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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

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

EDITORIAL

Μέρες που είναι –εν μέσω των φτωχότερων γιορτών Χριστουγέννων και Πρωτο-
χρονιάς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα- οι λέξεις «αλληλεγγύη» και 
«αξιοπρέπεια» αποκτούν νέο νόημα. Δεν αφορούν πια μόνο τα πεινασμένα παιδιά 
κάποιας μακρινής αφρικανικής χώρας, με τα μεγάλα μάτια και τις τυμπανισμένες 
κοιλιές, αλλά και τους διπλανούς μας. 
Μέσα στην κρίση που ζούμε, η αλληλεγγύη είναι αυτό που μεθαύριο μπορεί να χρεια-
στεί ο οποιοσδήποτε από εμάς, για να μπορέσει να κρατήσει την αξιοπρέπειά του.
Μεταφέροντας το σκεπτικό της εισαγωγικής μας παραγράφου στο δικό μας χώρο, 
το χώρο των μηχανικών, δίπλα στις λέξεις «αλληλεγγύη» και «αξιοπρέπεια», θα 
θέλαμε να προσθέσουμε τη δεοντολογία και την ενότητα. 
Είναι κυρίως σε περιόδους κρίσεων, όταν δηλαδή τα μερίδια μικραίνουν και 
η πίτα δεν φτάνει για όλους, που πρέπει να προστατεύουμε τον υγιή αντα-
γωνισμό στο επάγγελμά μας από την επικράτηση των άγραφων κανόνων της 
ζούγκλας. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ζητούμενο δεν είναι να επιβιώσει απλά ο ισχυ-
ρότερος ή ο πιο «ευέλικτος», αλλά να διατηρηθεί στον κλάδο η απαιτούμενη 
δυναμική και συνοχή. 
Η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας στη δουλειά μας, απέναντι τόσο στους πο-
λίτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όσο και στους ίδιους τους συναδέλφους 
μας, είναι απολύτως απαραίτητη. 
Γιατί η κρίση κάποτε θα περάσει, αλλά η «ρετσινιά» που θα καθίσει πάνω στο 
επάγγελμα του μηχανικού (το οποίο ήδη η κοινή γνώμη δεν θεωρεί από τα πλέον 
αθώα) θα κρατήσει πιθανότατα πολύ περισσότερο από το όποιο πρόσκαιρο όφελος 
θ’ αποσπάσει κάποιος εφαρμόζοντας αθέμιτες πρακτικές.
Με λίγα και απλά λόγια, δεν πρέπει να «δώσουμε χώρο» σε πρακτικές αθέμιτου 
ανταγωνισμού, όπως σε «χτυπήματα κάτω από τη ζώνη» απέναντι σε συναδέλ-
φους, με την προσφορά –για παράδειγμα- τιμών για την παροχή των υπηρεσιών 
μας, που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες.
Εξίσου βασική είναι η ενότητα. Ίσως το κυνήγι της επιβίωσης να θέτει τώρα πιο 
βασικές προτεραιότητες για τους μηχανικούς από ότι είναι η συμμετοχή σε μια 
κινητοποίηση. Ή ίσως το ΤΕΕ να έχει απογοητεύσει κάποια από τα μέλη του με τον 
τρόπο που λειτουργεί και γι’ αυτό να του γυρίζουν την πλάτη– όπως έχει ειπωθεί 
πολλές φορές στο παρελθόν, από διάφορους συναδέλφους.
Το μόνο βέβαιο είναι, όμως, ότι οι προκλήσεις για τους μηχανικούς δεν αφορούν 
μόνο το σήμερα, ούτε πρέπει να «θάβονται» εξαιτίας απογοήτευσης ή παραταξι-
ακών συμφερόντων. Όσα δεν αντιμετωπίζουμε σήμερα, θα τα ξανασυναντήσουμε 
αύριο. Ισχυρότερα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του ΤΣΜΕΔΕ και της υπέρογκης αύξησης των 
ασφαλιστικών εισφορών, η οποία φτάνει μέχρι και το 100%, με αναδρομικές αυ-
ξήσεις από την 1η Ιουλίου (κι αυτό ενώ οι συντάξεις μας σε λίγα χρόνια θα έχουν 
εξελιχθεί σε μινιατούρα των σημερινών!)
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των  νόμιμων αμοιβών μας, που με «κουτσή»  και 
κοντόφθαλμη λογική σαρώνονται σε βάρος όχι μόνο των μηχανικών, αλλά συνολικά 
των εσόδων του δημοσίου.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της επιχειρούμενης ισοτίμησης των πτυχίων του 
πολυτεχνείου με εκείνα των ΤΕΙ, που προκαλεί την κοινή λογική του «ένα κι ένα 
κάνουν δύο».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της κατάργησης κάθε έννοιας αξιοκρατίας με το 
μισθολόγιο του Δημοσίου, που δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου 
(5ετείς σπουδές, κατάθεση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, ποινικές ευθύνες δια 
βίου).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των εξωφρενικών διατάξεων του νόμου 
4030/2011, που αφαιρούν επαγγελματικό αντικείμενο από το σύνολο σχεδόν των 
ειδικοτήτων των Μηχανικών και καταλύουν τη θεσμοθετημένη από το Σύνταγμα 
αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας.
Τα παραπάνω, εάν περάσουν, θα επηρεάσουν –πέρα από τις σημερινές γενιές μη-
χανικών- και πολλές ακόμη, που θα έρθουν στο μέλλον. Γι’ αυτό το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί 
τους μηχανικούς να συμμετάσχουν δυναμικά και ενωμένοι στις κινητοποιήσεις 
που έχουν εξαγγελθεί για τις 13 Ιανουαρίου, προκειμένου να διεκδικήσουμε όλοι 
μαζί τα αυτονόητα και να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά με το ευχάριστο συναίσθημα 
ότι τουλάχιστον προσπαθήσαμε ως υπεύθυνοι πολίτες, αντί να παρακολουθούμε 
ανενεργοί από τον καναπέ μας. n

Όσα δεν αντιμετωπίζουμε σήμερα, 
μας περιμένουν στη γωνία
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ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ 
ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 

Με την απονομή των βραβείων στους τέσσε-
ρις νέους μηχανικούς, που επελέγησαν για τις 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εργασίες τους, επι-
σφραγίστηκε για φέτος, στις 19 Δεκεμβρίου, 
ο θεσμός των Ετήσιων Βραβείων Νέου Μη-
χανικού, που εισήγαγε η Αντιπροσωπεία του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Τα ονόματα των τεσσάρων βραβευθέντων, κα-
θώς και σύνοψη της βραβευμένης εργασίας 
τους είχαν παρουσιαστεί σε προηγούμενο τεύ-
χος του «Τ». Υπενθυμίζεται ότι ο θεσμός είχε 

χωριστεί σε δύο θεματικές περιοχές, με δύο 
βραβεία έκαστη, ώστε να απονεμηθούν δια-
κρίσεις σε συνολικά τέσσερις εργασίες.
 Οι δύο θεματικές περιοχές είναι:
α) αυτή των μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων 
και χημικών μηχανικών (ΜΜ, ΗΜ, ΧΜ), στην 
οποία το πρώτο και δεύτερο βραβείο απέσπα-
σαν αντίστοιχα η Τ. Τραντίδου και Α. Μιχαη-
λίδου
β) εκείνη των πολιτικών μηχανικών, αγρονό-
μων τοπογράφων, αρχιτεκτόνων και χωρο-
τακτών, στην οποία για το πρώτο και δεύτε-
ρο βραβείο επιλέχθηκαν οι εργασίες των Ν. 
Αντωνίου και Δ. Σφήκα-Γ. Πνευματικού. 
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος διαγωνισμός για τα 
ετήσια βραβεία, που απευθυνόταν τόσο σε εν 
δυνάμει μηχανικούς όσο και σε νέους –κάτω 
της πενταετίας- συναδέλφους της Κ. Μακεδο-
νίας, προκηρύχτηκε στις αρχές του χρόνου. 
Αφορούσε δε σε σημαντικές, πρωτότυπες, 
ερευνητικές ή επαγγελματικές εργασίες, που 
δύναται να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερης ση-
μασίας για τον κλάδο των Μηχανικών και την 
κοινωνία.
Την ευθύνη για τη διαδικασία διεξαγωγής του 
είχε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στόχος 
του διαγωνισμού ήταν –και είναι- η ανάδειξη 
πρωτότυπων εργασιών ιδιαίτερης αξίας για το 
επάγγελμα του Μηχανικού και την κοινωνία. 
Την όλη διαδικασία επόπτευσε η επιτροπή 
στήριξης επαγγελματικού έργου (ΕΣΕΜ).

n  Η ΑΠΟΝΟΜΗ
Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ΜΜ, ΗΜ 
και ΧΜ απένειμε στην Τατιάνα Τριαρίδου  ο 
Κωνσταντίνος Λυσσαρίδης, ενώ στην κατηγο-
ρία των ΠΜ, Αγρ.Μ, ΑΜ και ΧΜ την αντίστοιχη 
διάκριση παρέλαβε από τη Δώρα Μάνου ο Νι-
κόλαος Αντωνίου. 
Τα δεύτερα βραβεία στις δύο κατηγορίες απο-
νεμήθηκαν ως εξής:
-Η Αλεξάνδρα Μιχαηλίδου παρέλαβε από τον 
Φίλιππο Ζαχαριάδη το δεύτερο βραβείο στην 
κατηγορία ΜΜ, ΗΜ και ΧΜ
-Οι Δήμητρα Σφήκα  και Γεώργιος Πνευματι-
κός έλαβαν το δεύτερο βραβείο για την κοινή 
εργασία τους. Την απονομή έκαναν οι Κορίνα 
Σοϊλεμτζίδου και Κυριάκος Μουρατίδης αντί-
στοιχα. 

n   ΠΡΩΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ: ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η εργασία της ηλεκτρολόγου μηχανικού και 
μηχανικού υπολογιστών Τατιάνας Τραντίδου 
ήρθε να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση 
για την εποχή: την ανάγκη να υπάρξει μια φο-
ρητή συσκευή ιατρικής φροντίδας.
Ήδη, έχουν αναπτυχθεί πολλές επιτυχημένες 
εφαρμογές/συσκευές φροντίδας υγείας, βα-
σισμένες στην τεχνολογία των υπολογιστών 
και των επικοινωνιών, οι οποίες παρέχουν και 
υπηρεσίες γεωγραφικού εντοπισμού. 
Ωστόσο, η πλειοψηφία των συσκευών αυτών 
είναι μεν φορητές, αλλά όχι «φορετές» από 
τον ίδιο τον χρήστη, ώστε να μειώνεται η πι-
θανότητα απώλειάς τους, π.χ. από ασθενείς 
με προβλήματα μνήμης ή από παιδιά. Από 

την άλλη πλευρά, άλλα συστήματα δεν ενσω-
ματώνουν δεδομένα ιατρικού φακέλου που να 
μπορούν να προσπελαστούν απευθείας από τη 
συσκευή. 
Η πρόταση της Τατιάνας αφορά τη δημιουργία 
ενός βραχιολιού (e-bracelet), μιας ολοκλη-
ρωμένης ασύρματης πλατφόρμας για γεω-
γραφικό εντοπισμό και διαχείριση ιατρικών 
δεδομένων. Το σύστημα αποτελείται από πέ-
ντε επιμέρους λειτουργικές οντότητες.
Με βάση τα πειράματα που πραγματοποιή-
θηκαν σε ένα πρωτότυπο της συσκευής, αυτή 
προσφέρει 12 ώρες συνεχούς παρακολούθη-
σης ενώ έχει αυτονομία δύο μερών σε λειτουρ-
γία επείγουσας κλήσης, Ο μέσος συνολικός 
χρόνος απόκρισης από το πάτημα του πλή-
κτρου SOS μέχρι τη λήψη γραπτού μηνύματος 
από την οικογένεια και τους φροντιστές του 
ασθενούς είναι μόλις 41,2 δευτερόλεπτα! 

Η εργασία του Νικόλαου Αντωνίου για ένα νέο 
τύπο χαλύβδινου φορέα, τύπου MBSN, κατάλ-
ληλου για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, 
τού εξασφάλισε το πρώτο βραβείο στη θεμα-
τική περιοχή ΠΜ, ΑΤΜ, ΑΜ, ΧΩΡ. 
Στην ουσία, πέραν του νέου τύπου φορέα, η 
εργασία παρουσιάζει πρόταση εφαρμογής του 
σε ανοιχτό στέγαστρο μεγάλου ανοίγματος με 
ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις. 
Το εξεταζόμενο στέγαστρο, συνολικής επιφά-
νειας 4.608m2, καλείται να στεγάσει υπαίθριο 
θέατρο 4.100 θέσεων στο φράγμα Θέρμης. 
Ο τύπος φορέα MBSN, έχει σχεδιαστεί με τέ-
τοιο τρόπο, ώστε να καταπονείται μονοαξονι-
κά και να λειτουργεί ως σύστημα παθητικού 
ελέγχου των παραμορφώσεων διαθέτοντας 
ταυτόχρονα αμφιέρειστη στήριξη που δεν 
προκαλεί οριζόντιες αντιδράσεις στα στοιχεία 
έδρασης. 
Ο φορέας μορφώνεται από ένα ελαφρώς το-
ξωτό χαλύβδινο μέλος, υποστηριζόμενο μέσω 
ορθοστατών από εξωτερικό πολυγωνικό προ-
εντεταμένο καλώδιο αντίθετης καμπυλότητας 
αγκυρωμένο στα άκρα του. Ο φορέας διαθέ-
τει επίσης ένα σύστημα χιαστί καλωδιωτών 
διαγωνίων που συνδέουν την κεφαλή και τον 
πόδα διαδοχικών ορθοστατών αυξάνοντας τη 
δυσκαμψία του. Για την ικανοποιητική απόκρι-
ση του συστήματος υπό το ιδιαίτερα δυσμενές 
για το σχεδιασμό αρνητικό φορτίο, που μπορεί 
να προκαλέσει ο άνεμος σε ένα ανοικτό στέ-
γαστρο, οι κύριοι φορείς ενισχύονται με την 
προσθήκη ενός δεύτερου τοξωτού χαλύβδινου 
μέλους ίδιας καμπυλότητας με το καλώδιο που 
λειτουργεί ως κάτω πέλμα. 
Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν, υπέδει-
ξαν ιδιαίτερα ικανοποιητική συμπεριφορά 
του φορέα σε όλους τους προβλεπόμενους 
συνδυασμούς φόρτισης. Μέσω του περιορι-
σμού των παραμορφώσεων επιτυγχάνεται ση-
μαντική μείωση των απαιτούμενων διατομών 
με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση υλικού και 
τη μείωση του ίδιου βάρους της κατασκευής.  

n   ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΒΕΙΑ: ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διπλωματική εργασία της μηχανολόγου μη-
χανικού Αλεξάνδρας Μιχαηλίδου, που απέ-
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ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, 16 Ιανουαρίου

Εκδήλωση με θέμα τον αντιπλημμυρικό σχεδι-
ασμό και προστασία της μητροπολιτικής ενό-
τητας Θεσσαλονίκης διοργανώνει τη Δευτέρα 
16 Ιανουαρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με πρόταση της 
Διαρκούς Ομάδας Εργασίας του, για την Αντι-
μετώπιση των Φυσικών Καταστροφών. 
Σκοπός της εκδήλωσης, η οποία θα ξεκινήσει 
στις 6 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη) είναι 
η ενημέρωση του τεχνικού κόσμου, αλλά και 
των πολιτών, σχετικά με την αντιμετώπιση του 
κινδύνου από πλημμυρικά φαινόμενα.
Συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί η Οδηγία 
60/2007, τα υδατορέματα της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και θέματα 
που έχουν σχέση με την υδρολογία της περι-
οχής, αλλά και με τις επιπτώσεις της κλιματι-
κής αλλαγής. 
Θα παρουσιαστεί, τέλος, η διεθνής εμπειρία 
σχετικά με τα παραπάνω θέματα καθώς και ο 
προγραμματισμός των αντίστοιχων υπηρεσιών 
(ΕΥΑΘ, ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ.) 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, όπως έχει δια-
μορφωθεί μέχρι στιγμής, είναι το εξής:

18:00-18:15 Προσέλευση – καφές.
Προεδρείο: Λεκίδης Βασίλειος, Πρέντζας Σω-
τήριος, Σαμαράς Γρηγόριος
18:15-18:45 Χαιρετισμός Προέδρου ΤΕΕ/
ΤΚΜ
Χαιρετισμοί 
18:45-19:05  Πορεία Yλοποίησης της Οδηγίας 
60/2007 στην Κ. Μακεδονία– Προκύπτουσες 
Eνέργειες, Μπαλαφούτας Γεώργιος – Ομότι-
μος Καθηγητής Α.Π.Θ
19:05-19:25 Υδατορέματα της Mητροπολιτικής 
Eνότητας Θεσσαλονίκης, Τζιμόπουλος Χρή-
στος – Ομότιμος Καθηγητής. Α.Π.Θ
19:25-19:45 Υδρολογία και Κλιματική Αλλαγή. 
Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, Βαφειάδης 
Μάριος – Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ
19:45-20:00 Διάλειμμα - καφές

Προεδρείο: Βραγγάλας Βασίλειος, Σαμαράς 
Γρηγόριος, Μάλλιος Ζήσης 
20:00-20:20 Σχέδιο Διαχείρισης Πλημμυρών 
- Διεθνής Εμπειρία, Καραγιαννίδης Ελευθέρι-
ος – Δρ. Χημικός Μηχανικός

20:20-20:40 Δίκτυα Αποχέτευσης Πόλης Θεσ-
σαλονίκης, Λεγμπέλος Παντελής – Δ/ντής Δι-
κτύου Αποχέτευσης ΕΥΑΘ

20:40–21:00 Προγραμματισμός Αντιπλημμυ-
ρικών – Περιβαλλοντικών Έργων Μητροπο-
λιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Τυλιγάδας 
Χρήστος – Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Αλεξίου Αθανάσιος – Διπλ. Πολιτικός Μηχανι-
κός, ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ
21:00-21:30 Θεματικές παρεμβάσεις - συζή-
τηση  n

σπασε το δεύτερο βραβείο του διαγωνισμού 
στη θεματική περιοχή ΗΜ-ΜΜ-ΧΜ, έβαλε στο 
στόχαστρο το γλαύκωμα. Συγκεκριμένα,  είχε 
ως στόχο το σχεδιασμό μιας πειραματικής δι-
άταξης, ικανής να προσομοιώνει τη ροή του 
υδατοειδούς υγρού στον οπίσθιο και πρόσθιο 
θάλαμο του οφθαλμού, η οποία θα χρησιμο-
ποιηθεί ως μοντέλο για την ανάπτυξη διατά-
ξεων συνεχούς μέτρησης και καταγραφής της 
ενδοφθάλμιας πίεσης.  Αυτές οι διατάξεις 
μέτρησης θα καταγράφουν κατά τη διάρκεια 
αρκετών ημερών τις μεταβολές κάποιων εν-
δοφλεβικών ανατομικών δομών, ο μαθημα-
τικός συσχετισμός των οποίων θα μπορεί να 
μας οδηγήσει στην έμμεση καταγραφή και 
της μεταβολής της ενδοφθάλμιας πίεσης του 
ασθενούς. 
Η πειραματική διάταξη έχει τις διαστάσεις 
του ανθρώπινου οφθαλμού και είναι αρκετά 
απλοποιημένη, ενώ περιλαμβάνει το χώρο 
που ρέει το υδατοειδές υγρό μπροστά από τον 
κρυσταλλοειδή φακό και τον κρυσταλλοειδή 
φακό. Το μοντέλο αποτελείται από οκτώ μέρη. 
Για την κατασκευή της πειραματικής διάταξης, 
η εταιρία EYEART, προμήθευσε το εργαστήριο 
Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. 
με τα κατάλληλα υλικά για την κατασκευή του 
κρυσταλλοειδούς φακού και του κερατοειδή.  
Έγινε χρήση του αλγορίθμου «SSCUBONI», ο 
οποίος αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Εργα-
λειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολο-
γίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Α.Π.Θ. 

Στην εργασία των Δήμητρας Σφήκα και Γιώρ-
γου Πνευματικού, που απέσπασε το δεύτερο 
βραβείο στη θεματική περιοχή ΠΜ, ΑΤΜ, ΑΜ, 
ΧΩΡ., εξετάζονται οι βασικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν τη διατμητική αντοχή των υπε-
ροπλισμένων πολύ κοντών δοκών, όπως εί-
ναι ο λόγος του διατμητικού ανοίγματος προς 
το ύψος της διατομής, το μέγεθος του κύριου 
διαμήκους οπλισμού, το ποσοστό των συνδε-
τήρων, το ποσοστό του κατανεμημένου οριζό-
ντιου οπλισμού και η θλιπτική αντοχή του σκυ-
ροδέματος των δοκών.
Από την εργασία προκύπτουν τα ακόλουθα 
βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη συμπε-
ριφορά των πολύ κοντών φορέων σε διάτμηση: 
1)Αποδεικνύεται πειραματικά και θεωρητικά 
ότι αυξημένα ποσοστά εγκάρσιου οπλισμού 
συντελούν σε αύξηση της διατμητικής αντοχής 
των πολύ κοντών φορέων (τοιχωμάτων και δο-
κών), 2) Τα θεωρητικά αποτελέσματα υπολογι-
σμού της διατμητικής αντοχής των πολύ κοντών 
φορέων που προκύπτουν από τη νέα αναλυτική 
σχέση που διατυπώθηκε στην εργασία συμφω-
νούν με τα πειραματικά αποτελέσματα, 3) Οι 
υπεροπλισμένοι φορείς παρουσιάζουν καλύ-
τερη λειτουργική συμπεριφορά και αυξημένη 
πλαστικότητα έναντι των κανονικά οπλισμένων 
φορέων. Έτσι, η υπερόπλιση (αύξηση του πο-
σοστού των συνδετήρων πέραν των συνηθι-
σμένων ορίων) των πολύ κοντών φορέων είναι 
ιδιαίτερα επωφελής για τις κατασκευές. n
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ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ «Η 
Μακεδονία από τις 
ψηφίδες στα pixels», 
μια διεθνώς πρωτό-
τυπη έκθεση διαδρα-
στικών συστημάτων 
με θεματολογία που 
αντλείται από την 
ιστορία και τον πο-
λιτισμό της αρχαίας 
Μακεδονίας, Αρχαιο-
λογικό Μουσείο, Θεσ-
σαλονίκη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ «Οδυσσεβάχ» της 
Ξένιας Καλογεροπού-
λου, από 27 Νοεμβρί-
ου (κάθε Κυριακή), 
θέατρο «Βακούρα» 
(Ι.Μιχαήλ 8), Θεσσα-
λονίκη.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Το 
Άστρο των Χριστουγέννων», παραγωγής του 
Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου, στο 
πλανητάριο του ΝΟΗΣΙΣ, από 3 Δεκεμβρίου 
2011 και για την περίοδο των εορτών, Πλα-
νητάριο, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΥΔΑΤΟ-
ΓΡΑΦΙΩΝ του Γιάν-
νη Μιχαηλίδη, με 
τίτλο “Υδατογραφί-
ες”, 15 Δεκεμβρίου 
2011 - 31 Ιανουα-
ρίου 2012, Βιβλι-
οπωλείο του Μορ-
φωτικού Ιδρύματος 
Εθνικής Τραπέζης 
(ΜΙΕΤ), (Τσιμισκή 
11), Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «Μνήμες» (συμμετέ-
χουν: Μαρίνος Αγγλέζης, Αθανασία Σακαλίδου, Μεταξία Χανδόλια, 
Σοφία Αραβίδου, Ιωάννης Τσιαλός,  Μιχάλης Ιπκιτζόγλου, Μαρια 
Sibela Zizaj, Νικόλαος Μπέντας, Παλέντζα Αθανασία, Λουλουδιά 
Γρέδη, Καρασσάβα Γωγώ,  Λογιοτατίδης Ιωάννης, Στεργίου Νικόλαος, 
Μπακαλούδης Βασιλείος, Τερψιχόρη Κουζούνη, Δημόπουλος Πολυ-
χρόνης, Γρηγορίου Θεοχάρης, Γανδά Έλενα, Θεωδορίδου Μάρθα, 
Ζησοπούλου Νατάσα, Παπαγεωργίου Δημήτριος,  Μιχαήλογλου Ανα-

στασία, Αυδίκος Ηλίας, Φτάρας Πα-
ναγιώτης), 22 Δεκεμβρίου 2011 - 31 
Ιανουαρίου 2012, στο πλαίσιο του φε-
στιβάλ φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
(Contrast/Αντίθεση), Αλατζά Ιμαρέτ 
Κασσάνδρου 91-93), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑ-
ΡΑΣΤΑΣΗ «Ρο-
μπέν των δα-
σών», της  Κάρ-
μεν Ρουγγέρη 
από 27 Νοεμ-
βρίου (κάθε 

Κυριακή), θέατρο «Εγνατία» (Πατριάρχου 
Ιωακείμ 1), Θεσσαλονίκη.

