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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Μηχανικοί

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙ-

Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής

ΤΡΟΠΗ

Ανάπτυξης, αγαπητοί αναγνώστες,

Το ενηµερωτικό δελτίο του Συλλόγου Ελλή-

Συνεχίζοντας την προσπάθεια για την πλη-

νων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας

ρέστερη ενηµέρωση των µελών του Συλλόγου σχετικά µε τη δράση του και τα ζητήµατα

και Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε την ονοµασία «π», συντάσσεται σε τριµηνιαία βάση και

που αφορούν στην ειδικότητα, σας αποστέλλουµε µε χαρά το δεύτερο δελτίο του «π»,

mail.

αποστέλλεται στους αναγνώστες του µέσω e-

για το οποίο είναι η αλήθεια ότι έχουµε λάβει

Για την επιτυχία του εγχειρήµατος θα πρέπει

ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια. Είµαστε υπε-

όλοι να συνδράµουµε συµµετέχοντας σε ο-

ρήφανοι για το ενηµερωτικό δελτίο, όπως και

µάδες εργασίας του Συλλόγου και των Περι-

συνολικά για το έργο που επιτελέστηκε την

φερειακών Τµηµάτων, αποστέλλοντας περι-

διετία που πέρασε, από το Σύλλογο και τα

λήψεις µελετών, ανακοινώσεις, ερευνητικές

Περιφερειακά του Τµήµατα.

εργασίες και ότι άλλο θεωρούµε ότι µπορεί

Το ότι τα τελευταία χρόνια αποκτήσαµε ση-

να ενδιαφέρει τα υπόλοιπα µέλη του Συλλό-

µαντική οντότητα ως Σύλλογος και επεκτεί-

γου. Καθώς υπήρξε σηµαντική ανταπόκριση

ναµε τις δραστηριότητες µας πανελλαδικά,

από τα µέλη του Συλλόγου, όσον αφορά στην

δεν πρέπει να µας εφησυχάζει. Το επόµενο

αποστολή κειµένων, πολλά από αυτά δεν

διάστηµα θα τεθούν σε συζήτηση πολύ ση-

περιλήφθησαν στο συγκεκριµένο τεύχος. Το

µαντικά θέµατα για τον κλάδο µας, όπως αυ-

υλικό αυτό θα περιληφθεί σε επόµενες εκδό-

τό της διακριτής Επιστηµονικής Επιτροπής

σεις του περιοδικού. Σηµειώνεται ότι η στήλη

Ειδικότητας. Είµαστε συγκρατηµένα αισιόδο-

«Χωροσκόπιο» επιδιώκει να φιλοξενεί απο-

ξοι για τη θετική τους έκβαση, καθώς έχει

κλειστικά άρθρα των µελών για περιοχές της

υπάρξει συστηµατική προετοιµασία από σει-

Ελλάδας και του κόσµου, µέσα από την ιδιαί-

ρά ∆ιοικητικών Συµβουλίων επί χρόνια. Ω-

τερη µατιά των µελών του Συλλόγου µας.

στόσο, ανεξαρτήτως αποτελεσµάτων, η ε-

Για τη σύνταξη του τεύχους θα θέλαµε να

δραίωση του Συλλόγου µας και η συστηµα-

ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως, όσους δούλεψαν

τοποίηση της δράσης µας, δείχνει ότι αργά ή

στις επιµέρους Οµάδες Εργασίας και τους

γρήγορα θα τα καταφέρουµε.

συναδέλφους της Οµάδας Επιστηµονικής και

Συνάδελφοι σας ευχαριστώ για την τιµή που

Τεχνικής Υποστήριξης. Οι απόψεις του Συλ-

µου κάνατε να µε εµπιστευθείτε ως Πρόεδρο

λόγου και των Περιφερειακών Τµηµάτων του,

του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεο-

περιλαµβάνονται στις στήλες «Νέα και Θέ-

δοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανά-

σεις του Συλλόγου» και «Επιστηµονικά Θέ-

πτυξης τα τελευταία δύο χρόνια.

µατα».

Με τιµή,

Τη Συντακτική Επιτροπή αποτελούν οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Συλλόγου. Η Συντακτική Επιτροπή είναι αρµόδια να καθορίσει το

Ιωάννα ∆ούνια

περιεχόµενο του κάθε τεύχους και διατηρεί το

Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Μηχα-

δικαίωµα να επεµβαίνει σε άρθρα που απο-

νικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Πε-

στέλλονται προς δηµοσίευση, προκειµένου

ριφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

να διασφαλίζεται ο ενιαίος χαρακτήρας του
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τεύχους. Εφόσον κρίνει ότι οι παρεµβάσεις
της ενδέχεται να αλλοιώσουν το περιεχόµενο
ενός άρθρου, υποχρεούται να έλθει σε επικοινωνία µε το συντάκτη, προκειµένου να

•

∆ηµήτρης Σταθάκης

•

Νατάσσα Τασσοπούλου

•

∆άφνη Τσαλκανδρά

λάβει τη σύµφωνη γνώµη του. Τα ενυπόγρα-

Το ∆.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή ευχαρι-

φα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συντα-

στεί επίσης, τις συναδέλφισσες:

κτών τους.
•

∆ήµητρα Κυριακοπούλου και

•

Πόπη Παπαδοπούλου,

Παρακαλούµε για την έγκαιρη διευθέτηση
ζητηµάτων

πνευµατικής

ιδιοκτησίας

των

στοιχείων που αποστέλλετε. Ο Σύλλογος και

που µαζί µε την Αιµιλία Αλεξανδροπούλου

η Συντακτική Επιτροπή δε φέρουν καµία ευ-

εργάστηκαν διεξοδικά, προκειµένου να ενη-

θύνη για περιπτώσεις ενυπόγραφων άρθρων

µερωθεί το µητρώο των µελών του Συλλό-

ή αποσταλθέντων φωτογραφιών και λοιπών

γου. Χάρη σε αυτές είµαστε σε θέση να εξά-

στοιχείων, που θίγουν πνευµατικά δικαιώµα-

γουµε πολύτιµα συµπεράσµατα αναφορικά

τα τρίτων.

µε την εξέλιξη του αριθµού των µελών (βλ.
σχετικό άρθρο), να τα παρουσιάζουµε και να

Επίσης, θα ήταν χρήσιµο οι υπογράφοντες

οργανώνουµε καλύτερα τη συλλογική µας

τα διάφορα κείµενα να αναφέρουν την επι-

δράση.

στηµονική και επαγγελµατική τους ιδιότητα,
προκειµένου να δηµοσιεύεται. Η πρακτική
αυτή ακολουθείται σε όλα τα αντίστοιχα έ-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ντυπα και βρίσκει τη Συντακτική Επιτροπή

Μήνυµα της Προέδρου _________ 2

απολύτως σύµφωνη. Για λόγους ενιαίας αντιµετώπισης των µελών και δεδοµένου ότι

Από τη Συντακτική Επιτροπή ____ 2

ελάχιστοι έχουν υιοθετήσει την πρακτική αυτή
ριληφθούν στο παρόν τεύχος. Σηµειώνεται,

Επιστηµονική και Τεχνική Υποστήριξη
_____________________________ 3

ωστόσο, ότι από το επόµενο δελτίο τα στοι-

Νέα και Θέσεις του Συλλόγου ___ 4

κρίθηκε σκόπιµο τα στοιχεία αυτά να µην πε-

χεία αυτά θα αναφέρονται, για όσες και ό-

Εκλογές 2009: Τα Μέλη του Συλλόγου

σους το επιθυµούν.

Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας,

Η φωτογραφία στο εξώφυλλο είναι από την

Χωροταξίας και Περιφερειακής

περιοχή της Καππαδοκίας.

Ανάπτυξης Εξέλεξαν τους
Αντιπροσώπους τους ___________ 4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ενηµέρωση για την Εξέλιξη των
Εγγραφών Νέων Μελών στο Σύλλογο7

Σε αυτό το τεύχος βοήθησαν οι συναδέλφισ-

Τα Νέα των Περιφερειακών Τµηµάτων

σες και συνάδελφοι:

______________________________ 8

•

Αιµιλία Αλεξανδροπούλου

•

Άννα Γιαννιού

•

Χρυσός Μακράκης – Καραχάλιος

Απολογισµός ∆ράσεων του Περιφερειακού

•

∆ηµήτρης Μιµής

Τµήµατος Κεντρικής & ∆υτικής Θεσσαλίας

•

Έλενα Νανούρη

Απολογισµός ∆ράσεων του Περιφερειακού
Τµήµατος Βόρειας Ελλάδας του
ο

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το 1 τρίµηνο του 20098

ο

του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το 1 τρίµηνο του
2009____________________________ 9
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ΝΕΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Επιστηµονικά Θέµατα _________ 10
Παρατηρήσεις του Συλλόγου Ελλήνων
Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας

για τη Βιοµηχανία ______________ 10

ΕΚΛΟΓΕΣ 2009: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Γνωµοδότηση του Περιφερειακού

ΤΟΥΣ

και Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) επί του Σχεδίου Κ.Υ.Α.
του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Τµήµατος Βόρειας Ελλάδας (Π.Τ.Β.Ε.)

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν την Κυρια-

του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών

κή 8 Μαρτίου 2009 στην Αθήνα και στις έ-

Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης

δρες των Περιφερειακών Τµηµάτων (Λάρισα
και Θεσσαλονίκη) οι πρώτες πανελλαδικές

(Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.), µε θέµα την

εκλογές για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητι-

επικαιροποίηση του Ρυθµιστικού

κού Συµβουλίου (∆.Σ.) του Συλλόγου και της

Σχεδίου Θεσσαλονίκης _________ 13

Εξελεγκτικής Επιτροπής, των ∆ιοικουσών

Γνωµοδότηση του Περιφερειακού

Επιτροπών (∆.Ε.) των Περιφερειακών του

Τµήµατος Κεντρικής & ∆υτικής

Τµηµάτων (Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας

Θεσσαλίας του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. επί της

και Βόρειας Ελλάδας), καθώς και των Εξελε-

Β’ φάσησ της µελέτης «Αναθεώρηση

γκτικών τους Επιτροπών (Ε.Ε.).

Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ήµου

Το απερχόµενο ∆.Σ. αισθάνεται την ανάγκη

Τρικκαίων» ___________________ 15

να ευχαριστήσει και δηµόσια τα µέλη των

Χωροσκόπιο_________________ 17

Εφορευτικών Επιτροπών, που ανέλαβαν και
διασφάλισαν την οµαλή διεξαγωγή των εκλο-

Παραγκουπόλεις και Τρωτότητα των

γών. Τα µέλη των Εφορευτικών Επιτροπών

Φτωχών των Πόλεων – Η Περίπτωση

αποτέλεσαν:

της Ντάκα_____________________ 17

•

Απόψεις Μελών* _____________ 20

Όσον αφορά στην Κεντρική Εφ. Επιτροπή, οι: Κώστας Κυρίµης, Αναστασία Για-

Ποιο το µέλλον της Χωροταξίας στην

λέλη, Στάθης Μαργαρίτης.

Ελλάδα; Κατάθεση ενός

•

προβληµατισµού ______________ 20

Όσον

αφορά

στην

Εφ.

Επιτροπή

Π.Τ.Β.Ε., οι: Μαριάνθη Παπαστάθη, Κυ-

Οι Μελετητικές Προοπτικές των

ριακή Αργυροπούλου, Χριστίνα Βλαχο-

ΜηχΧΠΠΑ_____________________ 21

πούλου.

Για Ποιους Λόγους Χρειάζεται Ένα

•

Όσον

αφορά

στην

Εφ.

Επιτροπή

Ρυθµιστικό Σχέδιο______________ 24

Π.Τ.Κ.&.∆.Θ., οι: Παναγιώτης Πανταζής,

Βιβλιοπαρουσιάσεις __________ 26

Θεοδώρα Παπαθεοχάρη, Ιωάννης Παπαθεοχάρης.

Συνέδρια και Εκδηλώσεις ______ 29
Από τον Τύπο________________ 30
Επί του «Πιεστηρίου» _________ 32
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Φωτογραφίες. Τα µέλη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους.

Οι υποψηφιότητες που κατατέθηκαν αποτε-

στος Κουτάκος, Ελίζα Μάνου, ∆ηµήτρης

λούν αριθµό ρεκόρ για την ειδικότητα. Συγκε-

Μιµής, Μαρία Νικολαϊδου, Ζήση Κασσια-

κριµένα, κατέθεσαν υποψηφιότητα:

νή, Γραµµατή Τριανταφυλλίδου, Αθανά-

•

σιος Γουγούλας.

Για το Σύλλογο οι (αλφαβητικά): Αιµιλία
Αλεξανδροπούλου, Ιωάννα ∆ούνια, Νι-

Στο Σύλλογο εκλέγονται οι εξής (µε σειρά

κόλαος Ζιόζιας, Σοφία Καζάκη, Χρήστος

εκλογής):

Κρόκος, Χρυσός Μακράκης – Καραχάλι-

1. Χρυσός Μακράκης – Καραχάλιος,

ος, Έλενα Νανούρη, Τριαντάφυλλος Μι-

•

χαηλίδης, ∆ηµήτρης Σταθάκης, ∆άφνη

2. Αιµιλία Αλεξανδροπούλου

Τσαλκανδρά, Πέγκυ Τσολακάκη.

