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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

¹ñèå, åßäå, ìßëçóå ìå ôïõò êõâåñíçôéêïýò åôáßñïõò 

êáé áðÞëèå Ýíáò áêüìç çãÝôçò ôçò Å.Å.. Ðéèáíüôáôá, 

óôï åðüìåíï äéÜóôçìá, èá ìáò Ýñèïõí êáé Üëëïé êáé 

ç «êáñáìÝëá» ôùí îÝíùí åðåíäýóåùí èá óõíå÷ßóåé 

íá «ðéðéëßæåôáé» áðü ôïõò åã÷þñéïõò äéá÷åéñéóôÝò 

ôçò åîïõóßáò, áëëÜ êáé ðïëëïýò ðáñáôñå÷Üìåíïõò, 

ðëçí, üìùò, èá ðáñáìÝíåé …«êáñáìÝëá» ðïõ 

êÜðïôå èá ëéþóåé, äß÷ùò óôï ìåôáîý íá Ý÷ïõìå äåé 

êÜðïéá åðÝíäõóç, ç ïðïßá èá ùèåß ðñáãìáôéêÜ ôç 

÷þñá ðñïò ôçí áíÜðôõîç.

Íá ôï ðïýìå îåêÜèáñá: êáíåßò äåí íïéÜæåôáé íá 

ìáò óþóåé, üëïé èÝëïõí íá óùèïýí (êåñäßæïíôáò), 

íá ðñïùèÞóïõí ôá äéêÜ ôïõò óõìöÝñïíôá (íá 

ðùëÞóïõí). Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ï ÃÜëëïò 

ðñüåäñïò, ùò êáëüò íôßëåñ ôùí ãáëëéêþí 

åðé÷åéñçìáôéêþí óõìöåñüíôùí, æÞôçóå íá 

ðëçñïöïñçèåß ôéò ðïëéôéêÝò ãéá ôçí áíÜðôõîç 

(äéÜâáæå ðåñéêïðÞ ìéóèþí, åñãáóéáêþí 

äéêáéùìÜôùí, áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí, öïñïëïãéêþí 

åëáöñýíóåùí ê.á.). ÓõæÞôçóå ãéá ôéò ðñïïðôéêÝò 

ðåñáéôÝñù áíÜðôõîçò ôùí ïéêïíïìéêþí ó÷Ýóåùí 

ôùí äõï êñáôþí (åìðïñéêÝò ðáñáäïóéáêÜ), áëëÜ 

êáé ôç óõììåôï÷Þ ãáëëéêþí åðé÷åéñÞóåùí óôéò 

áðïêñáôéêïðïéÞóåéò (ôþñá ðïõ åßíáé üëá öèçíÜ). Ç 

åíÝñãåéá êáé ïé åôáéñßåò ýäñåõóçò åßíáé ìÝóá óôïõò 

óôü÷ïõò ôïõò. Åßíáé êáé ç Vinci, åðéêåöáëÞò ôçò 

êïéíïðñáîßáò «Ïëýìðéá Ïäüò» ( Êüñéíèïò – ÐÜôñá – 

Ðýñãïò – Ôóáêþíá êáé Ìáëéáêüò – Êëåéäß), ç ïðïßá 

áãùíéÜ ðüôå èá îáíáñ÷ßóïõí ôá ìåãÜëá ïäéêÜ Ýñãá.

Ãéá ôçí éóôïñßá íá èõìßóïõìå üôé ãáëëéêÝò åôáéñåßåò 

Þôáí áðü ôéò ðñþôåò ðïõ åãêáôÝëåéøáí ôçí ÅëëÜäá 

ìå áéôéïëïãßá ôçí êñßóç: Credit Agricole, Societe 

Generale,  Carrefour êáé áñêåôÝò ìéêñüôåñåò.

Áò ôï äïýìå êáé áëëéþò: êáíåßò äåí èá ìáò óþóåé áí 

äåí èÝëïõìå åìåßò íá óùèïýìå…

ÅÐ’ ÁÕÔÏÕ ÁÕÑÉÏ

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6 - 7  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Κόλαφο για τη χώρα αποτελεί η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης με την οποία η Ελλάδα 

κατηγορείται ότι δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για το «έγκλημα του Ασωπού», το οποίο 

χαρακτηρίζεται πλέον απειλή για τη δημόσια υγεία. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους πολίτες 

να ζητήσουν, μεταξύ άλλων, μεγάλες οικονομικές αποζημιώσεις. Επιπλέον, η χώρα αντιμετω-

πίζει τον κίνδυνο βαρύτατων κυρώσεων και δίνεται τετράμηνη διορία στην ελληνική κυβέρνηση 

προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα και μεταξύ άλλων, να ελέγξει και την ασφάλεια των 

τροφίμων που παράγονται στην περιοχή. Η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 

της Ευρώπης έκανε αποδεκτή την προσφυγή που κατέθεσε η Διεθνής Ομοσπονδία Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου κατά της Ελλάδας για το θέμα του Ασωπού και συγκεκριμένα για την παραβίαση 

του άρθρου 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για το «δικαίωμα στην υγεία».

