειτουργεί η Διακονία; Με ποιον τρόπο 
έρχονται οι κρατούμενοι σε επαφή μαζί σας;  
Η Διακονία συνεργάζεται πάντοτε με τη 
Διεύθυνση και την Κοινωνική Υπηρεσία της 
κάθε Φυλακής. Με έγγραφό τους ζητούν την 
οικονομική μας συνδρομή για την εξόφληση 
δικαστικών εξόδων και μικροποινών 
απόρων κρατουμένων. Μετά την εξόφληση,  
αποστέλλουν τα σχετικά έγγραφα για τη 
διαχειριστική μας τακτοποίηση. Επειδή 
ανταποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε τους 
αίτημα, σε περιπτώσεις μικροποινών είμαστε, 
θα λέγαμε, η καταφυγή τους. Είμαστε πλέον 
συνεργάτες τους στο δύσκολο έργο τους. 
Συνεργάτες της αγάπης.
 
n Πόσους κρατουμένους έχετε μέχρι σήμερα 
αποφυλακίσει και πόσα χρήματα έχετε δώσει 
για τις αποφυλακίσεις;  
Μέχρι σήμερα έχουμε αποφυλακίσει 15.100 
άπορους μικροποινίτες κρατουμένους 
από 90 χώρες του κόσμου και καταβάλαμε 
στο Δημόσιο 4.050.000,00 ευρώ, προϊόν 
προαιρετικών συνδρομών φιλανθρώπων 
Ελλήνων, οι οποίοι έχουν γνωρίσει και έχουν 
εκτιμήσει την προσφορά της Διακονίας στο 
χώρο των Φυλακών. Άλλος από το υστέρημά 
του κι άλλος από το περίσσευμά του, στηρίζουν 
οικονομικά τη Διακονία, ώστε να ασκεί το έργο 
της αγάπης στον κρατούμενο χωρίς δυσκολία. 
Τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό. 

n Οι δωρεές των πιστών είναι τα μοναδικά σας 
έσοδα; Ποια ήταν η μεγαλύτερη χρηματική 
δωρεά και ποια η μικρότερη;     
Ναι. Τα μοναδικά. Και φυσικά, και η δική 
μας προσωπική εργασία στη Διακονία, που η 
άσκησή της απαιτεί πολύ χρόνο. Κανείς δεν 
πληρώνεται από τη Διακονία. Η νυχθημερόν 
εργασία μας επί 35 χρόνια είναι εθελοντική. 
Είναι προσφορά αγάπης. 
Η Εκκλησία της Ελλάδος έδωσε 30.000,00 
ευρώ. Ιδιώτες, μέχρι 5.000,00 ευρώ. Λίγοι 
αυτοί βέβαια. Οι μικρότερες συνδρομές είναι 
1, 30-2,00 και 3,00 ευρώ. 
 
n Ποια τα κριτήρια που θέλετε για την 
απελευθέρωση κρατουμένων; Σχετίζονται με 
τη θρησκεία τους;      
Το μοναδικό κριτήριο είναι να βεβαιώνεται 
από την Κοινωνική Υπηρεσία ότι είναι άπορος 
μικροποινίτης κρατούμενος. 
Η συνδρομή μας προσφέρεται σε κάθε 
κρατούμενο ανεξάρτητα από τη θρησκεία του, 
την καταγωγή του, τη γλώσσα του, τις πολιτικές 
του πεποιθήσεις. Στόχος είναι η πνευματική 
αποφυλάκιση του κρατουμένου, όταν πάρει 
το αποφυλακιστήριό του. Η αρχή μιας νέας 
ζωής, χωρίς τα λάθη του παρελθόντος που 
τον οδήγησαν στη φυλακή. Για το λόγο αυτό, ο 
αποφυλακιζόμενος παίρνει και μια επιστολή 
μας στο χέρι από την Κοινωνική Υπηρεσία 
με την οποία τον παροτρύνουμε σ’ αυτήν την 
αλλαγή. Η επιστολή αυτή έχει μεταφραστεί 
σε 20 διαφορετικές γλώσσες (π.χ. Κινέζικη, 
Αραβική, Ρωσική, Ισπανική, Αλβανική, 
Βουλγαρική, Τουρκική κ.λπ.).

n Σε ποιες χώρες έχετε ταξιδέψει προκειμένου 
να βρεθείτε κοντά στους φυλακισμένους;      
Η αγάπη του Χριστού δεν έχει σύνορα. 
Αγκαλιάζει όλον τον κόσμο, όπως συμβολικά 
το δηλώνουν τα απλωμένα του χέρια πάνω στο 
σταυρό. 
Διάκονοι της ασύνορης αυτής αγάπης του 
Χριστού κι εμείς, βγήκαμε έξω από τα σύνορα 
της Ελλάδος και επισκεφθήκαμε πολλές 
φυλακές ξένων χωρών, όπου μεταφέραμε 
το μήνυμα της αγάπης του Θεού για το κάθε 
πλάσμα του, όσο αμαρτωλό κι αν είναι, αν είναι. 
Κάποιος είπε τούτο τον παρήγορο λόγο: «Στην 
ψυχή και του πιο μεγάλου εγκληματία καίει 
πάντα η σπίθα της ανθρωπιάς». Αν αυτό το λέει 
άνθρωπος, άραγε πόσο μεγαλύτερη συμπάθεια 
και αγάπη και επιείκεια δεν θα έχει ο Θεός 
της αγάπης για τον πεσμένο άνθρωπο; Στα 
ίχνη της αγάπης του Θεού, επισκεφθήκαμε τις 
παρακάτω χώρες, εκτός από όλες τις Φυλακές 
της Ελλάδος: Αίγυπτο, Αλβανία, Βουλγαρία, 
Γαλλία, ΗΠΑ, Ιορδανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρο, 

“η Διακονία μας όμως 
εφαρμόζει ένα νόμο 

αλλιώτικο.  
Εφαρμόζει το νόμο  

της αγάπης,  
ο οποίος βλέπει τον κάθε 

κρατούμενο σαν παιδί 
του Θεού, ανεξάρτητα 

από το αδίκημά του,  
το οποίο είναι θέμα της 

Πολιτείας”

“μέχρι σήμερα  
έχουμε αποφυλακίσει 

15.100 άπορους  
μικροποινίτες  

κρατουμένους από 90 
χώρες του κόσμου  

και καταβάλαμε στο 
Δημόσιο 4.050.000,00 

ευρώ, προϊόν προαιρετι-
κών συνδρομών  

φιλανθρώπων Ελλήνων”

“κανείς δεν πληρώνεται 
από τη Διακονία.  