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΗ, ΑΡΘΡΩΤΗ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φω-
τογραφίας Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Είμαστε όλοι 
θυμωμένοι (Έρημη χώρα - ΚΡΙΣΗ-μοι καιροί)» 
(συμμετέχουν: Σμάρα Αγιακάτσικα, Μαριρένα Γρη-
γορά, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κυριάκος Κατσαρέ-
ας, Δημήτρης Λουζικιώτης, Δημήτρης Ζωγράφος, 

Άσπα Ζώγια, Σταύρος Δαγτζίδης, Δημήτρης Προκοπίου, Νίκος Κοτζαμπασάκης, Μαρίνα Προ-
βατίδου,   Βασίλης Καρκατσέλης, Σάββας Κόης, Έμμογλου Κοσμάς, Γιάννης Λογιοτατίδης, 
Βασίλης Βαρσακέλης, Στέλιος Καραθεοδώρου,   Φιλίππου Στέλιος, Γιάννης Χολογκούνης και 
η EVI PETERSON, Βίντεο Σταύρος Δαγτζίδης και εγκατάσταση Βασιλική Παραπούρα), 9 – 31 
Ιανουαρίου 2012, Γκαλερί Γαλλικού Ινστιτούτου (Λεωφόρος Στρατού 2Α), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ της Λυδί-
ας Δαμπασίνα, με 
τίτλο “Party’s over-
Starts over” ((Το 
γλέντι τελείωσε-Το 
γλέντι ξαναρχίζει), 
13 Ιανουαρίου-11 
Μαρτίου 2012, Κέ-
ντρο Σύγχρονης Τέ-
χνης Θεσσαλονίκης 
(Αποθήκη Β1, Λι-
μάνι) Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ της Mariella Simoni, με τίτλο 
“μετάξι του φυτού, μετάξι της πέτρας”, 
2011 – 1978», 19 Δεκεμβρίου 2011 - 26 
Φεβρουαρίου 2012, Μουσείο Άλεξ Μυλωνά 
– Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – 
Institute for Contemporary Art & Thought 
ITYS και art@gavrilos.gr,  ΜΜΣΤ (Πλ. Αγίων 
Ασωμάτων 5), Θησείο.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ «Η Χώρα των 
πουλιών» του Γιάν-
νη Καλατζόπουλου, 
μια διασκευή από 
τους  «Όρνιθες» του 
Αριστοφάνη ειδικά 
για παιδιά, 25 Σε-
πτεμβρίου 2011– 8 
Απριλίου 2012, 
Θέατρο Σοφούλη 
(Τραπεζούντος 5 & 
Σοφούλη), Θεσσα-
λονίκη.

1 IANOYAPIOY 2012

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

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ στο μου-
σείο του Λευκού Πύργου της 
ιστορικής διαδρομής της 
πόλης από την ίδρυση της το 
315π.Χ.:
- Ισόγειο: χρονολόγιο της 
ιστορίας της Θεσσαλονίκης 
και ένας ψηφιακός χάρτης 

- 1ος όροφος: μεταμορφώσεις της Θεσσαλονί-
κης ανά τους αιώνες, έως τις αρχές του 20ου 
αιώνα και οπτικο-ηχητικό ντοκουμέντο από 
την πυρκαγιά του 1917
- 2ος όροφος: τα κυριότερα μνημεία (Ρωμαϊκή 
αγορά, Επταπύργιο, βυζαντινοί ναοί,  ο Μακε-
δονικός Αγώνας, το κίνημα των Νεότουρκων, 
η απελευθέρωση του 1912 και το κίνημα της 
Εθνικής Άμυνας το 1916 
- 3ος όροφος: το πολυπολιτισμικό παρελθόν 

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

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Μια 
ιστορία από φως, στο 
φως», ως τις 11 Ιουνίου 
2012, Λαογραφικό και 
Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας-Θράκης 
και Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
«Θεσσαλονίκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών», 
παρουσιάζει την εξέλιξη των φωτιστικών 
μέσων από τη βυζαντινή περίοδο (4ος-15ος 
αι.) έως τις μέρες μας, σε 4 ενότητες: «Φως 
εκ φωτιάς», «Ο φωτισμός στο Βυζάντιο», 
«Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόμι Πολιτισμών» 
και «Η μεγάλη τομή», Λαογραφικό και 
Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης 
(Βασ. Όλγας 68), Θεσσαλονίκη). ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο 

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

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

ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕ-
ΚΤΟΝΙΚΗΣ, του 
γραφείου «Α. Μ. 
Κωτσιόπουλος και 
συνεργάτες αρχι-
τέκτονες», με τίτλο 
«Μια διαδρομή στα 

όρια του μοντέρνου», 12 Δεκεμβρίου 2011 
– 15 Ιανουαρίου 2012, Ελληνικό Ινστιτούτο 
Αρχιτεκτονικής - Μουσείο Μπενάκη - Τμή-
μα Αρχιτεκτόνων ΠΣ ΑΠΘ, Μουσείο Μπενά-
κη (κτήριο οδού Πειραιώς 138), Αθήνα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

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

ΕΚΘΕΣΗ του 
Απόστολου Βέτ-
τα, με τίτλο «Το 
ύφασμα, το το-
πίο και οι πτυ-
χώσεις (μικρή 
αναδρομική)», 

10 Δεκεμβρίου 2011 – 7 Ιανουαρίου 2012, 
γκαλερί ΡΩΜΑΝΟΥ 7 (Λευκός Πύργος), Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ – ΧΑΡΑΚΤΙ-
ΚΗΣ του Μιχάλη 
Αρφαρά, με τίτλο 
«Διακοπές από τη 
λογική», 14 Δε-
κεμβρίου 2011 - 29 
Ιανουαρίου 2012, 
Πολιτιστικό Κέντρο 
Μορφωτικού Ιδρύ-

ματος Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), (Βίλα Κα-
παντζή – Βασ. Όλγας 108), Θεσσαλονίκη.

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



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΩ ΠΟΛΗ: 33 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Γούτα, Άγγελος Αγγελίδης

μνημεία ως έργα τέχνης και πολιτισμούς αδελ-
φώνουν τους λαούς», πρόσθεσε.
n Η τροχοπέδη της αρχαιολατρείας
Πάντως, αν ο σεβασμός για τα μνημεία της 
αρχαιότητας στην Ελλάδα ήταν ανέκαθεν με-
γάλος, δεν ίσχυε το ίδιο για τα αριστουργή-
ματα του βυζαντινού μεσαίωνα κι αυτό έγινε 
ιδιαίτερα αισθητό από τις ενέργειες του πρώ-
του ελληνικού κράτους, την εποχή της βαυα-
ροκρατίας, όταν πολλές βυζαντινές εκκλησίες 
κατεδαφίστηκαν για να «εκσυγχρονιστεί» η 
Αθήνα.
«Αυτή η αρχαιολατρία, εκτός από τα αγαθά τα 
οποία πρόσφερε στην εθνική μας υπόθεση, 
υπήρξε παράλληλα και τροχοπέδη, που εμπό-
διζε τους πολλούς να κατανοήσουν τη σημασία 
και την αξία που είχαν οι άμεσοι κληρονόμοι 
της δομημένης μεταβυζαντινής κληρονομιάς, 
και εννοώ τους παραδοσιακούς οικισμούς που 
είχαν διασωθεί, σαν από θαύμα, στα εδάφη της 
ελληνικής πατρίδας, αλλά καθημερινά κινδύ-
νευαν τον έσχατο κίνδυνο», υπογράμμισε.
 
n …και τα αρχοντικά της Βασιλίσσης Όλγας
Στην υπερβολική καθυστέρηση που σημειώθη-
κε-στο παρελθόν- από τις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες –ήτοι τις αρχαιολογικές Εφορείες- 
στο να δώσουν την προσοχή και τη σημασία 
που άξιζε στα νεότερα αρχιτεκτονικά σύνολα, 
αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στη διάλεξή του 
ο κ. Μουτσόπουλος.
«Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγ-
ματα, π.χ. τις ‘’αδυναμίες’’ για τις αναγκαίες 
ενέργειες για τη διάσωση των αξιόλογων ̈ νεο-
κλασικών¨ αρχοντικών (στην ουσία εκλεκτικι-
στικών) όπως αυτών της Λεωφόρου Βασιλέως 
Γεωργίου και Βασιλίσσης Όλγας, στη Θεσσα-
λονίκη». 
Το γεγονός ότι -όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά 
γενικά- τα αξιόλογα μνημεία της λαϊκής, πα-
ραδοσιακής αρχιτεκτονικής έμεναν απροστά-
τευτα, οδήγησε την  Unesco στη δημιουργία 
ενός ειδικού οργάνου, παραρτήματός της, που 
ονομάσθηκε I.CO.MO.S, με όλες τις σχετικές 
αρμοδιότητες επί όλων των μνημείων και των 
οικιστικών συνόλων, που ανήκουν σε νεότερες 
εποχές. Αργότερα, ιδρύθηκε από το Ι.CO.MO.S. 
ένα παράρτημα, με εξειδικεύσεις στην παρα-
δοσιακή, τη λαϊκή Αρχιτεκτονική των λαών της 
Βαλκανικής, της Τουρκίας και της καθ’ ημάς 
Ανατολής, με την ονομασία CIAV και με έδρα 
του το Plovdiv (τη Φιλιππούπολη), της Βουλγα-
ρίας, το οποίο πραγματοποίησε -σύμφωνα με 
τον κ. Μουσιόπουλο- πολύτιμο επιστημονικό 
έργο.
 
n Πώς οι γέροντες οικοδόμοι της Σαντορίνης 
εντυπωσίασαν τους ξένους επιστήμονες
Η λειτουργία του  ICOMOS και του CIAV και το 
έργο τους στην Ελλάδα έκαναν σαφές το πώς 
μια χώρα μπορεί να διαφημιστεί αποτελε-
σματικά και να κερδίσει τις εντυπώσεις, μέσα 
από πλήθος επιστημονικών συνεδρίων και με 
επιστημονικές επισκέψεις στα πλέον αξιόλο-
γα ιστορικά σύνολα, όπως στη Σαντορίνη. Εκεί 

«είχαμε φροντίσει να μετέχουν στις ενημερώ-
σεις και γέροντες παλιοί οικοδόμοι, οι οποί-
οι εξηγούσαν τους ειδικούς επισκέπτες από 
πολλές χώρες των Βαλκανίων, της Ευρώπης 
και της Τουρκίας τις παραδοσιακές τεχνικές 
της θολοδομίας και τα τυπικά παραδοσιακά 
κονιάματα που χρησιμοποιούσαν (αναμίξεις 
ασβέστου, άμμου, θηραϊκής γης- puzzolana)», 
υπογράμμισε ο εισηγητής και πρόσθεσε ότι οι 
λύσεις που δόθηκαν από τους ντόπιους πα-
ραδοσιακούς τεχνίτες εντυπωσίασαν τους ξέ-
νους επιστήμονες, όπως και οι εμπειρίες που 
απέκτησαν από το χώρο των ανασκαφών στο 
Ακρωτήρι της Θήρας.
 
n Όχι στους «εθνικισμούς» της αρχιτεκτονικής
Κατά τον κ. Μουτσόπουλο, εξάλλου, είναι 
πραγματικά μεγάλη η ευθύνη για την αναγνώ-
ριση  των αυθεντικών χαρακτηριστικών της 
κάθε Αρχιτεκτονικής, τα οποία προέκυψαν από 
ξένες μακροχρόνιες συμβιώσεις με άλλους 
πολιτισμούς. Η μη αναγνώριση είναι εξίσου 
λανθασμένη με την απόκρυψη, κατά τη διάρ-
κεια των αναστηλώσεων ή την αλλοίωση των 
όποιων μορφολογικών ή ρυθμολογικών χαρα-
κτηριστικών διασώζονται σε κάποιο κτίσμα. 
Είναι ξεκάθαρα τα σχετικά άρθρα του Χάρτη 
της Βενετίας τα οποία εντέλλουν το σεβασμό 
και τη διατήρηση των επιδράσεων που δέχτη-
κε επάνω στην επιδερμίδα του το κτίσμα κατά 
τον μακραίωνο ιστορικό του βίο.
Βασική μέριμνα από παλιά ήταν η σύνταξη 
ενός ειδικού Χάρτη, ο οποίος να συμπληρώνει 
τον Χάρτη της Βενετίας (Charte de Venice). Οι 
πρώτες προσπάθειες έγιναν στο Plovdiv (Φι-
λιππούπολη) και τη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια 
επανειλημμένων ειδικών συνεδρίων και έλαβε 
μια αρχική μορφή η οποία υποβλήθηκε αρμο-
δίως στην κεντρική διοίκηση του I.CO.MO.S . 
Ο χάρτης εκείνος συμπληρώθηκε στη Μαδρί-
τη και στην Ιερουσαλήμ το 1996 για να πάρει 
την τελική του μορφή στο Μεξικό.

n Κάστρα και Πολιτείες: Μια εργασία 40 ετών, 
που απαίτησε ύπνο σε σπηλιές και «πόλεμο» 
με τα τσιμπούρια!
Προ 40 ετών, ο κ. Μουτσόπουλος άρχισε να συ-
γκεντρώνει βιβλιογραφικό υλικό και φωτογρα-
φίες και να επισκέπτεται συστηματικά διάφο-
ρες περιοχές, για να αποτυπώσει και να μελε-
τήσει –μαζί με τους συνεργάτες του- τα γνωστά 
και να επισημάνει άγνωστα κάστρα -γνωστά 
μόνο από την βιβλιογραφία- του Ιλλυρικού και 
ιδιαίτερα στον Βορειοελλαδικό χώρο. «Κοιμη-
θήκαμε σε σπηλιές και αναγκαστήκαμε μέχρι 
και να βγάζουμε τσιμπούρια από πάνω μας για 
να συνεχίσουμε το έργο μας», είπε χαρακτηρι-
στικά, προκειμένου να αναδείξει τον επίπονο 
χαρακτήρα του όλου εγχειρήματος.
«Στόχος μου ήταν όχι μόνο να επισημάνω τα 
κάστρα και τους οχυρωμένους οικισμούς της 
ανώτατης περιοχής του Ιλλυρικού από τον 
Δούναβη (Ίστρο), μέχρι τη Θεσσαλία, αλλά να 
αποτυπώσω (σχεδιαστικά και φωτογραφικά) 
το χώρο και τη δομή τους και να συγκεντρώσω 
κάθε δυνατή πληροφορία για τον ιστορικό τους 
βίο, τα αντικείμενα που έχουν βρεθεί (κεραμι-

Ν. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΜΟΝΟ) ΟΦΕΙΛΕΙ ΠΟΛΛΑ 
Ελλάδα δεν είναι μόνο οι αρχαιότητες των κλα-
σικών και αρχαϊκών χρόνων. Είναι η παρακα-
ταθήκη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών 
μνημείων· τα «άγνωστα» κάστρα της Μακε-
δονίας· τα μνημεία άλλων λαών επί ελληνικού 
εδάφους και οι παραδοσιακοί οικισμοί, όπως 
αυτός της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη. Κι αν 
διεθνώς η διάσταση αυτή της ελληνικής αρχι-
τεκτονικής και ιστορίας δεν ήταν παλαιότερα 
ευρέως γνωστή (αντίθετα, υποτιμημένη και 
από τους ίδιους τους Έλληνες), το επίπονο και 
επίμονο έργο δεκαετιών του 85χρονου σήμερα 
καθηγητή Αρχιτεκτονικής, Νίκου Μουτσόπου-
λου, ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα.
Το έργο σχεδόν μισού αιώνα εργώδους δρα-
στηριότητας για την καταγραφή και διάσωση 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Ελλά-
δας παρουσίασε ο ίδιος ο κ. Μουτσόπουλος, 
ανοίγοντας τις διήμερες εκδηλώσεις με τίτλο 
«Παραδοσιακοί Οικισμοί της Περιφέρειας Κ. 
Μακεδονίας-Άνω Πόλη 33 χρόνια μετά», που 
έλαβαν χώρα στις 14-15 Δεκεμβρίου, στο αμ-
φιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Ο καθηγητής, που έχει διατελέσει πρόεδρος 
του ελληνικού παραρτήματος Ι.CO.MO.S της 
Unesco (με αντικείμενο τα μνημεία και οικι-
στικά σύνολα των νεότερων χρόνων) και του 
διοικητικού συμβουλίου της Διεθνούς Επι-
τροπής Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής (CIAV), 
πραγματοποίησε μια διάλεξη-ταξίδι στον χρό-
νο, κληρονομιά για τις νεότερες γενιές αρχιτε-
κτόνων (και όχι μόνο).
Ο κ. Μουτσόπουλος, τον οποίο ο αρχιτέκτων 
Πάνος Θεοδωρίδης χαρακτήρισε -στη διάρ-
κεια της ίδιας εκδήλωσης- «άνθρωπο φαινό-
μενο», ανακοίνωσε με την ευκαιρία της εκδή-
λωσης ότι ολοκληρώνει τόμο όπου παρουσι-
άζονται 1000 άγνωστα κάστρα της ευρύτερης 
περιοχής της Μακεδονίας. 
Παράλληλα, ο καθηγητής εξήρε το ρόλο που 
θα μπορούσαν να διαδραματίσουν φορείς, 
όπως το ΤΕΕ, στη δημιουργία τεχνικών «πα-
νεπιστημίων» υψηλού επιπέδου και πρόσθεσε 
ότι η Θεσσαλονίκη, περισσότερο από την Αθή-
να, έχει τις προϋποθέσεις να πετύχει σε πολ-
λά πράγματα, αρκεί να υπάρχει συνεργασία. 
«Όταν τα χέρια των Ελλήνων είναι ενωμένα, 
δεν υπάρχει κανένας φόβος από την Τρόικα», 
είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Μουτσόπουλος επισήμανε ακόμη την 
ανάγκη εξοικείωσης των λαών με τα ιστορικά 
μνημεία των χωρών τους εξ απαλών ονύχων, 
προσθέτοντας ότι, για να επιτευχθεί αυτό,  
απαιτείται ορθή και συστηματική μεθόδευση 
για την ενημέρωση του λαού από τα μαθητι-
κά θρανία, αλλά και συνεχείς επισκέψεις και 
επαγωγικές διδασκαλίες επιτόπου.
«Η οικείωση με την έννοια του ιστορικού μνη-
μείου κάνει τους λαούς να ανακαλύπτουν την 
ψυχή τους, την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους. Τα 
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κά, επιγραφές και νομίσματα)», σημείωσε και 
πρόσθεσε ότι το έργο αυτό προβλέπεται να κα-
ταμεριστεί σε τρεις τόμους: ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟ-
ΛΙΤΕΙΕΣ της Άνω Μακεδονίας, της Κεντρικής 
Μακεδονίας και του Ανατολικού Ιλλυρικού. 
Ο κάθε τόμος αποτελείται από 800 περίπου 
σελίδες και συνοδεύεται από εικονογραφικό 
υλικό (περίπου 700 σχέδια, χάρτες και φωτο-
γραφίες).
 
n «Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει (προς το 
καλύτερο)»
Πάντως, σε σχέση με κάποια χρόνια πριν, 
πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και στην κοι-
νή γνώμη έχει γίνει πλέον αποδεκτή η ανάγκη 
σωτηρίας της δομημένης αρχιτεκτονικής κλη-
ρονομιάς και το ΥΠΠΟ έχει αναδιοργανώσει 
και εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες του με την 
ίδρυση πληθώρας Εφορειών (προϊστορικής-
κλασικής και βυζαντινής αρχαιότητας και νε-
ότερων μνημείων). Μεγάλος αριθμός παραδο-
σιακών οικισμών έχει χαρακτηριστεί διατηρη-
τέος και προστατεύεται, όπως  και ιστορικοί 
πυρήνες πόλεων και μεταξύ αυτών η Άνω Πόλη 
της Θεσσαλονίκης, «που κατορθώσαμε να την 
εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα προστασίας, μετά 
τους σεισμούς που έπληξαν την Θεσσαλονίκη, 
με βάση τις μελέτες που είχαν συνταχθεί από 
ειδική επιστημονική ομάδα εθελοντών και την 
έγκριση ειδικών κανονισμών (ΕΟΚ)».
Ο κ. Μουτσόπουλος ανέλαβε την Έδρα και 
το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογί-
ας, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 
1958. Πρόλαβε, όπως λέει, τις πόλεις και τους 
ορεινούς οικισμούς της Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας πριν την αλλοίωσή τους με την ει-
σβολή του μπετόν και την γενική αλλαγή της 
αρχιτεκτονικής κλίμακας των κτισμάτων.
Αγωνίστηκε να διασώσει στα χαρτιά ό,τι μπό-
ρεσε, φωτογραφικά και σχεδιαστικά με με-
γάλο πλήθος αποτυπώσεων. Διοργάνωσε ένα 
υποδειγματικό Αρχείο Σχεδίων στο τότε Ερ-
γαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, που σήμερα 
βρίσκεται στο επώνυμο Ινστιτούτο της Παρα-
δοσιακής Αρχιτεκτονικής που δημιουργήθηκε 
στη Βέροια.
Παράλληλα με τη βοήθεια και συμπαράστα-
ση του σημερινού προέδρου του Συλλόγου 
Γραμμάτων και Τεχνών και του Λαογραφικού 
Μουσείου Κοζάνης, αρχιτέκτονα Πολυνείκη 
Αγγέλη, συντηρήθηκαν και εκτίθενται και τα 
Αρχιτεκτονικά Προπλάσματα παραδοσιακής 
Αρχιτεκτονικής της Μακεδονίας, φοιτητικές 
εργασίες κατά τις Φροντιστηριακές εργασίες 
στα Μαθήματα της Αρχιτεκτονικής Μορφολο-
γίας και Τμήμα της οποίας εκτέθηκε το καλο-
καίρι στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας Θράκης (ΛΕΜ), στη Θεσσαλονίκη.

n Άνθρωπος φαινόμενο, δυστυχώς με ελάχι-
στες παραπομπές στον ελληνικό επιστημονι-
κό λόγο
«Άνθρωπο φαινόμενο» χαρακτήρισε τον 
κ.Μουτσόπουλο ο αρχιτέκτων Πάνος Θεοδωρί-
δης, υπενθυμίζοντας ότι ο καθηγητής έχει δημο-
σιεύσει περισσότερα από 400 σημαντικά επιστη-