Καταδίκη για το «έγκληµα του Ασωπού»

Παραλύει σήμερα ο δημόσιος και ιδι-

ωτικός τομέας από την πανελλαδική 

24ωρη απεργία που διοργανώνουν 

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας  στην 

ακολουθούμενη οικονομική πολιτική, 

της ύφεσης, της ανεργίας και της φτώ-

χειας και ειδικότερα στις ανατροπές σε 

μισθούς, συμβάσεις και συντάξεις, τις 

αποκρατικοποιήσεις τις απολύσεις τις 

διαθεσιμότητες υπαλλήλων του δημό-

σιου και ιδιωτικού τομέα, τις επιστρα-

τεύσεις απεργών και στην ισοπέδωση 

των ασφαλιστικών και εργασιακών 

δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της σημερι-

νής κινητοποίησης πραγματοποιούνται 

απεργιακά συλλαλητήρια και συγκε-

ντρώσεις στην Αθήνα στις 11 πμ στο 

Πεδίο του Άρεως και παράλληλα στη 

Θεσσαλονίκη και τις άλλες πόλεις της 

περιφέρειας. Στη σημερινή κινητοποί-

ηση συμμετέχουν οι διπλωματούχοι 

μηχανικοί Ο  πρόεδρος του ΤΕΕ Χρή-

στος Σπίρτζης με μήνυμα του κάλεσε 

τους διπλωματούχους μηχανικούς σε 

μαζική και δυναμική συμμετοχή στην 

Πανελλαδική 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ 

και ΑΔΕΔΥ. Όπως τονίζει, «οι διπλωμα-

τούχοι μηχανικοί ενώνουν τη φωνή τους 

με όλους τους εργαζόμενους, ενάντια 

στη συνεχιζόμενη αδιέξοδη πολιτική, 

η οποία επιβάλλεται από την "τρόϊκα" 

για την εξυπηρέτηση συμφερόντων, 

ενάντια στα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά 

και αναποτελεσματικά μέτρα και στη 

διάλυση των εργασιακών σχέσεων, 

τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτι-

κό τομέα».  Επίσης απεργούν εργαζό-

μενοι σε υπουργεία, ΔΕΚΟ, εφορίες, 

τελωνεία, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, 

σχολεία, πανεπιστήμια, ΤΕΙ, νοσοκομεία 

κ.ά. Λουκέτο μπαίνει και στα δικαστήρια 

εξαιτίας της απεργίας των δικηγόρων. 

Συμμετοχή στην απεργία έχουν δηλώ-

σει μεγάλες ομοσπονδίες εργαζομένων 

στον ιδιωτικό τομέα, όπως στις τράπε-

ζες, στις οικοδομές, στη βιομηχανία, 

στα ναυπηγεία, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, 

οι εμποροϋπάλληλοι κ.ά. Στάσεις εργα-

σίας αναμένονται και στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς με εξαίρεση το Μετρό που 

πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κινηθεί 

κανονικά, αφού οι εργαζόμενοι είναι 

επιστρατευμένοι.

Η προσυγκέντρωση 

των διπλωµατού-

χων µηχανικών 

είναι στις 11 το 

πρωί µπροστά από 

την πύλη του ΕΜ 

Πολυτεχνείου στην 

Πατησίων.

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ

Σήµερα 24ωρο απεργιακό λουκέτο
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Αναθεώρηση του Συντάγµατος: 

για µια νέα Πολιτεία»

ΑΘΗΝΑ

Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (EPLO) 

25
Φεβρουαρίου

2013

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτη-

τών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της Σχολής 
Η.Μ.Μ.Υ. και του Ε.Μ.Π.