Η νυχθημερόν εργασία 
μας επί 35 χρόνια  
είναι εθελοντική.  

Είναι προσφορά αγάπης”

“η αγάπη του Χριστού  
δεν έχει σύνορα.  

Αγκαλιάζει  
όλον τον κόσμο,  

όπως συμβολικά  
το δηλώνουν  

τα απλωμένα του χέρια 
πάνω στο σταυρό”
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«Ο νόμος φυλακίζει. Η αγάπη αποφυλακίζει»
n Άγγελος Αγγελίδης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αρχιμανδρίτη 

πατ. Γερβάσιου Ραπτόπουλου



Μαδαγασκάρη, Ουκρανία, Πολωνία. Ρουμανία, 
Ρωσία. Και προσεχώς, Γεωργία. 

n Εκτός από τα χρήματα που δίνετε για τις 
αποφυλακίσεις, τι άλλου είδους βοήθεια 
παρέχετε στους κρατουμένους;      
Πολλά από τα είδη πρώτης ανάγκης που 
κάθε άνθρωπος χρειάζεται στην καθημερινή 
του ζωή: Φόρμες αθλητικές. Μπουφάν. 
Μπλούζες. Κάλτσες. Πετσέτες. Εσώρουχα. 
Αθλητικά παπούτσια. Παντόφλες. Είδη 
ατομικού καθαρισμού. Τηλεκάρτες. Βιβλία. 
Γραφική ύλη. Και τελευταία, κουβέρτες και 
πετρέλαιο θέρμανσης σε κάποιες φυλακές, 
μετά από παράκλησή τους, καθώς και τα 
χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά γεύματά τους. 
Η κρίση δημιούργησε καινούριες ανάγκες.  

n Μετά από 35 χρόνια διακονίας, πώς 
αισθάνεστε που οι κρατούμενοι σας 
αποκαλούν «Ο άγιος των φυλακών»;      
Ο χαρακτηρισμός δεν είναι των κρατουμένων, 
αλλά των δημοσιογράφων. Για τους 
κρατουμένους είμαι «ο καλός παπάς» που τους 
αγαπά έμπρακτα χωρίς να του το ζητήσουν.
 
n Μπορείτε να αναφέρετε δυο χαρακτη-
ριστικές ιστορίες κρατουμένων, οι οποίοι 
βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα της φυλακής 
για μικροαδικήματα;      
Γέροντας 80 ετών, μικροπωλητής, που πουλούσε 
ρίγανη χωρίς άδεια. Εδώ στη Θεσ/νίκη.
Πατέρας έξι παιδιών, τυφλός, στη Δράμα, 
πουλούσε κουλούρια χωρίς άδεια. 
Αυτό είναι παράνομο. Και ο νόμος ορίζει 
φυλακή. Και φυλακίστηκαν. Η αγάπη όμως 
τους αποφυλάκισε. 
Αυτό γίνεται εδώ.
Ο νόμος φυλακίζει. Η αγάπη αποφυλακίζει.
  
n Έχετε βραβευτεί πολλές φορές από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα Σωφρονιστικά 
Ιδρύματα. Επίσης, έχετε τιμηθεί από την 
Ακαδημία Αθηνών και από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Ποια είναι για εσάς η 
μεγαλύτερη δικαίωση και αναγνώριση;      
Το ότι προσπαθούμε να κάνουμε το χρέος της 
αγάπης προς αυτόν τον πάσχοντα συνάνθρωπό 
μας, τον κρατούμενο, τον κοινωνικά απαξιωμένο 
και περιθωριοποιημένο «εντός των τειχών» 
μιας κρύας φυλακής. Τον ξεχασμένο από όλους. 
Και, πολλές φορές, και από τους ίδιους τους 
δικούς του. Ένας κρατούμενος μας έγραψε: 
«Όταν ήμουν έξω στον κόσμο ελεύθερος, είχα 
1003 φίλους. Τώρα μου έμειναν μόνο τρεις: Ο 
Γιώργος. Ο Γιάννης. Και η Φεβρωνία. Τα τρία 
μου παιδιά»! 
Αυτή καθαυτή η Διακονία είναι η χαρά μας 

και το πλήρωμα της ζωής μας. Αγαπούμε τον 
κρατούμενο, κι αυτό μας φτάνει. Τον αγαπούμε 
χωρίς υστεροβουλία. Χωρίς αντάλλαγμα. Κι 
έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη.

n Ζούμε τις Άγιες ημέρες του Πάσχα. Ποιο 
είναι το μήνυμα αυτών των ημέρων;      
«Η ζωή μας είναι σύντομη. Ας βιαστούμε να 
κάνουμε το καλό στον κόσμο». Όπως το έκανε 
και Εκείνος. Ο Εσταυρωμένος. Ο Μάρτυρας 
της αγάπης, ο οποίος «διήλθεν ευεργετών και 
ιώμενος πάντας». Όλους. Χωρίς εξαίρεση. Και 
χωρίς διάκριση. Και φίλους. Και εχθρούς. Κι 
ας φτάσουμε όλοι οι Έλληνες μέσα από τη 
μετάνοια και την αλλαγή της ζωής μας, στην 
πνευματική ανάσταση. Στην αληθινή ανάσταση. 
Στην ανάσταση νέας ζωής.
Ας μη ξεχνούμε ότι η αμαρτία, η διαφθορά, μας 
έφερε εδώ που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε 
μια τραγική κατάσταση, όπου όχι μόνο πεινάμε 
αλλά και αυτοκτονούμε. Χιλιάδες Έλληνες 
έχουν αυτοκτονήσει. Η απόγνωση πάντα είναι 
κακός σύμβουλος.  
Ας επιστρέψουμε στο δρόμο του Θεού. Ας 
ξαναβρούμε τις χαμένες μας αρετές. Γιατί 
«χωρίς το Θεό, όλα επιτρέπονται». Με το 
Θεό όμως επιτρέπεται μόνον η αγάπη. Μόνον 
η αρετή. Και μόνον η ελπίδα. Η ελπίδα στην 
αγάπη Του και στην πρόνοιά Του για μας.    