μονικά έργα, μελέτες και μονογραφίες. «Είναι 
ένας άνθρωπος φαινόμενο, που δεν τιμά απλά 
την πόλη, αλλά που κάθε φορά που τον σκεφτό-
μαστε, η πόλη έχει λόγο να αισθάνεται άσχημα». 
Γιατί; Διότι έκανε συγκεκριμένες προτάσεις και 
έδωσε εμπράγματες οδηγίες, τις περισσότερες 
φορές μάταια. 
«Στον ξένο επιστημονικό λόγο υπάρχουν χι-
λιάδες παραπομπές στον Νίκο Μουτσόπουλο 
και στον ελληνικό είναι πολύ σπάνιες. Τι ορ-
φάνια είναι αυτό; Να μη γίνεται η παραμικρή 
αναγνώριση για ένα τέτοιο έργο;», διερωτή-
θηκε ο κ. Θεοδωρίδης και πρόσθεσε ότι, πέ-
ραν των άλλων, ο κ. Μουτσόπουλος ανέχτηκε 
πρωτοφανείς επιθέσεις.
Κατά τον ίδιο, ο καθηγητής –που «σκιτσάριζε 
με την ψυχή του την ίδια»- δίδαξε στους αρχι-
τέκτονες  «να σκέφτονται και με το χέρι», θεω-
ρώντας το επέκταση του εγκεφάλου, αλλά και 
ότι «η διαδικασία τέλεσης του αρχιτεκτονικού 
έργου δεν είναι πράξη που θέλει διαβήτη και 
μαθηματικά μόνο».
Συμπλήρωσε ότι ο κ. Μουτσόπουλος πάλεψε 
για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας της Άνω 
Πόλης. «Αυτός ήταν το φράγμα» απέναντι στην 
αλλοίωσή της, είπε χαρακτηριστικά και υπο-
στήριξε ότι, τότε, η αρχαιολογική υπηρεσία 
δεν τον βοήθησε. Ο κ. Θεοδωρίδης επισήμανε 
ακόμη ότι στη Θεσσαλονίκη αδυνατούμε να 
φανταστούμε το Βυζάντιο χωρίς ψαλμωδίες 
[και αυτό είναι αιτία για πολλές αστοχίες].
Υπενθύμισε ότι προ ετών είχε προτείνει την 
ίδρυση Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών 
στη Θεσσαλονίκη, η οποία διαθέτει το απαι-
τούμενο έμψυχο δυναμικό και έκλεισε την 
ομιλία του με τη διατύπωση μιας ελπίδας: να 
δει «Ελληνες επιστήμονες να συμπληρώνουν 
με παραπομπές το έργο του Μουτσόπουλου εις 
τον αιώνα τον άπαντα».

n «Ο δάσκαλος των δασκάλων για τους αρχι-
τέκτονες»
Το δέος που αισθάνονται οι μηχανικοί γενικό-
τερα –και όχι μόνο οι αρχιτέκτονες- απέναντι 
στην προσωπικότητα, το έργο και την αφοσί-
ωση του Νίκου Μουτσόπουλου, υπογράμμισε 
από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Τάσος Κονακλίδης και μετέφερε στους πα-
ρευρισκόμενους τη φράση που είχε κάποτε 
ακούσει, πως σε ό,τι αφορά ιδίως τα κάστρα, 
«όποια πέτρα και αν σηκώσεις, τη γνωρίζει ο 
Μουτσόπουλος».
Την παράλειψη του τεχνικού κόσμου συνολικά, 
να μην τιμήσει μέχρι σήμερα όπως του άξιζε 
τον Νίκο Μουτσόπουλο, επισήμανε από την 
πλευρά του ο αρχιτέκτων Μίλτος Μαυρομμά-
της, υπεύθυνος Γραφείου Άνω Πόλης ΔΙ.ΠΕ.
ΧΩ. Κεντρικής Μακεδονίας και πρόσθεσε ότι η 
ελληνική δημόσια διοίκηση δεν εκμεταλλεύ-
τηκε τα οράματα και τις σκέψεις του «δασκά-
λου των δασκάλων», Ν. Μουτσόπουλου.
«Ξεχωριστό, πραγματικά, δάσκαλο» χαρα-
κτήρισε τον Ν. Μουτσόπουλο η μαθήτριά του, 
αρχιτέκτων Δώρα Μάνου, μέλος της Μόνιμης 
Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων (ΜΕΑΘ) 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ, επισημαίνοντας ότι –μεταξύ 
άλλων- προσπάθησε εξαρχής να εμπνεύσει 
στους φοιτητές του τη γνώση και το σεβασμό 
για τους παλαιούς μαστόρους. Στο προεδρείο 
της εκδήλωσης συμμετείχε ακόμη ο πρόεδρος 
της ΜΕΑΘ, Δημήτρης Σιμώνης. Η εκδήλωση 
έκλεισε με την προβολή και παρουσίαση σκί-
τσων του καθηγητή. Στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ παρουσιάζεται έκθεση επιλεγμένων 
βιβλίων του Ν. Μουτσόπουλου, στον οποίο 
απονεμήθηκε μετά την εκδήλωση τιμητική 
πλακέτα για την πολυετή προσφορά του στην 
αρχιτεκτονική, την Άνω Πόλη και τη Θεσσαλο-
νίκη.n

ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ…
Ο Μέγας Αλέξανδρος και η κατοικία του Πίν-
δαρου στη Θήβα
Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία, 
που εφάρμοσε την αρχή του σεβασμού προς 
ένα ιστορικό κτίσμα; Πιθανότατα ο Μέγας 
Αλέξανδρος, ο οποίος -σύμφωνα με τον καθη-
γητή- όταν διέταξε την ολική καταστροφή της 
Θήβας για να τιμωρήσει τους Θηβαίους για την 
αποστασία τους, έλαβε προσωπική μέριμνα 
για να διασωθεί η οικία του Πινδάρου, από σε-
βασμό προς το πρόσωπο του λυρικού ποιητή.
«Ο Αλέξανδρος, πρώτος στην ιστορία εφάρμο-
σε μια αρχή που μετά 2.300 χρόνια διακήρυξαν 
τα Ενωμένα έθνη της Ευρώπης, μετά τη λήξη 
του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου· το σεβα-
σμό δηλαδή στα μνημεία της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς των εθνών. Το παράδειγμά του ακο-
λούθησαν αργότερα και άλλοι: ο Δημήτριος ο 
Αντιγόνου, κατά την καταστροφή των Μεγάρων, 
διέταξε να μη καταστραφεί η οικία του Στίλ-
πωνος. Ο Παυσανίας στα Ηλειακά περιγράφει 
το σεβασμό και τη μουσειακή σημασία, που 
την εποχή του έδιναν στη συντήρηση ενός κί-
ονα στην οικία του Οινομάου», υπογράμμισε ο 
καθηγητής.
Η πρώτη μεταφορά ιστορικού μνημείου στην 
ιστορία και η πολιορκία της Ακρόπολης
 Στο μεταξύ, αν η εδραιωμένη πεποίθηση είναι 
ότι η μεταφορά μνημείων σε άλλον τόπο από 
αυτόν όπου δημιουργήθηκαν είναι  ιδέα και 
τεχνικό επίτευγμα μόνον των ημερών μας, η 
ιστορία τη διαψεύδει! Το …15 μ.Χ. μεταφέρ-
θηκε, από το Δήμο Αχαρνέων, στην Αγορά των 
Αθηνών ο ναός του Άρεως, έργο του ίδιου αρ-
χιτέκτονα, που έχτισε το Θησείον!
Ο σεβασμός των Ελλήνων για τα μνημεία της 
αρχαιότητας επιβεβαιώθηκε ακόμη και στη 
σκοτεινή περίοδο της σκλαβιάς του Γένους: 
οι ραγιάδες –σημείωσε ο καθηγητής- γνώρι-
ζαν και την αξία και τη σημασία των μνημείων 
της κλασικής αρχαιότητας. Ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικό είναι το επεισόδιο κατά την πολιορκία 
της Ακροπόλεως από τους επαναστατημένους 
Έλληνες, όταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος φέ-
ρεται να φώναξε στους Τούρκους: ÇΒρέ, μή 
χαλάτε τα…ς κολόναις καί σ€ς στέλνω ‰γώ 
μολύβι γιά νά μ€ς χτυπ€τεÈ. 
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Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να απολέσει 
οριστικά τον παραδοσιακό χαρακτήρα της 
βρίσκεται η Άνω Πόλη. Τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες συντελείται ένας ριζικός 
μετασχηματισμός στην περιοχή, ο οποίος 
μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο 
χαρακτήρα και την ταυτότητά της. Στα 33 
χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τον 
χαρακτηρισμό της Άνω Πόλης σε παραδοσιακό 
οικισμό, έχουν γίνει αρκετά. Ωστόσο, 
πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά περισσότερα. 
Ορισμένες φορές αυτό δεν είναι εύκολο 

καθώς η γραφειοκρατία ορθώνει πολλά 
εμπόδια. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από πρόταση 
και με πρωτοβουλία της Μόνιμης Επιτροπής 
Αρχιτεκτονικών Θεμάτων διοργάνωσε την 
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου ημερίδα για την Άνω 
Πόλη, κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
οποίας έγινε καταγραφή των προβλημάτων 
και κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις 
για την επίλυσή τους.

«Ο δρόμος της Θεσσαλονίκης προς την 
παγκόσμια οικογένεια των Μητροπόλεων, 
διαβαίνει μέσα από την ανάδειξή της σε 
κέντρο πολιτισμού και αυτόνομο πόλο έλξης 
τουρισμού, μέσα από την προβολή των ειδικών 
χαρακτηριστικών της και της φυσιογνωμίας 
της, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 
και της ελκυστικότητάς της για  επενδύσεις και 
κατοικία. Ανάμεσα σε όλα αυτά, διακρίνεται 
το θέμα της ανάδειξης της Άνω Πόλης, όπως 
διακρίνεται ο παραδοσιακός οικισμός στον 
αστικό ιστό, όπως δεσπόζουν τα βυζαντινά 
τείχη που τον ορίζουν στο ανάγλυφο της 
Θεσσαλονίκης», τόνισε κατά το χαιρετισμό του 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης. 
Όπως είπε, η ανάδειξη του οικισμού είναι 
ένα ζήτημα πολύπλευρο και πολύπλοκο. Αυτή 
δεν θα πρέπει να τα Τείχη, την Ακρόπολη, το 
Επταπύργιο, τη Μονή Βλατάδων και όλα τα 
άλλα μνημεία. «Οι δράσεις για τη διατήρηση 
των πυρήνων και των μονάδων μνημειακού 
ενδιαφέροντος δεν πρέπει να οδηγήσουν 
σε ασφυξία και εξάλειψη τις παραδοσιακές 
βιοτεχνίες, την οικοτεχνία, τα εργαστήρια. Τα 
νέα κτίρια χρειάζεται να συνομιλήσουν με τα 
παλαιά. Να μην αποθαρρυνθεί  η επενδυτική 
πρωτοβουλία, να μεγεθυνθεί και να εισπραχθεί 
η προστιθέμενη αξία. Να ενθαρρυνθεί  η  
ιδιαιτερότητα έναντι της μονοτυπίας που 
έχουμε συνηθίσει να νοούμε ως διατήρηση. 
Να εξασφαλιστούν τα αναγκαία: δίκτυα, 
υποδομές, ελεύθεροι χώροι, χωρίς όμως να 
αλλοιωθεί η φυσιογνωμία», κατέληξε. 
Ο αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, 
Πολεοδομίας και Δικτύων Ανδρέας Κουράκης 
χαρακτήρισε πολύτιμη την πρωτοβουλία του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ να διοργανώσει ειδική εκδήλωση 
για την Άνω Πόλη. Όπως είπε τα προβλήματα 
που υπάρχουν για την ανάδειξη της περιοχής 
είναι πολλά και υπογράμμισε ότι πολλές 
φορές η γραφειοκρατία θέτει ανυπέρβλητα 
εμπόδια. «Στην Άνω Πόλη καταφέραμε να 
βάλουμε φρένο σε μία επιταχυμένη επικείμενη 
καταστροφή. Χρειάζεται όμως να καταβληθεί 
μεγάλη προσπάθεια για να ξεπεραστούν όλα τα 
προβλήματα», τόνισε. 
Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης Απόστολος Τζιτζικώστας 
αναφέρθηκε στη ‘σπουδαία δουλειά του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ που αναδεικνύει θέματα τα οποία 
–κακώς- δεν βρίσκονται στην καθημερινή 
ατζέντα της πόλης. «Μετά από 33 χρόνια 
από το χαρακτηρισμό της Άνω Πόλης 
ως παραδοσιακού οικισμού, η περιοχή 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε προβληματική 
κατάσταση. Η αντιπεριφέρεια είναι έτοιμη να 
συμβάλει με όλες τις δυνάμεις της για την 

ΑΝΩ ΠΟΛΗ: 33 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
 

ανάδειξή της», κατέληξε. 
n Αλλοιώσεις και καταστροφές της 
πολιτιστικής κληρονομιάς
Υπέρ μίας πιο ενεργής πολιτικής διατήρησης 
των πολιτιστικών πόρων, ώστε να περιέλθουν 
αλώβητοι στις επόμενες γενιές τάχθηκε ο τέως 
διευθυντής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Χωροταξίας Κεντρικής Μακεδονίας 
Κώστας Χριστιανόπουλος. Στην εισήγησή του 
με θέμα την προστασία και την ανάδειξη των 
παραδοσιακών οικισμών και του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο του χωροταξικού 
σχεδιασμού τόνισε ότι πολλές ανθρώπινες 
δραστηριότητες όπως ο τουρισμός και η 
ανεξέλεγκτη δόμηση, είναι υπεύθυνες για 
τις σοβαρές αλλοιώσεις και καταστροφές 
στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. “Στο 
πλαίσιο αυτό η χωροταξική προσέγγιση του 
προβλήματος είναι πλέον ενδεδειγμένη” και 
ξεκαθάρισε ότι στην Κεντρική Μακεδονία 
“ενώ σε επίπεδο αρχών τέθηκαν οι στόχοι 
για κάθε εξειδικευμένη χωρική ενότητα, 
απαιτείται η σύνταξη ειδικών διαχειριστικών 
σχεδίων και η διάθεση επαρκών οικονομικών 
μέσων”. Ο κ. Χριστιανόπουλος ξεκαθάρισε ότι 
απαιτείται βελτίωση του ελληνικού συστήματος 
χωροταξικού σχεδιασμού δεδομένου ότι ο 
χαρακτήρας των προτεινόμενων ρυθμίσεων 
αποτελεί κατεύθυνση και δεν είναι δεσμευτικές 
με αποτέλεσμα η αποτελεσματικότητά του να 
είναι περιορισμένη.
Στις καινοτόμες δράσεις του Γραφείου Άνω 
Πόλης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 
και το έργο που έχει συντελεστεί για την 
ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας του 
παραδοσιακού οικισμού από το 1978 έως 
σήμερα, αναφέρθηκε ο υπεύθυνος του 
Γραφείου Μίλτος Μαυρομάτης. Μεταξύ 
άλλων έγινε αναφορά για το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο, τις μελέτες των τριών αρχαιολογικών 
περιπάτων που είχε εκπονήσει το Γραφείο και τη 
κατασκευή τους από τη ΔΕΠΟΣ Θεσσαλονίκης, 
την ανοικοδόμηση περίπου 2.000 νέων κτιρίων 
σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα, τις 
παρεμβάσεις - αποκαταστάσεις διατηρητέων 
κτιρίων από τον ΟΠΠΕΘ’ 97 και την ενθάρρυνση 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την 
αποκατάσταση - επανάχρηση των διατηρητέων 
(εγκαταλελειμμένων) κατοικιών. 
Παραδείγματα εφαρμογής διαχείρισης, 
διάσωσης και προστασίας του αρχιτεκτονικού 
πλούτου, που αφορούν μεμονωμένα 
ακίνητα, αρχιτεκτονικά σύνολα, οικισμούς, 
παραδοσιακά τμήματα πόλεων και φυσικούς 
σχηματισμούς, παρουσίασαν οι κυρίες 
Μαρία Μαργαρίτα Βυζαντιάδου και Δήμητρα 
Τσιγκάνου, στελέχη της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Υποδομών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης. Τα 281 
κτήρια που χαρακτηρίστηκαν με υπουργικές 
αποφάσεις, διακρίνονται σε τέσσερις 
κατηγορίες ανάλογα με τη μορφή προστασίας 
τους: Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται 
115 κτήρια απόλυτης προστασίας, στη δεύτερη 
91 κτήρια απόλυτης προστασίας του κελύφους 
τους, στην τρίτη 67 κτήρια, στα οποία 
επιβάλλεται η διατήρηση του ογκομετρικού 
περιγράμματος (ανακατασκευή) και στην 
τέταρτη  8  κτήρια, στα οποία επιβάλλεται 
η διατήρηση των όψεων με εξάντληση 
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του Συντελεστή Δόμησης. Οι εισηγήτριες 
πρότειναν τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς 
της πόλης της Θεσσαλονίκης, προκειμένου 
να συσταθεί ομάδα ειδικής μελέτης για το 
χαρακτηρισμό όλων των αξιόλογων κτηρίων 
που έχουν προταθεί για διατήρηση από το 
1986, να καθοριστεί ο βαθμός διατήρησής 
τους και οι ειδικοί όροι δόμησής τους, έτσι 
ώστε να αποφευχθεί, προτού να είναι πολύ 
αργά, η σταδιακή αλλοίωση της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς της πόλης. Ως προς τα διατηρητέα 
της Άνω Πόλης θα μπορούσε να γίνει βελτίωση 
του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, σε ό,τι 
αφορά στους περιορισμούς που ορίζονται 
για κάθε κατηγορία διατήρησης, ώστε να 
γίνει περισσότερο ευέλικτη και προσιτή η 
διαδικασία της επισκευής τους από τους 
ιδιοκτήτες και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο 
της εγκατάλειψής τους που επιδεινώνει την 
εικόνα του παραδοσιακού οικισμού.

n Μείωση του ΦΠΑ για τα διατηρητέα κτίρια
Η διευθύντρια της Εφορίας Νεοτέρων 
Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, 
Κορνηλία Τρακοσοπούλου Τζήμου, υπενθύμισε 
την πρόταση να μειωθεί ο συντελεστής του 
ΦΠΑ που επιβαρύνει τις εργασίες επισκευής 
των διατηρητέων κτιρίων. Ανάλογο μέτρο 
έχει ήδη εφαρμοστεί σε Βέλγιο, Αγγλία, 
Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία με θετικά 
αποτελέσματα. Επίσης, σε Αγγλία, Γαλλία, 
Βέλγιο και Ιταλία έχουν καταργηθεί ή μειωθεί 
σημαντικά οι φόροι που επιβάλλονται σε 
διατηρητέα κτίρια ως ακίνητη περιουσία καθώς 
και στα εισοδήματα που προέρχονται από τη 
χρήση τους. Στην Ιταλία, η αποκατάσταση των 
κτιρίων που υπάγονται στην αρχιτεκτονική 
κληρονομιά αγγίζει το 60% της όλης 
κατασκευαστικής δραστηριότητας της χώρας 
και στην Αγγλία το 57%, απασχολώντας στον 
αντίστοιχο τομέα 1,4 εκατ. εργαζόμενους. «Αν 
και χάθηκε πολύτιμος χρόνος και αλλοιώθηκε 
σημαντικά η ιστορική φυσιογνωμία της Άνω 
Πόλης, οφείλουμε να εμμένουμε σε ορισμένες 
βασικές αρχές και στόχους που θα περιορίσουν 
την ισχύουσα πρακτική των κατεδαφίσεων 
και των ανακατασκευών, συμβάλλοντας έτσι 
στην εξασφάλιση υψηλότερων απαιτήσεων 
κατά τη διαδικασία παραγωγής, αφενός της 
μελέτης και του έργου των αποκαταστάσεων 
διατηρητέων κτιρίων και αφετέρου της ένταξης 
σύγχρονων κατασκευών πλησίον διατηρητέων 
κτιρίων, βάσει της σύγχρονης επιστημονικής 
δεοντολογίας συντήρησης και αποκατάστασης, 
σύμφωνα την οποία οι νέες κατασκευές 
θα πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με το 
περιβάλλον τους», τόνισε. 
Στο έργο της Διεύθυνσης Μελετών 
Αρχιτεκτονικών Έργων του δήμου 
Θεσσαλονίκης στη περιοχή της Άνω Πόλης 
αναφέρθηκαν οι κυρίες Σοφία Παρθενοπούλου 
και Αλεξάνδρα Μποζίνη. Τα δύο στελέχη 
της Διεύθυνσης υπογράμμισαν ότι βασική 
επιδίωξη όλων των μελετών ήταν η προστασία 
και ανάδειξη των μνημείων με ταυτόχρονη 
ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου μέσω 
διαμορφώσεων πρασίνου με ταυτόχρονη 
απόδοση των κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων 
στους πολίτες, επισκέπτες και κατοίκους, 
μέσω νέων χρήσεων αναψυχής και πολιτισμού 

και η ενσωμάτωση των χώρων αυτών στην 
καθημερινότητα της πόλης. “Η εξασφάλιση, 
ιδιαίτερα, των λειτουργικών προϋποθέσεων 
της χρήσης των ιστορικών Μνημείων ως 
ζωτικών χώρων της καθημερινής ζωής, 
επιδιώκεται μέσω της ένταξής τους στη 
ζωή της περιοχής έτσι ώστε να αναδειχθεί ο 
ιστορικός, θρησκευτικός, εκπαιδευτικός και 
κοινωνικός τους ρόλος”, είπαν και παρουσίασαν 
συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούσαν 
τη μελέτη πολεοδομικής, κυκλοφοριακής και 
περιβαλλοντικής ανάπλασης της ευρύτερης 
περιοχής της Ευαγγελίστριας, τη μελέτη 
ανάπλασης της ζώνης πρασίνου κατά μήκος 
των Βυζαντινών τειχών, τη μελέτη ανάπλασης 
του Ι.Ν. της Αγίας Αικατερίνης και της πλατείας 
Ζήδρου.
Στην ταξινόμηση και βαθμολόγηση της εικόνας 
βλάβης των ξυλόπηκτων διατηρητέων της Άνω 
Πόλης προχώρησε ο πιλοτικός μηχανικός της πο-
λεοδομίας Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Τζιώγας. 
Η εργασία του έγινε σε συνάρτηση με το ποσοστό 
των «ανεπιτυχών» επεμβάσεων και/ή προσθη-
κών και/ή αλλοιώσεων, οι οποίες καταπόνησαν 
το δομητικό σύστημα του αρχικού φέροντα οργα-
νισμού, διαμορφώνοντας σε τρεις κατηγορίες το 
χωρικό δομοστατικό σύστημα των κτηρίων αυ-
τών σε οριζόντιες σεισμικές δράσεις. Με βάση 
τον παραπάνω άξονα επιχειρήθηκε να δημιουρ-
γηθούν τρία μητρώα (πίνακες) επιτελεστικότητας 
επεμβάσεων για  τις παραπάνω τρεις κατηγορίες 
δομοστατικών συστημάτων. “Η χρήση αυτών των 
πινάκων από τις υπηρεσίες διατήρησης και τους 
μηχανικούς που γνωρίζουν ασφαλώς την εικόνα 
βλάβης των κτηρίων επιτρέπει να δημιουργηθεί 
παράλληλα και να αναπτυχθεί ποσοτικό κριτήριο 
αξιολόγησης των διατηρητέων κτηρίων, προκει-
μένου να επιλεγεί εκ των προτέρων ο τρόπος 
επέμβασης στα κτήρια αυτά πχ. συντήρηση, το-
πική ενίσχυση, καθολική ενίσχυση, κατεδάφιση 
και ανακατασκευή”, τόνισε.