3. Ιωάννα ∆ούνια

Για το Π.Τ.Β.Ε., οι (αλφαβητικά): Αιµιλία

4. Σοφία Καζάκη

Αλεξανδροπούλου, ∆ηµοσθένης Έππας,

5. ∆ηµήτρης Σταθάκης

Νατάσσα Ιωαννίδου, Πολύκαρπος Καρκαβίτσας, Τάσος Κολίτσης, Νίκος Κουτσοµάρκος,

∆ήµητρα

6. Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης

Κυριακοπούλου,

7. Έλενα Νανούρη

Γιώργος Μπάκης, Νατάσσα Τασσοπού-

Στο Π.Τ.Β.Ε. εκλέγονται οι εξής (µε σειρά

λου.
•

εκλογής):

Για το Π.Τ.Κ.&.∆.Θ., οι (αλφαβητικά):

1. Αιµιλία Αλεξανδροπούλου

Άννα Γιαννιού, Λάµπρος Κίσσας, Χρή-
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2. Γιώργος Μπάκης

3. Λάµπρος Κίσσας

3. Νίκος Κουτσοµάρκος

4. Χρήστος Κουτάκος (ισοψηφία)

4. Νατάσσα Ιωαννίδου (ισοψηφία)

4. Ελίζα Μάνου (ισοψηφία)

4. Νατάσσα Τασσοπούλου (ισοψηφία)

4.∆ηµήτρης Μιµής (ισοψηφία)

Στο Π.Τ.Κ.&.∆.Θ. εκλέγονται οι εξής (µε σειρά

5. Ζήση Κασσιανή

εκλογής):

Η κατανοµή των σταυρών των εκλεγµένων

1. Άννα Γιαννιού

∆Σ και ∆Ε σε σχέση µε τα έγκυρα ψηφοδέλτια, παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράµ-

2. Μαρία Νικολαϊδου

µατα.
Αποτελέσµατα εκλεγµένων στο ∆Σ του ΣΕΜΠΧΠΑ

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Μακράκης

Αλεξανδροπούλου

Καραχάλιος

Αιµιλία
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Καζάκη Σοφία

Σταθάκης

Μιχαηλίδης

∆ηµήτρης

Τ ριαντάφυλλος

Νανούρη Έλενα

Χρυσός

Αποτελέσµατα εκλεγµένων στη ∆Ε του Π.Τ. Β.Ε.
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Αποτελέσµατα εκλεγµένων στη ∆Ε του Π.Τ. Κ.&∆.Θ.
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Στις τριµελείς Εξελεγκτικές Επιτροπές του ∆Σ

θησε να αναδείξει τα επιστηµονικά και επαγ-

και των ∆Ε των Περιφερειακών Τµηµάτων

γελµατικά ζητήµατα που απασχολούν την

του ΣΕΜΠΧΠΑ, έθεσαν υποψηφιότητα και

ειδικότητα, να γνωστοποιήσει τα προβλήµατα

εκλέχτηκαν οι ακόλουθοι:

αλλά και να προβάλει τις δεξιότητες των µε-

•

λών του σε ένα ευρύ φάσµα του δηµόσιου και

Στον Κεντρικό Σύλλογο οι:

του ιδιωτικού τοµέα. Η συνεχώς αυξανόµενη

• Ιωάννης Σαράτσης

συµµετοχή των µελών στις εσωτερικές διαδι-

• Κατερίνα Κοντοπίδη

κασίες αλλά και οι εισροές που δίδονται από
τα µέλη σε καθηµερινή βάση, συµβάλλει στην

• Ελίζα Ταµουρίδου
•

αποτελεσµατικότητα της δράσης του Συλλό-

Στο Π.Τ.Β.Ε. οι:

γου, µε όρους ταχύτητας και αµεσότητας,
τόσο στην κατεύθυνση του προσανατολισµού

• Βάσω Κουτσουµαράκη

•

των νέων συναδέλφων, όσο και στην ανάδει-

• Ελένη Βεράνη

ξη και επίλυση επαγγελµατικών θεµάτων που

• Πόπη Παπαδοπούλου

απασχολούν τους επαγγελµατίες µελετητές
ΜΧΠΠΑ.

Στο Π.Τ.Κ.&.∆.Θ. οι:

Στο πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό

• Ηλίας Πογιαρίδης

το γεγονός ότι µέσα σε αυτή τη δεκαετία τα

• Μαρία Βανταλή

µέλη του Συλλόγου οκταπλασιάστηκαν, γεγονός που αντανακλά τόσο το αυξανόµενο εν-

• Νίκος Ζιώζιας

διαφέρον των συναδέλφων για τα αιτήµατα

Αναλυτική ενηµέρωση για τα ανωτέρω έχει

της ειδικότητας όσο και την πεποίθηση ότι η

ήδη γίνει ηλεκτρονικά από τις αρµόδιες Εφο-

συλλογική δράση είναι ισχυρό µέσο για τη

ρευτικές Επιτροπές σε όλα τα µέλη του Συλ-

διαµόρφωση των όρων άσκησης του επαγ-

λόγου. Με την ολοκλήρωση των εσωτερικών

γέλµατος προς όφελος των µελών αλλά και

διαδικασιών αναφορικά µε τον καθορισµό

για την προώθηση του δηµοσίου συµφέρο-

αρµοδιοτήτων στο ∆.Σ. και στις ∆.Ε. θα υ-

ντος. Πέρα από την ενδεχοµένως αναµενό-

πάρξει ηλεκτρονική ενηµέρωση των µελών

µενη αύξηση των µελών στα πρώτα δύο

του Συλλόγου.

χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου, ενδιαφέ-

Καλή δύναµη και καλή επιτυχία στο έργο ό-

ρουσα είναι η σηµαντική αύξηση που παρα-

λων, για την προάσπιση του επαγγέλµατός

τηρείται µετά το 2007 (αύξηση αριθµού µε-

µας και την προώθηση του επιστηµονικού

λών κατά 33% το 2007) και η οποία οφείλεται

αντικειµένου της ειδικότητας.

σε µεγάλο βαθµό στην ίδρυση των Περιφερειακών Τµηµάτων Κεντρικής & ∆υτικής και
Θεσσαλίας καθώς και Βόρειας Ελλάδας τη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ

συγκεκριµένη χρονιά. Το γεγονός αυτό κατα-

Πάνω από δέκα χρόνια πέρασαν από τότε

ση, ανάδειξη και επίλυση των ειδικότερων

που ιδρύθηκε ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανι-

τοπικών θεµάτων και την προώθηση συνερ-

κών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας & Περιφερει-

γασιών και κοινών δράσεων µε τους τοπι-

ακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), ο οποίος απο-

κούς ή περιφερειακούς φορείς (τοπικά τµή-

τελεί το συλλογικό όργανο των ΜΧΠΠΑ. Μέ-

µατα ΤΕΕ, συλλόγους άλλων επιστηµόνων

δεικνύει την πρόθεση συσπείρωσης και οργανωµένης δράσης των µελών του ΣΕΜΠΧΠΑ σε τοπικό επίπεδο για τη διερεύνη-

σα σε αυτή τη δεκαετία ο Σύλλογος προσπά-7-
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και εργαζοµένων, τοπική αυτοδιοίκηση, Πο-

•

λυτεχνεία, κ.ά.).

Σύσταση Οµάδας Εργασίας για την επεξεργασία θέσεων στη διαβούλευση της
επικαιροποίησης του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό ζη-

Κατανοµή µελ ών ΣΕΜ ΠΧΠΑ ανά περίοδο εγ γ ραφ ής

τήθηκε από τον Οργανισµό Ρυθµιστικού
Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) να παραχωρήσει
αντίγραφο του πρώτου σταδίου της σχε-

35%

38%

τικής µελέτης, αίτηµα το οποίο δεν εισακούστηκε. Εντούτοις, συντάχθηκε γνωµοδότηση µε βάση την περίληψη της µε-

20%

7%

λέτης που δόθηκε στη δηµοσιότητα και
απεστάλη στον ΟΡΘΕ εντός της ορισθείσας προθεσµίας (31/01/09). Στη συνέχεια

1999-2000

2001-2003

2004-2006

2007-2009

δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό του ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ (Τεύχος 369/

Με βάση τα παραπάνω, εκτιµάται ότι η συνε-

15.02.09). Επίσης, οι θέσεις του ΠΤΒΕ

χής παρουσία του Συλλόγου τόσο στο επι-

δηµοσιεύτηκαν σε σχετικό άρθρο της ε-

στηµονικό πεδίο όσο και στον επαγγελµατικό

φηµερίδας ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ (φύλλο της

στίβο και η ολοκλήρωση της δηµιουργίας Πε-

06/02/09).

ριφερειακών Τµηµάτων στην Επικράτεια θα
•

συντελέσει στη συνεχιζόµενη αύξηση της δυ-

Συµµετοχή µέλους της ∆ιοικούσας Επι-

ναµικής του και την επόµενη δεκαετία. Με τη

τροπής του ΠΤΒΕ µε εισήγηση σε Ηµερί-

στήριξη των µελών του, ελπίζουµε ο Σύλλο-

δα σχετική µε την επικαιροποίηση του

γος να αποτελέσει στο µέλλον έναν αξιόπιστο

Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης που

επιστηµονικό και επαγγελµατικό πόλο που

οργανώθηκε από το ∆ίκτυο Κινήσεων για

θα συµβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθµιση

τη Θεσσαλονίκη.

των µελετητικών υπηρεσιών στα θέµατα του

•

∆ηµοσίευση στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του

χώρου και της ανάπτυξης αλλά και γενικά

ΤΕΕ (Τεύχος 2519/12.01.09) γνωµοδό-

στη βελτίωση του αποτελέσµατος του σχεδι-

τησης σχετικά µε τη µετεγκατάσταση της

ασµού στη χώρα µας.

∆ΕΘ.
•

∆ηµοσίευση
(Τεύχος

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

στο

ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

368/01.02.09)

γνωµοδότησης

σχετικά µε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο
του Τουρισµού.

Απολογισµός ∆ράσεων του Περιφερειακού Τµήµατος Βόρειας Ελλάδας του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το 1ο
τρίµηνο του 2009

•

Εκπροσώπηση του ΠΤΒΕ σε Ηµερίδα µε
τίτλο «Περιαστική Ανάπτυξη: Σχεδιασµός
και Πολιτικές».

•

Εκπροσώπηση του ΠΤΒΕ σε συνάντηση

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου

που διοργάνωσε η Μόνιµη Επιτροπή

(Ιαν. – Μαρ. 09) το Περιφερειακό Τµήµα Βό-

Επαγγελµατικών Θεµάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ

ρειας Ελλάδας (ΠΤΒΕ) του Συλλόγου Ελλή-

για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα ειδικο-

νων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας

τήτων αποφοίτων ΤΕΙ ώστε να διαµορ-

και Περιφερειακής Ανάπτυξης πραγµατοποί-

φωθεί το τελικό κείµενο θέσεων – προ-

ησε τις εξής δράσεις:
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•

τάσεων το οποίο θα υποβληθεί στη ∆ιοι-

δειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της

κούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΣΕΜΠΧΠΑ
καθώς και της ∆ιοικούσας Επιτροπής και

Αποστολή επιστολής στην Περιφέρεια

της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΠΤΒΕ.

Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε την ενσωµάτωση στον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών,

Απολογισµός ∆ράσεων του Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής &
∆υτικής Θεσσαλίας του
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το 1ο τρίµηνο
του 2009

θέσεων της ειδικότητας «Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής
Ανάπτυξης» κατά τον προγραµµατισµό
προσλήψεων.
•

Πραγµατοποίηση

Ολοµέλειας

στις

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου

14/02/2009 στη Θεσσαλονίκη, στην ο-

(Ιαν. – Μαρ. 09) το Περιφερειακό Τµήµα Κε-

ποία συζητήθηκαν επαγγελµατικά θέµα-

ντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας του Συλλόγου

τα, έγινε ο απολογισµός πεπραγµένων

Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροτα-

της απερχόµενης ∆ιοικούσας Επιτροπής

ξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης πραγµα-

καθώς και ο οικονοµικός απολογισµός

τοποίησε τις εξής δράσεις:

και προϋπολογισµός του έτους 2009. Ε-

•

πίσης τέθηκαν οι υποψηφιότητες για τις
ης

εκλογές της 8

τας του Π.Τ. µε συµµετοχή µελών και συ-

Μαρτίου 2009 και εκλέ-

ναδέλφων µηχανικών. Στην εκδήλωση

χτηκε η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή.
•

Εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πί-

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ιοικού-

Μετά την ολοκλήρωση της Ολοµέλειας

σας Επιτροπής του ΤΕΕ, ο Αντιπρόεδρος

πραγµατοποιήθηκε η κοπή της πίτας του

και µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του

ΠΤΒΕ για το έτος 2009. Την πίτα έκοψε ο

Π.Τ. καθώς και εκπρόσωποι των περιφε-

Πρόεδρος του Π.Τ. Γιώργος Μπάκης,

ρειακών τµηµάτων των συλλόγων Αρχι-

ενώ το φλουρί που αντιστοιχούσε στο βι-

τεκτόνων και Χηµικών Μηχανικών του Ν.

βλίο: «∆ιάλογοι για το σχεδιασµό του

Λάρισας. Στη φωτογραφία διακρίνονται

χώρου και την ανάπτυξη» (επιµέλεια Α.

(από αριστερά) οι: ∆ηµήτρης Μιµής,

Γοσποδίνη, 2008) κέρδισε η συναδέλ-

Κασσιανή Ζήση, Ματίνα Τριανταφυλλί-

φισσα Ελένη Βεράνη (βλ. φωτογραφία).

δου, Άννα Γιαννιού, Ντίνος ∆ιαµάντος
(Πρόεδρος του ΤΕΕ Κ∆ Θεσσαλίας), Λάµπρος Κίσσας, Ελίζα Μάνου.

•

Στο Περιφερειακό Τµήµα Βόρειας Ελλάδας (εκλογικό τµήµα Θεσσαλονίκης), διεξήχθησαν, στις 08/03/2009, ταυτόχρονα
•

µε τα υπόλοιπα εκλογικά τµήµατα (Αθή-

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης
του ∆ιαγωνισµού Ιδεών µε θέµα «Αξιο-

νας & Λάρισας), οι εκλογές για την ανά-
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ποίηση της Τάφρου Χατζηχαλάρ στη Λάρισα». Εκπροσώπηση του Συλλόγου από

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Κ.Υ.Α. ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

τον Πρόεδρο του Π.Τ.
•

Συνάντηση του Προέδρου του Π.Τ. µε
τον Γενικό Γραµµατέα της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Τρικάλων και επίδοση επιστολής µε την οποία ζητείται η σύσταση Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.
2508/97 για την εφαρµογή και παρακολούθηση των µελετών ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ

1

του Νοµού Τρικάλων.
Ο σχεδιασµός της οργάνωσης της βιοµηχανι•

•

•

Πραγµατοποιήθηκε στις 14/02/2009 η

κής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο δεν

τελευταία τακτική Ολοµέλεια της απερχό-

αποτέλεσε µέχρι σήµερα, τριάντα χρόνια µε-

µενης ∆ιοικούσας Επιτροπής και τέθηκαν

τά την ψήφιση του πρώτου νόµου για τη χω-

οι υποψηφιότητες για τις εκλογές που δι-

ροταξία, αποκλειστικό αντικείµενο προσέγγι-

εξήχθησαν στις 8 Μαρτίου.