26-28
Φεβρουαρίου

2013

ΑΘΗΝΑ
 Σήµερα στις 5.30 µ.µ. πραγµατοποιείται 

η εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης µε θέµα: 

«Ηχοµόνωση στα κτίρια – Σύγχρονος µηχανικός 

αερισµός», που διοργανώνει (στο ξενοδοχείο 

Ledra Marriott) το Ελληνικό Παράρτηµα Αµερικά-

νικης Ένωσης Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης και 

Κλιµατισµού – ASHRAE.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Το 

Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων 

του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και ο 

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης, 

συνδιοργανώνουν –την Παρασκευή 22 Φεβρου-

αρίου 2013, στη Θεσσαλονίκη- ηµερίδα µε θέµα: 

«Μετά τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. Ενεργειακές και περιβαλλο-

ντικές απαιτήσεις από τα κτίρια του 2020».                   

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ηµερίδας θ 

αναλυθούν τα θέµατα:

-Ολοκληρωµένο σύστηµα δόµησης για νέες & 

υφιστάµενες κατασκευές

-Κτήρια Ελάχιστης Ενεργειακής Κατανάλωσης µε 

διογµωµένη πολυστερίνη eps

-Ενεργειακή αναβάθµιση κτηρίων µέσω της εφαρ-

µογής θερµοµονωτικών λύσεων στο περίβληµα

-Υπέρυθρη θέρµανση, µια καινούργια τεχνολογία, 

όπου θα παρουσιαστούν στοιχεία των αποτελε-

σµάτων από το Α.Π.Θ.

-Κατασκευή Παθητικών Κτηρίων µε θερµοµονωτι-

κά υλικά & ενεργειακή µελέτη

-Πράσινα ∆ώµατα µε Θερµοµόνωση για Εξοικονό-

µηση Ενέργειας µε χρήση Πολυουρεθάνης - Νέες 

Τεχνολογίες

-Χρώµα & Θερµοµόνωση

-Αντλίες Θερµότητας – Ανανεώσιµη Πηγή Ενέρ-

γειας Αρχές Λειτουργίας & Πιθανές Εφαρµογές

-Σύγχρονες Λύσεις Στεγανοποίησης και Εξοικο-

νόµησης Ενέργειας µε την Εφαρµογή Ψυχρών 

Βαφών

-Ενεργειακή απόδοση κτιρίων: Οι εξελίξεις στο 

θεσµικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

-Βήµατα προς ένα περιβαλλοντικά φιλικό, οικονο-

µικά βέλτιστο και σχεδόν µηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης κτίριο

-Σχεδιασµός µε βιοκλιµατικές αρχές: Οδηγεί στα 

κτίρια µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης;

-Ο ρόλος των µηχανολογικών εγκαταστάσεων στα 

κτίρια µηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου

-Η θερµική προστασία στα κτίρια χαµηλής κατανά-

λωσης ενέργειας

-Κρίσιµες παράµετροι της θερµοµόνωσης στην 

επίδραση των θερµογεφυρών

-Περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη από τα 

φυτεµένα δώµατα

-Ενεργειακή απόδοση καινοτόµων συστηµάτων 

ξηράς.

 «Μετά τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. Ενεργειακές  
και περιβαλλοντικές απαιτήσεις  

από τα κτίρια του 2020»   

22-23
Φεβρουαρίου

2013

«Αποτίµηση και 

ανασχεδιασµός υφισταµένων κτιρίων µε βάση τον 

ΚΑΝ.ΕΠΕ»

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΕΕ/ Περιφερειακό Τµήµα 
Βορειοανατολικού Αιγαίου, 
ΟΑΣΠ, Σύλλογος Πολιτικών 
Μηχανικών Ελλάδος και 
Τοπικού Τµήµατος Ν. Λέσβου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Ηµερίδα µε θέµα: «Εφαρµογές Ενεργειακής Αναβάθµισης 

και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - Εξοικονόµηση Ενέργει-

ας , Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας , Συστήµατα Θέρµανσης» 

διοργανώνει -το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη- 

ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων – 

Ηλεκτρολόγων σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Μηχανολόγων 

– Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος.

Μεταξύ άλλων, θ αναπτυχθούν τα θέµατα: 

- Συνολική Αντιµετώπιση Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων

(Θ. Ξένος, καθηγητής Τµ. Ηλ/γων Μηχανικών & Μηχ/κων Η/Υ 

Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ)

-Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτηρίων µε χρήση αυτοµατισµών

(Σ. Μπουλταδάκης, ∆ιπλ. Μηχ/γος – Μηχ/κος)

-Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Ενέργειας σε Ανελκυστήρες

(∆, Κόλλιας, Μηχανολόγος Μηχανικός)

-Συγκριτική Οικονοµική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσε-

ων σε Α.Π.Ε. στην Ελλάδα.