n Οι επιπτώσεις του σεισμού το 1978 στα 
κτίρια της Άνω Πόλης
Η μη εμφάνιση εκτεταμένων δομικών 
καταστροφών στα παλιά κτίρια της Άνω 
Πόλης στο σεισμό του 1978, όπως αντίθετα 
έγινε στα κτίρια της l’ Aquila στο σεισμό 
του 2009, οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό 
στη χαμηλόροφη μορφολογία των παλαιών 
δομημάτων της Άνω Πόλης που περιλάμβαναν 
σχετικά ελαφριά δομικά στοιχεία (τσατμάς) ή 
δομικά στοιχεία με ξυλοδεσιές. Στην εισήγησή 
του με θέμα “σεισμική συμπεριφορά παλαιών 
δομημάτων σε ιστορικά κτίρια - η περίπτωση 
του σεισμού της L’ Aquila”, ο καθηγητής 
του ΑΠΘ Γεώργιος Μάνος ξεκαθάρισε ότι η 
διεθνής εμπειρία υποδεικνύει ότι ένας αριθμός 
παλαιών δομημάτων, μεγάλος ή μικρός κατά 
περίπτωση, που βρίσκονται σε ιστορικά 
κέντρα, παρουσιάζουν αυξημένη τρωτότητα 
έναντι ισχυρών σεισμικών διεγέρσεων.  
Σύμφωνα με τον ίδιο, χαμηλόροφα δομήματα 
με ελαφρά κατακόρυφα δομικά στοιχεία 
και σχετικά οριζόντια ελαφρά πατώματα και 
ξύλινες στέγες αναμένεται να συμπεριφερθούν 
καλύτερα από βαρύτερα δομικά στοιχεία 

τοποθετημένα σε μεγαλύτερα ύψη. Αυτό ισχύει 
με την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα δομικά 
στοιχεία έχουν τις κατάλληλες συνδέσεις ώστε 
να διατηρούν τη τρισδιάστατη συνέχειά τους 
στο χώρο που να επιτρέπει την τρισδιάστατη 
στατική λειτουργία του δομήματος. “Σε 
αντίθεση με τις ελληνικές πόλεις όπου 
τα παλαιά δομήματα είναι ολιγάριθμα και 
διάσπαρτα στον πολεοδομικό ιστό, οι ιταλικές 
πόλεις έχουν πυκνό πολεοδομικό ιστό 
αποτελούμενο από παλιά δομήματα. Αυτό σε 
συνδυασμό με ισχυρές σεισμικές διεγέρσεις 
με επικεντρικά χαρακτηριστικά οδηγεί σε 
καταστροφές όπως αυτή της L’ Aquila”, 
τόνισε. Κάνοντας έναν παραλληλισμό των 
καταστροφών σε Ελλάδα και Ιταλία, ο κ. Μάνος 
υπογράμμισε ότι το παράδειγμα των εκκλησιών 
της L’ Aquila μπορεί να συγκριθεί ως προς τη 
συμπεριφορά των εκκλησιών εν μέρει με αυτό 
της Καλαμάτας και της επικεντρικής περιοχής 
της Κοζάνης. “Τα μέτρα επισκευής και οι 
τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν 
για τα δομήματα των εκκλησιών αποδείχθηκαν 
αναποτελεσματικά. Εκφράζεται η άποψη στην 
Ιταλία ότι η χρησιμοποίηση στοιχείων μεγάλης 
δυσκαμψίας και μάζας για την επισκευή στεγών 
ή των συνδέσεών τους με τους περιμετρικούς 
τοίχους είναι μάλλον επιβαρυντική για τη 
σεισμική συμπεριφορά του συνολικού δομικού 
συστήματος”, κατέληξε. 
Τα προβλήματα των μελετών και κυρίως 
των κατασκευών, της μεθοδολογίας δηλαδή 
της κατασκευαστικής πρακτικής, κατά 
την εφαρμογή της αποκατάστασης των 
πετρόκτιστων  και ξυλόπηκτων στοιχείων 
των διατηρητέων κτιρίων της Άνω Πόλης 
παρουσίασαν ο καθηγητής του ΑΠΘ Μιχαήλ 
Νομικός και οι αρχιτεκτόνισσες Μαρία Δούση 
και Ολυμπία Χατζοπούλου. Σύμφωνα με τους 
εισηγητές, τα τελευταία τριάντα χρόνια στην 
Άνω πόλη της Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται 
μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εξέλιξη ενός 
ιστορικού συνόλου, ίσως του μεγαλύτερου 
στο βορειοελλαδικό χώρο. Εκατοντάδες 
διατηρούμενα «ιστορικά» κτίρια καταγράφηκαν 
κατά τη δεκαετία του 1980 και μελετήθηκαν 
διεξοδικά, πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά 
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και κατασκευαστικά. Αποτυπώθηκαν και 
αναλύθηκαν τα τυπολογικά και μορφολογικά 
τους χαρακτηριστικά καθώς και η χρωματική 
τους οργάνωση. “Στις προτάσεις αναβίωσης 
ωστόσο, εκτός από ένα περιορισμένο αριθμό 
κτιρίων που κηρύχθηκαν διατηρητέα, 
το μεγαλύτερο ποσοστό του κτιριακού 
αποθέματος των διατηρούμενων τότε κτιρίων 
αντικαταστάθηκε με νέα κτίσματα των 
οποίων οι μορφές έπρεπε να ακολουθούν τα 
μορφολογικά πρότυπα των παλιών κτιρίων. 
Από τα κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ελάχιστα 
αποκαταστάθηκαν είτε από ιδιώτες, είτε από 
δημόσιους φορείς”, είπαν.

Αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων
Στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η 
απουσία Προεδρικού Διατάγματος για τους 
όρους δόμησης στον οικισμό Επταπυργίου 
αναφέρθηκε ο προϊστάμενος του Τμήματος 
Τεχνικών Έργων της 9ης Εφορίας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων Βασίλης Κονιόρδος. «Σε αντίθε-
ση με τη θέσπιση του Προεδρικού Διατάγματος 
‘Περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορι-
σμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομι-
κού σχεδίου Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης κλπ 
που ισχύει για την Άνω Πόλη μέχρι τα όρια της 
οδού Επταπυργίου, για τον οικισμό του Επτα-
πυργίου, ο οποίος περιβάλλεται από τα τείχη 
της Ακρόπολης και περιλαμβάνει στο ανώτερό 
του σημείο το ομώνυμο Φρούριο, δεν έχει θε-
σμοθετηθεί μέχρι σήμερα κανένα διάταγμα με 
περιοριστικούς όρους δόμησης. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τον έλεγχο υψών, 
προσθηκών, επικαλύψεων και οικοδομικών 

γενικά θεμάτων από την αρμόδια 9η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία τελικά κα-
λείται να επιχειρηματολογήσει κάθε φορά τόσο 
στην Ε.Π.Α.Ε., στα γνωμοδοτικά όργανα του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ., αλλά και στους συναδέλφους μηχα-
νικούς μελετητές των αντίστοιχων  οικοδομι-
κών θεμάτων χωρίς τη στήριξη ενός απαραί-
τητου νομικού πλαισίου. Συνέπεια της πραγ-
ματικότητας αυτής είναι οι συχνές και έντονες 
διαμαρτυρίες από μέρους των μελετητών, των 
ιδιοκτητών και των κατοίκων της περιοχής», 
είπε. Χαρακτήρισε την Άνω Πόλη «ερειπιώνα 
παλιών και εγκαταλειμμένων κατοικιών, χώρο 
συγκέντρωσης αχρηστευθέντων υλικών, χώρο 
άναρχης στάθμευσης αυτοκινήτων και εν γένει 
περιοχή χωρίς διαμορφωμένους και φροντι-
σμένους κοινόχρηστους χώρους». 
“Οι φυσικές καταστροφές αλλά κυρίως τα 
συμφέροντα και η ανθρώπινη μισαλλοδοξία 
κατάφεραν να εξαφανίσουν ένα τεράστιο 
μνημειακό απόθεμα, από την ελληνιστική, 
ρωμαϊκή, βυζαντινή, οθωμανική, εβραϊκή και 
τη σύγχρονη προσφυγική ιστορία της πόλης. Οι  
καταστροφές αυτές στην εποχή μας, ενέχουν 
χαρακτηριστικά επιδημίας  που ξεκινά 
από την κερδοσκοπία της αντιπαροχής και 
προπαντός όταν αυτή εξασφαλίζει την ένοχη 
σιωπή· ενίοτε τη συμμετοχή επιστημόνων 
και φορέων στις υποχρεώσεις των οποίων 
και στην επιστημονική τους συνέπεια 
εναποτίθεται  η προστασία και διάσωση αυτής 
της κληρονομιάς”, τόνισε στην εισήγησή του 
με τίτλο “Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος 
θανάτου της τελευταίας ιστορικής και 
προσφυγικής περιόδου στην Άνω Πόλη”, 
το ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Κατοίκων 
της περιοχής, Οδυσσέας Παπαϊωάννου. 
Υπογράμμισε ότι για τα προβλήματα διάσωσης 
της ιστορικής κληρονομιάς της πόλης, θα 
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι 
διεθνείς συμβάσεις και πρακτικές και ως εκ 
τούτου δεν μπορεί να  αποτελούν ατεκμηρίωτα 
αντικείμενο διαχείρισης ενός μόνο φορέα 
ή ορισμένων ατόμων, αλλά ευρύτερα της 
επιστημονικής κοινότητας. 
Στο θεσμοθετημένο ρόλο του Οργανισμού 
Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης στα ζητήματα 
προστασίας και ανάδειξης ιστορικών 
και παραδοσιακών τόπων καθώς και τη 
συνολική αναβάθμιση της φυσιογνωμίας 
της πόλης αναφέρθηκαν τα στελέχη του 
Οργανισμού, Μαρία Λιλιμπάκη και Γιάννης 
Τόσκας. Κατά τη διάρκεια της εισήγησής 
τους κατέγραψαν τις νέες προβλέψεις που 
προκύπτουν από το προς επικαιροποίηση 
Ρυθμιστικό σχέδιο για αντίστοιχα θέματα και 
παρουσίασαν το ολοκληρωμένο από ετών 
ερευνητικό πρόγραμμα για τη Ζώνη πρασίνου 
– προστασίας των τειχών. Επίσης, διατύπωσαν 
προτάσεις για την αντιμετώπιση και την 
άμβλυνση των προβλημάτων που σχετίζονται 
με τη διαβίωση σε ένα παραδοσιακό ιστό 
όπως αυτόν της Άνω Πόλης αλλά και για την 
ένταξη ενός παραδοσιακού αστικού συνόλου 
στο Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης 
(ΠΣΘ). Για τα θέματα κυκλοφορίας και 
μεταφορών έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην 

προσβασιμότητα, την τοπική και διαμπερή 
κυκλοφορία και τη στάθμευση στην περιοχή 
της Άνω Πόλης και ειδικότερα στην ανάγκη 
βιώσιμων (ήπιων) τρόπων μετακίνησης, 
προσπελασιμότητας και κάλυψης των 
μετακινήσεων από μέσα μαζικής μεταφοράς.

n ΟΑΣΘ και Άνω Πόλη
Στη συμβολή του ΟΑΣΘ στην αναβάθμιση της 
προσβασιμότητας της Άνω Πόλης αναφέρθηκε 
ο αναπλ. Διευθυντής Κίνησης του Οργανισμού, 
Γιώργος Σπανός, παρουσιάζοντας τα μέχρι 
σήμερα αποτελέσματα από τη λειτουργία της 
γραμμής Νο 22 (Άνω Πόλη). Το δρομολόγιο 
εκτελείται καθημερινά από τρία λεωφορεία 
των εννέα θέσεων, ενώ τα Σαββατοκύριακα 
από δύο αντίστοιχα λεωφορεία. Καθημερινά 
πραγματοποιούνται 48 δρομολόγια, το μήκος 
υπολογίζεται σε περίπου πέντε χιλιόμετρα. 
Υπάρχουν 35 στάσεις και ο μέσος όρος 
διέλευσης των λεωφορείων είναι τα 20 λεπτά 
της ώρας. Η γραμμή 22 έχει πληρότητα 28% ή 
2,5 επιβάτες ανά δρομολόγιο ή 43.000 επιβάτες 
ετησίως. Τρείς στους τέσσερις επιβάτες της 
γραμμής 22, δήλωσαν στο πλαίσιο σχετικής 
έρευνας του ΟΑΣΘ ότι είναι πολύ ή αρκετά 
ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση. 
Μία κριτική αποτίμηση της πολεοδομικής «αντί-
ληψης», δηλαδή του τρόπου αντιμετώπισης της 
προστασίας του οικισμού όπως έχει διαμορ-
φωθεί διαχρονικά, παρουσίασαν οι αρχιτέκτο-
νες Πάνος Σταθακόπουλος και Πάνος Άσημος. 
Εξέτασαν τις ρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί 
σε θεσμικό επίπεδο για την Άνω Πόλη, αξιολό-
γησαν σε επίπεδο αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
και υλοποίησης έργων τις θετικές και τις αρνη-
τικές πτυχές του ζητήματος, εντόπισαν σχετικές 
παραλείψεις και καθυστερήσεις, κατέγραψαν 
και ιεράρχησαν τα υφιστάμενα προβλήματα. Τέ-
λος, έθεσαν εκ νέου βασικά ερωτήματα, όπως 
το θέμα της άσκησης των αρμοδιοτήτων (π.χ. 
μοναδιαίος φορέας διαχείρισης), καθώς και 
της διαχείρισης των ζητημάτων της Άνω Πόλης 
(π.χ. δημογραφική κατάσταση) και διατύπωσαν 
νέες προτάσεις, “που με την υλοποίησή τους 
μπορούν τελικά να συνεισφέρουν στην αντιμε-
τώπιση των χρόνιων προβλημάτων και στην επι-
διωκόμενη διατήρηση, έστω και της σημερινής 
εικόνας του οικισμού”.
Τα διάφορα μέτρα που εφαρμόστηκαν από 
το κράτος και τις υπηρεσίες του στην Άνω 
Πόλη ήταν κατά κοινή ομολογία πολύ λίγο 
αποτελεσματικά. Κύριο αίτιο της μειωμένης 
αποτελεσματικότητας των μέτρων είναι 
ότι αυτά προτάθηκαν και προτείνονται από 
πολλούς φορείς αρμοδιοτήτων, οι οποίοι 
είναι μεταξύ τους ασυντόνιστοι και λείπει 
το ουσιαστικό εκείνο όργανο εφαρμογής, 
μία παθολογία που χαρακτηρίζει διαχρονικά 
την ελληνική πραγματικότητα. Τα παραπάνω 
τόνισαν οι αρχιτεκτόνισσες Αντιγόνη Μάντσιου, 
Μαρία Περιβέντα και Παναγιώτα Χαλιάζη, 
στην εισήγησή τους με θέμα “Παραδοσιακός 
οικισμός Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης - προτάσεις 
αναβάθμισης” που βασίστηκε στα πορίσματα 
της έρευνας ομάδας εργασία η οποία συστάθηκε 
το 2009 από το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Υπενθύμισαν τις 
προτάσεις που είχαν κατατεθεί και αφορούσαν 
τον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και βελτίωση 
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της ισχύουσας νομοθεσίας, την αναβάθμιση 
της Διοικητικής Αρχής προστασίας της Άνω 
Πόλης, την απλοποίηση και προτυποποίηση 
της Διοικητικής Διαδικασίας σύνταξης, 
υποβολής και έγκρισης των μελετών της Άνω 
Πόλης, τη διαδικασία Ελέγχου μελετών νέων 
κτιρίων, τη διαδικασία Ελέγχου επεμβάσεων 
σε διατηρητέα και τη διαδικασία Ελέγχου 
μελετών κατεδάφισης. Ακόμη προτάσεις 
διατήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης 
της Αρχιτεκτονικής και της Πολεοδομικής 
οργάνωσης της Άνω Πόλης, προτάσεις 
αναβάθμισης του κυκλοφοριακού και της 
προσβασιμότητας, προτάσεις αναβάθμισης των 
επενδύσεων και των έργων στην Άνω Πόλη και 
τέλος προτάσεις αναβάθμισης της λειτουργίας 
του παραδοσιακού οικισμού Άνω Πόλης.

n Παράδειγμα σταδιακής διαχρονικά 
αλλοίωσης η Άνω Πόλη
Η Άνω Πόλη αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα σταδιακής διαχρονικά αλλοίωσης, 
σε διαφορετικά επίπεδα, ενός παραδοσιακού 
πυρήνα ενταγμένου σε ένα αστικό κέντρο 
που διαρκώς επεκτείνεται με εμφανή την 
παράλληλη προσπάθεια διατήρησης κατά το 
δυνατό των παραδοσιακών χαρακτηριστικών του 
οικισμού, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
και του οργανικού πολεοδομικού ιστού, τόνισε 
ο καθηγητής του ΑΠΘ Άγις Αναστασιάδης, 
ο οποίος αναφέρθηκε σε παραδείγματα 
ιστορικών τμημάτων αντίστοιχων πόλεων. 
Στην εισήγησή του παρουσίασε την εξελικτική 
πορεία της Άνω Πόλης από την εποχή της 
έκδοσης των διαταγμάτων για τη δόμηση και 
τη ρυμοτομία του 1979 και 1980 μέχρι και τη 
σημερινή εποχή όπου ισχύει το νέο ρυμοτομικό 
σχέδιο που περιλαμβάνει τροποποίηση του Π.Δ. 
του 1980. Η κριτική αναδρομή σε όσα έχουν 
και όσα δεν έχουν υλοποιηθεί στο παραπάνω 
διάστημα των 30 χρόνων έγινε μέσα σε ένα 
συγκριτικό πλαίσιο παραπομπής σε αντίστοιχα 
ή σχετικά αντίστοιχα παραδείγματα αστικής 
ανάπλασης και ανανέωσης από τον ευρωπαϊκό 
χώρο. Η εισήγηση κατέληξε σε μια σειρά 
προτάσεων προστασίας και εξυγίανσης για 
την Άνω Πόλη στα πλαίσια μιας βιώσιμης και 
αειφόρου αστικής ανάπτυξης προσαρμοσμένης 
στα νέα δεδομένα, πολεοδομικά και διαχείρισης 
του χώρου.
Οι νέοι όροι και κανονισμοί δόμησης στην Άνω 
Πόλη από το 1978 δεν είχαν στόχο την προστασία 
του ιστορικού συνόλου αλλά η ανοικοδόμηση 
της περιοχής, εκτίμησε στην εισήγησή του 
ο καθηγητής του ΑΠΘ Νίκος Καλογήρου, 
ο οποίος προχώρησε σε μία συνοπτική 
ανάγνωση των ιδιαίτερων πολεοδομικών 
και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής. Επεσήμανε ότι είναι ένας μοναδικός 
ιστορικός τόπος με ιδιαίτερο ανάγλυφο του 
εδάφους, όπου οι διαφαινόμενες τάσεις 
αλλοίωσης, από την ανεπαρκή πολιτική 
προστασίας των διατηρητέων και προσφυγικών 
κτισμάτων, την έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου 
στη δόμηση «νεοπαραδοσιακών» κτισμάτων, 
στις χρήσεις γης και στην εγκατάσταση 
λειτουργιών αναψυχής, δημιουργούν 
καταστάσεις υποβάθμισης. Διαπίστωσε ότι 
είναι απαραίτητο να υπάρξουν επείγοντα 

μέτρα για να προστατευθεί ο κοινωνικός ιστός 
της περιοχής και να βελτιωθούν οι συνθήκες 
διαβίωσης. “Η κριτική αξιολόγηση των 
πολιτικών «προστασίας» που εφαρμόστηκαν 
και της φυσιογνωμίας του ιστού και των 
κτισμάτων σήμερα οδηγεί στη διατύπωση 
της θέσης ότι πρόκειται ουσιαστικά για μία 
περίπτωση  μεταμοντέρνας ανοικοδόμησης 
που οδήγησε στα σημερινά αμφιλεγόμενα 
αποτελέσματα”, είπε. 
“Ο τύπος και η μορφή ως παράμετροι 
αναζήτησης νέας αρχιτεκτονικής στην Άνω 
Πόλη, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία”, 
ήταν ο τίτλος της εισήγησης του καθηγητή του 
ΑΠΘ Μιχαήλ Νομικού. Αναφέρθηκε στις αιτίες 
για τη δημιουργία ενός μαθήματος με τίτλο 
«τόπος, τύπος και μορφή, κατοικία σε ιστορικό 
περιβάλλον» και την ένταξή του στο πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στο 
ΑΠΘ και ειδικά στο έκτο εξάμηνο. “Αυτό που 
προσπαθούν να ανιχνεύσουν οι φοιτητές και 
οι φοιτήτριες με την έρευνά τους είναι κατ’ 
αρχάς η ιδιαιτερότητα του τόπου(την Άνω 
Πόλη Θεσσαλονίκης) Μέσα από την ανάλυση 
των δεδομένων του τόπου έρχονται σε επαφή 
με  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά 
τα συμπεράσματά τους τα φιλτράρουν μέσα 
από προσωπικές αξιολογήσεις και αυτό που 
τους ενδιαφέρει είναι η δημιουργία μιας 
νέας αρχιτεκτονικής, η οποία διεκδικεί την 
ύπαρξή της στο νεοδιαμορφούμενο ιστορικό 
περιβάλλον αγγίζοντας αξίες και πρότυπα που 
σχετίζονται περισσότερο με περιβαλλοντικές 
αξίες και πολύ λιγότερο με μορφολογικά 
πρότυπα όπως αυτά διατυπώνονται στις 
δεσμευτικές διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας”, είπε.

n Οι νέοι αρχιτέκτονες και η πιθανή συμβολή 
τους στην ανάδειξη της περιοχής
Αναφορά στις κρήνες, στα ανοίγματα των 
κάστρων και σε άλλα ιστορικά στοιχεία της 
Άνω Πόλης, κατά κύριο λόγο μικρής κλίμακας, 
έκανε στην εισήγησή του ο αρχιτέκτονας 
και τέως πρόεδρος Β’ ΕΠΑΕ - ΔΙΠΕΧΩΣ 
Γιώργος Τσαουσάκης, ο οποίος κατέθεσε 
πρόταση ανάθεσης μελετών ανάδειξης 
των παραπάνω στοιχείων αποκλειστικά σε 
νέους αρχιτέκτονες με κύριο χειριστή της 
διαδικασίας το Δήμο Θεσσαλονίκης. Επίσης, 
πρότεινε την ψηφιοποίηση του Αρχείου 
Άνω Πόλης της ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έχει τον 
έλεγχο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας 
και σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια 
ΕΠΑΕ Κεντρικής Μακεδονίας καθοδηγούσαν 
τους μελετητές για τη σύνταξη μελετών όπου 
αυτό ήταν αναγκαίο. Τέλος, αναφέρθηκε σε 
μελέτες που έγιναν στο πλαίσιο του ΟΠΠΕΘ’ 
97, όπως αυτή του Δημήτρη Σιμώνη και δεν 
εφαρμόστηκαν ποτέ. 
Στις αστοχίες που υπήρξαν από την αρχή της 
εφαρμογής του Διατάγματος, ή σε παραλείψεις 
που διαπιστώθηκαν στη συνέχεια, όπως 
η αύξηση της πυκνότητας και του ύψους 
δόμησης, η απαλλαγή των νέων οικοδομών 
από την υποχρέωση δημιουργίας χώρων 