σης χωροταξικού σχεδιασµού. Σύµφωνα µε

Σύσκεψη φορέων υπό την αιγίδα του

τις διατάξεις του ν. 360/76 “Περί Χωροταξίας

ΤΕΕ µε θέµα την οικονοµική κρίση. Εκ-

και Περιβάλλοντος”, όπου προσδιορίστηκε

προσώπηση του Συλλόγου µε τον Πρόε-

για πρώτη φορά η έννοια του “χωροταξικού

δρο του Π.Τ.

σχεδίου”, αναφέρεται ότι το σχέδιο αυτό οφείλει να καθορίζει την “κατανοµή και διάρ-

Επιστολή στο ΤΕΕ τΚ∆Θ του εγγράφου

θρωση των χρήσεων χώρου, κατά λειτουργί-

του ΣΕΜΠΧΠΑ µε θέµα την τροποποίηση

ες και τοµείς παραγωγής”. H εφαρµογή του

του Θεσµικού Πλαισίου ΤΕΕ και ειδικότε-

παραπάνω νόµου, όπως είναι ευρέως γνω-

ρα για το θέµα της Ε.Ε.Ε. Μηχανικών

στό, περιορίστηκε σηµαντικά και έτσι δεν υ-

Χωροταξίας Πολεοδοµίας & Περιφερεια-

πήρξε ουσιαστικό αποτέλεσµα Θα µπορούσε

κής Ανάπτυξης. Με την επιστολή ζητείται

να υποστηριχθεί ότι το µοναδικό δείγµα δρά-

η υποστήριξη του Περιφερειακού τµήµα-

σης και εφαρµογής του, ήταν οι 21 αποφά-

τος ΤΕΕ στο αίτηµα του συλλόγου και η

σεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του νόµου

έκδοση υποστηρικτικής απόφασης από

αυτού. Καµία από τις αποφάσεις αυτές δεν

την της ∆ιοικούσα Επιτροπή του τµήµα-

αφορούσε τη θεσµοθέτηση των βασικών

τος.
•

σχεδιαστικών εργαλείων που προέβλεπε ο

Στο Περιφερειακό τµήµα Κεντρικής & ∆υ-

νόµος (Εθνικά, Περιφερειακά και Ειδικά Χω-

τικής Θεσσαλίας (εκλογικό τµήµα Λάρι-

ροταξικά Σχέδια και Προγράµµατα), ωστόσο

σας) διεξήχθησαν, στις 08/03/2009, ταυ-

τρεις από αυτές αναφέρονταν στη βιοµηχανία

τόχρονα µε τα υπόλοιπα εκλογικά τµήµα-

(η Υ.Α. “Περί ιδρύσεως βιοµηχανικής περιο-

τα (Αθήνας & Θεσσαλονίκης), οι εκλογές

χής στη θέση Ξηρόρεµα του Νοµού Αττικής”,

για την ανάδειξη του ∆ιοικητικού Συµβου-

η Υ.Α. “Περί ιδρύσεως βιοµηχανικής περιο-

λίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του
ΣΕΜΠΧΠΑ καθώς και της ∆ιοικούσας
Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτρο-

1
Το κείµενο συντάχθηκε την περίοδο της διαβούλευσης
για το ΕΠΧΣΑΑ Βιοµηχανίας, για την υποστήριξη των
θέσεων του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο
στρογγυλό τραπέζι που οργάνωσε το ΤΕΕ για το θέµα.

πής του Π.Τ.
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χής στη Ν. Μακρόνησο του Ν. Κυκλάδων” και

βιοµηχανικής δραστηριότητας ενισχύοντας

η Υ.Α. “Ίδρυση Βιοµηχανικών Περιοχών

την περιφερειακή ανάπτυξη συνδέοντας τους

(ΒΙ.ΠΕ.) σε όλους τους νοµούς της χώρας”).

παραπάνω δύο βασικούς στόχους µε την

Έκτοτε, και για περίπου δέκα χρόνια, η έν-

προστασία του περιβάλλοντος.

νοια της στρατηγικής χωροταξίας αδρανο-

Ειδικότερα, το Ειδικό Πλαίσιο δεν αντιµετω-

ποιήθηκε παντελώς. Μόλις το 1994 ξεκίνη-

πίζει µε έναν ενιαίο τρόπο το σύνολο των

σαν οι εργασίες για τη διαµόρφωση του νέου

βιοµηχανικών µονάδων αλλά περιλαµβάνει

νοµοσχεδίου για τη χωροταξία και το 1999

διαφοροποιηµένες κατευθύνσεις στις περι-

ψηφίστηκε ο ν. 2742/99 “Περί Χωροταξικού

πτώσεις όπου κρίνεται ότι απαιτείται εξειδι-

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης”.

κευµένη αντιµετώπιση από το χωρικό σχεδι-

Σήµερα, είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς δεδοµένου

ασµό, λόγω ιδιαίτερων αναγκών. Αυτές εξει-

ότι διανύουµε την περίοδο που σταδιακά η

δικεύονται είτε χωρικά (περιοχές εντατικο-

χωροταξική πολιτική παράγει χωροταξικό

ποίησης, επέκτασης κ.λπ.) είτε κλαδικά (κα-

σχεδιασµό. Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών

τηγορίες βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε

Πολεοδοµίας Χωροταξίας και Περιφερειακής

χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες

Ανάπτυξης επικροτεί την προσπάθεια εκπό-

ύλες, από πρώτες ύλες προερχόµενες από

νησης σχεδίων στρατηγικής χωροταξίας (ει-

εξόρυξη κ.λπ.). Να υπογραµµιστεί ότι αυτές

δικά πλαίσια, γενικό πλαίσιο) ευελπιστώντας

οι κατευθύνσεις υπερισχύουν αντίθετων γενι-

ότι η χώρα µετά από την πολυετή αδράνεια/

κών χωροθετικών κατευθύνσεων του εν λόγω

έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού που προη-

σχεδίου. Ωστόσο, ορισµένες από τις κατευ-

γήθηκε θα διαθέτει πλέον εγκεκριµένα χωρο-

θύνσεις που δίνει για τη χωροθέτηση βιοµη-

ταξικά σχέδια που δύναται να συµβάλλουν

χανικών µονάδων σε ειδικές κατηγορίες χώ-

στην ορθολογική οργάνωση του χώρου, τόσο

ρου (ορεινός, παράκτιος, περιαστικός χώρος)

του εξωαστικού αλλά και του αστικού.

είναι εξαιρετικά ασαφείς και δηµιουργούν
πολλά ερωτηµατικά, χαρακτηριστικά αναφέ-

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται ορι-

ρουµε “στις περιαστικές ζώνες πρέπει να α-

σµένες κριτικές απόψεις του Σχεδίου Κ.Υ.Α.

ποθαρρύνεται η διάσπαρτη χωροθέτηση βιο-

του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία, που

µηχανικών µονάδων µέσης και υψηλής ό-

δόθηκε στη δηµοσιότητα και αποτελεί αντι-

χλησης”. Όπως καθίσταται προφανές, τέτοιου

κείµενο της διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευ-

είδους κατευθύνσεις χρήζουν διευκρινήσεων

σης. Σκοπός δεν είναι ο εξαντλητικός σχολι-

προκειµένου να µην παρερµηνευτούν και να

ασµός της Κ.Υ.Α. κατά άρθρο αλλά η διατύ-

µην χρησιµοποιηθούν για εξυπηρέτηση συµ-

πωση παρατηρήσεων εν γένει για το πρότυ-

φερόντων κατά περίπτωση.

πο χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας που
προτείνει το εν λόγω πλαίσιο, οι οποίες ελπί-

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να επιση-

ζουµε να συµβάλλουν στην περισσότερο ο-

µανθεί πως η δυνατότητα που δίνεται σε ορι-

λοκληρωµένη προσέγγισή του. Προφανώς

σµένες κατηγορίες βιοµηχανικών δραστηριο-

υπάρχουν και άλλες δυνατές αναγνώσεις του

τήτων για εγκατάσταση αυτών σε περιοχές

σχεδίου.

Natura καθώς και σε ζώνες ειδικής προστασίας, σε δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς

Το κεντρικό χαρακτηριστικό του ΕΠΧΣΑΑ

και σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότη-

είναι ότι στοχεύει στην προώθηση της χωρο-

τας, αν δεν συνοδευτεί από αυστηρές προϋ-

θέτησης της βιοµηχανίας εντός οργανωµένων
υποδοχέων

καθιστώντας

ποθέσεις και ελέγχους για την ένταξη αυτών

ελκυστικότερους

των µονάδων στις εν λόγω ειδικές κατηγορίες

αυτούς έναντι της διάσπαρτης/ σηµειακής

τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος της υποβάθµισης

χωροθέτησης και στην αποκέντρωση της
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των περιοχών αυτών και η δυνατότητα εύκο-

Πίνακας. Συγκριτική αξιολόγηση των πολεο-

λα µπορεί να µετατραπεί σε απειλή. Θεω-

δοµικών όρων για τους οργανωµένους υπο-

ρούµε ότι απαιτείται ο προσδιορισµός βάσει

δοχείς σήµερα και µετά τη θεσµοθέτηση του

ειδικότερων κριτηρίων των δραστηριοτήτων

ΕΠΧΣΑΑ για τη Βιοµηχανία

που υπάγονται στις προηγούµενες παραγράφους µε κατάλληλη νοµοθετική ρύθµιση,
δεδοµένου ότι µόνο οι γνωµοδοτήσεις από
τις οικείες Ν.Ε.ΧΩ.Π. και τις αρµόδιες υπηρεσίες των υπουργείων δεν κρίνονται επαρκείς.
Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη
χωροθέτηση βιοµηχανικών επενδύσεων µείζονος σηµασίας για την ελληνική οικονοµία.
Το πλαίσιο δεν ονοµάζει ποιες είναι αυτές οι
βιοµηχανικές επενδύσεις αλλά υιοθετεί την
κατηγοριοποίηση

που

παρουσιάζει

ο

ν.3299/2004. Ωστόσο, να υπογραµµιστεί ότι
το πλαίσιο αναφέρει αινιγµατικά: “η χωροθέτηση βιοµηχανικών µονάδων του παρόντος
άρθρου ευνοείται σε περιοχές εντός ή εκτός
σχεδίου….”.
Ως προς τις κατευθύνσεις που δίνει το πλαίσιο για το καθεστώς και τους όρους οργανωµένης χωροθέτησης της βιοµηχανίας κρίνεται
ότι ορθά παρέχονται συγκεκριµένες κατευθύνσεις µε την εισαγωγή νέου τύπου ευέλικτων υποδοχέων για την κάλυψη ειδικών α-

Επιπλέον, αξιολογείται θετικά το γεγονός ότι

ναγκών. Όπως είναι άλλωστε γνωστό, η δια-

σύµφωνα µε το Ειδικό Πλαίσιο απαιτείται για

πιστωµένη έλλειψη συγκριτικής ελκυστικότη-

κάθε νέα βιοµηχανική µονάδα σε Ο.Τ.Α. που

τας των οργανωµένων υποδοχέων, σε σχέση

διαθέτει οργανωµένο υποδοχέα βιοµηχανίας,

µε άλλες µορφές χωροθέτησης της βιοµηχα-

η χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης έξω από

νίας, βρίσκεται στον πυρήνα της αδυναµίας

αυτόν να χορηγείται µετά από πρόταση του

τους να αποτελέσουν βασική µορφή χωροθέ-

Νοµαρχιακού Συµβουλίου ύστερα από εισή-

τησης της τελευταίας, και η αντιµετώπισή της

γηση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Ν.Α.

αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την

Σε ότι αφορά στις προαναφερόµενες προ-

ενίσχυση του ρόλου τους. Παρακάτω παρατί-

βλέψεις του σχεδίου Κ.Υ.Α. καθίσταται προ-

θεται συγκριτικός πίνακας αξιολόγησης µετα-

φανές ότι ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις για την

ξύ των πολεοδοµικών όρων που ισχύουν

βελτίωση της ελκυστικότητας των οργανωµέ-

σήµερα για τους οργανωµένους υποδοχείς

νων υποδοχέων δεν προτείνονται αλλά πε-

και αυτών που θα ισχύσουν µε τη θεσµοθέ-

ρίπου ακολουθούνται οι ισχύοντες σήµερα

τηση του εν λόγω πλαισίου.

πολεοδοµικοί όροι.
∆εδοµένου ότι στην αφετηρία της διάσπαρτης
εξωαστικής χωροθέτησης της βιοµηχανικής
δραστηριότητας υπήρξε και βρίσκεται ακόµα
η δυνατότητα εγκατάστασης βιοµηχανικών
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µονάδων σχεδόν σε κάθε εκτός σχεδίου θέση

αυτό αποτελεί σαφώς το δυνατό σηµείο του

και µε συντελεστή δόµησης όχι απλώς αντα-

Ειδικού Πλαισίου, και αν υιοθετηθεί από τα

γωνιστικό αλλά συχνά ευνοϊκότερο του αντί-

υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού περιορίζει

στοιχου αστικού, το ΕΠΧΣΑΑ επιχειρεί να

δραστικά την διαρκώς εντεινόµενη ανάπτυξη

αλλάξει την µέχρι σήµερα εδραιωµένη κατά-

του προτύπου της διάσπαρτης χωροθέτησης

σταση, προτείνοντας:

της βιοµηχανίας στην Ελλάδα.

•

•

Τη µείωση του Σ.∆. για τις εκτός σχεδίου

Η θεσµοθέτηση του Ειδικού Πλαισίου για τη

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις σε 0,6 από

Βιοµηχανία ευελπιστούµε ότι θα συµβάλλει

0,9 που είναι σήµερα (βέβαια µετά τριετή

στην ορθολογική χωροθέτηση της δραστηρι-

τουλάχιστον λειτουργία ανέρχεται στο

ότητας µε προοπτική την ανάπτυξη της πα-

1,2) και του Σ.Ο. σε 2,4 από 3,3 (αντί-

ράλληλα µε την προστασία του περιβάλλο-

στοιχα αυξάνει σε 4,2).

ντος. Ωστόσο, ενστάσεις έπρεπε να υπογραµµιστούν και επιφυλάξεις να εκφραστούν

Κατ’ εξαίρεση, να επιτρέπεται η επέκταση

µε σκοπό την βελτίωση του. Για τα αποτελέ-

υφιστάµενων κατά την έγκριση του εν λό-

σµατα αυτού στο χώρο πρέπει να προωθηθεί

γω Ειδικού Πλαισίου βιοµηχανικών εγκα-

άµεσα η θεσµοθέτησή του µε τις τροποποιή-

ταστάσεων, µετά τριετή τουλάχιστον λει-

σεις και συµπληρώσεις που θα προκύψουν

τουργία, µε παρέκκλιση Σ.∆. που µπορεί

από τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων

να φθάσει το 1,1 και του Σ.Ο. που µπορεί

φορέων σε εποικοδοµητικό διάλογο, έτσι ώ-

να φθάσει το 4,4. Σε περίπτωση προ-

στε η χώρα µας να κερδίσει το χαµένο έδα-

σάρτησης στο αρχικό γήπεδο νέων τµη-

φος.