(Ε. Τσιµπλοστεφανάκης, ∆ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

-Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού - Θερµότητας από Βιοµάζα

(Ν. Ντάβος, Μηχανολόγος Μηχανικός)

-Ηλιο-θερµικές και ηλιο – θερµο-χηµικές Τεχνολογίες 

Παραγωγής Ενέργειας

(Α. Κωνσταντόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος 

ΕΚΕΤΑ)

-Ενεργειακή και Οικονοµική Θεώρηση Συστηµάτων Θέρ-

µανσης

(Β. Αργυρόπουλος, Μηχ/γος Μηχ/κος)

-Αντλίες Θερµότητας

(Κ. Παπακώστας, επ. καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανι-

κών Πολυτεχνικής σχολής ΑΠΘ)

-Θέρµανση Υπέρυθρης Ακτινοβολίας – Σύγκριση µε συµβατι-

κά συστήµατα Θέρµανσης

(Τ. Ζαχαριάδης, Πολιτικός Μηχανικός)

-Εφαρµογές Γεωθερµίας σε εγκαταστάσεις θέρµανσης- κλι-

µατισµού

(Χ. Μπουσγολίτης, Μηχ/γος Μηχ/κος).

Ηµερίδα για τις εφαρµογές 
ενεργειακής αναβάθµισης 

και ΑΠΕ  
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Οµάδας εργασίας για το έργο του 
µετρό και τις αρχαιότητες του 

σταθµού Βενιζέλου 

Καταδίκη των επεισοδίων  
στις Σκουριές

Στη σύσταση διεπιστηµονικής οµάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει να διερευ-

νήσει όλες τις πιθανές λύσεις για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου του µετρό 

Θεσσαλονίκης, αλλά ταυτόχρονα για την προστασία και τη βέλτιστη ανάδειξη των 

βυζαντινών αρχαιοτήτων στον σταθµό Βενιζέλου, προχωρά άµεσα το Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδος/Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). Το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

στηρίζει το έργο του µετρό Θεσσαλονίκης και τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσής 

του εντός των προβλεπόµενων επικαιροποιηµένων χρονοδιαγραµµάτων, καθώς 

εκτιµά ότι περαιτέρω χρονικές καθυστερήσεις και υπερβάσεις προϋπολογισµού 

θα ήταν καταστροφικές –ιδίως στις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες. Παράλ-

ληλα, όµως, θεωρεί ότι η πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης είναι απαραίτητο να 

διαφυλαχθεί και ν’ αναδειχτεί µε τον βέλτιστο τρόπο. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

προχωρά στη σύσταση της οµάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει να µελετήσει 

ενδελεχώς όλες τις τεχνικές και οικονοµικές παραµέτρους του ζητήµατος (ταυ-

τόχρονη λειτουργία σταθµού-έκθεσης αρχαιοτήτων/µεταφορά ευρηµάτων στο 

πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά ή αλλού, όπως προβλέπει οµόφωνη απόφαση 

του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου κτλ), ώστε να καταλήξει στη βέλτιστη 

πιθανή λύση για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Θεσσαλονίκης 

και την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου του µετρό. 

Στην απόλυτη καταδίκη της επίθεσης που σηµειώθηκε χθες τα 

ξηµερώµατα σε βάρος των εγκαταστάσεων της εταιρίας «Ελλη-

νικός Χρυσός ΑΕ» στις Σκουριές Χαλκιδικής, προχωρά το ΤΕΕ/

ΤΚΜ. Θεωρεί απαράδεκτη τη συγκεκριµένη ενέργεια, η οποία 

έθεσε σε κίνδυνο ζωές εργαζόµενων και κατέστρεψε τµήµα του 

εξοπλισµού της εταιρίας. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογραµµίζει ότι σε µία 

δηµοκρατική χώρα υπάρχουν άλλοι τρόποι διεκδίκησης και σε 

καµία περίπτωση δεν δικαιολογούνται βιαιοπραγίες. Κύριο µέ-

ληµα του Επιµελητηρίου είναι τόσο η προσέλκυση και υλοποί-

ηση επενδύσεων όσο και η ορθή διαχείριση και προστασία του 

περιβάλλοντος. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως επιστηµονικός σύµβουλος της 

Πολιτείας, έχει µε σαφήνεια τοποθετηθεί στο ζήτηµα της εξόρυ-

ξης χρυσού από την εταιρία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ». Συγκρό-