n Πρόσφατα, ο Άγιος Ληστής του Γολγοθά 
επελέγη ως προστάτης της Διακονίας. Ποιος 
ήταν ο λόγος που επελέγη ο συγκεκριμένος 
άγιος;      
Αναζητούσαμε έναν άγιο, ο οποίος θα δικαίωνε 
την αποστολή του Χριστού στον κόσμο. Γιατί 
ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, για να καλέσει 
«αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». «Ήλθε ζητήσαι 
και σώσαι το απολωλός». Τον Ματθαίο. Τον 
Ζακχαίο. Τη Σαμαρείτισσα. Τη μοιχαλίδα. Τον 
εκ δεξιών Του επί του σταυρού «επίσημον» για 
τα πολλά του εγκλήματα ληστή. Το τελευταίο 
«θύμα» της θεϊκής Του αγάπης λίγο πριν 
εκπνεύσει πάνω στο σταυρό. Αυτόν επιλέξαμε 
ως προστάτη της Διακονίας μας γιατί, παρά 
την αθλιότητα της ζωής του που τον οδήγησε 
στο σταυρικό θάνατο, μέσα στην καρδιά του 
διατηρούσε σπίθα ανθρωπιάς. Κι όταν βρέθηκε 
δίπλα στον Μεγάλο Αθώο Κατάδικο, «ήλθε εις 
εαυτόν» σαν τον άσωτο υιό της παραβολής 
και, με ολόψυχη μετάνοια και συναίσθηση 
της ενοχής του, ζήτησε άφεση αμαρτιών με 
την περίφημη εκείνη σωτήρια προσευχή: 
«Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη 
βασιλεία σου» (Λουκ. 23, 42). Και ο Σωτήρας 
Χριστός τον δικαίωσε για τη μετάνοιά του. 
«Σήμερον μετ’ εμού έση εν τω παραδείσω», 
του είπε. Και είναι ο πρώην αυτός μεγάλος 

αμαρτωλός ο πρώτος ένοικος της βασιλείας 
του Θεού, έτσι όπως το διαβεβαίωσε ο ίδιος 
ο Χριστός: Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον 
παράδεισο. Για τη δημόσια εξομολόγησή 
σου. Για τη μετάνοιά σου. Για τη θερμή σου 
προσευχή και τη λαχτάρα σου για την αιώνια 
ζωή σου μαζί μου. 
Αυτόν καθιερώσαμε ως προστάτη Άγιο της 
Διακονίας μας. «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΗΣΤΗΣ ΤΟΥ 
ΓΟΛΓΟΘΑ». Για να διακηρύττει η Διακονία 
μας σε κάθε άνθρωπο και όχι μόνο στον 
κρατούμενο, ότι και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός 
θα έχει θέση στη βασιλεία του Θεού αν 
μετανοήσει ειλικρινά και αλλάξει τρόπο ζωής. 
Παράδειγμα, ο ληστής του Γολγοθά. Ο άδικος 
έγινε δίκαιος. Και ο αμαρτωλός, άγιος. «Τα 
πόδια του δεν λέρωσαν τον Παράδεισο. Γιατί 
ήταν πόδια που περπάτησαν το δρόμο της 
μετανοίας». 
Γράφει ο ιερός Αυγουστίνος: «Ο ένας ληστής 
χάθηκε. Μην επαναπαύεστε. Ο άλλος ληστής 
σώθηκε. Μην αποθαρρύνεστε»! Είναι ο λόγος 
του μια προτροπή κατάλληλη για όλους. Θα 
βρούμε τον εαυτό μας ή στον ένα ή στον άλλο 
ληστή. Ή στον χαμένο ή στον σεσωσμένο. Αυτό 
εξαρτάται από μας. Από το πώς αξιοποιούμε 
τις ευκαιρίες που μας δίνονται. 
Και κάτι ακόμη:
Όνειρό μας είναι εδώ, στην έδρα της Διακονίας 
μας, στην Ορθόδοξη Μοναστική Κοινοβιακή 
Αδελφότητα «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», να ανεγείρουμε 
μικρό Βυζαντινό Ι. Ναό επ’ ονόματι του 
Αγίου Ληστή του Γολγοθά. Επειδή όμως τα 
οικονομικά μας είναι πενιχρά, αδυνατούμε 
να υλοποιήσουμε το όνειρο. Για το λόγο αυτό, 
ζητείται κτίτορας για τον Ι. Ν. Αγίου Ληστή 
του Γολγοθά. Άραγε ποιον θα φωτίσει ο Άγιός 
μας, για να γίνει κτίτορας του πρώτου Ιερού 
Ναού του σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την 
Ορθοδοξία μας;

“για τους κρατουμένους 
είμαι «ο καλός παπάς» 
που τους αγαπά  
έμπρακτα χωρίς  
να του το ζητήσουν”

“αγαπούμε τον  
κρατούμενο, κι αυτό  
μας φτάνει.  
Τον αγαπούμε χωρίς 
υστεροβουλία.  
Χωρίς αντάλλαγμα.  
Κι έχουμε τη συνείδησή 
μας ήσυχη”

“ας επιστρέψουμε  
στο δρόμο του Θεού.  
Ας ξαναβρούμε  
τις χαμένες μας αρετές.  
Γιατί «χωρίς το Θεό,  
όλα επιτρέπονται».  
Με το Θεό όμως  
επιτρέπεται μόνον  
η αγάπη”