µάτων η δυνατότητα αυτή (προσαύξησης
του Σ.∆. και του Σ.Ο.) ισχύει µέχρι διπλασιασµού του εµβαδού που είχε το

Οµάδα Εργασίας

γήπεδο την 31.12.2006.
•

Αναστασία Τουφεγγοπούλου

Την κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων

∆άφνη Τσαλκανδρά

αρτιότητας για την εκτός σχεδίου δόµηση
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.
Όσον αφορά στους οικονοµικούς όρους που

υποδοχέων αποτελεί κατ’ αρχήν θετική εξέλι-

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Π.Τ.Β.Ε.) ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.), ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ξη. Επίσης, το ΕΠΧΣΑΑ αποτελεί το πρώτο

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του πρώτου

νοµοθετικό κείµενο που προχωρά στο καθο-

σταδίου της µελέτης επικαιροποίησης του

ριστικό αν και όχι επαρκές βήµα για την α-

Ρυθµιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης το

ποφυγή της διάσπαρτης χωροθέτησης που

ΥΠΕΧΩ∆Ε επέλεξε να δώσει στη δηµοσιότη-

είναι η κατάργηση των παρεκκλίσεων της

τα ένα συνοπτικό και στρογγυλεµένο κείµενο,

εκτός σχεδίου δόµησης. Το χαρακτηριστικό

από το οποίο απουσιάζει κάθε ουσιαστική

το πλαίσιο προβλέπει δεν κρίνονται ικανοποιητικοί και δεν αναµένονταν ότι τα οικονοµικά κίνητρα προς τους οργανωµένους υποδοχείς θα αυξάνονταν αισθητά σε σύγκριση
µε τα σήµερα ισχύοντα.
Συνολικά, υπό το πρίσµα των παραπάνω
παρατηρήσεων, η ενίσχυση, έστω και περιορισµένα, των οργανωµένων βιοµηχανικών
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αναφορά σε προτεραιότητες για τη δεύτερη

δοµικές αλλαγές στους µηχανισµούς υλοποί-

σηµαντικότερη µητροπολιτική περιοχή της

ησης του σχεδιασµού. Η αποτίµηση της πο-

Ελλάδας, η οποία εδώ και πάνω από µια δε-

ρείας εφαρµογής του Ρυθµιστικού του ’85

καετία φιλοδοξεί – ανεπιτυχώς – να διαδρα-

µέχρι σήµερα δηµιουργεί προβληµατισµό. Σε

µατίσει σηµαντικότερο ρόλο στον ευρύτερο

ένα συγκεντρωτικό κράτος, ο ΟΡΘΕ αποτέ-

βαλκανικό χώρο. Επιπλέον, το ΥΠΕΧΩ∆Ε

λεσε έναν κεντρικά ελεγχόµενο φορέα, που

επέλεξε να περιορίσει τη διαβούλευση σε ένα

δεν κατόρθωσε να εξισορροπήσει µεταξύ των

µόνο αποσπασµατικό και αποκοµµένο τµήµα

επιδιώξεων της τοπικής κοινωνίας και της

του κειµένου, που είναι οι προτάσεις ενός εκ

Κεντρικής ∆ιοίκησης. Το γεγονός αυτό, κατά

των σεναρίων για την επέκταση της περιοχής

την άποψη µας, οδήγησε στην αποδυνάµω-

ευθύνης του Οργανισµού Θεσσαλονίκης. Με

ση και στην περιθωριοποίησή του, µε επακό-

τον τρόπο αυτό αποφεύγεται – τουλάχιστον

λουθο τις πενιχρές επιδόσεις στην επίτευξη

επί του παρόντος – να τεθούν σε διαβού-

των επιδιώξεων του Ρυθµιστικού «25 χρόνια

λευση τα ουσιαστικά ζητήµατα του σχεδια-

από τη θεσµοθέτησή του», αλλά και την ποι-

σµού.

ότητα ζωής που «απολαµβάνει» ο µέσος κάτοικος της πόλης.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η
οπτική του ΠΤΒΕ-ΣΕΜΠΧΠΑ ως προς την

Η διεύρυνση των ορίων του Ρυθµιστικού,

επικαιροποίηση του ΡΣΘ στρέφεται κατ’ αρ-

χωρίς καµία εγγύηση για τα αλληλένδετα µε

χήν στο πραγµατικό περιεχόµενο του σχεδι-

αυτή ζητήµατα της εφαρµογής του, δε µπορεί

ασµού, δηλαδή στις πολιτικές επιλογές που

να αποτελεί επιλογή. Ακόµη και αν υποτεθεί

τον διαπερνούν. Ένα µακροπρόθεσµο σχέδιο

ότι η αύξηση των ορίων συνεπάγεται ενίσχυ-

ρύθµισης του χώρου έχει πολιτική διάσταση

ση του προσωπικού και της υποδοµής –κάτι

µε δύο τρόπους: α) ως προς τις αναπτυξια-

που δεν τεκµαίρεται από πουθενά- είναι

κές κατευθύνσεις και τις χωρικές προτεραιό-

προφανές ότι δεν εντοπίζεται εκεί η ουσία της

τητες, όπου θα πρέπει να ληφθούν αποφά-

περιορισµένης αποτελεσµατικότητας της ε-

σεις για θέµατα όπως αυστηρή ή χαλαρή

φαρµογής του. Στο πλαίσιο αυτό, η Οµάδα

ρύθµιση του χώρου, κρατικός παρεµβατισµός

Εργασίας κατέληξε στην άποψη ότι η 2 πρό-

η

ου

ή οικονοµία της αγοράς, συµπαγής πόλη ή

ταση του 3

αστική διάχυση, µίξη χρήσεων ή ζωνοποίη-

την περιοχή µελέτης και όχι την περιοχή ευ-

ση, ΜΜΜ ή ΙΧ αυτοκίνητα, κ.λπ., β) ως προς

θύνης του Ρυθµιστικού, καθώς η τελευταία θα

τη δέσµευση της εφαρµογής των όποιων επι-

πρέπει να επιλεγεί λαµβάνοντας υπόψη και

λογών και της βούλησης για την υλοποίησή

άλλες παραµέτρους του σχεδιασµού. Στην

τους, όπως εκφράζονται από τους µηχανι-

περιοχή µελέτης θα πρέπει να περιληφθούν

σµούς εφαρµογής (φορείς και διαδικασίες),

τουλάχιστον οι περιοχές του Χολοµώντα και

που δηµιουργούνται. Το γεγονός ότι η δια-

του Στρατωνίου, αλλά και η περιοχή του ∆ή-

βούλευση δεν αφορά σε θέµατα όπως αυτά,

µου Γιαννιτσών, καθώς δεν είναι κατανοητοί

συνεπάγεται τη µετατόπιση της προβληµατι-

οι λόγοι για τους ποιους εξαιρέθηκαν – άλ-

κής σε ζητήµατα που, αφενός είναι επουσιώ-

λωστε προκύπτει ότι η ιεράρχηση των κριτη-

δη, αφετέρου δεν είναι σκόπιµο να τυγχάνουν

ρίων επιλογής µεταβάλλονταν κατά περί-

διαπραγµάτευσης µεµονωµένα και ανεξάρτη-

πτωση – ούτε από ποιο θεωρητικό παρά-

τα από το ευρύτερο πλαίσιο του σχεδιασµού.

δειγµα ή πρακτική του χωρικού σχεδιασµού

σεναρίου δύναται να αποτελέσει

απορρέει η δηµιουργία «κενών» σε µια εξε-

Η διεύρυνση των ορίων του Ρυθµιστικού εν-

ταζόµενη περιοχή.

δέχεται να έχει τα αντίθετα από τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, αν δεν συνοδευτεί από
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Ελπίζουµε ότι οι προτάσεις µας θα γίνουν

ντελείται αυτόµατα η απαλλοτρίωσή τους

δεκτές και ότι ο διάλογος για το νέο Ρυθµιστι-

µε την έκδοση τίτλου Μεταφοράς Συντε-

κό θα συνεχιστεί, προκειµένου οι επιλογές

λεστή ∆όµησης (Μ.Σ.∆.) Προκειµένου

του σχεδιασµού να εκφράσουν τη δυναµική

όµως να «ανασάνει» η πόλη µε την απε-

της κοινωνίας και να µην καταλήξουν κενό

λευθέρωση των παραπάνω χώρων θα

γράµµα.

πρέπει να προβλεφθούν από το υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ).
Οµάδα Εργασίας

2. Στις προτεινόµενες επεκτάσεις του σχε-

Αιµιλία Αλεξανδροπούλου

δίου πόλης, οι οποίες θα πρέπει να προ-

Νίκος Κουτσοµάρκος

κύπτουν από την προβλεπόµενη διαδικασία

Χρυσός Μακράκης – Καραχάλιος

(Πολεοδοµικά

σταθερότυπα,

κ.λπ.), θα πρέπει να προβλεφθεί ελάχι-

Γιώργος Μπάκης

στο όριο κατάτµησης τα 2 στρέµµατα,
έως ότου οι προτεινόµενες επεκτάσεις

Νατάσσα Τασσοπούλου

πολεοδοµηθούν. Με αυτό τον τρόπο θα
αποφευχθούν µελλοντικά προβλήµατα,
που θα προκύψουν κατά την εκπόνηση

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ
Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

της Πολεοδοµικής Μελέτης – Πράξη Εφαρµογής των περιοχών των επεκτάσεων (µικρές ιδιοκτησίες, πολλοί ιδιοκτήτες,
αποζηµιώσεις, κ.λπ.), δίνοντας ταυτόχρονα µεγαλύτερα περιθώρια ελιγµών,
αλλά και δηµιουργώντας το δυνατόν καλύτερο πλαίσιο για την εκπόνηση των
Π.Μ. -Π.Ε. από την πλευρά των µελετη-

Έχοντας υπόψη ότι τα νέα ΓΠΣ του Ν.

τών.

2508/1997, αφορούν στη ρύθµιση των πόλεων και οικισµών της χώρας, και συνιστούν

3. Η χάραξη του εθνικού οδικού άξονα Ε-65

κατ' ουσίαν τοπικά χωροταξικά, εφ' όσον

θα πρέπει να αναφέρεται ότι είναι ενδει-

ρυθµίζουν συγχρόνως και την εντός και την

κτική και όχι δεσµευτική. Επίσης, και για

εκτός σχεδίου περιοχή των ∆ήµων, παρέχο-

άλλες εξωαστικές χρήσεις όπου απαιτού-

ντας το πλαίσιο για την χωρική τους οργά-

νται ειδικές µελέτες ή προεγκρίσεις, ό-

νωση, έχουµε να επισηµάνουµε πιο συγκε-

πως λ.χ. Κοιµητήρια, οι ενδείξεις πρέπει

κριµένα για το Β1 Στάδιο της µελέτης τα εξής:

να αναφέρονται και να συµβολίζονται ως
ενδεικτικές.

1. Θα πρέπει να προβλεφθούν ζώνες για τη
µεταφορά του συντελεστή δόµησης στις

4. Ειδικά για την υπάρχουσα σιδηροδροµι-

υπό επέκταση περιοχές, σύµφωνα µε τις

κή γραµµή που δηµιουργεί προβλήµατα

διατάξεις των άρθ.3 & 4 του Ν.3044/02,

στην εύρυθµη λειτουργία του οικισµού,

προκειµένου να απελευθερωθούν Κ.Χ.

και έχοντας υπόψη το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

και Κ.Φ. χώροι της πόλης, που χαρακτη-

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ρίσθηκαν ως τέτοιοι από το εγκεκριµένο

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕ-

σχέδιο. Υπενθυµίζουµε ότι για τα ακίνητα

ΡΕΙΑΣ

που δεσµεύονται από το σχέδιο πόλης

1484/Β/10.10.2003) που προβλέπει τη

ως χώροι Κ.Χ. ή Κ.Φ., θεωρείται ότι συ-

σταδιακή µετατροπή του άξονα Παλαιο-
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φάρσαλου-Καλαµπάκας σε προαστιακό

6. Επίσης, κρίσιµο θεωρούµε τον σαφή

σιδηρόδροµο προτείνουµε:

προσδιορισµό των χρήσεων γης, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχούν µε αυ-

• την διατήρηση της γραµµής στην υ-

τές που ορίζονται από το σχετικό Π.∆/µα

πάρχουσα χάραξη µε τον υπάρχοντα

της 23.2.1987, προκειµένου να αποφευ-

επιβατικό σταθµό ώστε να µην δηµι-

χθούν αστοχίες που θα προκαλέσουν

ουργούνται πρόσθετες µετακινήσεις

προβλήµατα σε πολίτες ή επιχειρηµατίες.

από και προς την πόλη,

7. Θεωρούµε γενικότερα ότι η µελετητική

• την ηλεκτροδότησή της για την µείω-

οµάδα, σε συνεννόηση µε την ∆/ναη Πο-

ση της ηχορρύπανσης και της αέριας

λεοδοµίας του ∆ήµου, υπέβαλε µια εξαι-

ρύπανσης που προκαλούν οι ντιζελο-

ρετική

µηχανές,

µελέτη, η οποία θα πρέπει να

«ζυµωθεί» κυρίως από την πλευρά του

• την διαµόρφωση της γραµµής ώστε

∆ήµου, προκειµένου να προβλεφθούν

να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε τις

και να

παράπλευρες οδούς, µε αποµάκρυν-

του ∆ήµου Τρικκαίων για την επόµενη

ση των υπαρχόντων διαχωριστικών

επταετία ή δεκαετία.

κιγκλιδωµάτων και την καλύτερη λει-

υπογραµµίσουµε, ότι θα πρέπει να δοθεί

τουργική και αισθητική ενσωµάτωση

αυξηµένη προσοχή, από την πλευρά του

στον αστικό ιστό, και

∆ήµου, στο Κεφ.Π.4 του Β1 Σταδίου, έτσι

ιεραρχηθούν σωστά οι ανάγκες
Εδώ θα πρέπει να

• µείωση της ταχύτητας κίνησης των

ώστε οι προτεινόµενες ενέργειες για την

συρµών στο εσωτερικό της πόλης σε

ενεργοποίηση του Γ.Π.Σ., να είναι οι

επίπεδο τραµ.