στάθμευσης, η ανυπαρξία μηχανισμού ελέγχου 
των κατασκευών κατά φάσεις, καθώς επίσης 
και η ολιγομελής στελέχωση του γραφείου 
Άνω Πόλης σε σχέση με τον όγκο της δουλειάς 
που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, αναφέρθηκε 
ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Εφραιμίδης. Στην 
εισήγησή του έκανε αναφορά στη δυνατότητα 
προσαρμογής των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ 
στις νέες κατασκευές, τη χρήση σύγχρονων 
υλικών και μεθόδων μη παραδοσιακών, την 
αντιμετώπιση θεμάτων ηλιασμού-σκιασμού 
των όψεων, τον τρόπο υλοποίησης των μελετών 
των Η/Μ εγκαταστάσεων καταθέτοντας 
συγκεκριμένες προτάσεις.
Όμηρο ενός συστήματος νομοθεσίας, 
χαρακτήρισε τον ελεύθερο επαγγελματία 
αρχιτέκτονα και μηχανικό, ο λέκτορας του 
κινέζικου πανεπιστημίου Xian Jiaotong 
Θεόδωρος Δούνας. Το συγκεκριμένο σύστημα 
μπορεί να άλλαξε ριζικά την πορεία της Άνω 
Πόλης προς το καλύτερο το 1979, αλλά την 
ίδια στιγμή παγίδεψε τους αρχιτέκτονες σε ένα 
παιχνίδι πεπαλαιωμένο και στριφνό.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση 
– διάλογο, κατά τη διάρκεια του οποίου 
εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα. 
Υπενθυμίζεται ότι στην οργανωτική επιτροπή, 
με πρόεδρο τον Δ. Σιμώνη, συμμετείχαν οι  Β. 
Γρηγοριάδης, Ε. Δούμα,   Ε. Καραγκιοζίδου 
Κ. Λεονταρής, Κ. Δουδούμη, Δ. Μάνου, Α. 
Μάντσιου, Τ. Μαυρουδή, Γ. Μουρατίδου,  Μ. 
Περιβέντα  και Αν. Τσιπούρας. 
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν ο ΟΑΣΘ, η 
“ΕΣΤΙΑ ΒΙΕΚΚΟ” ΑΕ και η “ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΙΩΤΟΙ 
ΕΠΕ”. n



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΣΤΑ 5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Η «ΤΡΥΠΑ» ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Παραμένει στα 5 δισ. ευρώ η «τρύπα» στα έσο-
δα του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με 
τα τελικά στοιχεία εκτέλεσής του που ανακοι-
νώθηκαν σήμερα.  Τα έσοδα διαμορφώθηκαν 
στα 43,83 δισ. ευρώ (έναντι 43,86 δισ. ευρώ 
αρχικής εκτίμησης προ μιας εβδομάδας) και 
αποκλίνουν 5 δισ. ευρώ από τον αρχικό στό-
χο που είχε τεθεί στις αρχές του 2011.Ακόμη 
και από τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε 
προ ημερών υπάρχει τρύπα περίπου 300 εκατ. 
ευρώ. Για να ικανοποιηθεί ο στόχος του 2011 
πρέπει μέσα στο Δεκέμβριο το κράτος να ει-
σπράξει 7,5 δισ. ευρώ. Στο πεδίο των δαπανών 
τα στοιχεία παραμένουν όπως είχαν ανακοινω-
θεί προ ημερών με τις πρωτογενείς δαπάνες 
αυξημένες κατά 3% στο 11μηνο στα 46,4 δισ. 
ευρώ, πιο κάτω και από το στόχο που είχε τε-
θεί, καθώς το κράτος συνεχίζει τη γνωστή πλέ-
ον τακτική της αναβολής των πληρωμών προς 
ιδιώτες (οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν ξε-
περάσει τα 6,7 δισ. ευρώ (σανίδα σωτηρίας για 
το έλλειμμα συνεχίζει να παρέχει το πρόγραμ-
μα δημοσίων επενδύσεων το οποίο υποχρη-
ματοδοτείται. Ενώ ο στόχος του 2011 είναι να 
γίνουν δαπάνες 6,89 δισ. ευρώ για επενδύσεις 
σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και σε αμιγώς εθνικά 
έργα, μέσα στου 11 πρώτους μήνες δαπανήθη-
καν μόνο 4,28 δισ. ευρώ, ποσό κατά 40% χα-
μηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Και τούτο όταν 
τα έσοδα του προγράμματος (από τα κοινοτικά 
ταμεία) είναι εντός του στόχου, δηλαδή 2,6 δισ. 
ευρώ. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του κρατικού 
προϋπολογισμού συγκρατήθηκε στα 20,5 δισ. 
ευρώ έναντι στόχου 21 δισ. ευρώ το 11μηνο 
και 21,7 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους. 
Στελέχη του γενικού λογιστηρίου αναφέρουν 
ότι αυτή είναι η μισή μόνο εικόνα καθώς υπάρ-
χουν πολύ μεγάλες πιέσεις από την πλευρά των 
ασφαλιστικών ταμείων και των δαπανών υγεί-
ας. Ως σανίδες σωτηρίας ώστε το έλλειμμα της 
γενικής κυβέρνησης να μην ξεπεράσει το 9,5% 
του ΑΕΠ αναφέρονται οι νέες περικοπές στο 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά και η 
«στάση πληρωμών» προς ιδιώτες για τις μέρες 
που απομένουν ως το  τέλος του έτους.
(Capital.gr 22/12/2011)

ΜΟΛΙΣ 10.000 ΑΠΟ ΤΑ 130.000 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Στον αέρα βρίσκεται το σχέδιο αξιοποίησης της 
τεράστιας ακίνητης περιουσίας, από την οποία 
η κυβέρνηση φιλοδοξεί να εισπράξει πολλά 
δισ. ευρώ για τη μείωση του χρέους.Σ’ αυτό το 
συμπέρασμα κατέληξαν πολιτικοί και ειδικοί 
της αγοράς real estate, οι οποίοι μίλησαν στο 
6ο RED Business Forum που διεξήχθη στο ξε-
νοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία». Μια σειρά από 
τεράστια εμπόδια που υπάρχουν και τα οποία 
δεν επιλύονται, θέτουν εν αμφιβόλω το μεγάλο 
αυτό project, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει με 
τους διαγωνισμούς για τα 39 κτίρια του Δημο-
σίου που θα δοθούν με sale and lease back, 
καθώς και με την έκταση των 6.200 στρεμμάτων 
στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Σύμφω-
να με τα στοιχεία που δόθηκαν στο συνέδριο, το 
ελληνικό δημόσιο έχει πάνω από 100.000 ακί-
νητα, ίσως να φτάσει ο αριθμός και τα 120.000 - 
130.000. Ωστόσο από αυτά, όπως είπε ο γενικός 
διευθυντής της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιου-
σίας της Εθνικής, Αρ. Καρυτινός «μόλις 10.000 
μπορούν να αξιοποιηθούν».
(Ημερησία 15/12/2011)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
Στην οικονομία μπορεί να μην τα πάμε καλά, 
αλλά στην απαισιοδοξία οι Έλληνες παίρνουμε 
το πανευρωπαϊκό «πρωτάθλημα», σύμφωνα με 
τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου που δημοσι-
εύτηκαν σήμερα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το 
Ευρωβαρόμετρο, το 99% των Ελλήνων θεωρεί 
κακή τη σημερινή κατάσταση στη χώρα, όπως 
επίσης και ότι έχει επιδεινωθεί σοβαρά σε σχέ-
ση με το πρόσφατο παρελθόν. Στο θέμα αυτό 
«προσπάθησαν» να μας φτάσουν οι Ιρλανδοί 
και οι Ισπανοί αλλά τελικά δεν τα... κατάφεραν, 
καθώς το αντίστοιχο ποσοστό για τις 2 αυτές 
χώρες ήταν 96%, ενώ από κοντά ακολουθούν 
οι Βούλγαροι με 94% και οι Πορτογάλοι με 
92%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα αντίστοιχα 
ποσοστά καταγράφονται στη Σουηδία με 14%, 
στο Λουξεμβούργο με 15% και στη Γερμανία 
με 20%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δια-
μορφώνεται στο 68%.  Επίσης, οι Έλληνες σε 
ποσοστό 76% θεωρούν ότι τα χειρότερα είναι 
ακόμα μπροστά, και ακολουθούν οι οι Πορτο-
γάλοι με 84%, οι Κύπριοι με 80%, οι Βρετανοί 
με 79% και οι Γάλλοι με τους Ολλανδούς, που 
συγκεντρώνουν ποσοστό 76%, ενώ ο κοινοτι-
κός μέσος όρος στο θέμα αυτό, διαμορφώνε-
ται στο 68%. Πτώση της ικανοποίησης για την 
κατάσταση του νοικοκυριού τους εμφανίζουν 
οι Έλληνες, με μόνο 24% να εκτιμά ότι η κατά-
σταση είναι ικανοποιητική, ένα ποσοστό με το 
οποίο «πιάσαμε» τους Ούγγρους οι οποίοι μέ-
χρι τώρα «προηγούντο» στον τομέα αυτό. Ση-
μειώνεται ότι το παραπάνω ποσοστό όσον αφο-
ρά στην Ελλάδα εμφανίζεται μειωμένο κατά 
12 ποσοσστιαίες μονάδες (από 36%) μέσα σε 
μόλις 2 μήνες (από τον περασμένο Σεπτέμβρη 
μέχρι και τον περασμένο Νοέμβρη). Είναι η 
μεγαλύτερη μείωση που σημειώνεται στην Ευ-
ρώπη των 27. Από την άλλη πλευρά, βελτίωση 
στα οικονομικά τους βλέπουν Σουηδοί με +5%, 
Λετονοί με +4% και οι Δανοί με +3%.
(Κέρδος On-line 22/12/2011)

ΚΗΠΟΙ ΣΤΙΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ

Πηγή φωτογραφίας ιστοσελίδα εφημερίδας «Τα 
Νέα»: Με κήπους στις ταράτσες επιχειρεί το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος να καλύψει το έλλειμμα σε χώ-
ρους πρασίνου που παρατηρείται στις μεγαλουπόλεις. 
Ήδη, έχει τεθεί σε διαβούλευση το σχέδιο υπουργι-
κής απόφασης για τους όρους, τις προϋποθέσεις και 
τη διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών 
σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων

Με κήπους στις ταράτσες επιχειρεί το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος να καλύψει το έλλειμμα σε 
χώρους πρασίνου που παρατηρείται στις με-
γαλουπόλεις. «Οι φυτεμένες επιφάνειες βελ-
τιώνουν το μικροκλίμα των αστικών περιοχών, 
μειώνουν τη σκόνη του νέφους, ενισχύουν και 
προστατεύουν τη μόνωση, αυξάνουν την ενερ-
γειακή απόδοση των κτιρίων και δημιουργούν 
φυσικό περιβάλλον για την αστική χλωρίδα, 
τους λεγόμενους πράσινους διαδρόμους», 
τόνισε μεταξύ άλλων, χθες ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνά-
κης. Ήδη, έχει τεθεί σε διαβούλευση το σχέ-
διο υπουργικής απόφασης για τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία κατασκευής 
φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες 
και υπαίθριους χώρους κτιρίων. Όπως έγινε 
γνωστό, για τα υφιστάμενα κτίρια δεν απαι-
τείται οικοδομική άδεια ή έγκριση δόμησης 

μικρής κλίμακας. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να 
καταθέσει στην υπηρεσία δόμησης μόνο έγ-
γραφη γνωστοποίηση εργασιών η οποία συ-
νοδεύεται από: - υπεύθυνη δήλωσή του για 
το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του χώρου 
ή συναίνεση συνιδιοκτητών εφόσον πρόκειται 
για κοινόχρηστο χώρο τού κτιρίου.- υπεύθυνη 
δήλωση του αναδόχου του έργου για ανάληψη 
ευθύνης.- τεχνική έκθεση αντοχής - στατικής 
επάρκειας τού κτιρίου.- τεχνική έκθεση κα-
τασκευής φυτεμένης επιφάνειας.- αντίγρα-
φο οικοδομικής άδειας- φωτογραφίες τού 
κτίσματος, του περιβάλλοντος χώρου και της 
επιφάνειας που πρόκειται να φυτευτεί. Για τα 
νέα κτίρια η διαδικασία είναι πιο απλή αφού 
στις μελέτες που προβλέπονται στον νέο τρόπο 
έκδοσης οικοδομικών αδειών περιλαμβάνεται 
τεχνική έκθεση κατασκευής φυτεμένης επι-
φάνειας η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές 
για την αρτιότητα και βιωσιμότητα τού έργου. 
Αυτές είναι: στεγάνωση, αποστραγγιστική ικα-
νότητα, αρδευτικό σύστημα και το φυσικό υλι-
κό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ελληνι-
κά αστικά κέντρα (για παράδειγμα μεσογειακά 
- ενδημικά είδη). Παράλληλα, όπως ανακοινώ-
θηκε χθες, σε κάθε υπηρεσία δόμησης (τα πα-
λιά πολεοδομικά γραφεία) θα τηρείται Ειδικό 
Μητρώο Φυτεμένων Επιφανειών. Δηλαδή δη-
μιουργείται η πρώτη τράπεζα δεδομένων που 
θα ενημερώνεται διαρκώς.

(Τα Νέα on-line 22/12/2011)

ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ 1,2% ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 
ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Αύξηση 1,2% σημείωσε ο γενικός δείκτης τι-
μών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικι-
ών τον Νοέμβριο εφέτος, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2010, έναντι 
αύξησης 3,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια 
σύγκριση των δεικτών του 2010 προς το 2009. 
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ), η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις εξής 
ανατιμήσεις των οικοδομικών υλικών: Πετρέ-
λαιο κίνησης- Diesel (13,2%), χάλκινοι αγωγοί 
(7,4%), ασφαλτικό γαλάκτωμα (7,1%), τούβλα 
(5,8%), σωλήνες χαλκού (5,5%), βάνες ορει-
χάλκινες (5,2%), σωλήνες πλαστικοί, συνθε-
τικοί, ινοτσιμέντου (4,6%), πλαστικοί σωλήνες 
(3,8%), διακόπτες (3,8%), ξυλεία oικοδομών 
(3,5%), ηλεκτρική ενέργεια (2,8%), κεραμίδια 
(2,7%), ασφαλτόπανα (2,7%), τσιμεντόπλακες 
(2,4%), πρίζες (2,4%), νεροχύτες (2,1%), εξη-
λασμένη πολυστερίνη- πολυστερόλη- πολυ-
ουρεθάνη (2%), σίδηρος οπλισμού (1,7%) και 
πλαστικό, ακρυλικό, νερού (1,7%). Στον αντί-
ποδα, μειώθηκαν οι τιμές στους μηχανισμούς 
γκαραζόπορτας (-1,3%) και στα εντοιχισμένα 
ντουλάπια (-0,4%). Εξάλλου, ο γενικός δείκτης 
το Νοέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη 
του Οκτωβρίου 2011, σημείωσε μείωση 0,1% 
έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2010.
(Καθημερινή 20/12/2011)

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Στο τέλμα της απραξίας και της απροθυμί-
ας για έναρξη δραστηριότητας βούλιαξε το 
2011 το βορειοελλαδικό επιχειρείν. Όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία του μητρώου του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
(ΒΕΘ) για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 15 
Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους οι διαγρα-
φές, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστή-
ματος, εκτοξεύτηκαν κατά 43,3%, ενώ οι εγ-
γραφές  ήταν μειωμένες 20,7%. Την ίδια ώρα 
αυξημένος κατά 150% είναι ο αριθμός των 
επιχειρήσεων που κατέβασαν ρολά το 2011 
έναντι του 2010 καθώς κρίθηκαν ασύμφορες. 
Το αρνητικό ρεκόρ που καταγράφηκε την τρέ-
χουσα χρονιά έναντι της περσινής, αποτελεί 
απόρροια της δυσμενούς οικονομικής συγκυ-
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ρίας και της περιορισμένης έως ανύπαρκτης 
κατανάλωσης που έχει φέρει στα πρόθυρα 
νευρικού κλονισμού ακόμη και υγιείς επι-
χειρήσεις. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το 
ΒΕΘ, οι εγγραφές κατά το διάστημα 1 Ιανου-
αρίου- 15 Δεκεμβρίου 2011 ανήλθαν σε 751 
έναντι 948 το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 
Οι περισσότερες εγγραφές καταγράφηκαν το 
Μάρτιο (88) με το Νοέμβριο να ακολουθεί με 
81. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσό-
τερες εγγραφές αφορούν ατομικές επιχειρή-
σεις (554) ενώ έπονται οι ομόρρυθμες (124). 
H πλειονότητα των εγγραφών αφορά νέες επι-
χειρήσεις (672), 29 έκαναν επανέναρξη, 21 
αλλαγή δραστηριότητας, 10 αλλαγή επιμελη-
τηριακής περιφέρειας, 17 νομικής μορφής, 
ενώ δύο άλλαξαν επωνυμία.  
(Capital.gr 19/12/2011)

ΔΙΑΘΕΣΗ 3,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη διάθεση 
3,2 δισ. ευρώ για το διάστημα 2014-2020 σε 
ένα νέο πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον 
και τη δράση για το κλίμα. Το προτεινόμε-
νο νέο πρόγραμμα θα βασιστεί στην επιτυχία 
του τρέχοντος προγράμματος LIFE+, αλλά θα 
τροποποιηθεί έτσι ώστε να έχει ουσιαστικό-
τερα αποτελέσματα, να είναι απλούστερο και 
πιο ευέλικτο και να έχει έναν σημαντικά με-
γαλύτερο προϋπολογισμό. Μεταξύ των νέων 
πτυχών του μελλοντικού προγράμματος LIFE 
συγκαταλέγονται η δημιουργία ενός νέου υπο-
προγράμματος για τη δράση για το κλίμα, ο 
σαφέστερος ορισμός των προτεραιοτήτων με 
πολυετή προγράμματα εργασίας εγκρινόμενα 
σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη και οι νέες 
δυνατότητες εφαρμογής προγραμμάτων σε 
ευρύτερη κλίμακα, μέσω «ολοκληρωμένων 
έργων», τα οποία μπορούν να συμβάλλουν 
στην κινητοποίηση ενωσιακών, εθνικών και 
ιδιωτικών κεφαλαίων για περιβαλλοντικούς 
ή κλιματικούς στόχους.  Το πρόγραμμα LIFE 
αποτελεί τμήμα της πρότασης της Επιτροπής 
για το πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο 2014-
2020, το οποίο καθορίζει το δημοσιονομικό 
πλαίσιο και τις κύριες κατευθύνσεις για τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή απο-
φάσισε να αντιμετωπίσει την περιβαλλοντική 
και κλιματική δράση ως ολοκληρωμένο τμήμα 
όλων των κύριων μέσων και παρεμβάσεων και, 
πέραν της αντίληψης της «ενσωμάτωσης», 
προτείνει να συνεχιστεί το πρόγραμμα LIFE, 
το οποίο διέπεται σήμερα από τον κανονισμό 
LIFE+, δρομολογημένο το 1992, το πρόγραμμα 
LIFE είναι μία από τις αιχμές του δόρατος της 
ενωσιακής περιβαλλοντικής χρηματοδότησης. 
Εχει χρηματοδοτήσει πάνω από 3.500 έργα, 
συνεισφέροντας 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
στην περιβαλλοντική προστασία. Το LIFE+, το 
οποίο δρομολογήθηκε το 2007 και θα συνεχι-
στεί μέχρι το 2013 με προϋπολογισμό μεγαλύ-
τερο των 2,1 δισ. ευρώ, χρηματοδοτεί κυρίως 
επιχορηγήσεις (αυτές καλύπτουν το 78% του 
προϋπολογισμού LIFE+).
(Ημερησία 17/12/2011)

ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 12 ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παραμένει χαμηλό το ποσοστό ενσωμάτωσης 
των κοινοτικών οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο 
με κίνδυνο να αυξηθούν οι παραβάσεις και οι 
καταδίκες της χώρας μας από το Δικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΕ).   Σύμφω-
να με την τελευταία αποτίμηση (Δεκέμβριος 
2011) του Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικής 
Νομοθεσίας του WWF Ελλάς αυτή τη στιγμή 
εκκρεμεί η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο 12 
κοινοτικών οδηγιών. Ειδικότερα έχει ήδη λή-
ξει η προθεσμία ενσωμάτωσης για τις οδηγίες: 
- «σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη 
θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις» - «για 

τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά 
με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση 
κυρώσεων για παραβάσεις» - για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. […]- 
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος 
μέσω του ποινικού δικαίου- για τροποποίηση 
της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδια-
γραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέ-
λαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση 
μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μεί-
ωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Τον Ιανουάριο λήγει και η προθεσμία ενσωμά-
τωσης της οδηγίας σχετικά με τη φάση ΙΙ της 
ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια 
του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων 
σε πρατήρια καυσίμων. Επίσης εκκρεμεί η εν-
σωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών: - Σχετικά 
με την υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου 
επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή  
και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη 
- Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων - 
Περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) - Περί 
τροποποίησης του παραρτήματος II της οδηγί-
ας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους (1) - Για τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό- Σχετι-
κά με το κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη 
και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων 
και ραδιενεργών αποβλήτων
(Το Βήμα on-line 12/12/2011)

ΠΛΑΚΑ: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ 
ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ένα ερειπωμένο οικιστικό σύνολο στην Πλάκα, 
στο οποίο έχουν εντοπιστεί πολύτιμα οικοδομι-
κά λείψανα από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές 
του 20ού αιώνα, πρόκειται να μετασχηματιστεί 
σε ανοιχτό Μουσείο Παραδοσιακών Τεχνών, 
προκειμένου να αναδείξει τη μορφή της πα-
λιάς αθηναϊκής γειτονιάς, αλλά και παραδοσι-
ακά επαγγέλματα που χάνονται στο χρόνο. Το 
έργο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, ανάπλα-
σης και επαναχρησιμοποίησης του οικιστικού 
αυτού συνόλου, ιδιοκτησίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού, έχει αναλάβει η Δι-
εύθυνση Αναστήλωσης Νεοτέρων και Σύγχρο-
νων Μνημείων του υπουργείου, σε συνεργασία 
με το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, ενώ 
πρόκειται να υλοποιηθεί ως έργο με χρημα-
τοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Το υπό 
αναβίωση οικοδομικό τετράγωνο, που στην τε-
λευταία του φάση στέγαζε οικίες, καταστήμα-
τα και βιοτεχνίες, είναι εγκαταλελειμμένο και 
αποτελεί αντίφαση στην ήδη αναπλασμένη ευ-
ρύτερη περιοχή. Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο προϊστάμενος της Εφορείας Νεοτέρων 
Μνημείων Αττικής, Ορέστης Βαβατσιούλας, 
η παρέμβαση στοχεύει στη διατήρηση, έντα-
ξη και ανάδειξη του πολεοδομικού ιστού της 
παλαιάς αθηναϊκής γειτονιάς, ως τόπου ιστο-
ρικής μνήμης, αποκαθιστώντας μεμονωμένα 
κτήρια, δρομίσκους και αυλές. Παράλληλα, 
συμπληρώνει ο ίδιος, με την αναβίωση πα-
λαιών επαγγελμάτων, μέσω της εγκατάστασης 
θεματικών ενοτήτων του Μουσείου Ελληνικής 
Λαϊκής Τέχνης, στόχος είναι να ενισχυθεί ο δι-
αδραστικός και εκπαιδευτικός του χαρακτήρας 
και να εξασφαλισθεί η συμμετοχή των πολιτών 
στο δημόσιο χώρο, προσδίδοντας ζωντάνια στη 
σύγχρονη πόλη. Η υπό ανάπλαση γειτονιά βρί-
σκεται στη συνοικία Βρυσάκι της Πλάκας, μιας 
από τις παλαιότερες περιοχές κατοίκησης των 
Αθηνών, που αποτελείται από τρεις γειτονιές. 
Οι δύο εξ αυτών (γειτονιές των Αγίων Αποστό-
λων και της Βλασσαρούς) αποτελούν σήμερα το 
χώρο της Αρχαίας Αγοράς, όπου οι ανασκαφές 
της δεκαετίας του 1930 έσβησαν τα ίχνη μιας 
συνοικίας, στην οποία διέμενε η μεσαία τάξη. 
Το οικοδομικό όμως σύνολο που περικλείεται 

από τις οδούς Αδριανού, Άρεως Κλάδου και 
Βρυσακίου αποτελεί ένα από τα λίγα εναπομεί-
ναντα αναλλοίωτα τμήματα του πολεοδομικού 
ιστού της Αθήνας του 19ου και πρώιμου 20ού 
αιώνα, που διασώθηκε λόγω της εξαίρεσής 
του από τις αρχαιολογικές ανασκαφές.
(Zougla online 22/12/2011)

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΗΣ SONY ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΑΧΡΗ-
ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ!