“ζητείται κτήτορας  
για τον Ι. Ν. Αγίου Ληστή  
του Γολγοθά.  
Άραγε ποιον θα φωτίσει 
ο Άγιός μας, για να γίνει 
κτήτορας του πρώτου 
Ιερού Ναού του σε όλη 
την Ελλάδα και σε όλη 
την Ορθοδοξία μας;”
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AΠOTEΛEΣMATIKH 
ΠAPEMBAΣH 
EPΓOΛHΠTΩN ΣTO N/Σ 
ΓIA TA ΔHMOΣIA EPΓA 
 

Όπως τονίζεται στην κοινή επιστολή, οι προω-
θούμενες ρυθμίσεις, που εντάχθηκαν στο πο-
λυνομοσχέδιο «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων», δεν 
αποτέλεσαν αντικείμενο διαλόγου με τους πα-
ραγωγικούς φορείς της χώρας, οι οποίοι αιφ-
νιδιάστηκαν από την κατάθεσή τους στη Βουλή. 
Οι προωθούμενες ρυθμίσεις χαρακτηρίζονται 
αποσπασματικές και φωτογραφικές και οι ερ-
γοληπτικές οργανώσεις  θεωρούν ότι περισσό-
τερα προβλήματα θα δημιουργήσουν παρά θα 
διευκολύνουν την ομαλή παραγωγή των δημο-
σίων έργων. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα 
έπρεπε  να αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου 
και επεξεργασίας από τη νέα Κυβέρνηση που 
θα προκύψει μετά τις εκλογές, καθώς κανένας 
σοβαρός λόγος δεν συντρέχει για την επείγουσα 
αναγκαιότητα της εσπευσμένης ψήφισης όλων 
αυτών των ρυθμίσεων  τη δεδομένη στιγμή, με 
διαδικασίες που ευτελίζουν το Ελληνικό Κοινο-
βούλιο και τους βουλευτές. Ο κατασκευαστικός 
κλάδος, καταλήγουν, έχει ανάγκη από σταθερό 
και διαφανές πλαίσιο, και όχι να δέχεται αιφνι-
διασμούς και αναίτια αναστάτωση.
Δύο μέρες μετά την έκτακτη συνεδρίαση του 
οργάνου, οι πρόεδροι των πέντε οργανώσεων 
εργοληπτών δημοσίων έργων συναντήθηκε 
με τον υπουργό Υποδομών Μάκη Βορίδη. Η 
συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα και κατά τη 
διάρκειά της συμφωνήθηκε η βελτίωση άρ-
θρων του πολυνομοσχεδίου αναφορικά με τα 
Δημόσια Έργα. n
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επίβλεψης από άλλο μηχανικό. Έγινε έλεγχος 
της στατικότητας του κτιρίου με ταυτόχρονη 
λήψη σκυροδέματος από αναγνωρισμένο εργα-
στήριο για τον έλεγχο της ποιότητάς του.
Ο έλεγχος διαπίστωσε  έντονες ρωγμές στην 
πλάκα του ισογείου και ταυτόχρονη βύθισή της, 
που γινόταν εντονότερη στο κέντρο της κατα-
σκευής. Κατόπιν διενέργειας εργαστηριακού 
ελέγχου του κτιρίου, με τη λήψη πυρήνων στην 
πλάκα ισογείου και στη θεμελίωση αποδείχθη-
κε ότι η κατηγορία σκυροδέματος που χρησιμο-
ποιήθηκε ήταν τρεις και δύο φορές αντίστοιχα 
κατηγορίες κάτω του προβλεπόμενου, απαγο-
ρευτικό σύμφωνα με τον κανονισμό σκυροδέ-
ματος για αντισεισμικές κατασκευές. Επιπλέον 
παρότι στην αιτιολογική έκθεση παραίτησης 
του μηχανικού αναφερόταν ότι κατασκευαστι-
κές ατέλειες στα τελειώματα της τοιχοποιίας 
οφείλονται στην έλλειψη επικοινωνίας με τον 
εργολάβο και τη μη σφράγιση του αρμού με τη 
χρήση αφρού, σύμφωνα με την κρίση του πραγ-
ματογνώμονα πολιτικού μηχανικού, ο οποίος 
συνέταξε την τεχνική έκθεση, οι κατασκευαστι-
κές ατέλειες προκλήθηκαν από τη συνεχή βύ-
θιση της πλάκας του ισογείου που είναι η κύρια 
πηγή προβλημάτων στην κατασκευή. Ο ιδιοκτή-
της μήνυσε τον επιβλέποντα μηχανικό και ζητά 
δικαστικά την ανακατασκευή –όχι επισκευή της 
κατοικίας του- ως επικίνδυνη να κατοικηθεί..
Επειδή από την τεχνική έκθεση προέκυψαν 
πολύ σοβαρά θέματα, ζητήθηκε από τον εγκα-
λούντα να προσκομίσει στο Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο γνωμοδότηση από την Πολεοδομία για  
το αν όντως η κατασκευή της ανεγειρόμενης 
κατοικίας του είναι επικίνδυνη-ακατάλληλη για 
κατοίκηση. Επίσης θεωρήθηκε απαραίτητο στη 
συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου που 
θα συζητηθεί η υπόθεση να κληθούν οι δύο μη-
χανικοί «πραγματογνώμονες» και να καταθέ-
σουν σαν μάρτυρες στην υπόθεση, όπως και να 
δώσουν τη μαρτυρία τους  ο χωματουργός και ο 
μάστορας-μπετατζής του έργου.  
Η απάντηση της πολεοδομίας ήταν ότι δεν δια-
θέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να διενερ-
γήσει ενδελεχή έλεγχο και ότι η διαδικασία που 
ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις είναι ο 
ορισμός πραγματογνώμονα ο οποίος θα κάνει 
ακριβή έλεγχο και θα παραδώσει την ανάλογη 
γνωμάτευση. 
Οπότε το Πειθαρχικό Συμβούλιο για  να διαπι-
στώσει τη σοβαρότητα του προβλήματος και τις 
ενδεχόμενες ευθύνες του εγκαλούμενου επι-
βλέποντα  μηχανικού ζήτησε από τον εγκαλού-
ντα  να προσκομιστεί μελέτη – έκθεση για έλεγ-
χο της στατικής επάρκειας του κτίσματος υπο-
γεγραμμένη από δύο πολιτικούς μηχανικού,ς η 
οποία και προσκομίσθηκε. 
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι η 
συγκεκριμένη τεχνική έκθεση είναι ακριβώς η 
ίδια με την τεχνική έκθεση που προσκόμισε και 
κατέθεσε ο εγκαλών, όταν αρχικά κλήθηκε για 
να ενημερώσει την εισηγήτρια αναλυτικά σχετι-
κά με την καταγγελία του, με την αφαίρεση χον-
δρικού υπολογισμού αξίας ανακατασκευής του 
κτίσματος, που επίσης είχε αρχικά εκπονηθεί 
από τους μηχανικούς και δοθεί στον ιδιοκτήτη. 
Από την έκθεση αυτή διαπιστώθηκε ότι δεν προ-
κύπτει συμπέρασμα ακαταλληλότητας και μη 
κατοικισιμότητας του κτίσματος παρά γίνονται 
μόνο επισημάνσεις που είναι καθαρά υποκειμε-
νικές και μπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλμένα 
συμπεράσματα, πράγμα που τονίσθηκε έντονα 