πλέον ενδεδειγµένες, καθόσον αυτές θα
χρηµατοδοτηθούν κατά προτεραιότητα

Παράλληλα, και έχοντας υπόψη το ΓΕ-

από το Ε.Σ.Π.Α.

ΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

8.

(ΦΕΚ

Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η

128/Α/3.7.2008) στο οποίο προβλέπεται

Ζ.Ο.Ε. των Τρικάλων είναι ακόµη σε ι-

η επέκταση του σιδηροδροµικού δικτύου

σχύ, δηµιουργώντας προβλήµατα στην

από Καλαµπάκα προς ∆υτική Μακεδονία

µελέτη εφαρµογής του υπό εκπόνηση

(Σιάτιστα - Κοζάνη και Σιάτιστα - Καστο-

Γ.Π.Σ., και χρήζει άµεσων ενεργειών από

ριά) και από Καλαµπάκα προς Ιωάννινα

την ∆ηµοτική Αρχή για την τροποποίησή

και Ηγουµενίτσα, για εµπορευµατική κυ-

της.

ρίως χρήση, προτείνεται η πρόβλεψη

Με αφορµή το υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. Τρικ-

δεύτερης γραµµής εµπορευµατικής, που

καίων, να υπενθυµίσουµε ότι στο σύνολο του

θα διέρχεται από το εξωτερικό της πόλης

Νοµού Τρικάλων εκπονούνται τα αντίστοιχες

µε ταυτόχρονη δηµιουργία εµπορευµατι-

µελέτες ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, στους ∆ήµους

κού σταθµού στο ενδιάµεσο χώρο µεταξύ

Φαρκαδόνας, Πύλης, Πινδέων και Κλεινοβού.

Τρικάλων και Καρδίτσας.

Να επισηµάνουµε ότι είναι τουλάχιστον πα-

5. Οι νέες εντάξεις των περιοχών επέκτα-

ράδοξο πως, για τις περιοχές µε το µεγαλύ-

σης του ΓΠΣ θα πρέπει να ακολουθούν

τερο τουριστικό ενδιαφέρον, δηλαδή για τον

όσο το δυνατόν τα φυσικά όρια που υ-

∆ήµο Καλαµπάκας, τον ∆ήµο Αιθήκων και

πάρχουν επί του εδάφους ώστε η µελλο-

την Κοινότητα Ασπροποτάµου, δεν εκπονού-

ντική εφαρµογή του ΓΠΣ να µην εµφανί-

νται οι σχετικές µελέτες του Ν.2508/97.

ζει ασυµφωνίες.
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ΧΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

Κρίνουµε πως είναι απαραίτητο να δροµολογηθεί άµεσα η εκπόνηση Γ.Π.Σ. Καλαµπάκας,

ΠΑΡΑΓΚΟΥΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΤΑΚΑ

αλλά και ΣΧΟΟΑΠ Ασπροποτάµου, για τον
βέλτιστο αειφόρο σχεδιασµό των ανωτέρω
περιοχών, συνέπεια των πιέσεων των χρή-

2

σεων γης που προκύπτουν από την τουριστιΤο Μπαγκλαντές εκτείνεται σε µια τεράστια

κή τους ανάπτυξη. Οι εν λόγω µελέτες µε

πεδιάδα, ανάµεσα στους ποταµούς Γάγγη,

βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, τις

Βραχµαπούτρα, Τίστα και Μεγκνά και στα

τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες, καθώς

νότια βρέχεται από τον κόλπο της Βεγγάλης.

και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από

Το κλίµα χαρακτηρίζεται από υψηλές θερµο-

υπερκείµενα σχέδια, προσδιορίζουν τις Περι-

κρασίες, άφθονες βροχοπτώσεις και αλλαγή

οχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) οι οποίες

ανάµεσα σε µια υγρή και µια ξηρή εποχή.

δεν πρόκειται να πολεοδοµηθούν.

Η ακτογραµµή της χώρας σχηµατίζεται από

Επίσης, υποδεικνύουν ζώνες παραγωγικών

το δέλτα του ποταµού Γάγγη, την µεγαλύτερη

δραστηριοτήτων µε βάση τις ανάγκες των

δελταϊκή περιοχή ποταµού. Τα Sundarbans,

παραγωγικών τοµέων και τις σχετικές προ-

εκτενείς περιοχές µε παράκτια δάση υψώνο-

γραµµατικές κατευθύνσεις, και δίνουν τέλος,

νται µόνο ένα µέτρο από την στάθµη της θά-

τις κατευθύνσεις πολεοδοµικής οργάνωσης

λασσας. Το Μπαγκλαντές πλήττεται περίπου

των θεσµοθετηµένων και προς πολεοδόµηση

16 φορές την δεκαετία από κυκλώνες οι ο-

οικιστικών υποδοχέων, προσδιορίζοντας και

ποίοι σχηµατίζονται στον κόλπο της Βεγγά-

τις περιοχές εντός των οικισµών που απαι-

λης κατά την διάρκεια των Μουσώνων (Pryer

τούν παρεµβάσεις αναβάθµισης.

A, 2003).
Η ∆ηµοκρατία του Μπαγκλαντές (πρώην ΑΟµάδα Εργασίας

νατολικό

Πακιστάν),

έχει

πληθυσµό

118.000.000 κατοίκους που στην πλειονότη-

Μαρία Βανταλή

τά τους ανήκουν στη βεγγαλική εθνότητα

Άννα Γιαννιού

(98%). Όσον αφορά την θρησκεία υπάρχουν

Κασιανή Ζήση

µουσουλµάνοι (85%) και ινδουιστές (15%)
(Bonificace, 1997). Το Μπαγκλαντές παρά το

Νίκος Ζιώζιας

ότι έχει τα χαµηλότερα ποσοστά αστικοποίηΛάµπρος Κίσσας

σης σε ολόκληρο τον κόσµο, έχει έναν πολύ

Χρήστος Κουτάκος

µεγάλο σε απόλυτα νούµερα αστικό πληθυ-

∆ηµήτρης Μιµής

2

Βλ. και Blakie P, Cannon T, Davis I, Wisner B (1994) At
Risk : Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters (London : Routledge)
Bonificace P (1997) Άτλας ∆ιεθνών Σχέσεων, (Αθήνα :
Ελληνικά Γράµµατα)
Faisal IM, Kabir MR, Nishat A (2003), The Disastrous
Flood of 1998 and Long Term Mitigation Strategies for
Dhaka City, Natural Hazards 28: 85–99
Pryer, J.A. (2003), Poverty and Vulnerability in Dhaka
Slums: The Urban Livelihoods study, (Hampshire :
Ashgate Publishing Limited)
Rashid SF, The Urban Poor in Dhaka City: Their
Struggles and Coping Strategies during the Floods of
1998, Disasters, 2000, 24(3): 240–253
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σµό, καθώς είναι από τις πιο πυκνοκατοικη-

Εικόνες 1 & 2. Οι Παραγκουπόλεις της Ντά-

µένες χώρες. (Pryer A, 2003)

κα

Το Μπαγκλαντές είναι η πιο φτωχή χώρα
έπειτα από το Μπουτάν. Στην χώρα δραστηριοποιούνται 80 εθελοντικές οργανώσεις. Η
ξένη βοήθεια συνεισφέρει το 90% του συνολικού αναπτυξιακού κεφαλαίου. Το 1996 το
30% το πληθυσµού του Μπαγκλαντές ήταν
κάτω από το όριο της φτώχειας και το 77%
είχε εισόδηµα κάτω των 2 USD την ηµέρα. Το
έτος 1998 η παιδική θνησιµότητα ήταν 73%
ανά 1000 γεννήσεις (Pryer A, 2003).
Η Ντάκα πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές βρίσκεται στην λεκάνη απορροής ενός συστήµατος ποταµών. Κατά την περίοδο των µουσώνων που διαρκεί από τον Ιούνιο µέχρι τον
Σεπτέµβρη, η στάθµη των ποταµών ανεβαίνει
και καθιστά την περιοχή επιρρεπή στο κίνδυνο πληµµυρών (Blakie P, Cannon T, Davis I,
Wisner B, 1994).
Ο πληθυσµός της πόλης, από 600.000 κατοίκους που ήταν το 1960, έφτασε τους
6.000.000 το 1991, ενώ το 2003 ο πληθυ-

Η πλειονότητα των κατοίκων των παραγκου-

σµός της είχε ξεπεράσει τα 10.000.000. Για

πόλεων στην Ντάκα είναι αγροτικός πληθυ-

το 2020 προβλέπεται να έχει ξεπεράσει τους

σµός που µετανάστευσε στην πρωτεύουσα,

22.040.000 κατοίκους (Blakie P, Cannon T,

κυρίως λόγω της φτώχειας (37%) και λόγω

Davis I, Wisner B, 1994).

των φυσικών καταστροφών (25,7%) στις οποίες ανήκουν οι πληµµύρες, οι κυκλώνες και

Το πλήθος των νέων κατοίκων εργάζεται σε

οι λιµοί (Blakie P, Cannon T, Davis I, Wisner

παραγκουπόλεις, οι οποίες βρίσκονται στις

B, 1994).

«ακατάλληλες» περιοχές της πόλης, στις κοίτες των ποταµών κτλ. Οι παραγκουπόλεις

Τα σπίτια στις παραγκουπόλεις της Ντάκα

της Ντάκα είναι εξαιρετικά πυκνοκατοικηµέ-

δεν είναι συνδεδεµένα µε δίκτυο ύδρευσης –

νες (300 άνθρωποι ανά acre δηλαδή 74 άτο-

αποχέτευσης και δεν έχουν σχεδόν καθόλου

µα ανά στρ.) σε κάθε δωµάτιο αντιστοιχούν

πρόσβαση σε σχεδιασµένο οδικό δίκτυο. Οι

κατά µέσο όρο 2-3 άνθρωποι και τα σπίτια

οικισµοί αυτοί παρανόµως καταλαµβάνουν

τους είναι φτιαγµένα από λάσπη ή και κατά

γη που είτε ανήκει στο δηµόσιο είτε σε ιδιώ-

το ήµισυ από τσιµέντο. Υπολογίζεται ότι στις

τες. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, έχουν

περιοχές αυτές µένουν περίπου 22.900 οικο-

ως αντικείµενο απασχόλησης επαγγέλµατα

γένειες, περίπου δηλαδή 3,3 εκατοµµύρια

της παραοικονοµίας. Παρόλα αυτά, στην πε-

πληθυσµός (Faisal IM, Kabir MR, Nishat A,

ριοχή αναπτύσσονται δίκτυα κατοίκων που

2003).

αναλαµβάνουν µετανάστες από αγροτικές
περιοχές και τους βοηθούν να ενσωµατωθούν στην πόλη.
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Οι φτωχοί της Ντάκα ζουν στην αβεβαιότητα,

αντικείµενά τους όπως ρούχα, ανεµιστήρες,

καθώς θεωρούν ότι η διαµονή στα σπίτια

τενεκεδένιες οροφές κτλ (Rashid, 2000).

τους καθηµερινά είναι επισφαλής λόγω της

Εικόνες 3 & 4. Οι Πληµµύρες του 1998

µη νοµιµότητάς τους. Η αυξανόµενη αστικοποίηση οδήγησε στην πίεση των ήδη σπάνιων πόρων τους όπως το νερό η γη και τα
καύσιµα αλλά και των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών τους όπως το ηλεκτρικό, η
ύδρευση – αποχέτευση, ο τοµέας υγείας και
πρόνοιας. Επιπλέον, υπάρχει αυξηµένος ανταγωνισµός για την εύρεση εργασίας και
χαµηλότεροι µισθοί (Rashid, 2000).
Η περιοχή της Ντάκα αντιµετωπίζει σοβαρό
πρόβληµα πληµµυρών µε γεγονότα ιδιαιτέρως καταστροφικά τις χρονιές 1954, 1955,
1970, 1974, 1980, 1987, 1988, 1998 και
2004. Κατά την πληµµύρα του 1988 το 52%
της εδαφικής έκτασης του Μπαγκλαντές καλύφτηκε από νερά, µε τον αριθµό του πληθυσµού

που

επλήγη

να

ξεπερνά

τα

30.000.000. Η πληµµύρα του 1998 θεωρήθηκε

η

πλέον

καταστροφική

(Alam

M,

Rabbani G, 2007).
Η τρωτότητα των κατοίκων των παραγκουπόλεων είναι αυξηµένη. Κατά την διάρκεια
της πληµµύρας η υποδοµή της Ντάκα υπέστη σοβαρό πλήγµα. Οι παραγκουπόλεις
πληµµύρισαν και µέσα στα σπίτια τους επέπλεαν ερπετά και τρωκτικά. Επιπλέον, οι
συνθήκες ήταν ιδανικές για την ανάπτυξη των
κουνουπιών. Πολλές οικογένειες εκτοπίστηκαν από τον φόβο επιδηµιών ή ακόµη και

Πηγή : www.bbc.co.uk

ηλεκτροπληξίας από τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Η πλειονότητα των κατοίκων δεν µπο-

Ο γυναικείος πληθυσµός και τα παιδιά είναι ο

ρούσε να µείνει καν στις οροφές των σπιτιών

πιο ευάλωτος πληθυσµός σε τέτοιες κατα-

τους όπως κάποιοι άλλοι κάτοικοι και µετα-

στροφές. Ακόµη και οι καθηµερινές βιολογι-

κόµισε σε καταφύγια ή κατασκηνώσεις πλη-

κές ανάγκες είναι ακατόρθωτο να ικανοποιη-

γέντων. Κάποιοι έµειναν στα σπίτια τους µε

θούν υπό αυτές τις συνθήκες. Για τις γυναίκες

τον φόβο της ληστείας κατά κύριο λόγω των

των υποβαθµισµένων περιοχών της Ντάκα, η

υλικών των σπιτιών τους. Πολλοί ανύψωσαν

οργάνωση ταξιδιών µε βάρκες ήταν ο µονα-

τα κρεβάτια τους, κάποιοι έφτιαξαν αυτοσχέ-

δικός τρόπος πρόσβασης σε χώρους υγιει-

δια καταλύµατα σε δέντρα. Οι οικογένειες

νής. Συνέπεια των άθλιων συνθηκών ήταν η

που έφυγαν ανησυχούσαν για τα πολύτιµα

ανάπτυξη διάφορων ασθενειών όπως η γαστρεντερίτιδα, η χολέρα, δερµατοπάθειες και
πολλές µολύνσεις. Λόγω έλλειψης νερού, οι
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κάτοικοι δεν έπαιρναν ακόµη και τα φάρµακα

Μεταξύ άλλων συµφώνησαν ότι στο πλαίσιο

που τους χορηγούσαν οι ΜΚΟ (Rashid,

της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρω-

2000).