Πηγή φωτογραφίας newsbeast.gr. Η Sony κατάφερε 
να δημιουργήσει μια βιομπαταρία, που χρησιμοποι-
εί άχρηστα χαρτιά για να τα μετατρέψει σε ενέργεια. 
Μεταξύ άλλων, λένε οι εφευρέτες της, θα μπορούσε 
να αξιοποιεί ως ‘’καύσιμα’’ τις Χριστουγεννιάτικες 
και Πρωτοχρονιάτικες κάρτες που καταλήγουν στα 
σκουπίδια μετά τις γιορτές.

Η ιαπωνική εταιρία Sony παρουσίασε μία 
καινοτομική μπαταρία που τροφοδοτείται με 
άχρηστα χαρτιά, από τα οποία ‘’γεννά’’ ηλε-
κτρισμό, καθώς τα μετατρέπει αρχικά σε ζά-
χαρη, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιείται 
ως βιοκαύσιμο για την παραγωγή ρεύματος.  Η 
μπαταρία παρουσιάστηκε στην έκθεση Eco-
Products του Τόκιο ως προϊόν φιλικό στο πε-
ριβάλλον, καθώς δεν χρησιμοποιεί επιβλαβή 
τοξικά χημικά ή μέταλλα, σύμφωνα με το BBC. 
Οι μηχανικοί της εταιρίας έκαναν μία μικρή 
επίδειξη, καλώντας τα παιδιά να ρίξουν χαρτά-
κια σε ένα υγρό που αποτελείτο από νερό και 
ένζυμα και στη συνέχεια να το ανακινήσουν. 
Λίγο αργότερα, χάρη στην ενέργεια που είχε 
παραχθεί στο μεταξύ, ένας μικρός ανεμιστή-
ρας, συνδεμένος με το υγρό, άρχισε να δου-
λεύει. Το υγρό περιέχει το ένζυμο κελλουλάση, 
το οποίο αποδομεί τα χαρτιά και έτσι παράγει 
γλυκόζη. Αυτή συνδυάζεται με οξυγόνο και 
άλλα ένζυμα, με τελικό προϊόν τη δημιουργία 
ηλεκτρονίων και ιόντων υδρογόνου. Τα ηλε-
κτρόνια χρησιμοποιούνται από τη μπαταρία 
για τη γέννηση ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ ως 
παραπροϊόν της όλης διαδικασίας προκύπτει 
νερό και το οξύ γλυκονολακτόνη, που συνήθως 
χρησιμοποιείται στα καλλυντικά.  Οι ερευνη-
τές παρομοίασαν την τεχνολογία με τη βιολο-
γική διαδικασία που χρησιμοποιούν τα λευκά 
μυρμήγκια και οι τερμίτες για να χωνεύουν το 
ξύλο και να το μετατρέπουν σε ενέργεια. Σε 
προηγούμενο στάδιο της έρευνάς τους, είχαν 
χρησιμοποιήσει φρουτοχυμό για να τροφοδο-
τήσουν με ρεύμα μια μικρή συσκευή ακρόασης 
μουσικής ‘’Γουόκμαν’’. Όπως είπε ο υπεύθυ-
νος ερευνητής του Εργαστηρίου Ερευνών Προ-
ωθημένων Υλικών της Sony Γιουίτσι Τοκίτα, η 
βιομπαταρία, για παράδειγμα, θα μπορούσε να 
αξιοποιεί ως ‘’καύσιμα’’ τις Χριστουγεννιάτι-
κες και Πρωτοχρονιάτικες κάρτες που κατα-
λήγουν στα σκουπίδια μετά τις γιορτές, αλλά 
και όλο αυτό το χαρτομάνι που, όλο το χρόνο, 
έχει την ίδια κατάληξη.  Η ανάπτυξη της νέας 
οικολογικής μπαταρίας βρίσκεται ακόμα στα 
πρώτα στάδια, αλλά οι ιάπωνες ερευνητές ευ-
ελπιστούν ότι, αν και όταν βγει στην αγορά, θα 
έχει πολλές εμπορικές εφαρμογές, ενώ ήδη η 
περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace χαι-
ρέτισε την εφεύρεση. Προς το παρόν πάντως 
η μπαταρία μπορεί να τροφοδοτήσει μόνο μι-
κρές συσκευές και για λίγο, οπότε υστερεί σε 
σχέση με τις μπαταρίες του εμπορίου. 
(Εξπρές 22/12/2011)
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ΧΥΤΑ σε δάσος ή σε αρχαιολογικό χώρο ή 
μήπως προτιμάτε …νεκροταφείο; Πολυκατά-
στημα σε περιοχές γενικής κατοικίας ή εστι-
ατόριο σε κοινόχρηστο χώρο-κοινόχρηστο 
χώρο (κατά το μονάχους-μονάχους); Μπο-
ρεί τα παραπάνω διλήμματα να ακούγονται 
εξωπραγματικά, αλλά δεν είναι. Προβλέψεις 
όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Προεδρικό 
Διάταγμα για τις χρήσεις γης, που το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος έδωσε σε δημόσια δια-
βούλευση, το οποίο εκτός από τις παραπάνω 
«καινοτομίες» περιλαμβάνει και αρκετές θε-
τικές αλλαγές…
Όπως επισημαίνεται και σε δημοσίευμα της 
εφημερίδας «Καθημερινή», το σχέδιο Προ-
εδρικού Διατάγματος για τις «κατηγορίες και 
περιεχόμενο χρήσεων γης», έρχεται να αλ-
λάξει τις δραστηριότητες που επιτρέπονται 
σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τα όσα ορίζουν 
κάθε φορά τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (τα 
οποία πλέον καλύπτουν ολόκληρη την έκταση 
των δήμων και όχι μόνο τις εντός ορίων πό-
λης περιοχές). 
Μεταξύ άλλων, οι παλαιές κηπουπόλεις (λ.χ. 
Φιλοθέη) θωρακίζονται με μια νέα κατηγο-
ρία, τις «περιοχές αποκλειστικής κατοικί-
ας». Παράλληλα, στις περιοχές αμιγούς κα-

τοικίας γίνεται πιο αυστηρό το πλαίσιο όσων 
δραστηριοτήτων επιτρέπονται (λ.χ. ορίζεται 
ότι μέγιστη επιφάνεια των καταστημάτων ανά 
οικόπεδο είναι τα 100 τ.μ.). Μόνη εξαίρεση, 
τα ξενοδοχεία, τα οποία διπλασιάζουν τις 
κλίνες τους.
Στις περιοχές γενικής κατοικίας (που απο-
τελούν και το μεγαλύτερο κομμάτι των ελλη-
νικών πόλεων) διευρύνεται το πλαίσιο όσων 
επιτρέπονται: προστίθενται υπεραγορές, πο-
λυκαταστήματα, εγκαταστάσεις περίθαλψης 
μέχρι 100 κλίνες, συνεργεία αυτοκινήτων 
κ.ά. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις περιπτώσεις 
ξενοδοχείων και κτιρίων εκπαίδευσης και 
περίθαλψης δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης 
στους όρους δόμησης, ενώ στα πολεοδομι-
κά κέντρα επιτρέπονται πολυκαταστήματα, 
εμπορικά κέντρα κ.ά.
Παράλληλα, επιτρέπεται σε δημόσιους χώ-
ρους πρασίνου (λ.χ. πλατείες, άλση) η κατα-
σκευή εστιατορίων και χώρων αναψυχής και 
σε ελεύθερους χώρους αστικού και περια-
στικού πρασίνου η δημιουργία... ΧΥΤΑ, βιο-
λογικών καθαρισμών, μονάδων παραγωγής 
ενέργειας κ.ά.
Εκτός από τα παραπάνω, δημιουργείται 
πλαίσιο επιτρεπόμενων χρήσεων στους ορι-

ΚΗΠΟΙ ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Με τη συνεργασία και του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Μπορεί η διαχείριση των όμβριων υδάτων να 
αποτελεί συχνότατα πρόβλημα για τις πόλεις, 
αλλά αν αυτά μετατραπούν σε …κήπους βρο-
χής, τότε η αυτοδιοίκηση δεν έχει απλά στα 
χέρια της μια λύση, αλλά και ένα βασικό εργα-
λείο για τη βελτίωση της ποιότητας του αστι-
κού περιβάλλοντος. 
Το σκεπτικό αυτό φαίνεται ότι πρυτάνευσε και 
στο σχέδιο που προωθείται –με τη συνεργα-
σία και του ΤΕΕ/ΤΚΜ- στη Θεσσαλονίκη, στο 
πλαίσιο του προγράμματος “Integrated Green 
Cities”.
Το πρόγραμμα, που υποβλήθηκε με ευθύνη 
της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος Ποιότη-
τας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων, προβλέπει 
τη δημιουργία κήπων βροχής στον άξονα της 
οδού 28ης Οκτωβρίου, αλλά και πράσινο δώμα 
στο κτήριο του Δημαρχείου. 
«Είναι ένα καινοτόμο σχέδιο για την εκμετάλ-
λευση και οικολογική διαχείριση των όμβριων 
υδάτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχει διπλό 
στόχο την αειφορική διαχείριση των όμβριων 
υδάτων και παράλληλα να επεκτείνει την προ-

σπάθεια μας για τη βελτίωση της ποιότητας του 
αστικού περιβάλλοντος» σημείωσε ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας. 
Η πρόταση είναι της Αντιδημαρχίας Περιβάλ-
λοντος και Ελεύθερων Χώρων, σε συνεργασία 
με το Δήμο Haskovo της Βουλγαρίας και με 
εταίρους το ΤΕΕ/ΤΚΜ, την ΕΥΑΘ και το Δια-
βαλκανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης. Εντάσσε-
ται στο πλαίσιο του Μέτρου για την «Προστα-
σία, Διαχείριση και Προώθηση των Περιβαλ-
λοντικών Πόρων», εγκρίθηκε από την Τεχνική 
Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας και θα τε-
θεί σύντομα σε εφαρμογή. 
Η υλοποίηση του σχεδίου στην Ελλάδα έχει 
συνολικό προϋπολογισμό 975.043 ευρώ, με 
συμμετοχή του δήμου Θεσσαλονίκης κατά 
772.000 ευρώ και επιδιώκει να ενσωματώσει 
στον αστικό σχεδιασμό την ολοκληρωμένη, οι-
κολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων  με 
στόχο την εξοικονόμηση νερού για την άρδευ-
ση του αστικού περιβάλλοντος.
Η διαχείριση των όμβριων υδάτων  αρχικά θα 
εφαρμοστεί πιλοτικά στην κατασκευή «Πρά-

οθετημένους οικισμούς (κλείνοντας ένα 
προϋπάρχον κενό), αλλά επιτρέπεται πλήθος 
δραστηριοτήτων (λ.χ. ξενοδοχεία, εμπορικά 
καταστήματα, εστιατόρια και επαγγελματικά 
εργαστήρια) με κατ’ εξαίρεση υπέρβαση των 
όρων δόμησης.
Δημιουργείται μια νέα πόλη στις παρυφές των 
ορίων των πόλων (δηλαδή σε εκτός σχεδίου 
περιοχές), «περιοχές εκτόνωσης αστικών 
επιβαρύνσεων» στις οποίες επιτρέπονται 21 
διαφορετικές χρήσεις. 
Τέλος, επιτρέπεται μέσα σε προστατευόμε-
νες περιοχές (από δάση έως αρχαιολογικούς 
χώρους) η δημιουργία φυλακών, ΧΥΤΑ, μέ-
χρι εμπορευματικών σταθμών και εκθεσι-
ακών χώρων «εφόσον δεν αντίκεινται στο 
καθεστώς προστασίας που τις διέπει». Αξι-
οσημείωτο είναι επίσης, ότι οι αλλαγές αυτές 
μπορεί να αφορούν κάθε περιοχή, εφόσον γί-
νει τροποποίηση ή αναθεώρηση του γενικού 
πολεοδομικού σχεδίου.
Επειδή οι …προκλήσεις που σχετίζονται με 
το Προεδρικό Διάταγμα είναι πολλές, το ΤΕΕ/
ΤΚΜ επιφυλάσσεται να διατυπώσει σύντο-
μα την επίσημη θέση και τις προτάσεις του 
γύρω απ’ τις αδυναμίες και τα τρωτά σημεία 
των προωθούμενων αλλαγών n

σινου Δώματος» στο κτίριο του Δημαρχείου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και σε επιλεγμένα 
σημεία στον άξονα της οδού 28ης Οκτωβρίου, 
όπου θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο με «Κή-
πους Βροχής». 
Στο πλαίσιο  του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου 
εγκρίθηκε και το σχέδιο «Easytrip: GR-BG e-
mobility solutions”, στο οποίο ο Δήμος Θεσσα-
λονίκης συμμετείχε ως εταίρος με επικεφαλής 
εταίρο το Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 
Στόχος του σχεδίου που θα εφαρμοστεί πιλο-
τικά σε σημείο του Σιδηροδρομικού Σταθμού 
Θεσσαλονίκης και αφορά στη μετακίνηση των 
επιβατών, είναι να επεκτείνει την προσπάθεια 
που γίνεται στο πλαίσιο του -υπό ανάπτυξη- 
Ευφυούς Συστήματος διαχείρισης Αστικής 
Κινητικότητας και ελέγχου κυκλοφορίας για τη 
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 
Στο «Easytrip: GR-BG e-mobility 
solutions”συμμετέχουν επίσης ως εταίροι Δή-
μοι της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, η ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ Α.Ε. και το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών 
Διεργασιών. n 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ» 
ΣΤΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
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ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
Η PUBLICCITY 
 

Εγκαινιάστηκε στην Αθήνα στα μέσα Δεκεμ-
βρίου η έκθεση βραβευμένων αρχιτεκτονι-
κών μελετών για το δημόσιο χώρο, με τίτλο 
«PUBLICCITY/ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΗ», που  θα φι-
λοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη τουλάχιστον 
μέχρι τις 29 Ιανουαρίου. Η έκθεση είχε πρωτο-
παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο, 
στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημόσιος Χώρος 
…αναζητείται».
Μάλιστα, μετά τις γιορτές αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί, στις εγκαταστάσεις του 
Μουσείου Μπενάκη, εκδήλωση με ομιλίες 
διακεκριμένων αρχιτεκτόνων, αντίστοιχη 
αυτής που έγινε ήδη στη Θεσσαλονίκη, ώστε 
τα εγκαίνια της έκθεσης να επισφραγιστούν 
με τη διατύπωση σκέψεων και προτάσεων για 
την αρχιτεκτονική των δημόσιων χώρων στην 
Ελλάδα.
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι: 
Τετάρτη/Πέμπτη/Κυριακή 10:00 – 18:00 και 
Παρασκευή/Σάββατο 10.00-22.00. Δευτέρα 
και Τρίτη είναι κλειστή(Πειραιώς 138, Τ 210 
34 53 111,  WWW.BENAKI.GR) . 
Η έκθεση διοργανώνεται από το ΤΕΕ σε 
συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, υπό την 
αιγίδα του ΥΠΕΚΑ και με χρηματοδότηση από 
το ΕΣΠΑ. Η παραγωγή της έκθεσης είναι του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Υπενθυμίζεται ότι στην έκθεση παρουσιάζονται 
οι βραβευμένες αρχιτεκτονικές μελέτες 
για το δημόσιο χώρο, που έχουν εκπονηθεί 
στην Ελλάδα στο πλαίσιο αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών τα τελευταία 33 χρόνια. Η 
αρχαιότερη μελέτη που παρουσιάζεται 
είναι εκείνη που αφορά τον υπαίθριο χώρο 
του Πνευματικού Κέντρου Αθηνών και πιο 
πρόσφατες αυτές που εκπονήθηκαν για την 
Πλατεία  Νίκης στην Κοζάνη.n

Με τη συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αλλά και με 
τη συμμετοχή -για πρώτη φορά- εκπροσώπου 
της Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) στην 7μελή σύνθεσή 
του, συγκροτήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου, στη 
νέα του μορφή, το Συμβούλιο Χωροταξίας 
Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.
Με την ευκαιρία αυτή, το ΤΕΕ/ΤΚΜ εύχεται 
το Συμβούλιο να  λειτουργήσει ουσιαστικά 
και να ανταποκριθεί στο ρόλο που καλείται 
να επιτελέσει, σε καιρούς δύσκολους για 
όλη τη χώρα και ιδιαίτερα για την Κεντρική 
Μακεδονία..
Αλλά οι ευχές μας δεν αρκούν. Ούτε αρκεί 
η σοβαρότητα και η συνέπεια με την οποία 
αντιμετωπίζει το ΤΕΕ τη συμμετοχή του σε 
αυτό το αποφασιστικό όργανο για σημαντικά 
αναπτυξιακά ζητήματα της Περιφέρειας.
Φαίνεται ότι, για ακόμη μια φορά, η ελληνική 
Πολιτεία απεμπόλησε τη σοβαρότητά της προς 
χάριν της γνωστής λογικής «έλα μωρέ, δώσ’ 
τους κάτι κι αυτούς να μην  γκρινιάζουν». 
Ή μήπως η απόφαση συμμετοχής της ΕΕΤΕΜ 
στο ΣΧΟΠ ήταν ψηφοθηρική πάσα σε ένα 
κλάδο που διεκδικεί αρκετά συχνά και αρκετά 
δυναμικά; 
Ή μήπως «έφταιξαν» οι συγγένειες – εξ 
αίματος, εκλεκτικές και άλλων ειδών- υψηλών 
κομματικών στελεχών;
Μπορεί σε όλα αυτά ή και σε άλλα, πιο 
περίπλοκα πελατειακά συμπλέγματα να 
βασίστηκε η διεύρυνση του Συμβουλίου με 
εκπρόσωπο της ΕΕΤΕΜ.
Βέβαιο είναι ότι δεν βασίστηκε σε κάποια 
τεκμηριωμένη ανάγκη, δεδομένου ότι το νέο 
μέλος εκπροσωπεί έναν κλάδο χωρίς  καμία 
επιστημονική ή άλλη περγαμηνή σχετική με 
το αντικείμενο του ΣΧΟΠ.
Εξίσου βέβαιο είναι ότι  μια αυθαιρεσία 
επιβάλλεται εύκολα αλλά πολύ δύσκολα 
αναιρείται. 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΠ
Το ΣΧΟΠ συγκροτήθηκε στη νέα μορφή του, 
με απόφαση του γενικού γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης, Θύμιου Σώκου. Το συμβούλιο 
γνωμοδοτεί, ως γνωστόν, σε θέματα μείζονος 
σημασίας, που υπάγονται στη διοικητική του 
περιφέρεια όπως: για εγκρίσεις- τροποποιήσεις 
ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ, εγκρίσεις- τροποποιήσεις 
τοπικών ρυμοτομικών, τροποποιήσεις 
ρυμοτομικού σχεδίου επί του βασικού οδικού 
δικτύου Π.Ε Θεσσαλονίκης, εγκρίσεις κτιριακών 
αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ. 
Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίστηκε η 
αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΔΙΠΕΧΩΣ. 
Κεντρικής Μακεδονίας, Δέσποινα Τζαβέλλα, 
αρχιτέκτων, με αναπληρωτή τον επίσης 
αρχιτέκτονα Λεωνίδα Γακίδη ΔΙΠΕΧΩΣ 
Κεντρικής Μακεδονίας. Η υπόλοιπη νέα 
σύνθεση του συμβουλίου έχει ως εξής:
Τακτικά μέλη
-Παναγιώτης Αντιβαλίδης, πολιτικός 
μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με 
νόμιμο αναπληρωτή τον αρχιτέκτονα Βασίλειο 
Ακριτίδη.