στους παρευρισκόμενους μηχανικούς.
Από την αμέλεια ιδιοκτήτη και μηχανικού επι-
βλέποντα, προέκυψαν περιορισμένες ζημιές -
από καθίζηση της μπαζόπλακας που οφείλεται 
σε κακή επιχωμάτωση- οι οποίες φαίνεται ότι 
μπορεί  να αποκατασταθούν Για την κακή ποιό-
τητα της εργασίας επιχωμάτωσης ευθύνες έχει 
και ο ιδιοκτήτης ο οποίος πληρώνει τα υλικά 
και με την ευθύνη του οποίου έγινε η επιχωμά-
τωση και όφειλε να ειδοποιήσει το μηχανικό, 
αλλά και ο μηχανικός ο οποίος δεν παρέστη, 
αλλά και δεν έλεγξε στη συνέχεια ο ίδιος την 
καλή εκτέλεση της εργασίας αυτής. Συνεπώς 
επέδειξε αμέλεια στα καθηκόντων του κατά 
την επίβλεψη και τού επιβάλλεται κατά πλει-
οψηφία ποινή επίπληξης και η καταβολή των 
εξόδων πειθαρχικής διαδικασίας 

n ΑΠΟΦΑΣΗ 335
Πολιτικός μηχανικός εναντίον αρχιτέκτονα 
για υπόθεση άδειας κατεδάφισης καπναποθή-
κης
Μηχανικός κατέθεσε καταγγελία κατά  αρχιτέ-
κτονα μηχανικού.  Ζητά την πειθαρχική δίωξή 
του κατά παράβαση του επαγγελματικού κώ-
δικα των μηχανικών Συγκεκριμένα σε ένορκη 
βεβαίωση σε συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης 
κι ενώ απέκρυψε το πλήθος των εργασιών που 
εκτέλεσε (ο εγκαλών και η μελετητική ομάδα 
που συγκρότησε) για τον κοινό τους εργοδότη, 
βεβαιώνει ψευδώς ότι κανείς άλλος εκτός από 
αυτόν δεν επιλήφθηκε της έκδοσης άδειας κα-
τεδάφισης καπναποθήκης, ενώ στην πραγμα-
τικότητα και μετά από συμφωνία του εγκαλού-
ντος με τον εργοδότη τους, απλώς υπέγραψε την 
άδεια κατεδάφισης της καπναποθήκης, χωρίς 
είτε να παραστεί σε οποιαδήποτε αρμόδια υπη-
ρεσία που απαιτούνταν γι’ αυτό, όπως πολεοδο-
μικό γραφείο Ευόσμου, Συμβούλιο ΕΠΑΕ, 16η 
Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, είτε να προβεί 
στην αποτύπωση των χώρων του κτιρίου και στη 
σύνταξη των στοιχείων της μελέτης, οι οποί-
ες εργασίες παραμένουν στον εγκαλούντα ως 
πνευματική ιδιοκτησία.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο διαπιστώνει τα παρα-
κάτω:
Η συμπεριφορά του εγκαλούμενου είναι αντί-
θετη προς τον Κώδικα Δεοντολογίας γιατί ισχυ-
ρίστηκε ότι ήταν δική του εργασία η μελέτη 
και οι ενέργειες διεκπεραίωσης φακέλων σε 
υπηρεσίες, ενώ αποδεδειγμένα είχε λάβει και 
χρησιμοποίησε τα σχέδια και τη δουλειά που 
έκανε άλλος συνάδελφος μηχανικός, είχε γνώ-
ση ότι υφίστατο απαίτηση αμοιβής συναδέλφου 
ασχοληθέντος προηγουμένως επί του αυτού 
αντικειμένου. Επίσης δεν υπήρχε έγγραφη 
άδεια του συναδέλφου του, αλλά ούτε και νό-
μιμη αποχώρηση αυτού από τη συγκεκριμένη 
εργασία. Προέβη σε κριτική προς το συνάδελφό 
του χωρίς να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. 
Κάλυψε με την υπογραφή του έτερα πρόσωπα, 
φύσει και θέση αναρμόδια για την εκτέλεση 
ορισμένης τεχνικής εργασίας, στην περίπτωση 
που δεχτούμε ότι, όπως ισχυρίστηκε, τα μέτρα 
ασφαλείας στην τεχνική έκθεση τα συνέτα-
ξε η γραμματέας της εταιρίας που εργάζονταν 
ως μισθωτός. Οι ισχυρισμοί του και η συμπε-
ριφορά του δεν συνέβαλαν στη διαφώτιση του 
εντολέα του για να κατανοήσει ορθώς τη φύση 
και την πραγματική θέση της ανατιθέμενης σε 
αυτόν εργασία και το τι πραγματικά ο ίδιος ως 
μηχανικός έκανε, μη επιτρέποντας τη δημιουρ-
γία  μιας πεπλανημένης άποψης για την εργασία 