τησε Οµάδα Εργασίας, τα µέλη της οποίας ασχολήθηκαν µε το 

θέµα της σύνταξης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ –βασιζόµενο στο πόρισµα της Οµάδας Εργασίας- 

πρότεινε να µην γίνει δεκτή η ΜΠΕ καθώς δεν πληρούσε βασι-

κούς όρους. Ωστόσο, η Πολιτεία προχώρησε στην έγκρισή της 

και δροµολόγησε όλες τις νόµιµες διεργασίες για την υλοποίηση 

της εξόρυξης χρυσού.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Στήριξη της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας  
και µετεξέλιξή της σε πραγµατική ΑΕ

Να εκφράσει άµεσα και µε σαφήνεια την πολιτική βούλησή της για τη 

στήριξη της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης (Α.Ζ.Κ. 

ΑΕ), καλεί την κυβέρνηση το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ταυτόχρονα, καλεί τους συναρ-

µόδιους υπουργούς να οµογενοποιήσουν την πολιτική τους στο θέµα 

αυτό και να συντονίσουν το έργο τους προς την κατεύθυνση εκείνη, 

που εξυπηρετεί την ανάπτυξη και το µέλλον της Θεσσαλονίκης και της 

Κεντρικής Μακεδονίας ευρύτερα. Όπως επισηµαίνει, το όλο εγχείρηµα 

βρίσκεται σήµερα σε οριακή χρονική στιγµή και θα πρέπει να στηριχθεί 

αποφασιστικά για να µπορέσει σύντοµα να αποδώσει και να αντιστρέψει 

το υπάρχον αρνητικό κλίµα. Σύµφωνα µε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, άµεσες πρωτο-

βουλίες που πρέπει να αναληφθούν, περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα 

εξής: 

-Μετεξέλιξη της ΑΖΚ ΑΕ σε πραγµατική ΑΕ, η οποία θα έχει την απαραί-

τητη ευελιξία να σχεδιάζει και να αποφασίζει, µε σαφείς αρµοδιότητες 

-Παροχή προς την ΑΖΚ ΑΕ  της αναγκαίας τεχνικής στήριξης

-∆ηµιουργία του πρώτου θύλακά της εντός της οριοθετηµένης ζώνης µε 

την παραχώρηση έκτασης του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας 

(ΕΘΙΑΓΕ) 

-Επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης των κινήτρων εγκατάστασης στη 

ζώνη 

-Πρόνοια για ένταξη έργων υποδοµής, αναπτυξιακών δράσεων αλλά και 

άυλων ενεργειών στο ΕΣΠΑ (αν αυτό είναι σήµερα δυνατό), καθώς και 

στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της νέας προγραµµατικής περιόδου. 

-Εξασφάλιση ενεργού ρόλου της Ζώνης στο σχεδιασµό της νέας προ-

γραµµατικής περιόδου για την Κεντρική Μακεδονία και σύνδεση της µε 

τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Παράλληλα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισηµαίνει ότι οποιαδήποτε συνέχιση του 

εγχειρήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει σαφές σχέδιο συνεργιών και 

συνεργασιών µε τις υφιστάµενες δηµόσιες και ιδιωτικές υποδοµές οι 

οποίες υπάρχουν κατ’ αρχήν εντός της οριοθετηµένης ζώνης (ΕΚΕΤΑ, 

Τεχνολογικό Πάρκο, Θερµοκοιτίδες, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, ΝΟΗΣΙΣ κλπ) καθώς 

και άλλες που υπάρχουν εκτός αυτής και µπορούν να συνεισφέρουν.  Το 

ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι η καινοτοµία αποτελεί µέγιστη προτεραιότητα όχι 

µόνο για την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και για τη χώρα. Ως εκ τούτου 

θεωρεί τη δηµιουργία της Ζώνης Καινοτοµίας ως ιδιαίτερα σηµαντικό 

έργο για την περιοχή και συµφωνεί µε τους στόχους και το όραµα αυ-

τής.  Επίσης, θεωρεί ότι η µέχρι σήµερα πορεία του εγχειρήµατος µε τα 

ασήµαντα έως ανύπαρκτα αποτελέσµατα, κινδυνεύει να δυσφηµίσει το 

όραµα αυτό. Θεωρούµε ότι για την µέχρι σήµερα πολύ κακή πορεία οι 

κυριότερες αιτίες είναι οι εξής: 

-Η έλλειψη πολιτικής βούλησης των εκάστοτε κυβερνήσεων και των πο-

λιτικών προϊσταµένων της ΑΖΚ 

-Η θεσµοθέτηση της ΑΖΚ Α.Ε. µε ελάχιστα περιθώρια διοικητικής και 

οργανωτικής ευελιξίας, καθώς και η απουσία αποφασιστικών αρµοδι-

οτήτων και πόρων 

-Η απουσία, παρά τις φωτεινές εξαιρέσεις, ενός ισχυρού επιχειρηµατι-

κού, κυρίως, περιβάλλοντος  στην περιοχή που θα στήριζε ουσιαστικά 

το εγχείρηµα. 