-Διαμαντής Παπαδόπουλος, δήμαρχος Παύλου 
Μελά, εκπρόσωπος της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με 
αναπληρωτή τον Ευστάθιο Λαφαζανίδη, 
δήμαρχο Κορδελιού-Ευόσμου.
-Νίνα Γραμματικοπούλου, ΠΕ Γεωτεχνικών, 
προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικού 
Ελέγχου Κεντρικής Μακεδονίας, με νόμιμο 
αναπληρωτή τον Άγγελο Πουσκούρη, ΠΕ 
Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Προϊστάμενο 
του Τμήματος Φυσικών Πόρων  της Δ/νσης 
Τεχνικού Ελέγχου.
-Ευτυχία Παντερμαλή–Πουλάκη, αρχαιολόγος, 
προϊσταμένη της ΚΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, 
με νόμιμη αναπληρώτρια τη Δέσποινα 
Μακροπούλου, αρχαιολόγο, προϊσταμένη της 
9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 
-Κίμων Παντοσίτης, πολεοδόμος μηχανικός, 
υπάλληλος της ΔΙ.ΠΕ ΧΩ.Σ. Κεντρικής 
Μακεδονίας, με νόμιμο αναπληρώτρια την 
Αικατερίνη Ζωγραφάκη, αρχιτέκτονα, υπάλληλο 
της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας. 
-Γεώργιος Θεολόγος, πτυχιούχο πολιτικό 
μηχανικό Δομικών Έργων Τεχ/κής 
Εκπαίδευσης, εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., 
με νόμιμο αναπληρωτή τον Δημήτριο Μπαή, 
πολιτικό μηχανικό Δομικών Έργων Τεχ/κής 
Εκπαίδευσης.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται o Νίκος 
Πολίτης, τεχνολόγος μηχανικός/ χημικός 
πετρελαίου, υπάλληλος της ΔΙ.ΠΕ. ΧΩ.Σ. 
Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρώτρια την 
Άρτεμη Ίτσιου Δ.Ε. διοικητικό υπάλληλο της 
ΔΙ.ΠΕ. ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας.
Ως έδρα του Συμβουλίου καθορίζεται η 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία 
στεγάζεται επί της οδού Τάκη Οικονομίδη.n

ΠAPAΛOΓH KAI ANEΞHΓHTH  
H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ
ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΠ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
μέχρι 28 Φεβρουαρίου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε παράταση της 
προθεσμίας για τις δηλώσεις τακτοποίησης 
αυθαιρέτων. Στην επίσημη ανακοίνωση 
αναφέρεται ότι:
«Το ΥΠΕΚΑ λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα 
πολλών πολιτών, παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011) μέχρι 
και τις 28 Φεβρουαρίου 2012. Η προθεσμία 
καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου 
ειδικού προστίμου παρατείνεται μέχρι τις 31 
Ιανουαρίου 2012 για όλες τις υποβαλλόμενες 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 αιτήσεις.n
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Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Δεκέμ-
βριο το πολυνομοσχέδιο για την αδειοδότηση 
και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, που 
εισάγει διαδικασίες-εξπρές στην όλη διαδι-
κασία, μειώνοντας κατά 40% τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Μάλιστα, ο χρόνος αναμονής 
από τη στιγμή της κατάθεσης της σχετικής 
αίτησης μέχρι τη λειτουργία ενός καταλύμα-
τος, που μέχρι πρότινος έφτανε και τα τέσσε-
ρα χρόνια, μειώνεται πλέον σε ενάμισι έτος. 
Φιλοδοξία του υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού είναι το πολυνομοσχέδιο να συζη-
τηθεί στο υπουργικό συμβούλιο μέχρι τις 20 
Ιανουαρίου, ώστε να γίνει νόμος του κράτους 
το συντομότερο και σίγουρα εντός της θητεί-
ας της κυβέρνησης.
Ο τίτλος του πολυνομοσχεδίου είναι: «Τουρι-
σμός υπαίθρου-τροποποίηση της νομοθεσίας 
για τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών 
λιμένων και προσθήκη νέων διατάξεων-λει-
τουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυ-
μάτων». 
Σε συνέντευξη τύπου με αφορμή το υπό δια-
βούλευση νομοσχέδιο, ο αρμόδιος υπουργός 
Παύλος Γερουλάνος επεσήμανε, ότι ουσια-
στικά πρόκειται για τρία διαφορετικά νομο-
σχέδια που καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα 

ΚΑΤΑ 40% ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
 

της τουριστικής δραστηριότητας. Συγκεκρι-
μένα, μέσω του παρόντος νομοσχεδίου, το 
ΥΠΠΟΤ προχωρεί σε ρυθμίσεις για τον του-
ρισμό υπαίθρου, για τη δημιουργία και λει-
τουργία τουριστικών λιμένων, αλλά και για τη 
λειτουργία και την αδειοδότηση τουριστικών 
καταλυμάτων.
Σύμφωνα με τον κ. Γερουλάνο, με βάση τα 
προβλεπόμενα από το πολυνομοσχέδιο εισά-
γεται μια βασική αλλαγή: πλέον, ένα τουρι-
στικό κατάλυμα θα μπορεί να λειτουργεί και 
με «προέγκριση» και σε διάστημα ακόμα και 
δέκα ημερών, χωρίς να περιμένει την επίση-
μη «βούλα» της έγκρισης. 
Προς την κατεύθυνση αυτή προωθείται η 
σύσταση εντός του ΕΟΤ ειδικής υπηρεσίας 
εξυπηρέτησης και αδειοδότησης τουριστι-
κών επενδύσεων ως υπηρεσία μιας στάσεως, 
όπως επίσης και η σύσταση πολεοδομικού 
γραφείου για επιτάχυνση των επενδύσεων.
Σε ό,τι αφορά το σκέλος του νομοσχεδίου που 
αφορά στον τουρισμό της υπαίθρου, τονίζεται 
ότι για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται στη χώρα 
μας η εν λόγω μορφή τουρισμού και ορίζε-
ται ως η κάθε ειδική μορφή βιώσιμης του-
ριστικής ανάπτυξης που έχει ως σκοπό την 
επαφή του επισκέπτη τουρίστα με το φυσικό, 

παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περι-
βάλλον της υπαίθρου. Αντίστοιχα ορίζονται ο 
αγροτουρισμός, ο οινοτουρισμός και ο αλιευ-
τικός τουρισμός μερικές από τις δυναμικότε-
ρες μορφές τουρισμού της υπαίθρου. 
Μάλιστα το ΥΠΠΟΤ προωθεί τη χρήση ειδι-
κού σήματος τουρισμού υπαίθρου, μέσα από 
το οποίο τόσο η πολιτεία όσο και οι επιχει-
ρηματίες θα μπορούν να προβάλλουν και να 
προωθούν συντονισμένα τις ειδικές δράσεις 
και τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, μέσω της 
ρυθμιστικής πλαισίωσης των μορφών τουρι-
σμού υπαίθρου υποστηρίζονται και αναδει-
κνύονται η τοπική παραγωγή και τα τοπικά 
προϊόντα (καλάθι αγροτικών προϊόντων περι-
φέρειες).
Για την ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων 
της χώρας, αποσαφηνίζονται οι υφιστάμενες 
κατηγορίες λιμένων, ρυθμίζεται η λειτουργία 
και διαχείριση των στόλων των τουριστικών 
λιμένων, εισάγεται το ηλεκτρονικό μητρώο 
πληροφοριών για τους τουριστικούς λιμένες, 
αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες μεταξύ των 
συναρμόδιων υπουργείων, ενώ αντιμετωπίζε-
ται η αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη κατάσταση 
από τη λειτουργία τουριστικών λιμένων εκτός 
του κεντρικού κρατικού ελέγχου. n



Σεμινάρια για Ενεργειακούς Επιθεωρητές
Το  Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. θα ανακοινώσει το 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης αμέσως μόλις είναι 
διαθέσιμο από το ΥΠΕΚΑ το εκπαιδευτικό 
υλικό. Το Ινστιτούτο θα ξεκινήσει πολλαπλά 
σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πολλές 
πόλεις. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για 
να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 
του ΤΕΕ στον επιθυμητό χρόνο, όσο το δυνατόν 
περισσότεροι, με τα καλύτερα εφόδια.
Προκειμένου να αποκτηθεί  Κωδικός Αριθμός 
Συμμετοχής (ΚΑΣ) από το ΥΠΕΚΑ που θα 
οδηγήσει στις εξετάσεις για την απόκτηση 
άδειας ενεργειακού επιθεωρητή, είναι αναγκαίο 
ο ενδιαφερόμενος να έχει εγγραφεί σε φορέα 
που θα πραγματοποιήσει τα σχετικά σεμινάρια, 
πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ ή εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. Στο  Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. έχει συσταθεί 
ειδική ομάδα ενημέρωσης για τα θέματα των 
ενεργειακών επιθεωρητών, η οποία και θα 
απαντά από τις 4 Ιανουαρίου 2012 σε κάθε 
σχετικό ερώτημα. Επίσης από τις 27/12 θα 
λειτουργεί σχετικό forum στην ιστοσελίδα του 
Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Μπορείτε να ενημερώνεσθε 
γι’ αυτά τα ζητήματα αλλά και για καθημερινά 
νέα που ενδιαφέρουν τον επιστήμονα και 
επαγγελματία μηχανικό στην ιστοσελίδα του 
Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.: www.iekemtee.gr.
Σεμινάριο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για το 
ν. 4014/2011 για την αυθαίρετη δόμηση (κωδ. 
ΚΑΤ11)
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο σεμινάριο και στο 

forum: 40 ευρώ. Το σεμινάριο θα συνεχίσει 
να εμπλουτίζεται με εισηγήσεις. Στις 9 
Ιανουαρίου, από τις 5 έως τις 9μμ, το ΙΕΚΕΜ 
διοργανώνει στο  ΤΕΕ συζήτηση – στρογγυλό 
τραπέζι με θέμα τις εκτιμήσεις από τη μέχρι 
τώρα πορεία για τα θέματα της αυθαίρετης 
δόμησης, ερωτήματα, απαντήσεις, 
συμπεράσματα, η νέα και πιο ουσιαστική φάση 
εργασιών. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι κκ. 
Λεμπέση, Ξυνομηλάκη, Κάκος, Καρατσώλης, 
Χρονόπουλος. Η συζήτηση θα μεταδοθεί 
διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ 
ΤΕΕ και την ιστοσελίδα www.michanikos.gr. 
Στις 11 Ιανουαρίου το ΙΕΚΕΜ πραγματοποιεί 
σεμινάριο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τους 
ίδιους εισηγητές, την ίδια θεματολογία και με 
συμμετοχή εκπροσώπων από τα Περιφερειακά 
Τμήματα του ΤΕΕ, οι οποίοι θα επικοινωνούν 
από την έδρα τους. Το σεμινάριο θα μεταδίδεται 
βιντεοσκοπημένο στη συνέχεια στα πλαίσια 
του σεμιναρίου ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 Σεμινάριο για το ν. 4030/2011 για το νέο 
τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών και τους 
ελεγκτές δόμησης (κωδ. ΚΑΤ2)
Στις 21 Ιανουαρίου ξεκινά το πρώτο σεμινάριο 
για το ν. 4030/2011. 
Το σεμινάριο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
του ΙΕΚΕΜ με το ίδιο αντικείμενο θα είναι 
διαθέσιμο στις αρχές Φεβρουαρίου.
Πληροφορίες, διευκρινίσεις, αιτήσεις 
συμμετοχής κλπ, στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ 
ΤΕΕ, www.iekemtee.gr. n

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΤΟΥ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
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Για μετά τα Χριστούγεννα κράτησε το χριστου-
γεννιάτικο ...μποναμά της για τα τιμολόγια της 
ΔΕΗ η κυβέρνηση, ανακοινώνοντας στις 29/12 
την ενδέκατη -μέσα σε δύο χρόνια- αύξηση 
των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος εν μέσω 
κρίσης.
Αυτή τη φορά η μεσοσταθμική αύξηση είναι 
9,2% και θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 
2012. Αν συνυπολογιστεί και η ανατίμηση 3% 
του τέλους υπέρ ΑΠΕ, που ανακοινώθηκε πριν 
από 10 μέρες και θα πέσει στην κατανάλωση 
επίσης από το νέο έτος, τότε η μεσοσταθμική 
αύξηση ανέρχεται στο 12,2%.
Συμφωνα και με δημοσίευμα της εφημερί-
δας “Έθνος”, η σχετική εισήγηση για το 9,2% 
στο υπουργικό συμβούλιο έκανε ο αρμόδιος 
υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνσταντίνου 
«ψαλιδίζοντας» ταυτόχρονα τις απαιτήσεις 
της ΔΕΗ για μεσοσταθμική αύξηση 20% και τη 
γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει-
ας για 16%.

EPXETAI H 11η 
AYΞHΣH TIMOΛOΓIΩN 
THΣ ΔEH AΠO TO 2009
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ:

Προς τον κ. Διονύσιο Ψωμιάδη, Αναπληρωτή 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας & τον 
κ. Θύμιο Σώκο, Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, απέστει-
λε η ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ, την παρακάτω επιστολή:
«Κοινοποιήθηκε στην  Ένωσή μας  η σχετική 
αίτηση - αναφορά υπαλλήλων  που μετατάχθη-
καν στις 1/7/2011 από την πρώην κρατική Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  στην αιρετή 
Περιφέρεια σε εφαρμογή του Ν. 3852/ 2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Έγκαιρα η ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ είχε εντοπίσει το 
πρόβλημα που δημιουργήθηκε και σε επανει-
λημμένες συναντήσεις που είχε με τον Ανα-
πληρωτή Περιφερειάρχη κ.Δ.Ψωμιάδη  και 
στελέχη της διοίκησης της ΠΚΜ, σε ορισμένες 
από τις οποίες παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι 
των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ζήτησε να 
δοθεί λύση, κάνοντας μάλιστα  συγκεκριμένες 
προτάσεις.
Δυστυχώς, μετά από διαδοχικά λάθη και πα-
ραλείψεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και 
της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
– Θράκης  και λόγω της ολιγωρίας και των 

υποκειμενικών ερμηνειών στην εφαρμογή 
των διατάξεων για τις μετατάξεις του Ν. 3852/ 
2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»   από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες της Π.Κ.Μ., οδηγηθήκαμε 
στο φαινόμενο η πλειοψηφία των υπαλλήλων 
που μετατάχθηκαν να είναι ακόμη (1 χρόνο 
μετά) εκτός οργανογράμματος.
Είναι φυσικό το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 
με όσα συμβαίνουν στο Δημόσιο Τομέα σήμερα 
(απολύσεις μέσω προσυνταξιοδοτικής διαθε-
σιμότητας, εφεδρείας, κατάργησης οργανικών 
θέσεων κλπ), να δημιουργεί μεγάλη αναστάτω-
ση και αγωνία στους υπαλλήλους που περιήλ-
θαν στη θέση αυτή ερήμην τους.
Σας καλούμε για ακόμη μια φορά, εκτός από το 
αυτονόητο της απάντησης στα ερωτήματα που 
θέτουν οι  υπάλληλοι  με την αίτησή τους, να 
προβείτε ΑΜΕΣΑ στις απαραίτητες ενέργειες, 
ώστε να καταταχθούν σε θέσεις του οργανι-
σμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, αντίστοιχες με αυτές που κατείχαν στις 
1/1/2010, πριν την εφαρμογή του  Ν. 3852/ 
2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». n

Ο δαίμονας του τυπογραφείου ξαναχτύπησε 
στο άρθρο του Δημήτρη Γκιόκα, με τίτλο «Η 
ενέργεια κενού» (τεύχος 131, σελίδα 18). 
Αναδημοσιεύουμε το ορθό κείμενο.
Η πυκνότητα της ενέργειας κενού είναι 
μία σταθερά, σχεδόν μηδενική, ενώ η 
κβαντική μηχανική προβλέπει ότι είναι 
άπειρη. Προκύπτει από το άθροισμα άπειρου 
αριθμού κυμάτων διαφορετικών συχνοτήτων 
και μηδενικής ενέργειας σε κάθε περιοχή 
του συνεχούς κενού χώρου, ο οποίος είναι 
πρότερος των δυνάμει σημείων του, όπου το 
ιξώδες είναι μηδέν

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 



«Από πού μπορεί να προέλθει η ανάπτυξη;»
n Άγγελος Αγγελίδης, Αλεξάνδρα Γούτα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Οι άνθρωποι του ΤΕΕ/ΤΚΜ απαντούν (Μέρος Α):

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, αυτό το έχουμε 
αντιληφθεί όλοι. Οι στρεβλές πρακτικές ανή-
κουν στο παρελθόν και η ανάπτυξη πρέπει επι-
τέλους να βγει μέσα από τα εισαγωγικά και να 
γίνει πραγματική. Πώς όμως θα το πετύχουμε 
αυτό; Σίγουρα όχι (μόνο) με δανεικά και ασφα-
λώς αποφεύγοντας τις στείρες επιλογές, που 
επί δεκαετίες λειτούργησαν για την Ελλάδα 
σαν πεπατημένη. Η συζήτηση γύρω από το τί 
θα μπορούσε να φέρει αυτή την πραγματική 
ανάπτυξη μαίνεται για περισσότερα από δύο 
χρόνια. Ο τουρισμός; Η ενέργεια; Η καινοτομία 
μήπως;
Θέσαμε το ερώτημα στους προέδρους τρι-
ών Μόνιμων Επιτροπών (ΜΕ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Μέρος Α΄). Παράλληλα, τους ρωτήσαμε ποια 
συγκεκριμένα έργα ή παρεμβάσεις μπορούν 
(ακόμη) να προωθηθούν κατά προτεραιότητα 
στην Κ.Μακεδονία, παρά την κρίση, αλλά και 
ποιες δραστηριότητες έχει δρομολογήσει η 
ΜΕ, της οποίας προεδρεύουν, με στόχο ακρι-
βώς την ανάπτυξη. Σε επόμενο φύλο του «Τ» 
θα ακολουθήσουν οι θέσεις/προτάσεις και των 
υπόλοιπων προέδρων.
Παρακάτω ακολουθούν οι απαντήσεις στα εξής 
τρία –κοινά για όλους- ερωτήματα:

-Η κρίση πάντα προσφέρει και ευκαιρίες. Ποια 
πιστεύετε ότι είναι τα πεδία, πάνω στα οποία 
μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη (σε σχέση με 
τον τομέα/χώρο/κλάδο στον οποίο δραστηρι-
οποιείται η Επιτροπή σας) και πώς μπορούν 
αυτά να αξιοποιηθούν επαγγελματικά από τους 
μηχανικούς;
-Ποια συγκεκριμένα έργα ή παρεμβάσεις στον 
τομέα του ενδιαφέροντός σας πιστεύετε ότι 
πρέπει και μπορούν να προωθηθούν κατά προ-
τεραιότητα για την περιοχή της Κ. Μακεδονίας, 
παρά την οικονομική κρίση ή εξαιτίας αυτής; 
-Ποιες δραστηριότητες και κινήσεις έχει 
δρομολογήσει πρακτικά η Μόνιμη Επιτροπή 
προκειμένου να επιτευχθούν -ή έστω να δρο-
μολογηθούν-αυτοί οι στόχοι;

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ
πρόεδρος Μ.Ε. Έργων Υποδο-
μής
Οι μηχανικοί πρέπει να κοιτά-
ξουν κι αλλού, όχι μόνο στην 
οικοδόμηση

• Οι πολιτικοί πρέπει να αντιληφθούν ότι οι 
υποδομές δεν είναι για ρουσφέτι και κόψιμο 

κορδέλας αλλά θέλουν αξιολόγηση, επιλο-
γή και δουλειά αθόρυβη στην ωρίμανση και 
στην υλοποίηση.   
• Η ανοικοδόμηση κάθε γωνιάς της ελληνι-
κής γης είναι στρεβλή ανάπτυξη. Ο τεχνικός 
κόσμος θα πρέπει να κοιτάξει και αλλού, πχ 
νέες τεχνολογίες, ενέργεια, ανακαινίσεις– 
αποκαταστάσεις - επανάχρηση, συντήρηση 
και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών κτλ.
• Οι διαθέσιμοι πόροι πλέον είναι λίγοι και 
μετρημένοι και εκτιμώ ότι πρώτη προτεραι-
ότητα πρέπει να δώσουμε σε υποδομές που 
αφορούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
• Πρέπει να σταματήσουμε να αναζητούμε 
έργα όπως η μετεγκατάστασή του αεροδρο-
μίου ή να αναβάλουμε το σχεδιασμό έργων 
με αμφισβητούμενη αποδοτικότητα σήμερα, 
όπως η θαλάσσια συγκοινωνία, εκτός και αν 
ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει εξ ολοκλή-
ρου τη χρηματοδότησή τους.  
• Η ΜΕ έχει προτείνει τη διενέργεια ημερί-
δας με συμμετοχή των αρμόδιων φορέων για 
την ανάπτυξη το Λιμανιού και του Εμπορευ-
ματικού Κέντρου. Προγραμματίζει νέα ημε-
ρίδα για ενημέρωση και την ανάδειξη των 
προβλημάτων υλοποίησης του ΜΕΤΡΟ.

1. Έχει γίνει πλέον κοινότυπη η έκφραση «και 
στην κρίση υπάρχουν ευκαιρίες», γι’ αυτό θα 
πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ ευκαιρίας 
ανάπτυξης και  ευκαιρίας εκμετάλλευσης. Δεν 
θα διαφωνήσω λοιπόν, αλλά θα το προσεγγί-
σω διαφορετικά. Ευκαιρία είναι να προσαρ-
μόσουμε όλοι μας  την οπτική και τη ζωή μας 
σε δεδομένα πραγματικής και όχι εικονικής 
οικονομίας. Θα πρέπει να ενστερνιστούμε πχ 
την άποψη  ότι το ΙΧ είναι μέσο μεταφοράς για 
ορισμένες στιγμές και  ότι υπάρχουν Μ.Μ.Μ. 
για τη μετακίνησή μας στο ιστορικό κέντρο, οι 
δρόμοι και τα πεζοδρόμια  του οποίου δεν εί-
ναι parking. Οι πολιτικοί μας να αντιληφθούν 
ότι οι υποδομές δεν είναι για ρουσφέτι και 
κόψιμο κορδέλας, αλλά θέλουν αξιολόγηση, 
επιλογή και δουλειά αθόρυβη στην ωρίμανση 
και στην υλοποίηση.   
Ο τεχνικός κόσμος ας αντιληφθεί ότι η ανοικο-
δόμηση κάθε γωνιάς της ελληνικής γης είναι 
στρεβλή ανάπτυξη και θα πρέπει να κοιτάξει 
και αλλού, πχ νέες τεχνολογίες και διεύρυνση 
εφαρμογών ανά τομέα και ειδικότητα, ενέρ-
γεια, ανακαινίσεις– αποκαταστάσεις - επανά-
χρηση, συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμε-
νων υποδομών κτλ.
2. Οι διαθέσιμοι πόροι πλέον είναι λίγοι και 
μετρημένοι. Με βασική αρχή αυτή και όσα 

αναφέρθηκαν προηγουμένως εκτιμώ ότι πρώ-
τη προτεραιότητα πρέπει να δείξουμε σε υπο-
δομές που αφορούν τα Μ.Μ.Μ.  Πρέπει όλοι 
να συμβάλουμε για την υλοποίηση του ΜΕΤΡΟ 
και των επεκτάσεών του για να γίνει έργο βι-
ώσιμο. Πρέπει να λειτουργήσει με προδιαγρα-
φές ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ το σιδηροδρομικό δίκτυο 
στην Π.Κ.Μ. Πρέπει να επιλεγούν έργα βελτί-
ωσης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του 
υφιστάμενου από το 19ο αιώνα σιδηροδρομι-
κού δικτύου της Β.Ε. Επίσης   ΟΛΘ και ΟΣΕ 
πρέπει να συνεργασθούν για την υλοποίηση 
του χωροθετημένου Εμπορευματικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης στη Σίνδο καθώς επίσης να 
ολοκληρωθούν τα έργα στο αεροδρόμιο «ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ». Απαιτούνται επίσης παρεμβάσεις 
και μέτρα για εφαρμογή ενός συγκοινωνιακού 
χάρτη σε όλη την πόλη (λεωφορειόδρομοι,  πο-
δηλατόδρομοι, ωράριο φορτοεκφορτώσεων, 
στάθμευση κτλ). 
Πέρα όμως από τις προτάσεις θα ήθελα να 
καταθέσω και τις προσωπικές αντιπροτάσεις 
όπως: ας σταματήσουμε να αναζητούμε τη με-
τεγκατάστασή του αεροδρομίου ( μια ματιά στο 
Google για τη θέση του αεροδρομίου της πλέον 
τουριστικής πόλης της Μεσογείου της Νίκαιας 
και θα μας πείσει) ή ας αναβάλουμε το σχεδια-
σμό έργων με αμφισβητούμενη αποδοτικότητα 
σήμερα, όπως η θαλάσσια συγκοινωνία (εκτός 
και αν ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει εξ ολο-
κλήρου τη χρηματοδότησή τους).  
3. Η Μ.Ε. έργων υποδομής  παρακολουθεί τις 
εξελίξεις δρομολογημένων έργων καθώς και 
το σχεδιασμό έργων και παρεμβάσεων που 
εξαγγέλλονται από όλους τους φορείς. Έχει 
καταθέσει απόψεις και προτάσεις  για σημα-
ντικές σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις όπως με 
το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και Υπο-
δομών και έργα που προαναφέρθηκαν. Έχει 
προτείνει τη διενέργεια ημερίδας με συμμε-
τοχή των αρμόδιων φορέων για την ανάπτυξη 
το Λιμανιού και του Εμπορευματικού Κέντρου. 
Προγραμματίζει νέα ημερίδα για ενημέρωση 
και την ανάδειξη των προβλημάτων υλοποίη-
σης του ΜΕΤΡΟ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
πρόεδρος ΜΕ Περιβάλλοντος

Τα περιβαλλοντικά θέματα μπο-
ρούν να πρωτοστατήσουν στην 
ανάπτυξη

• Ζούμε το ξεγύμνωμα της αποτυχημένης 
κρατικής μηχανής του πελατειακού κράτους
• Για τον τομέα του περιβάλλοντος τα δεδο-
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μένα είναι δυσμενέστερα καθώς απαξιώνο-
νται μπροστά σε δυσκολότερα προβλήματα
• Χρειάζονται δράσεις που αξιοποιώντας 
τους ελάχιστα διαθέσιμους πόρους θα επι-
φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
• Η κεντρική Μακεδονία διαθέτει πλούσιο 
φυσικό πλούτο και ομορφιές που μπορούν 
να αποτελέσουν σημαντικό τουριστικό πόλο. 
Απλώς χρειάζεται το περιτύλιγμα και το σω-
στό κανάλι διανομής. Γιατί αυτά να μην είναι 
οικολογικά;
• Έχουν δρομολογηθεί νέες ομάδες εργασίας 
που αντικείμενο έχουν να αναδείξουν ιδέες 
και λύσεις