σης, οι χωρικές πολιτικές πρέπει να επιδιώκουν την ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη

Οι συνέπειες της καταστροφής ήταν ολέθριες

του χώρου της Ε.Ε. µέσω της ικανοποίησης

για τον πληθυσµό των παραγκουπόλεων. Οι

των στόχων της κοινωνικής και οικονοµικής

άνθρωποι αυτοί βασίζουν την καθηµερινή

συνοχής, της διατήρησης της φυσικής και

τους επιβίωση στο µεροκάµατο τους. Η αδυ-

πολιτιστικής κληρονοµιάς και της ισόρροπης

ναµία τους να εργαστούν, έστω και για µία

ανταγωνιστικότητας του Κοινοτικού Χώρου.

µέρα, έχει άµεσες επιπτώσεις στην επιβίωσή
τους. Η καταστροφή των υπαρχόντων και

Ουσιαστικά το Σ.Α.Κ.Χ πρόσθεσε τη διάστα-

των παραπηγµάτων τους, τους φέρνει αντι-

ση «χώρος» στις ευρωπαϊκές πολιτικές και

µέτωπους µε το δίληµµα επιλογής «ενοίκιο

ανέδειξε τη σηµασία του ολοκληρωµένου

αντί σίτισης». Η οικονοµική δυσχέρεια έχει ως

χωροταξικού σχεδιασµού στην επίτευξη της

αποτέλεσµα τον δανεισµό από τοκογλύφους

ισόρροπης και βιώσιµης ανάπτυξης του κοι-

για πολλά νοικοκυριά. Η µεγάλη αύξηση των

νοτικού χώρου.

τιµών των τροφίµων συντελεί ακόµη περισ-

Σήµερα, δέκα χρόνια µετά, το καθ’ ύλη αρµό-

σότερο στην επιδείνωση των συνθηκών δια-

διο Υπουργείο, το ΥΠΕΧΩ∆Ε, έχοντας το

βίωσης και στους λιµούς. Επιπλέον, η εξα-

σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο, το Ν.2742/99 για

θλίωση γεννά την ενδοοικογενειακή βία. Οι

το χωροταξικό σχεδιασµό και την αειφόρο

επιπτώσεις των πληµµυρών είναι µακροπρό-

ανάπτυξη, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις

θεσµες και καθιστούν ακόµη πιο ευάλωτο τον

επιταγές του Σ.Α.Κ.Χ., πραγµατοποιεί τα

πληθυσµό στις επόµενες πληµµύρες (Blakie

πρώτα βήµατα στην κατάρτιση ενός ολοκλη-

P, Cannon T, Davis I, Wisner B, 1994).

ρωµένου, πλέον, χωροταξικού σχεδιασµού
για τη χώρα.

∆άφνη Τσαλκανδρά

Στο πλαίσιο αυτό θεσµοθετήθηκαν το Εθνικό
Χωροταξικό Σχέδιο και τα Ειδικά Πλαίσια για
τη Βιοµηχανία και τις Ανανεώσιµες Πηγές

ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΛΩΝ*

Ενέργειας ενώ ακολουθούν, όπως προκύπτει

ΣΗΜ (*): Τα άρθρα που δηµοσιεύονται εκ-

του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισµό αφού

φράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συ-

ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης

από σχετικές ανακοινώσεις, η θεσµοθέτηση

ντακτριών και των συντακτών τους.

του στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και η δη-

ΠΟΙΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α; ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ

µοσιοποίηση των Ειδικών Πλαισίων για τον
Παράκτιο και Νησιωτικό Χώρο καθώς και για

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

τον Ορεινό Χώρο.

∆έκα χρόνια πριν (1999), στο Potsdam, οι

Την ώρα, λοιπόν, που «τρέχουν» τα σηµα-

Υπουργοί Χωροταξίας των κρατών µελών και

ντικά, αυτά, θέµατα στον τοµέα της Χωροτα-

το αρµόδιο, για την περιφερειακή πολιτική,

ξίας, πληροφορίες λένε, ότι το 2010, το

µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθετώ-

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. θα διασπαστεί και θα συγκρο-

ντας το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού

τηθούν δύο νέα υπουργεία: α) το Υπουργείο

Χώρου (Σ.Α.Κ.Χ.), συµφώνησαν σε κοινούς

Περιβάλλοντος στο οποίο θα προστεθούν οι

στόχους και έννοιες/ιδέες για τη µελλοντική

αρµοδιότητες για τα δάση και την ενέργεια και

ανάπτυξη του κοινοτικού χώρου.

β) το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
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στο οποίο θα ενταχθούν τα δηµόσια έργα και

Τα ερωτήµατα που διατυπώθηκαν αποτε-

οι µεταφορές.

λούν ένα καταρχήν προβληµατισµό.

Το γεγονός αυτό δηµιουργεί, σε µια σηµαντι-

Πιθανά το έναυσµα για έναν ουσιαστικό διά-

κή µερίδα του τεχνικού κόσµου και ειδικότερα

λογο στους κύκλους των εµπλεκοµένων για

σε αυτούς που δραστηριοποιούνται επαγγελ-

το µέλλον της χωροταξίας στην Ελλάδα.

µατικά στον τοµέα του χωροταξικού σχεδιασµού (µελετητές, διοίκηση) αλλά και σ’ αυΈλενα Νανούρη

τούς που διδάσκουν και διδάσκονται χωροταξία, ένα µεγάλο, πολύπτυχο, ερώτηµα.
«Ποια θα είναι η από δω και πέρα τύχη της

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ
ΜΗΧΧΠΠΑ

Χωροταξίας;»
Η διαγραφή της λέξης «Χωροταξίας» από την
ονοµασία του Υπουργείου, που σηµειωτέων

Ο µηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και

το συνοδεύει δεκαετίες, υπονοεί ότι η χωρο-

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΜηχΧΠΠΑ) έχει

ταξική πολιτική / σχεδιασµός θα περάσει σε

τρεις βασικές εναλλακτικές επαγγελµατικής

δεύτερη µοίρα στη χώρα µας και µάλιστα σε

σταδιοδροµίας. Μια θέση στο δηµόσιο, εργα-

µια εποχή που στις άλλες χώρες της Ε.Ε.

σία στον ευρύτερο ιδιωτικό τοµέα, ή µελετητι-

αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία στο

κή καριέρα. Αξίζει να εξετάσουµε κάποια ε-

πλαίσιο

ρωτήµατα όσων αφορά στην επιλογή της

και

της

επιδιωκόµενης

εδαφι-

µελετητικής καριέρας. Ποιες κατηγορίες µελε-

κής/χωρικής συνοχής;

τών επιλέγουν στην πράξη οι απόφοιτοί µας;
Ο χωροταξικός σχεδιασµός που καταρτίστη-

Ποιος είναι ο ανταγωνισµός από άλλες ειδι-

κε το τελευταίο διάστηµα ήταν απλά για να

κότητες στις κατηγορίες αυτές; Και τέλος, υ-

καλυφθεί ένα κενό δεκαετιών;

πάρχει θέµα εγκλωβισµού της ειδικότητάς

∆εν θα υπάρξει συνέχεια;

µας στα πτυχία Α τάξης;

Ή µήπως έχει γίνει πραγµατικά αντιληπτή η
σπουδαιότητα της χωροταξίας και θα ακο-

Το ΥΠΕΧΩ∆Ε χορηγεί στους ΜηχΧΠΠΑ τις
κατηγορίες (1)-Πολεοδοµικές Μελέτες, (2)-

λουθήσουν ενέργειες αντίστοιχες, µε άλλων

Χωροταξικές

Μελέτες

και

(27)-

3

χώρων της Ε.Ε., που πρωτοστατούν παγκο-

Περιβαλλοντικές Μελέτες . Ελπιδοφόρο είναι

σµίως στον τοµέα της Χωροταξίας;

το γεγονός ότι πρόσφατα χορηγήθηκε για

Ενδεικτικά αναφέρεται η Γαλλία, η οποία δια-

πρώτη φορά µια άλλη κατηγορία, η (10)Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, σε συνά-

θέτει µια «παρά το Πρωθυπουργό» διυπουρ-

δελφο. Ας µην εξετάσουµε εδώ το γιατί δεν

γική επιτροπή χωροταξίας τη γνωστή DATAR

µας δίνεται πρόσβαση και σε άλλες όπως και

(σηµερινή ονοµασία DIACT), που συντονίζει

το γιατί δε διαιρούνται ορισµένες ετερογενείς

τις τοµεακές πολιτικές µε χωρική διάσταση

κατηγορίες ώστε να έχουµε πρόσβαση στις

και ένα Υπουργείο Χωροταξίας, Βιώσιµης

υποκατηγορίες τους. Το ερώτηµα είναι ποιες

Ανάπτυξης και Ενέργειας που τροφοδοτεί µε

από τις τρεις αυτές βασικές κατηγορίες επιλέ-

στοιχεία τη DATAR και παράλληλα καταρτίζει

γουν οι απόφοιτοι στην πράξη; Η απάντηση

το χωροταξικό σχεδιασµό, τον εφαρµόζει, τον

βρίσκεται στον πίνακα 1. Ένα αρχικό συµπέ-

αξιολογεί και τον επικαιροποιεί βάσει και των
τάσεων που επικρατούν στην εκάστοτε χρονική περίοδο.

3

N. 716/77 ΦΕΚ 295/Α/5-10-1977 «Περί µητρώου µελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών». Οι
κατηγορίες µελετών αναφέρονται στο Π∆ 541/1978 που
είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
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ρασµα από τον πίνακα είναι ότι οι πολεοδο-

µεγάλη συµµετοχή µη-µηχανικών στις κατη-

µικές µελέτες αποτελούν την πρώτη επιλογή

γορίες χωροταξίας (1) και περιβάλλοντος

των αποφοίτων ενώ οι δύο άλλες κατηγορίες

(27). Σχεδόν το εν δεύτερον για παράδειγµα

περίπου ισοψηφούν. Αυτό αποτελεί µια έ-

στην (1)-Α δεν είναι µηχανικοί. Το τρίτο συ-

µπρακτη επιβεβαίωση της ορθότητας της

µπέρασµα έχει να κάνει µε τη χορήγηση της

επιδίωξης µετονοµασίας του τµήµατος ώστε

κατηγορίας χωροταξίας (1) σε περίεργες ειδι-

να συµπεριλαµβάνεται η πολεοδοµία στον

κότητες. Είναι ενδεικτικό ότι η κατηγορία (1)-

τίτλο. Το δεύτερο βασικό συµπέρασµα είναι

Α χορηγείται σε ηλεκτρολόγους µηχανικούς τι

ότι η τάξη των πτυχίων των αποφοίτων µας

στιγµή µάλιστα που στους δικούς µας από-

έχει αρχίσει να προάγεται σε Β'. Αυτό που

φοιτους έχει απορριφθεί αίτηση χορήγησης

ίσως δεν είναι αναµενόµενο είναι ότι δεν έχουµε κανένα πτυχίο Β' τάξης ως σήµερα

άκρως σχετικών κατηγοριών όπως ενδεικτικά
η (7)-Ειδικά Αρχιτεκτονικά. Έχει επίσης ενδι-

στις περιβαλλοντικές µελέτες.

αφέρον ότι συµµετοχή στα πτυχίο Α’ τάξης
στην κατηγορία περιβάλλον (27) έχουν σχε-

Πίνακας 1. Η κατανοµή των µελετητών

δόν οι µισές ειδικότητες, συνολικά 61 από τις

ΜηχΧΠΠΑ ανά τάξη πτυχίου και ανά κατηγο-

1274. Άρα, η επιλογή της (27) πρέπει να γίνε-

ρία µελετών
Κατηγορία
Μελετών

ται µετά από σκέψη γιατί όπως βλέπουµε
Χωροταξικές &
Ρυθµιστικές (1)

Πολεοδοµικές &
ρυµοτοµικές (2)

Περιβαλλοντικές
(27)

Σύνολο

είναι πολυπληθής, µε πολλές διαφορετικές

τάξη

ειδικότητες, και ως τώρα δεν έχουµε καµία

πτυχίου

αναβάθµιση πτυχίου µας.
Γ

0

0

0

0

Β

3

5

0

8

Α

61

86

67

214

σύνολο

64

91

67

222

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ΝΣΗ ∆15/Τµήµα
Μητρώου Μελετητών, ηµεροµηνία 5-Ιάν-2008
ΣΗΜ: Τα στοιχεία αφορούν την κατηγορία
πτυχίου «63. Μηχ. Χωροτ.-Πολεοδοµ. Περιφ.
Ανάπτυξης»
Το δεύτερο ερώτηµα είναι ποιος είναι ο ανταγωνισµός µέσα στις κατηγορίες που επιλέγουµε; Ο πίνακας 2 απεικονίζει ακριβώς αυτό. Το πρώτο βασικό συµπέρασµα εδώ είναι
ότι ο ανταγωνισµός δεν έρχεται από εκεί που
ενδεχοµένως θα περίµενε κανείς. Για παράδειγµα στην κατηγορία της χωροταξίας (1-Α)
οι περιβαλλοντολόγοι είναι µακράν η πολυπληθέστερη οµάδα. Περισσότεροι και από
τους αρχιτέκτονες. Οι γεωγράφοι είναι περίπου όσοι και οι τοπογράφοι. Οι ΜηχΧΠΠΑ
είναι ήδη όσοι και οι αρχιτέκτονες και υπερδιπλάσιοι από τους πολιτικούς µηχανικούς.
Το δεύτερο ενδιαφέρον συµπέρασµα είναι η

4

Βλέπε και εδώ για το ποιες κατηγορίες δικαιούται η
κάθε ειδικότητα http://www.poleodomia.gr/gem.doc
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Πίνακας 2. Η συµµετοχή των ειδικοτήτων ανά κατηγορία που απονέµεται στους ΜηχΧΠΠΑ
(Κατηγορία Μελετών)
τάξη πτυχίων

(1)

(1)

(2)

(2)

(27)

Α

Β

Α

Β

Α

Σύνολο

τάξη πτυχίου
ΜηχΧΠΠΑ

61

3

86

5

67

222

Αρχιτέκτονες (Α.Μ.)