Πριν δέκα ηµέρες, στην 

Κίνα, γιόρτασαν την Πρω-

τοχρονιά (καθότι η χώρα 

διατηρεί την παράδοση του 

...σεληνιακού ηµερολογίου, 

ενώ στις “µπίζνες” χρησιµο-

ποιεί το Γρηγοριανό), και οι 

αρχές, κυρίως στο Πεκίνο, 

κάλεσαν τους πολίτες να 

απέχουν από τον παραδο-

σιακό τρόπο υποδοχής της 

νέας χρονιάς, το κάψιµο 

βεγγαλικών, που κατά τη 

λαϊκή αντίληψη διώχνει τα τέρατα και τα κακά πνεύµατα, µια «αστική συνήθεια» και µια «σπατάλη 

χρηµάτων», κατά την άποψη του Μάο Τσε Τουνγκ τη δεκαετία του 1970, όταν ζήτησε να απαγορευτεί. 

Σήµερα, το ίδιο σκέπτονται, οι νέοι ηγέτες. Καθώς µπήκε η χρονιά του «φιδιού», αυτούς τους ζώνει 

το «φίδι» της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, συνέπεια των νέων “αστικών συνηθειών” !

Από τις αρχές του (δικού µας) χρόνου η κινεζική πρωτεύουσα βίωσε ένα πραγµατικό εφιάλτη. Με 

όριο τα 25 µικρογραµµάρια ως αποδεκτό ∆είκτη Ποιότητας Αέρα από τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Υγείας, η Κίνα θεωρεί τα 300 ως «κακό» και τα 500 ως «επικίνδυνο». Όµως, το τελευταίο Σαββατο-

κύριακο του Ιανουαρίου, η ατµοσφαιρική ρύπανση στο Πεκίνο έφτασε τα 700 µικρογραµµάρια !

Συνέπεια της αλµατώδους εκβιοµηχάνισης της χώρας, της εξάρτηση από τον άνθρακα για την ηλε-

κτροπαραγωγή, της εκρηκτικής αύξησης των ιδιωτικών αυτοκινήτων, αλλά και της αδιαφορίας για 

την περιβαλλοντική νοµοθεσία, παρόλο που αυτή βελτιώθηκε σηµαντικά στην Κίνα, λένε κάποιοι. Το 

βέβαιο είναι ότι το 2007, η Κίνα ξεπέρασε τις ΗΠΑ ως η χώρα µε τις µεγαλύτερες εκποµπές αερίων 

του θερµοκηπίου στον κόσµο. Πρόσφατα, η κρατική εφηµερίδα China Daily ανέφερε πως η Κίνα εί-

ναι η πρώτη σε εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Η Παγκόσµια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι 20 από τις 

30 πιο µολυσµένες πόλεις στον κόσµο βρίσκονται στην Κίνα. Κατά την ίδια, σχεδόν 400.000 πρόωροι 

θάνατοι καταγράφονται κάθε χρόνο στην Κίνα, µε την πλειοψηφία να σχετίζονται µε τη ρύπανση.

Η κυβέρνηση έχει ήδη κλείσει πολλά ρυπογόνα εργοστάσια, κατασκευάζει νέες γραµµές µετρό και 

διαθέτει κρατικές επιχορηγήσεις για να µειωθεί το κόστος των δηµόσιων µέσων µεταφοράς. Στο 

Πεκίνο απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχηµάτων µία ηµέρα την εβδοµάδα. Οι εισαγωγές φυσικού 

αερίου αυξάνονται για να περιοριστεί η καύση άνθρακα. Κινέζοι ερευνητές παράγουν πρωτότυπα 

ηλιακών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων για να αντικαταστήσουν ακόµη και εκείνα που κινούνται µε 

φυσικό αέριο.

Το γεωγραφικό ανάγλυφο του Πεκίνου είναι ένα από τα µεγάλα προβλήµατα, καθώς περιβάλλεται 

από βουνά σε σχήµα πέταλου. Η ρύπανση σωρεύεται και παγιδεύεται τις απάνεµες και υγρές ηµέρες 

πάνω από την πρωτεύουσα. Οι Κινέζοι που βιώνουν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση αυτοσαρκάζο-

νται: αυτό είναι το νέο «φυσιολογικό», λένε και φορούν τις µάσκες τους. 