1. Η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες πράγματι σε 
μια χώρα που έχει δομές και οργάνωση. Δυ-
στυχώς αυτό που ζούμε σήμερα είναι το ξεγύ-
μνωμα της αποτυχημένης κρατικής μηχανής 
του πελατειακού κράτους και της αποτυχημέ-
νης διακυβέρνησης. Ειδικότερα για τον τομέα 
του περιβάλλοντος τα δεδομένα είναι δυσμε-
νέστερα καθώς απαξιώνονται μπροστά σε δυ-
σκολότερα προβλήματα , ενώ ακόμη διαχειρί-
ζονται γραφειοκρατικά από την πολιτεία. 
Η άποψη όμως της επιτροπής περιβάλλοντος 
είναι ότι τα περιβαλλοντικά θέματα μπορούν 
να γίνουν από ουραγός, πρωτοστάτης στην 
ανάπτυξη εισάγοντας στη σκέψη μας την έν-
νοια της αειφορίας. Έτσι, θα πρέπει να ανα-
σχεδιάσουμε την προσέγγισή μας στα θέματα 
της περιβαλλοντικής διαχείρισης βάζοντας τις 
έννοιες της επαναχρησιμοποίησης, της αξιο-
ποίησης, της διατήρησης και της καινοτομίας. 
Πρόσφατα παραδείγματα: η νέα ομάδα εργα-
σίας που ετοιμάζουμε για την αξιοποίηση της 
αργούσας περιουσίας αλλά και η πολύ πετυ-
χημένη ημερίδα που πραγματοποιήσαμε τον 
Ιούνιο στα πλαίσια της ημέρας περιβάλλοντος 
«Καινοτομία και περιβάλλον» 
2. Οι ανάγκες είναι αμέτρητες και τα κονδύλια 
περιορισμένα. Χρειάζονται δράσεις όπου αξι-
οποιώντας τους ελάχιστα διαθέσιμους πόρους 
θα επιφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
Προσωπικά πιστεύω στον αειφόρο τουρισμό. 
Στις δράσεις λοιπόν αυτές που σχετίζονται με 
το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία 
και υποστηρίζουν το τουριστικό μας προϊόν. Η 
Κεντρική Μακεδονία διαθέτει πλούσιο φυσικό 
πλούτο και ομορφιές που μπορούν να αποτε-
λέσουν σημαντικό τουριστικό πόλο. Απλώς 
χρειάζεται το περιτύλιγμα και το σωστό κανάλι 
διανομής. Γιατί αυτά να μην είναι οικολογικά ; 
3. Η μόνιμη επιτροπή προσπαθεί να ξαναβρεί 
το βηματισμό της σε όλη αυτή τη συγκυρία που 
μας περιβάλλει. Δειλά - δειλά προωθεί τα θέ-
ματα περιβάλλοντος ως καθημερινή ατζέντα 

για τον ενεργό μηχανικό και πολίτη σηκώνο-
ντας τη σημαία της αειφορίας και προωθώντας 
έννοιες όπως καινοτομία, πρόληψη, αξιοποί-
ηση, διατήρηση. Έχουν λοιπόν δρομολογηθεί 
νέες ομάδες εργασίες που αντικείμενο έχουν 
να αναδείξουν ιδέες και λύσεις αντί σχολι-
ασμού και κριτικής. Επιπλέον προωθείται η 
καλύτερη σύνδεση της μόνιμης επιτροπής και 
της πανεπιστημιακής κοινότητας με την προ-
ώθηση θεματικών εργαστηρίων σε θέματα 
περιβάλλοντος όπου συνάδελφοι μηχανικοί 
θα ενημερώνονται για τις νέες επιστημονικές 
τάσεις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ
πρόεδρος ΜΕ Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης
Σε έξι άξονες κινούνται  
οι παρεμβάσεις που πρέπει  
να προωθηθούν στην ΠΚΜ

• Χρειάζεται αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου και εκσυγχρονισμός των εργαλεί-
ων του, αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και 
απλοποίηση των διαδικασιών σε τομείς που 
αφορούν το σχεδιασμό περιφερειακής και 
τοπικής κλίμακας.
• Οι δραστηριότητες της Μ.Ε. λαμβάνουν 
υπόψη τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που 
οφείλει να καλύπτει, έχοντας ως πρώτιστο 
στόχο την προώθηση ενός προτύπου βιώσι-
μης αστικής ανάπτυξης και οργάνωσης του 
χώρου.
• Δρομολογούνται εκδηλώσεις, workshops, 
διαλέξεις και σεμινάρια για την εμβάθυνση 
σε κρίσιμα θέματα και εκπαίδευση των μη-
χανικών σε εξειδικευμένα θέματα.
• Τα έργα προτεραιότητας για την περιο-
χή, που κρίνεται αναγκαίο να προωθηθούν, 
είναι ο μητροπολιτικός σχεδιασμός και οι 
παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, οι μεγάλες 
παρεμβάσεις του ιδιωτικού και δημόσιου το-
μέα, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου 
του σχεδιασμού, η βελτίωση της ελκυστικό-
τητας των πόλεων, η εξασφάλιση χώρων για 
κοινωνικές υποδομές και η αξιοποίηση του 
αποθέματος δημόσιας πολεοδομημένης γης.

1. Τα πεδία που αφορούν το σχεδιασμό και τους 
μηχανικούς συνοψίζονται στην αναμόρφωση 
του θεσμικού πλαισίου και τoν εκσυγχρονισμό 
των εργαλείων του, στην αποκέντρωση των αρ-
μοδιοτήτων και απλοποίηση των διαδικασιών 

σε τομείς που αφορούν το σχεδιασμό περιφε-
ρειακής και τοπικής κλίμακας.
Ταυτόχρονα ο συντονισμός των λοιπών πολι-
τικών (κοινωνικοοικονομικών, προστασίας 
πολιτισμού - περιβάλλοντος) με την χωροταξι-
κή – πολεοδομική πολιτική ώστε να συνεργά-
ζονται και να ενισχύουν την ανάπτυξη και τις 
επενδύσεις καθώς και  η εισαγωγή στο σχε-
διασμό νέων εργαλείων και μεθόδων προς την 
κατεύθυνση της «πράσινης» και «έξυπνης» 
πόλης και η δημιουργία μηχανισμών χρηματο-
δότησης μελετών και σχεδίων θα επιτρέψουν 
την επίτευξη συγκεκριμένων στρατηγικών πο-
λεοδομικών στόχων και την αστική και περι-
φερειακή ανάπτυξη.
2. Τα έργα προτεραιότητας για την περιοχή, 
που κρίνεται αναγκαίο να προωθηθούν και 
παράλληλα αποτελούν και τους θεματικούς 
άξονες δραστηριοτήτων της Μ.Ε., είναι ο μη-
τροπολιτικός σχεδιασμός και οι παρεμβάσεις 
μεγάλης κλίμακας (Επικαιροποίηση Ρυθμι-
στικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, σχέδια ad hoc 
χαρακτήρα – «Θεσσαλονίκη 2012», στρατηγι-
κό σχέδιο ανάπτυξης υποδομών – μεταφορών, 
ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης 
Θερμαϊκού-), οι μεγάλες παρεμβάσεις (mega 
projects) του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 
– Ζώνη Καινοτομίας, ΔΕΘ, ΟΛΘ-, η αναμόρ-
φωση του θεσμικού πλαισίου του σχεδιασμού, 
η βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων 
– βιώσιμες πόλεις, ολοκληρωμένες αστικές 
αναπλάσεις, ελεύθεροι δημόσιοι χώροι-, η 
εξασφάλιση χώρων για κοινωνικές υποδομές 
(εκπαίδευση) και η αξιοποίηση του αποθέμα-
τος δημόσιας πολεοδομημένης γης. 
3. Οι δραστηριότητες της Μ.Ε. λαμβάνουν υπό-
ψη τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που οφεί-
λει να καλύπτει, έχοντας ως πρώτιστο στόχο 
την προώθηση ενός προτύπου βιώσιμης αστι-
κής ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου στην 
Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Μ.Ε. 
σε συνδυασμό με τους θεματικούς άξονες που 
περιγράφηκαν παραπάνω και τη δημοσιοποί-
ηση διαμορφωμένων θέσεων και προτάσεων 
σε επίκαιρα θέματα του σχεδιασμού, προχωρά 
στην ενημέρωση των συναδέλφων, αλλά και 
ευρύτερα των συμπολιτών μας. Έχουν γίνει και 
δρομολογούνται εκδηλώσεις, workshops, δι-
αλέξεις και σεμινάρια για την εμβάθυνση σε 
κρίσιμα θέματα και εκπαίδευση των μηχανι-
κών σε εξειδικευμένα θέματα (διαχείριση ακι-
νήτων, Γ.Σ.Π., πολεοδομικός σχεδιασμός). n
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«Από πού μπορεί να προέλθει η ανάπτυξη;»
n Άγγελος Αγγελίδης, Αλεξάνδρα Γούτα



ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτέκτων από μελετητική εταιρεία 
Μαββίδης και συνεργάτες, για συνερ-
γασία σε έργα εσωτερικού και εξωτερι-
κού. 5ετή εμπειρία στη δημιουργία αρ-
χιτεκτονικών προτάσεων και σε μελέτες 
εφαρμογής. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD, 
3D-Studio Max ή άλλο πρόγραμμα 
φωτορεαλισμού. Γνώση Γερμανικών, 
επιθυμητή. Βιογραφικό και portfolio, 
email: mail@mavvidis.com. 
Ηλεκτρολόγος από εκπαιδευτικό όμι-
λο, για Spss. Τηλ 2310 227910. 
Ηλεκτρολόγος για εργασία στη Γερ-
μανία. Τηλ 2310 329200, Fax 2310 
327385. 
Ηλεκτρολόγος από τεχνικό γραφείο 
για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 
254437, 2310 279100, email: tech.
grafeio@gmail.com. 
Ηλεκτρολόγος από υποσύσταση εται-
ρεία φωτοβολταϊκών για το Νομό Θεσ-
σαλονίκης, με εμπειρία. Βιογραφικό 
email: sunyuosolar@gmail.com. 
Μηχανικός με ειδίκευση σε συστή-
ματα αυτοματισμού, από εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στο χώρο των συ-
στημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού. 
Εμπειρία σε προγραμματισμό plc, 
Scada. Τηλ 694 0982808, email: vm@
eos.com.gr. 
Μηχανικός μεταδιδακτορικός ερευνη-
τής Γνώση 3DTV, C/C++, Visual Studio, 
.NET, ψηφιακής επεξεργασίας εικό-
νας/βίντεο, διαχείριση προγραμμάτων. 
Βιογραφικό καθηγητής Ιωάννης Πήτας, 
Τηλ 2310 996304, email: pitas@aiia.
csd.auth.gr. 
Μηχανικός ερευνητής ή υποψήφιος δι-
δάκτορας. Γνώση 3DTV, C/C++, Visual 
Studio, NET, ψηφιακής επεξεργασίας 
εικόνας/βίντεο, ανθρωποκεντρικές διε-
παφές. Βιογραφικό καθηγητής Ιωάννης 
Πήτας, Τηλ 2310 996304, email: pitas@
aiia.csd.auth.gr. 
Μηχανικός manager ερευνητικών 
προγραμμάτων. Γνώση SQL, web 
Development, γραφικά σε Η/Υ, ψηφι-
ακής επεξεργασίας εικόνας/βίντεο, τε-
χνική/οικονομική διαχείριση προγραμ-
μάτων. Βιογραφικό καθηγητής Ιωάννης 
Πήτας, Τηλ 2310 996304, email: pitas@
aiia.csd.auth.gr. 
Μηχανικός Προγραμματιστής από 
εταιρεία πληροφορικής. 2ετή εμπειρία 
σε ανάπτυξη εφαρμογών web με asp 
net. Τηλ 2310 273922, 693 2819950. 
Μηχανικός Προγραμματιστής/διαχει-
ριστής. Γνώση SQL Server, Windows 
Server & Αctive Directory, web 
Development, Linux, Apache, MySQL, 
C/C++, Visual Studio, .NET, ψηφιακής 
επεξεργασίας εικόνας/βίντεο, δίκτυα 
και διαχείριση, επιλογή/επισκευή 
hardware. Βιογραφικό καθηγητής Ιω-
άννης Πήτας, Τηλ 2310 996304, email: 
pitas@aiia.csd.auth.gr. 
Μηχανολόγος από εκπαιδευτικό όμιλο. 
Τηλ 2310 227910. 
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. 
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για 
ανελκυστήρες και για αναβατόρια. Τηλ 
697 6800825. 
Μηχανολόγος από υπο σύσταση εται-
ρεία φωτοβολταϊκών για το Νομό Θεσ-
σαλονίκης, με εμπειρία. Βιογραφικό 
email: sunyuosolar@gmail.com. 
Μηχανολόγος από επώνυμη εταιρεία 
στη Γερμανία για το Σαν Πάολο της Βρα-
ζιλίας. Γνώση Πορτογαλλικών ή Ισπα-

νικών. Τηλ 0049 2162580319, email: 
elenapapa@recruityou.de.
Μηχανολόγος operations manager, 
κατά προτίμηση μεταπτυχιακού τίτλου. 
Εμπειρία συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας operations/procurement. 
Τηλ 2310 473813, (07:00 - 17:00). 
Πολιτικός Μηχανικός από εκπαιδευτι-
κό όμιλο. Τηλ 2310 227910. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό 
γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. 
Τηλ. 2310 254437, 2310 279100, email: 
tech.grafeio@gmail.com. 
Τοπογράφος Μηχανικός από εκπαι-
δευτικό όμιλο. Τηλ 2310 227910. 
Τοπογράφος Μηχανικός για αποτυπώ-
σεις, χαράξεις, μεταβιβάσεις. Τηλ 693 
6530671. 
Senior Cost Estimator based in Rot-
terdam, the Netherlands. Code: 
GRC/4990. Job Description: The cost 
estimator independently prepares an 
accurate cost budget and initial for-
mulation of the technical qualifica-
tions and compilation of the tender 
submission documents based on the 
specifications and work drawings 
made available by the client. Qualifi-
cations: Bachelor’s degree in Mechan-
ics or Shipbuilding. • Used to working 
in teams, with a service providing and 
flexible attitude. • Experience in ship 
building (maintenance or repair). • 
Knowledge of estimating and cost 
structures. • Knowledge of computer 
programme. • Preferred age 40-50 
Skills: Highly motivated person with 
excellent communication skills. Abil-
ity to work under pressure with flex-
ibility. 
Mechanical (Construction) Engineer 
based in The Netherlands. Code: 
GRC/4994. Job Description: Make 
(fine-) mechanical designs, sketches 
and provide details regarding specific 
requests. Validate the concepts de-
sign using calculations. Design and 
drawing 3D-drawing programs (solid 
edge). Make construction drawings 
in 2D. Support the production proc-
ess internally or with suppliers. You 
are involved in the complete proc-
ess: from idea to complete product. 
Direct feedback between theory and 
practice. Qualifications: Bachelor or 
Masters Degree as a Mechanical En-
gineer. Preferably 3 years relevant 
experience in “fine mechanics” (for 
example experience in working for an 
instrument maker). Also candidates 
with a mechatronic background are 
interesting. Strong theoretical knowl-
edge (formulas). Candidate will have 
to be able to turn an idea, trough a 
3D and 2D drawings into reality (can-
didate will need to show a portfolio). 
Skills: Candidate will have to relocate 
to the Netherlands with a long term 
intention. Communicative – proactive 
- assertive
Product Manager-Product Sales Sup-
port. Based in Denmark-Copenhagen. 
Code: GRC/4996. Job Description: 
Support Sales Managers and com-
mercialize spare part products. You 
will have responsibility for commer-
cializing designated spare part prod-
ucts for the global aftermarket. As 
such you will drive several initiatives 
that support the Sales Managers and 
improve client’s solutions and servic-
es. Relying on your acquired in-depth 

knowledge of competitors and their 
products, you will: Support Sales Man-
agers with specific product knowledge 
and provide technical backup. Develop 
and prepare products and services for 
sale. Approach customers together 
with sales managers. You can look 
forward to being involved in every 
link of the value chain from innova-
tion and mechanical design to product 
management, customer interaction, 
and the development of business sys-
tems. As part of a high-performance 
environment you will have the chance 
to sharpen your interpersonal and 
professional skills and shape the job 
content yourself. You will be based in 
Copenhagen and have approximately 
50 travel days per year. Qualifications: 
You have a technical degree, e.g. in 
Mechanical Engineering, which you 
have supplemented with commercial 
training or experience. From prior 
employments you have acquired solid 
knowledge of equipment supply and 
purchasing in a B2B setting as well 
as gained knowledge of e.g. vertical 
roller mills, cement kilns and coolers. 
Preferably, your CV also mirrors expe-
rience with operation & maintenance 
from a cement plant.
Development Engineer, Fibre Optics, 
based in France. Code: GRC/5049. 
Job Description: Design and develop 
fibre optic connection solutions aimed 
at the industrial and commercial but 
also residential markets, for spe-
cific and other environments, in strict 
compliance with complex specifica-
tions. Conduct design studies from 
the preliminary stage, via feasibility 
and design reviews, test programmes 
and prototyping, through to the in-
dustrial fine tuning phase. Work in a 
close partnership with the engineer-
ing departments of external partners 
and internally with the purchasing, 
process engineering, standardization 
and quality departments as well as 
the laboratory, to ensure a high level 
of product performance. Provide tech-
nical support to the rest of the Design 
Department in connector technology 
related areas (e.g. fibre optic cable, 
connector embedding in various sup-
ports, range extensions, achievement 
of specific technical requirements, 
etc.). Qualifications: Qualified engi-
neer in mechanics/optics, with signifi-
cant prior experience in a similar posi-
tion. Must have knowledge and work-
ing experience of fibre optics as well 
as a good mastery of the mechanical 
constraints relevant to connector de-
sign. Responsible for guaranteeing 
technical and industrial feasibility, 
he/she must also have knowledge of 
patents in order to perform first-level 
studies on the freedom to operate for 
proposed concepts, while ensuring 
ongoing competitive technology watch 
in the field. Good knowledge of CATIA 
software and fluent English required 
(TOEIC score of 600). Skills: Candidate 
will have to relocate to France with a 
long term intention. Communicative-
proactive-assertive
If you find yourself suitable for any of the 
above vacancies, please contact with 
Mrs Anna Agelidou from Manpower at 
2310 230 240 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ 
τάξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης 
στην κατηγορία 7, για συνεργασία ή 
για στελέχωση μελετητικής εταιρείας. 
Τηλ 697 7466374, email: mmadim@
otenet.gr. 
Αρχιτέκτων με 6ετή εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέ-
ρεια στην σύνθεση. Γνώση Αγγλικών, 
Ιταλικών, Γ.Ο.Κ., AutoCAD (2D - 3D), 
Photoshop, 3d Studio Max, Illustrator, 
για συνεργασία με κατασκευαστικές 
εταιρείες και μελετητικά γραφεία. Τηλ 
2310 325445, 697 3837826, email: 
eirinitrypsian i @hotmail.com. 
Ηλεκτρολόγος ενεργειακής κατεύθυν-
σης, με εμπειρία σε μελέτες υποσταθ-
μών μέσης τάσης και φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων (οικιακά και πάρκα), 
για εξωτερική συνεργασία. Τηλ. 697 
9017414, email: athanasios.30@
gmail.com. 
Μηχανικός Περιβάλλοντος, Msc, μέ-
λος ΤΕΕ 2008, με εμπειρία στη διαχεί-
ριση και επεξεργασία υγρών αποβλή-
των, για συνεργασία. Τηλ 693 6171032, 
email: kyrxatziv@teemail.gr. 
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1996, με ει-
δίκευση στην ενέργεια και το περιβάλ-
λον. Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλ-
λικών, για εργασία σε τεχνική εταιρεία, 
τεχνικό γραφείο. Τηλ 2310 272211. 
Μηχανολόγος Ενεργειακός Επιθεωρη-
τής, εμπειρία σε θέματα Ενεργειακών 
Επιθεωρήσεων, μελετών Η/Μ και με-
λετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρί-
ων (ΚΕΝΑΚ), για συνεργασία. Τηλ 693 
8881800. 
Μηχανολόγος με πολυετή εμπειρία στη 
βιομηχανία. Γνώση Τεχνικού Ασφαλεί-
ας, Συμβούλου Διαχείρισης Ποιότητας 
ISO 9001 και ISO 14001, ΜΕΚ Α’ ηλε-
κτρομηχανολογικά, υδραυλικά υπό πίε-
ση, βιομηχανικά – ενεργειακά. Τηλ 693 
6393229, email: dkoptsis@teemail.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Β’ οικοδομικά, βιομηχανικά – ενεργει-
ακά, Α’ υδραυλικά, οδοποιία, λιμενικά, 
για στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 693 
2037208. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Γ’ οικοδομικά, Β’ οδοποιία Α’ βιομηχα-
νικά – ενεργειακά, υδραυλικά, λιμενι-
κά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 2310 
676480, 697 8557777. 
Πολιτικός Μηχανικός, εμπειρία στα 
δημόσια έργα με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οι-
κοδομικά, Β’ οδοποιία βιομηχανικά 
– ενεργειακά, Α’ υδραυλικά, λιμενικά, 
για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 2310 
304119, 694 6285477. 
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. 
Χημικός Μηχανικός με μελετητικό 
πτυχίο Τάξης Α’ στις κατηγορίες 18 (χη-
μικοτεχνικές μελέτες), 27 (περιβαλλο-
ντικές μελέτες), για συνεργασία ή στε-
λέχωση εταιρείας. Τηλ: 694 5177005 
και e-mail: vgb.syn@gmail.com. 
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Αποστολή αγγελιών 
τηλ: 2310 883148, 
fax: 2310 883151, 
e-mail: 
kukudea@central.tee.gr.
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ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n  Όσα δεν αντιμετωπίζουμε 

σήμερα, μας περιμένουν 
στη γωνία

 04
n  Aπονεμήθηκαν τα ετήσια 

βραβεία Nέου Mηχανικού

 05
n  Aντιπλημμυρικός 

σχεδιασμός & προστασία 
στη θεσσαλονίκη

 06
n  Ενδιαφέρουν

 08
n  Παραδοσιακοί οικισμοί 

της Περιφέρειας 
K. Mακεδονίας 
Άνω Πόλη: 33 χρόνια μετά

 18
n  Kατά 40% μειώνονται  

τα δικαιολογητικά  
για τουριστικές 
αδειοδοτήσεις

 19
n   Σημαντικά σεμινάρια του 

IEKEM TEE
n  Eρχεται η 11η αύξηση 

τιμολογίων της ΔEH 
από το 2009

n  Kατάταξη υπαλλήλων στην 
Περιφέρεια K. Mακεδονίας

 20-21
n   Φάκελος: Oικονομική 

κρίση  
«Από πού μπορεί να προέλθει η 
ανάπτυξη;»

 22
n  Ζητείται

 10-13
n  Άνω Πόλη: 33 χρόνια μετά

 14-15
n  Mε Mία Mατιά

 16
n   Kήποι βροχής και πράσινο 

δώμα στη Θεσσαλονίκη
n  Kαινοτομίες και 

«καινοτομίες» στο Π.Δ.  
για τις χρήσεις γης 

 17
n   Παράλογη και ανεξήγητη 

η συμμετοχή της EETEM 
στη σύνθεση του ΣXOΠ K. 
Mακεδονίας

n  Eγκαινιάστηκε στο μουσείο 
Mπενάκη η PUBLICCITY

n  Παράταση προθεσμίας  
για τα αυθαίρετα