του συναδέλφου του. Εξάλλου όφειλε να ενη-
μερώσει τον εντολέα του, ότι δεν γνώριζε, αλλά 
και ότι δεν είχε τα απαραίτητα λογισμικά για την 
εκτέλεση των μελετών που του ανατέθηκαν και 
βασίστηκε προς τούτο σε φοιτητή για εργασίες 
που ο ίδιος δεν μπορούσε να εκτελέσει. Επίσης, 
επισημαίνεται ότι η στάση του εγκαλουμένου 
πέραν των αντιδεοντολογικών και αντισυναδελ-
φικών συμπεριφορών μπορεί να οδηγήσει τον 
εγκαλούντα σε δικαστικές περιπέτειες τόσο σε 
αστικά όσο και σε ποινικά δικαστήρια. 
Ο εγκαλούμενος παρόλο που αποδέχτηκε στην 
διαδικασία ότι όλα τα στοιχεία της μελέτης κα-
τεδάφισης και οι απαραίτητες εγκρίσεις δεν 
εκπονήθηκαν από τον ίδιο αλλά από τον εγκα-
λούμενο μηχανικό  και την ομάδα του, διατηρεί-
ται επιβαρυντικά η ένορκη κατάθεσή του στην 
οποία χωρίς να έχει πλήρη άποψη για τα θέματα 
κατέθεσε λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία με κίν-
δυνο να βλάψει τον αντίδικο της εταιρίας στην 
οποία εργάζονταν. 
Το Πειθαρχικό Συμβουλίου αποφασίζει ομό-
φωνα την επιβολή της ποινής της επίπληξης 
στον εγκαλούμενο μηχανικό και των εξόδων 
της πειθαρχικής διαδικασίας n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

(electrial automotive mechanical 
engineering), software developers 
(java PHP SAP NET C / C++ / CFax: 
iphone Oracle), design engineers 
(CatiaV5 ProEngineer SolidWorks 
Siemens NX Inventor Eplan) από γνω-
στές επιχειρήσεις στην Γερμανία, Αυ-
στρία και Ελβετία. Βιογραφικό email: 
phoenix-gir-greece@email.de, Τηλ 
0049 1775407836, Πληροφορίες στο 
www.phoenix-gir.com/jobs-career-
advices/. Υπόψη κα Ντούφα Χριστίνα. 
Μηχανικός Προγραμματιστής με 
εμπειρία στην ανάπτυξη web εφαρ-
μογών (Php mysql, HTML5 javascript, 
query, ajax). Γνώση Αγγλικών, βάσεις 
δεδομένων, Photoshop, επιθυμητή. 
Τηλ 2311 999955. 
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 εταιρεία μελετών 
με έδρα τη Κηφισιά Θεσσαλονίκης. 
Ηλικία έως 30 ετών. Γνώση σε περι-
βαλλοντικές μελέτες, μελέτες πρα-
τηρίων – πρατηρίων. Άριστη γνώση 
διαδικτύου και χειρισμού website. Βι-
ογραφικό email: info@elgek.com.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό 
γραφείο για εσωτερικός συνεργά-
της. Τηλ. 2310 254437, 2310 279100, 
email: tech.grafeio@gmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός νέος από τεχνι-
κή κατασκευαστική επιχείρηση στη 
Θεσσαλονίκη. Μικρή εμπειρία επιθυ-
μητή. Τηλ και Fax 2310 264131. 
Πολιτικός Μηχανικός για εσωτερικός 
συνεργάτης σε τεχνικό γραφείο. Γνώση 
Γ.Ο.Κ., CAD, φωτορεαλισμό. Βιογραφι-
κό email: ankirit@hotmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός από ανώνυμη 
τεχνικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. 
Με εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτι-
κά έργα – διαγωνισμούς. Βιογραφικό 
Fax 2310 681461, email: sec@dionsa.
com. 
Τοπογράφος Μηχανικός για εργοδη-
γός, για έργο εντός Θεσσαλονίκης. Τηλ 
2310 887340, Fax 2310 888011, email: 
ikoukbio@yahoo.gr. 
Test Engineer based in Amsterdam, 
Code: GRC / 5444, Qualifications: 
Bachelor or Master Degree in 
electronics engineering, applied 
physics, mechanical engineering 
or aerospace engineering with 1 - 3 
years of experience. (Background in 
mechatronics would be ideal) Past 
working experience preferably in a 
high-tech production environment, 
e.g. electronics, ict hardware, aircraft 
construction, precision engineering 
or maintenance. Affinity with both 
testing as well as assembling is 
necessary. Testing of high tech 
machines. Anna Agelidou, Consultant, 
14 Konstantinou Karamanli Ave., 
Thessaloniki 54 638 Greece, Τηλ: +30 
2310 230 240.
Superintendent Engineer based in 
Rotterdam, the Netherlands. Code: 
GRC / 5446.  Job Description:  Providing 
technical service and troubleshooting 
for its engines on seagoing vessels, 
and giving technical advice in form of 
follow-up to previously visited vessels 
as well as engine related support 
to company’s clients. Extensive 

travelling abroad The core business 
includes: Trucks, Diesel Engines, 
Turbo Machines and Industrial 
Services. Frequent travelling out 
of the Benelux Qualifications: A 
qualified marine engineer with 
at least 5 years experience and 
excellent knowledge of: • two stroke 
and/or • four stroke engines and/ or 
• Electronic and pneumatic systems. 
Fluent spoken and written English 
skills are required, as well as being 
a strong Team player and the ability 
to travel at short notice. Skills: Highly 
motivated person with excellent 
communication skills. Ability to work 
under pressure. Annual Wage: Max 
60000 €. Anna Agelidou, Consultant, 
14 Konstantinou Karamanli Ave., 
Thessaloniki 54 638 Greece, Τηλ: +30 
2310 230 240.