Αλλά παρόλα αυτά δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το έθιµο των πυροτεχνηµάτων.
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«Γραµµή ζωής, όχι αγωγό», ήταν το κεντρι-

κό σύνθηµα της µεγαλύτερης «πράσινης» 

διαδήλωσης στην ιστορία των ΗΠΑ, που 

πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή στην Ουά-

σιγκτον, µε αντίστοιχες, πλην, όµως, µικρό-

τερες, στο Λος Άντζελες και άλλες πόλεις, 

µε αίτηµα τη λήψη µέτρων κατά της κλιµατι-

κής αλλαγής και κυρίαρχο την ακύρωση της 

επέκτασης του αγωγού Keystone XL, µέσω 

του οποίου θα µεταφερθεί πετρέλαιο από 

τον Καναδά στα διυλιστήρια του Τέξας.

Επιπλέον, οι διαδηλωτές – που αψήφησαν 

τις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες και περικύ-

κλωσαν τον Λευκό Οίκο - ζήτησαν να καθο-

ριστούν από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής 

Προστασίας (EPA) προδιαγραφές για τις 

εκποµπές άνθρακα στους ηλεκτροπαραγω-

γικούς σταθµούς.

Ένα από τα συνθήµατα που έγραφαν τα 

πλακάτ ήταν: «Ποια θα είναι η κληρονοµιά 

του Οµπάµα για το κλίµα;», ενώ κρατούσαν 

στα χέρια µικρά οµοιώµατα ανεµογεννη-

τριών, προτείνοντας τις εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας.

Το σχέδιο για τον τεράστιο αγωγό βρίσκεται 

σε εκκρεµότητα για περισσότερα από τέσ-

σερα χρόνια. Η τελευταία αναθεωρηµένη 

διαδροµή του στη Νεµπράσκα, που παρακά-

µπτει ευαίσθητες περιοχές, εγκρίθηκε την 

προηγούµενη εβδοµάδα από τον κυβερνήτη 

της πολιτείας. Αλλά το έργο δεν ξεκινά. Πριν 

λίγες ηµέρες, γερουσιαστές και βουλευτές 

και από τα δύο αµερικανικά κόµµατα απεύ-

θυναν την τελευταία τους έκκληση στο Λευ-

κό Οίκο να δώσει την έγκρισή του στο έργο, 

αξίας 5,3 δισ. δολαρίων.

«Πρόκειται για …βουτηγµένους στα πε-

τρελαϊκά συµφέροντα» φώναξαν γι’ αυτούς 

κάποιοι από τους διαδηλωτές.

LIFE-LINE, NO PIPE-LINE



Το νορβηγικό σκάφος Nordic Explorer τελειώνει µέχρι το τέλος του µήνα τις σεισµικές έρευ-

νες στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και του Ιονίου Πελάγους, έχοντας κάνει έως 

τώρα πάνω από το 70% των ερευνών. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα η επιτροπή του ΥΠΕΚΑ 

που εποπτεύει τον διαγωνισµό για τα τρία «οικόπεδα» κατέληξε στις εταιρείες που περνούν 

στην επόµενη φάση του διαγωνισµού. Για την ακρίβεια αποκλείστηκαν τα δύο από τα τέσσερα 

σχήµατα που µετείχαν στα Ιωάννινα. Πρόκειται για την κοινοπραξία «Ελληνικά Πετρέλαια A.E, 

Edison International SPA, Melrose Resources Plc» και την «Arctic Hunter Energy Inc., K.O. 

Enterprises Inc.». Στην επόµενη φάση του διαγωνισµού συµµετέχουν:

Edison International SPA, Melrose Resources 

Plc.

Οι διαδικασίες των διαγωνισµών θα ολοκληρω-

θούν τον Μάιο.