67

34

176

83

68

428

Πολιτικοί Μηχ. (ΠΟΛ.ΜΗΧ.)

25

8

32

6

199

270

Τοπογράφοι (Α.Τ.Μ)

19

7

164

35

80

305

Περιβαλλοντολόγος

111

2

-

-

163

276

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (Η.Μ.)

2

1

-

-

115

118

Οικονοµολόγος

3

4

-

-

-

7

Πτυχ ΑΒΣΠ

1

1

-

-

-

2

Γεωλόγος

4

-

-

-

-

4

Γεωγράφος

17

-

-

-

-

17

Οικ. & Περ. Αναπ.

2

-

-

-

-

2

Μεταλλ-Μετ/γος ΜΗΧ

-

1

-

-

38

39

Πολεοδ-χωροτ.

-

-

-

1

-

1

Μηχ/γος Μηχ. (Μ.Μ.)

194

194

Γεωπόνος

276

276

∆ασολόγος

167

167

Χηµικός ΜΗΧ

322

322

Γεωλόγος

304

304

Χηµικός

51

51

Βιολόγος

63

63

Φυσικός

60

60

Μηχ. Περιβαλ/ντος

83

83

Άλλοι(*)

186

186

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ΝΣΗ ∆15/Τµήµα Μητρώου Μελετητών, ηµεροµηνία 5 Ιάν. 2008. Κανένα
από τα 264 πτυχία τάξης Β στην (27) δεν ανήκει σε απόφοιτό µας
ΣΗΜ(*): Η οµάδα «άλλοι» περιλαµβάνει 45 διαφορετικές ειδικότητες που ή δεν έχουν καµία συµµετοχή στις κατηγορίες 1 και 2 ή που έχουν λιγότερα από 50 άτοµα στην κατηγορία 27-Α
ΣΗΜ(**): ∆εν είναι απόφοιτος ΠΘ
Εικόνα 1. Η συµµετοχή των ειδικοτήτων ανά κατηγορία που απονέµεται στους ΜηχΧΠΠΑ (από τα
στοιχεία του πίνακα 2).
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ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΈΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Ως µέτρο σύγκρισης, παρουσιάζεται στον
πίνακα 3 η κατανοµή των τάξεων των πτυχίων στις κατηγορίες (1) και (2) που αφορά

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

µια παλαιά ειδικότητα, τους αρχιτέκτονες.

Με αφορµή τη διαβούλευση για την Α’ Φάση

Πίνακας 3. Η κατανοµή των τάξεων πτυχίων

της µελέτης επικαιροποίησης του Ρυθµιστι-

στις κατηγορίες (1) και (2) για µια παλαιά

κού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, το Περιφερειακό

ειδικότητα, τους αρχιτέκτονες.
Τάξη πτυχίου

Τµήµα Βορείου Ελλάδος του Συλλόγου ΜηΑ

Β

Γ

χανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Πε-

(1) Χωροταξικές & Ρυθµιστικές

67

34

60

ΜΠΧΠΑ), συνέστησε οµάδα εργασίας, η ο-

(2) Πολεοδοµικές & Ρυµοτοµικές

176

83

142

ποία επεξεργάστηκε τη θέση του Συλλόγου

Κατηγορία Πτυχίου

ριφερειακής

Ανάπτυξης

(ΠΤΒΕ

–

ΣΕ-

για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Η θέση αυτή
Εκτός από το γεγονός ότι ποσοτικά οι από-

δηµοσιεύτηκε στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του

φοιτοί µας είναι φανερό από τα παραπάνω

ΤΕΕ, στο Τεχνογράφηµα και στον τοπικό

ότι έχουν διεισδύσει στο µελετητικό τοµέα

τύπο.

είναι άκρως ενθαρρυντική και η ποιοτική

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης διαπι-

επάρκεια που έχουν. Είναι γνωστά τα θετικά

στώθηκε ένα σηµαντικό έλλειµµα ενηµέρω-

µηνύµατα από την αγορά εργασίας. Θα στα-

σης των πολιτών αναφορικά µε το αντικείµε-

θώ σε ένα πρόσφατο συγκεκριµένο παρά-

νο και το ρόλο των Ρυθµιστικών Σχεδίων,

δειγµα. Με ιδιαίτερη χαρά παρατήρησα στην
πρόσφατη εκδήλωση του Συλλόγου Ελλή-

παρά τη βαρύτητά τους για τη διαµόρφωση
της καθηµερινότητας των κατοίκων της πό-

νων ΠΟλεοδόµων Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)

λης. Τα Ρυθµιστικά Σχέδια στη χώρα µας

για τη βράβευση των καλύτερων µελετών,

παραµένουν ακόµη ένα «µαύρο κουτί» για

ότι απόφοιτοι µας συµµετείχαν ονοµαστικά ή

το µη ειδικό, αν και έχουν παρέλθει σχεδόν

και ανώνυµα στις µελέτες που βραβεύτηκαν.

εικοσιπέντε χρόνια από τη θέσπιση του

Συµπερασµατικά, τα πιο πάνω στοιχεία συ-

Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του

ντελούν στο ότι (α) η διείσδυση των

Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ν. 1561/85

ΜηχΧΠΠΑ στις κατηγορίες χωροταξία – πο-

και 1515/85, αντίστοιχα).

λεοδοµία και περιβάλλον είναι µεγάλη, (β)

Ένα από τα σηµαντικότερα ερωτήµατα που

ότι η εξέλιξη της αναβάθµισης των πτυχίων

τέθηκε επανειληµµένα αφορούσε στο «γιατί

των ΜηχΧΠΠΑ είναι φυσιολογική ανάλογα

χρειάζεται ένα Ρυθµιστικό Σχέδιο». Είναι

µε τα έτη αποφοίτησης (πολύ σύντοµα θα

αλήθεια ότι την πρώτη φορά που µας έθε-

δούµε τα πρώτα Γ' τάξης πτυχία ΜηχΧΠΠΑ)

σαν το συγκεκριµένο ερώτηµα µας κατέλα-

(γ) λόγω του ότι υπάρχουν ευκαιρίες για

βαν εξ απήνης. Η αυτονόητη αναγκαιότητα

τους ΜηχΧΠΠΑ στην αγορά εργασίας των

του σχεδιασµού για το Μηχανικό Χωροταξί-

µελετών, πρέπει να αποτελεί πάγια προτε-

ας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυ-

ραιότητα του συλλόγου η υποστήριξη των

ξης, δεν ισχύει (προφανώς) για το ευρύ κοι-

µελετητών συναδέλφων και η προσπάθεια

νό, ασχέτως µορφωτικού επιπέδου. Άλλω-

επέκτασης των κατηγοριών.

στε, η απουσία σχετικής «κουλτούρας» σχεδιασµού στη χώρα µας έχει αναφερθεί επανειληµµένα και είναι ορατή δια γυµνού ο-

∆ηµήτρης Σταθάκης

φθαλµού και εκ των αποτελεσµάτων της στο
χώρο και στο επίπεδο ανάπτυξης. Την ίδια
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ώρα, κράτη µε πολύ λιγότερα προβλήµατα

ιδιαίτερο ρόλο. Να αποτελέσουν το συνδετι-

στην οργάνωση του χώρου τους και µε πολύ

κό κρίκο ανάµεσα στους δύο πυλώνες του

ανθηρότερες οικονοµίες έχουν εντάξει σχετι-

σχεδιασµού, τον αναπτυξιακό και τον χωρι-

κά µαθήµατα στην εκπαίδευσή τους5.

κό, αλλά και σε δύο κλίµακες χώρου, όπου
στην πρώτη και ευρύτερη ο σχεδιασµός εκ-

Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα έχει του-

πορεύεται από την κεντρική διοίκηση και στη

λάχιστον δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά στο

δεύτερη από την τοπική αυτοδιοίκηση.

ίδιο το περιεχόµενο των Ρυθµιστικών Σχεδίων και στο αντικείµενο το οποίο ρυθµί-

Εικόνα 1. Ο Ρόλος των Ρυθµιστικών Σχεδί-

ζουν. Τα Ρυθµιστικά Σχέδια όπως αναφέρ-

ων στο Ελληνικό Σύστηµα Σχεδιασµού και

θηκε έχουν κυρίως προγραµµατικό χαρα-

Προγραµµατισµού

κτήρα (οι εν ισχύ Νόµοι) και αφορούν σε µια
σειρά ζητηµάτων που επηρεάζουν τη ζωή
των κατοίκων των µεγάλων αστικών κέντρων και των µητροπολιτικών τους περιοχών (περιοχές παρεµβάσεων, µεταφορές,
οικονοµία, κ.λπ.). Ωστόσο, η κύρια απάντηση αναφορικά µε το ερώτηµα του γιατί τελικά
χρειάζονται τα Ρυθµιστικά Σχέδια έχει να
κάνει µε το ρόλο των Ρυθµιστικών Σχεδίων

Ο ρόλος του Ρυθµιστικού Σχεδίου είναι πολύ

στο ελληνικό σύστηµα σχεδιασµού και προ-

σηµαντικός για τα ελληνικά δεδοµένα, ιδιαί-

γραµµατισµού.

τερα, αν ληφθεί υπόψη ότι η χωρική εξειδί-

Σε γενικές γραµµές δύναται να υποστηριχθεί

κευση απουσιάζει από τα αναπτυξιακά προ-

η άποψη ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο

γράµµατα της χώρας, ακόµη και από τα Πε-

παράλληλα και σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτη-

ριφερειακά

Επιχειρησιακά

Προγράµµατα

8

(ΠΕΠ) . Ένα Ρυθµιστικό Σχέδιο δύναται να

τα συστήµατα σχεδιασµού. Το πρώτο αφορά
στον χωρικό σχεδιασµό, ενώ το δεύτερο

καθορίσει τις προτεραιότητες σε µια µητρο-

στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό. Επί-

πολιτική περιοχή, αν και γι’ αυτό το λόγο δεν

σης, ο χωρικός σχεδιασµός δύναται να δια-

είναι πάντοτε επιθυµητό. Γενικότερα, όµως,

κριθεί σε χωροταξικό και πολεοδοµικό σχε-

το πρόβληµα της σύνδεσης του χωρικού
σχεδιασµού και του αναπτυξιακού προ-

6

διασµό .

γραµµατισµού είναι ιδιαίτερα έντονο στη

Τα Ρυθµιστικά Σχέδια, τα οποία στην Ελλά-

χώρα µας. Τα αναπτυξιακά προγράµµατα

δα εντάσσονται αδροµερώς σε δύο κατηγο-

δεν διαθέτουν τους χρηµατικούς τους πό-

ρίες7, καλούνται να διαδραµατίσουν έναν

ρους λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες του χωρικού σχεδιασµού και φυσικά ο
χωρικός σχεδιασµός καθίσταται τροχοπέδη

5

Η στάση αυτή είναι ενδεικτική της σηµασίας που αποδίδουν στο σχεδιασµό, αλλά και της αντίληψής που
κυριαρχεί αναφορικά µε το ρόλο της παιδείας στην
εµφύσηση στάσεων και αντιλήψεων ικανών να επιλύουν, παρά να διαιωνίζουν προβληµατικές καταστάσεις.
6
Βλ. ενδεικτικά στο Alexandropoulou, A. et al (2002)
Planning in Greece. Special Bulletin to the 38th International Isocarp Congress, September 2002, Athens.
Volos: University of Thessaly Press.
7
Από τη µία τα δύο παλαιά Ρυθµιστικά Σχέδια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που εγκρίθηκαν µε διακριτούς Νόµους και από την άλλη, τα Ρυθµιστικά Σχέδια
για ορισµένες σηµαντικές, επίσης, αστικές συγκεντρώσεις της χώρας (Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, κ.λπ.), τα οποία προβλέπονταν στον 2508/97.

στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό9.

8

Η απουσία χωρικής εξειδίκευσης των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων των Κοινοτικών Πλαισίων είναι «βολική» για δύο λόγους: προσδίδει επιχειρησιακή ευελιξία
στα Προγράµµατα, ενώ από την άλλη, είναι ευκολότερο
να κατευθύνεις π.χ. τα έργα αναπλάσεις εκεί που καιροσκοπικά είναι προτιµότερο, µε πολιτικούς και ψηφοθηρικούς όρους.
9
Π.χ. είναι δυνατό σε επίπεδο ∆ήµων να µην προκύπτει αντιστοίχηση µεταξύ των έργων των Επιχειρησια-
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Συναφές, αν και ευρύτερο ζήτηµα, καθώς

της σηµασίας του σχεδιασµού αυτού του

δύναται να θεωρηθεί ότι αφορά στο σύνολο

επιπέδου.

του σχεδιασµού, συνιστά η ανάγκη ύπαρξης
ενός σχεδίου, προκειµένου να µην αλληλοεξουδετερώνονται οι προσπάθειες των φο-

Αιµιλία Αλεξανδροπούλου

ρέων, που έχουν αρµοδιότητες εντός της

Χρυσός Μακράκης – Καραχάλιος

εκάστοτε περιοχής παρέµβασης. Καθώς η

Γιώργος Μπάκης

κλίµακα του χώρου εφαρµογής ενός σχεδίου
διευρύνεται, είναι λογικό να αυξάνεται και ο
αριθµός των εν λόγω φορέων. Στο βαθµό

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

που οι φορείς λειτουργούν ασυντόνιστα, είναι δυνατό να αλληλοεξουδετερώνουν ο έ-

1. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΤΕΕ

νας τη δράση του άλλου, οδηγώντας σε ένα

(διατίθεται στα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου) το βιβλίο µε τίτλο Τι µένει άραγε

µηδενικό άθροισµα (zero sum), αναφορικά
µε τα αποτελέσµατά τους για την ανάπτυξη

από σαρανταπέντε χρόνια µαχόµενης

ενός τόπου. Ανάλογο αποτέλεσµα µπορεί να

πολεοδοµίας, του γνωστού πολεοδόµου

έχει η δράση των ιδιωτών, είτε σε σχέση µε

και κοινωνικού αγωνιστή Γρηγόρη ∆ια-

τους φορείς, είτε µεταξύ τους.