B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αρχιτέκτων Γνώση AutoCAD 2D, 3D 
για συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γρα-
φείο, εταιρεία. Τηλ 690 8720544.
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ 
τάξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης 
στην κατηγορία 7, για συνεργασία ή 
για στελέχωση μελετητικής εταιρείας. 
Τηλ 697 7466374, email: mmadim@
otenet.gr. 
Αρχιτέκτων με 6ετή εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέ-
ρεια στην σύνθεση. Γνώση Αγγλικών, 
Ιταλικών, Γ.Ο.Κ., AutoCAD (2D - 3D), 
Photoshop, 3d Studio Max, Illustrator, 
για συνεργασία με κατασκευαστικές 
εταιρείες και μελετητικά γραφεία. Τηλ 
2310 325445, 697 3837826, email: 
eirinitrypsian i @hotmail.com. 
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2007, μεταπτυ-
χιακό Πολεοδομία – Χωροταξία (ΕΜΠ). 
4ετή προϋπηρεσία, έκδοση οικοδομι-
κών αδειών. Γνώση Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, 
Ιταλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 
ArchiCAD, Revit, 3dsMax, Vray, 
Photoshop, Vectorworks, για συνερ-
γασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, τε-
χνικό γραφείο  ή τεχνική εταιρεία. Τηλ 
697 3216482, email: gellyvordoni@
gmail.com.
Αρχιτέκτων εμπειρία σε σύνθεση για 
κατοικίες, καταστήματα, σε θέματα 
ξύλινων, μεταλλικών κατασκευών, δι-
ατηρητέων κτιρίων, σε εσωτερική δια-
κόσμηση, σε βιοκλιματικά συστήματα. 
Γνώση Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, Γαλλικών, Ιτα-
λικών, 2D - 3D, AutoCAD, ArchiCAD, 
Rhino, (Gh), Corel, Photoshop, (render 
Artlantis - VRay), Html, για συνεργα-
σία σε τεχνικά γραφεία  και σε μελε-
τητικές εταιρείες,  κατασκευαστικές 
εταιρείες. Τηλ 693 8882368, email: 
FanisAnastasiadis@gmail.com.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, Msc, 
μέλος ΤΕΕ 2008, με εμπειρία στην 
διαχείριση και επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων, για συνεργασία. Τηλ 693 
6171032, email: kyrxatziv@teemail.
gr. 
Μηχανικός Περιβάλλοντος, κάτοχος 
27Α, με 3ετή εμπειρία στη διαχείριση 
και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων και εμπειρία σε μετεωρολογικές 
και ατμοσφαιρικές μετρήσεις, για συ-
νεργασία στην περιοχή της Θεσσαλονί-
κης και της Θράκης. Τηλ 694 4575848,  
email: christianapol@gmail.com. 
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1996, με 
ειδίκευση στην ενέργεια και το περι-

βάλλον . Γνώση Αγγλικών, Γερμανι-
κών, Γαλλικών. για εργασία σε τεχνική 
εταιρεία , τεχνικό γραφείο. Τηλ 2310 
272211.
Μηχανολόγος Ενεργειακός Επιθεω-
ρητής, εμπειρία σε θέματα Ενεργει-
ακών Επιθεωρήσεων, μελετών Η/Μ 
και μελετών  Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), για συνεργασία. Τηλ 
693 8881800.
Μηχανολόγος με πολυετή εμπει-
ρία στη βιομηχανία. Γνώση Τεχνικού 
Ασφαλείας, Συμβούλου Διαχείρισης 
Ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001, 
ΜΕΚ Α’ ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυ-
λικά υπό πίεση, βιομηχανικά – ενερ-
γειακά, για συνεργασία. Τηλ 23920 
64751, 693 6393229, email: dkoptsis@
teemail.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Β’ οικοδομικά, Α’ οδοποιία βιομηχανι-
κά – ενεργειακά, υδραυλικά, λιμενικά, 
για εργασία ή για στελέχωση εταιρεί-
ας. Τηλ 697 67060003. 
Πολιτικός Μηχανικός με μελετητικό 
πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 8 Στα-
τικά και στην κατηγορία 7 Υδραυλικά, 
για συνεργασία ή για στελέχωση μελε-
τητικής εταιρείας. Τηλ 693 9475481. 
Πολιτικός Μηχανικός, εμπειρία στα 
δημοσία έργα με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οι-
κοδομικά, Β’ οδοποιία βιομηχανικά 
– ενεργειακά, Α’ υδραυλικά, λιμενικά, 
για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 2310 
304119, 694 6285477. 
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ) / (ΕΔΕ) 
30ετή εμπειρία στην έκδοση οικοδο-
μικών αδειών, νομιμοποιήσεις αυθαι-
ρέτων, ενεργειακές μελέτες, τοπογρα-
φικές εργασίες, επιβλέψεις εργασιών 
με επισταμένη επίβλεψη, για εργασία 
ως εργοταξιακός για την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό. Τηλ 697 4428152. 
Πολιτικός Μηχανικός (γυναίκα) με 
13ετή εμπειρία στα Δημοσία Έργα (σύ-
νταξη λογαριασμών, ανακεφαλαιωτι-
κών πινάκων, ΠΚΝΤΜ, ΠΠΑΕ, νομικής 
παρακολούθηση έργων), 5έτη προϋπη-
ρεσία στο Δημόσιο. Γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, FESPA, για 
εργασία σε τεχνικό γραφείο. Τηλ 697 
7589309, email: etsiota@yahoo.com. 
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 οι-
κοδομικών αδειών, για εκπόνηση το-
πογραφικών εργασιών (τακτοποίηση 
αυθαιρέτων, συμβολαιογραφικές πρά-
ξεις, βεβαιώσεις) για συνεργασία με 
Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες. 
Τηλ 697 9775833, 697 8246829. 
Χημικός Μηχανικός με μελετητικό 
πτυχίο Τάξης Α’ στις κατηγορίες 18 
(χημικοτεχνικές μελέτες), 27 (περι-
βαλλοντικές μελέτες,), για συνεργα-
σία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ: 694 
5177005 και e-mail: vgb.syn@gmail.
com. 