Ïëïêëçñþíåé ôéò Ýñåõíåò ôï Nordic Explorer 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Κατέρρευσαν τιµές και συναλλαγές στην αγορά ακινήτων
Γενική κατάρρευση της αγοράς ακινήτων, κα-

ταγράφουν τόσο τα στοιχεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος που δόθηκαν στην δηµοσιότητα  όσο 

και οι αναλύσεις των ειδικών σε ηµερίδα του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιµητικής που έγινε 

στη Θεσσαλονίκη.  Συγκεκριµένα, όπως δη-

µοσίευσε το δίκτυο RE+D Magazine: Επιταχύ-

νεται η βουτιά στις τιµές των ακινήτων καθώς, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε η ΤτΕ, το 

δ' τρίµηνο του 2012 οι αξίες στα διαµερίσµα-

τα υποχώρησαν κατά 13,2% σε σύγκριση µε το 

αντίστοιχο τρίµηνο του 2011 (έναντι ρυθµών 

µείωσης 10,2%, 10,8% και 12,6% το α΄, β΄ και 

γ΄ τρίµηνο αντίστοιχα. Για το σύνολο του 2012 

οι τιµές των διαµερισµάτων υποχώρησαν κατά 

11,7% σε σχέση µε το 2011, έναντι 5,5% το 2011, 

δηλαδή διπλασιάστηκε το ποσοστό της µείωση 

των τιµών. Εντυπωσιακή είναι η υποχώρηση 

στις εκτιµήσεις - συναλλαγές που πραγµατο-

ποιούνται µε διαµεσολάβηση των τραπεζών. 

Συγκεκριµένα, το δ' τρίµηνο έφθασαν τις 9,5 

χιλιάδες, έναντι 5,4 χιλιάδων το γ΄ τρίµηνο, 6,7 

χιλ. το β΄ τρίµηνο και 6,5 χιλ. το α΄ τρίµηνο του 

2012. Από τα στοιχεία παρατηρείται αύξηση 

15,4% το τελευταίο τρίµηνο, και πιθανότατα σχε-

τίζεται µε την απόφαση των τραπεζών για επα-

νεκτίµηση ακινήτων.  Ωστόσο, σε ολόκληρο το 

2012 ο αριθµός των εκτιµήσεων αυτών έφθασε 

µόλις τις 28,2 χιλιάδες, καταγράφοντας σηµαντι-

κή µείωση κατά 34,2% έναντι του προηγούµενου 

έτους (2011: 42,8 χιλιάδες).  Το 2011 η αντίστοι-

χη µείωση ήταν ακόµη µεγαλύτερη και ανήλθε 

στο 42,5% (2010: 74,5 χιλιάδες). Είναι αξιοσηµεί-

ωτο ότι στην καλύτερη χρονιά της αγοράς, το 

2007, είχαν γίνει µέσω τραπεζών 148,1 χιλιάδες 

εκτιµήσεις - συναλλαγές οικιστικών ακινήτων. 

Η πτώση δηλαδή µέσα σε πέντε χρόνια, φτάνει 

στο εντυπωσιακό ποσοστό του 81%. Όσον αφο-

ρά στην Θεσσαλονίκη όπως αναφέρθηκε στην 

ηµερίδα του ΕΛΙΕ, οι τιµές πώλησης των ακινή-

των έχουν υποχωρήσει κατά 7-18% σε σχέση µε 

το 2011 και κατά 30% συγκριτικά µε την προ της 

κρίσης περίοδο (2008-2009). Την ίδια στιγµή και 

τα ενοίκια έχουν πάρει την κατιούσα κατά 30%-

40% (µέσος όρος στην τελευταία τριετία), ενώ 

υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου η µείωση των 

ενοικίων έφτασε και στο 50%. Στα άλλα αστικά 

κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, η πτώση των τι-

µών διαµορφώνεται µεταξύ 15%-20%, σε σχέση 

µε το 2011 και ξεπερνάει το 40%, σε σύγκριση 

µε 4-5 χρόνια πριν.  Ο αριθµός των συναλλαγών 

για αγορές ακινήτων στην περιοχή της Μακεδο-

νίας συρρικνώθηκε κατά 40% µεταξύ 2011 και 

2012, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στην αγο-

ρά εξοχικής κατοικίας, µε καθίζηση των τιµών 

άνω του 15% κατά µέσο όρο και ακραίες περι-

πτώσεις, όπου η τιµολογιακή συρρίκνωση δύ-

ναται να προσεγγίσει έως και το 50%. Μάλιστα, 

αναµένεται νέα µείωση των τιµών στα εξοχικά 

το 2013, καθώς οι ξένοι επενδυτές εκτιµούν ότι 

οι αξίες των εξοχικών κατοικιών στη Β. Ελλάδα 

έχουν ακόµη περιθώριο καθόδου.

Στη σηµερινή έκδοση δεν δηµοσιεύονται τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων και αποκόµµατα του Τύπου,   

λόγω της χθεσινής απεργίας των δηµοσιογράφων. 