Αρχιτεκτόνισσα ηλικίας 25 έως 30 
ετών, για συνεργασία από τεχνική 
κατασκευαστική εταιρεία Τηλ 694 
3091900. 
Αρχιτέκτων για εσωτερικός συνεργά-
της σε τεχνικό γραφείο. Γνώση Γ.Ο.Κ., 
CAD, φωτορεαλισμό. Βιογραφικό 
email: ankirit@hotmail.com. 
Αρχιτέκτων από εταιρεία κατασκευ-
ής ειδών παιδικής χαράς, της Νέας 
Σάντας Κιλκίς. Γνώση σχεδιαστικών 
προγραμμάτων παρουσίασης – 3D. Βι-
ογραφικό email: parcotek@otenet.gr. 
Αρχιτέκτων νέος ή νέα, για συνεργα-
σία 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  συστημά-
των. Βιογραφικό Τηλ 2310 528239, 
email: info@renel.gr. 
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία κατα-
σκευής φωτοβολταϊκών έργων, για 
Design Engineer. Γνώση άπταιστων 
Αγγλικών, σχεδιαστικών προγραμμά-
των και δυνατότητα εργασίας εκτός 
έδρας. Βιογραφικό Τηλ - Fax 2310 
481120, email: info@dienergia.gr. 
Ηλεκτρολόγος για το σχεδιασμό του 
ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού και των 
τεχνικών εγκαταστάσεων για βιομη-
χανικά και δημοσία κτίρια. Γνώση και 
εμπειρία στον τομέα των τεχνικών 
των κτιριακών κατασκευών. Γνώση 
Γερμανικών σε επίπεδο Β1. Ο χώρος 
εργασίας είναι στη Γερμανία. Τηλ 697 
6082291. Υπόψη κας Μαρία Τσούκη. 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος για συ-
νεργασία ή ημιαπασχόληση, από τεχνι-
κό γραφείο Πολιτικού Μηχανικού στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό 
email: civilaz@hotmail.com. 
Μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος Μη-
χανικός για να αναλάβει τις μελέτες 
και την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών 
στέγης. Αποστείλατε βιογραφικό στο 
e-mail: info@sunbank.com.gr. 
Μηχανικός από τεχνικό γραφείο, για 
σχεδιάσεις έργων Πολιτικού Μηχα-
νικού και κτιριακών. Γνώση CAD 2D. 
Επιθυμητή  3D. Τηλ 2310 261405, 698 
81312. 
Μηχανικός. με 10ετή εργοταξιακή 
εμπειρία  σε έργα αποχέτευσης με 
γνώση στατικών προγραμμάτων, σύ-
νταξη πιστοποιητικών ΠΠΑΕ κ.λπ. Βι-
ογραφικό Fax 2310 887483. 
Μηχανικός νέος, από τεχνικό γραφείο, 
για σχεδιάσεις έργων Πολιτικού Μη-
χανικού και κτιριακών. Γνώση CAD 2D. 
Επιθυμητή  3D. Τηλ 2310 261405, 698 
81312. 
Μηχανικός από μελετητικό γραφείο. 
3ετή προϋπηρεσία. Σπουδές ή προ-
ϋπηρεσία  σε θέματα υδραυλικής ή 
περιβαλλοντικής κατεύθυνσης επιθυ-
μητή. Βιογραφικό email: engbio36@
gmail.com. 
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. 
Γνώση και εμπειρία στην διδασκαλία 
των προγραμμάτων: 3d studio max, 
idea – adeia 4Μ, Κ.ΕΝ.Α.Κ., των φω-
τοβολταϊκών μελετών. Βιογραφικό 
email: seminaria97@gmail.com. 
Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, 
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ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n  Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας: Χρυσή ευκαιρία 
για την Ελλάδα ή «πάρτι» 
για τους ξένους εξαγωγείς;

 04
n   Life-SO.S: «Δίχτυ 

προστασίας»  
και πρωτοποριακά 
εργαλεία για τα εδάφη

 06
n  Open House 

Πρωτοβουλία του ΤΕΕ/
ΤΚΜ δέσμαυση για στήριξη 
της αντιπεριφέρειας

n  Ενημέρωση Τζιτζικώστα 
για θέματα ανάπτυξης

n  Απαράδεκτη η 
προεκλογική «βροχή» 
τροπολογιών

 07
n  Ο Ν. Ζώκας νέο μέλος  

της ΔΕ μετά την παραίτηση 
Κ. Μουρατίδη

 17
n   Σεμινάρια μικρής 

διάρκειας

 18
n   Κάνοντας πράξη  

τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε τοπικό 
επίπεδο

 19
n   Δικαίωση οικοδομικού 

συνεταιρισμού της Αττικής 
από το ΣτΕ

n  ΕΤΑΑ: Υποχρεωτικά μέσω 
διαδικτύου  
η συνταγογράφηση

 20
n       Αρχιμανδρίτης  

πατ. Γερβάσιος 
Ραπτόπουλος

  «Ο νόμος φυλακίζει.  
Η αγάπη αποφυλακίζει»

 23
n  Ζητείται

n  Ο Μαστρομανώλης «χτίζει 
πέτρα» στη Θεσσαλονίκη

n  Δημοσιοποίηση  
3 αποφάσεων  
του πειθαρχικού

 08
n  Ενδιαφέρουν

 10
n  Θεσσαλονίκη 2012:  

Η πόλη το 1912

 12-13
n  Δομικά κεραμικά προϊόντα 

και τσιμεντοπροϊόντα 
ηλεκτρομαγνητικής 
προστασίας με την 
αξιοποίηση βιομηχανικών 
παραπροϊόντων

 14
n  Με μια ματιά

 16
n   Συλλογικά_Παραταξιακά
n  Αποτελεσματική 

παρέμβαση εργοληπτών 
στο Ν/Σ για τα Δημόσια 
έργα