µαντόπουλου µε παρουσίαση του αξιό-

Βάσει των ανωτέρω, καθίσταται αντιληπτός

λογου έργου του. Όπως αναφέρει και ο

ο απαραίτητος συντονιστικός ρόλος των

Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος

Ρυθµιστικών Σχεδίων, τουλάχιστον σε επί-

«Ο Γρηγόρης ∆ιαµαντόπουλος έχει τι-

πεδο Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν

µηθεί στη ζωή του, από την τυπική, µε

δυνατό να αναλυθεί πληθώρα πρόσθετων

βραβεία, αναγνώριση του έργου, ως την

επιχειρηµάτων περί της αναγκαιότητας των

απεριόριστη εκτίµηση των συνεργατών

Ρυθµιστικών Σχεδίων. Πέραν τούτου, είναι

του (η λογική της οµάδας τον διατρέχει

προφανές ότι και µόνο από αυτήν την εισα-

στο έργο του), αλλά και όλων όσων τον

γωγή µπορεί να ξεκινήσει µια συζήτηση για

γνώρισαν. Ας τον γνωρίσουν και οι νεό-

πολλά άλλα ζητήµατα (π.χ. µητροπολιτική

τεροι µηχανικοί, αυτοί που αναζητούν το

διακυβέρνηση).

νέο, µέσα από τη συνέχεια ή την ανατροπή, αλλά µε γνώση ό,τι αξιόλογου

Το πολύτιµο υλικό που συλλέχτηκε κατά τη

υπάρχει».

διάρκεια της διαβούλευσης και το οποίο δεν
αξιοποιήθηκε πλήρως, καθώς η διαβούλευση περιορίστηκε σε τµήµα µόνον του σχεδιασµού και συγκεκριµένα στα όρια της περιοχής ευθύνης του Οργανισµού, θα χρησιµοποιηθεί από τους συνυπογράφοντες. Πεποίθηση µας αποτελεί ότι ως επιστήµονες Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης οφείλουµε να συµβάλλουµε στην καλύτερη ενηµέρωση των
πολιτών και στην κατανόηση του ρόλου και

2. Κυκλοφόρησε: Καυκαλάς Γ., Λαµπριανίδης Λ., Παπαµίχος Ν. (επιµ.), 2008, Η

κών Προγραµµάτων τους και των έργων των Προγραµµάτων ∆ράσης των αντίστοιχων ΓΠΣ, µε αποτέλεσµα τη
δυσχέρεια εφαρµογής των έργων των πρώτων.

Θεσσαλονίκη στο Μεταίχµιο: Η Πόλη
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από τη σκοπιά των Αλλαγών, Εκδόσεις
Κριτική, ISBN: 960-218-593-7, Κωδ.
B15331.
Πρόκειται για
Dunford

συλλογικό

Michael,

τόµο των:

Healey

Patsy,

Swyngedouw Erik, Αγγελόπουλος Γιώργος

Β.,

Ανδρικοπούλου

Ελένη,

Γιαννακού Αθηνά, Θωίδου Ελισάβετ,
Καµάρας Αντώνης, Καραδήµου - Γερόλυµπου Αλέκα, Καυκαλάς Γρηγόρης,
Κουρτέσης Αρτέµης, Λαµπριανίδης Λόης, Πιτσιάβα - Λατινοπούλου Μαγδαληνή Χ., Σεφερτζή Έλενα, Χαστάογλου
Βίλµα, Χατζηπροκοπίου Πάνος.
Οι συγγραφείς παρουσιάζουν κρίσιµες

Ο σκοπός και η συµβολή του βιβλίου

πτυχές της πορείας της Θεσσαλονίκης

αναδεικνύονται τόσο από τις ειδικότερες

σε δύο βασικές ενότητες: ∆ιαδροµές και

πτυχές που πραγµατεύονται τα επιµέ-

Μετασχηµατισµοί της Πόλης και Σχεδια-

ρους κεφάλαια όσο και από την ανάδει-

σµός και Πολιτικές της Αστικής Ανάπτυ-

ξη των βασικών διληµµάτων που αντιµε-

ξης.

τωπίζει η Θεσσαλονίκη, αλλά σε διαφο-

Στόχος του συλλογικού αυτού έργου εί-

ρετικό ίσως βαθµό και κάθε σύγχρονη

ναι να καλύψει ένα ευρύ φάσµα ζητηµά-

πόλη, στη διαδικασία σφυρηλάτησης της

των και να θέσει τις βάσεις ενός διαρ-

ιστορικής της διαδροµής.

κούς επιστηµονικού διαλόγου χωρίς να

3. Κυκλοφόρησε από τις ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

διεκδικεί κανενός είδους αυθεντία στην

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ το βιβλίο του Εµµανουήλ Στεφανάκη, µε τίτλο Τεχνολογίες ∆η-

προσφορά οριστικών απαντήσεων. Το
παρελθόν, το παρόν και το µέλλον απο-

µοσιοποίησης Χαρτογραφικού Περιεχο-

τελούν ισότιµα πεδία διερεύνησης, ενώ

µένου στον Παγκόσµιο Ιστό.

η σηµερινή συγκυρία της πόλης ερµηνεύεται τόσο ως το αποτέλεσµα προηγούµενων επιλογών όσο και ως το υπόβαθρο των µελλοντικών προοπτικών
της.
Οι προσεγγίσεις των συγγραφέων µπορούν να καταγραφούν σε τρεις κύριες
κατευθύνσεις της µελέτης του αστικού
φαινοµένου: την ιστορική διερεύνηση
των µετασχηµατισµών που υφίστανται οι
πόλεις, την οικονοµική ανάλυση της αναδιάρθρωσης και της ανταγωνιστικότητας των πόλεων και την πολεοδοµική
διάγνωση των τάσεων ανάπτυξης και
οργάνωσης του αστικού χώρου.
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Η δηµοσιοποίηση χαρτογραφικού περι-

πιπλέον, στην ιστοσελίδα υπάρχει πρό-

εχοµένου στον Παγκόσµιο Ιστό αποτελεί

σθετο εκπαιδευτικό υλικό, όπως εφαρ-

σήµερα µια κοινή πρακτική. Αυτή επι-

µογές, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, κά.

τυγχάνεται µε πολλαπλούς τρόπους,

Ο

εφαρµόζοντας διαφορετικές τεχνικές κι

Εµµανουήλ

Στεφανάκης

(∆ιπλ.

Μηχ/κός, M.Sc. Eng, ∆ρ. Μηχ/κός) είναι

εργαλεία, ενώ συνοδεύεται άλλοτε από

από το 2000 µέλος ∆ΕΠ στο Τµήµα Γε-

περιορισµένη κι άλλοτε από υψηλή δια-

ωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστη-

δραστικότητα. Τα τελευταία χρόνια υ-

µίου και µέλος ΣΕΠ στο Πρόγραµµα

πάρχει µια έντονη δραστηριότητα στην

Σπουδών Πληροφορική του Ελληνικού

ανάπτυξη προδιαγραφών και τυποποιή-

Ανοικτού Πανεπιστηµίου.

σεων, που εξασφαλίζουν τη διαλειτουρ-

4. Κυκλοφόρησε από τις Πανεπιστηµιακές

γικότητα των εφαρµογών µέσα στον Παυπηρεσίες

Εκδόσεις Θεσσαλίας, µε την επιµέλεια

(WMS, WFS, WCS, CSW, κά.) κι εκ-

των Όλγα Χριστοπούλου, Μάριου Χαϊ-

γκόσµιο

Ιστό.

Ευέλικτες

φραστικές γλώσσες (GML, SVG, KML,

νταρλή και Michel Durousseau , ο τόµος

κά.) έχουν ήδη υιοθετηθεί και συντηρού-

µε τίτλο «LA GESTION DES SITES –

νται από διεθνείς κοινοπραξίες κι οργα-

NATURA 2000: LA MISE EN PLACE

νισµούς, όπως την W3C, την OGC και

DES CADRES NATIONAUX». Το βιβλίο
αποτελεί το «προϊόν» µιας διεθνούς ε-

τον ISO.

πιστηµονικής συνάντησης που πραγµα-

Στόχος του συγγράµµατος είναι να βοη-

τοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλί-

θήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τον

ας, και πραγµατεύεται τη θέσπιση των

κόσµο του Παγκόσµιου Ιστού και να α-

κανονιστικών, διοικητικών και µε βάση

ναγνωρίσει τις εναλλακτικές δυνατότητες

συµβάσεις µέτρων που εφαρµόζει κάθε

που του προσφέρει στη δηµοσιοποίηση

χώρα προκειµένου να προστατεύσει και

χαρτογραφικού περιεχοµένου. Απευθύ-

να διαχειριστεί αποτελεσµατικά τις περι-

νεται τόσο σε γεω-επιστήµονες, που ε-

οχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο

πιθυµούν να γνωρίσουν τις τεχνικές διάχυσης

χαρτογραφικού

«ΦΥΣΗ 2000».

περιεχοµένου

στον Παγκόσµιο Ιστό, όσο και σε επιστήµονες πληροφορικής, που αναζητούν τη φύση των εργαλείων (γλωσσών
και υπηρεσιών) για τη δηµοσιοποίηση
δεδοµένων µε γεωγραφική διάσταση.
Το περιεχόµενο του συγγράµµατος οργανώνεται σε δέκα (10) κεφάλαια, στα
οποία επιχειρείται η αποτύπωση των
αρχών κι εργαλείων, που αναµένεται διαχρονικά να διέπουν τις βασικές τεχνικές της χαρτογραφίας στον Παγκόσµιο
Ιστό. Το σύγγραµµα συνοδεύεται από
µια ιστοσελίδα, η οποία φιλοξενεί τους
κώδικες των προγραµµάτων, ώστε ο
αναγνώστης να µπορεί να τους αξιοποι5. Κυκλοφόρησε από τις Πανεπιστηµιακές

ήσει και να πειραµατιστεί µε αυτούς. Ε-

Εκδόσεις του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
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ένας νέος συλλογικός τόµος για το πλαί-

οποίο και δηµοσιεύουµε στο Ενηµερωτι-

σιο, τις δυναµικές και το σχεδιασµό της

κό µας ∆ελτίο10:

αστικής ανάπτυξης σε επιµέλεια των Γ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ψυχάρη και Π. Σκάγιαννη. Η έκδοση
περιλαµβάνει άρθρα από το ετήσιο συ-

Το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πο-

νέδριο της ERSA που διοργανώθηκε το

λεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυ-

2006 σο Βόλο από το ελληνικό τµήµα

ξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-

της ERSA σε συνεργασία µε το Τµήµα
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας

νεπιστηµίου Θεσσαλίας σας προσκαλεί
ο
στο 2 Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµί-

και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Βό-

ας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανά-

λου. Στην έκδοση αυτή περιλαµβάνονται

πτυξης, που θα πραγµατοποιηθεί στο

άρθρα που υποβλήθηκαν από µέλη του

Βόλο από τις 24 έως τις 27 Σεπτεµβρίου

Τµήµατος του Βόλου. Είναι αφιερωµένη

2009.

στον ∆ηµήτρη Σκούρα που έχασε τη

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµί-

ζωή του τον περασµένο Νοέµβριο.

ας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης πραγµατοποιείται µε την ευκαιρία συµπλήρωσης 20 ετών λειτουργίας
του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να
παρουσιαστούν εισηγήσεις σχετικές µε
ζητήµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας, περιφερειακής & αστικής ανάπτυξης, διαχείρισης περιβάλλοντος, δηµογραφίας &
κοινωνικής

γεωγραφίας,

συστηµάτων

γεωγραφικών πληροφοριών αλλά και
γενικότερα σχεδιασµού, στην Ελλάδα
και στο διεθνή χώρο. Οι εργασίες που
θα παρουσιαστούν στο συνέδριο (είτε
ως προφορικές ανακοινώσεις, είτε ως
πόστερ) θα δηµοσιευτούν στα πρακτικά
του συνεδρίου ως πλήρη άρθρα. Τα

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

πρακτικά του συνεδρίου θα δοθούν
στους συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια

1. Στις 24 – 27 Σεπτεµβρίου 2009 διοργα-

του συνεδρίου σε έντυπη µορφή. Η Ορ-

ο

νώνεται το 2 Πανελλήνιο Συνέδριο Πο-

γανωτική και Επιστηµονική Επιτροπή θα

λεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερεια-

δηµοσιεύσει επιλεγµένες εργασίες σε ει-

κής Ανάπτυξης στο Βόλο. Η Οργανωτική

δική θεµατική έκδοση (special issue) του

Επιτροπή του Συνεδρίου απέστειλε στο

επιστηµονικού περιοδικού “Αειχώρος”

Σύλλογο τον ακόλουθο χαιρετισµό, τον

και του διεθνούς επιστηµονικού περιοδι-

10
Λόγω της παρέλευσης του χρόνου για την υποβολή
εργασιών έχουν γίνει ορισµένες µικρές µετατροπές στο
κείµενο.

-29-

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

κού “International Journal of Sustainable

Χαράµη, Σ., «Κόκκινη κάρτα στα κτίρια της
Αθήνας», Ελεύθερος Τύπος, Ιανουάριος 20,

Development and Planning”.

2009

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
το συνέδριο µπορούν να βρεθούν στην

Καρανίκας, Χ., «Θεµέλια από σκουπίδια υψηλής αντοχής» Τα Νέα, Ιανουάριος 28,

ιστοσελίδα:

2009

http://www.prd2.prd.uth.gr

__, «Η Ελλάδα ουραγός στις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας», Η Καθηµερινή, Ιανουάρι-

Για ερωτήσεις µπορείτε να απευθυνθείτε
στο γραµµατέα του συνεδρίου Στέφανο
Κηπουρό:

Τηλ.:

2421074282,

ος 28, 2009

Φαξ:

24210 74276, Κινητό: 6946006639, E-

Κατσουνάκη, Μ., «Το τέλος της συνύπαρξης και

mail:

του συγχρωτισµού», άρθρο για τις Gated Com-

skipour@uth.gr,

gram-

munities στη µόνιµη στήλη ΠΤΥΧΕΣ, Η Καθηµε-

mateia_prd2@prd.uth.gr

ρινή, Ιανουάριος 31, 2009

Εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Τσίχλιας, Σ., «Και πάρκο και πάρκινγκ», Η

Κηπουρός Σ., Γραµµατέας Οργανωτικής

Καθηµερινή, Ιανουάριος 31, 2009

Επιτροπής Συνεδρίου

Λιάγγου, Χ., «Η πράσινη ενέργεια δεν βρίσκει χώρο στην Ελλάδα», Η Καθηµερινή,

2. Στις 18 – 22 Οκτωβρίου 2009 διοργαο

νώνεται το 45 Συνέδριο του ISoCaRP

Φεβρουάριος 1, 2009

στο Πόρτο της Πορτογαλίας µε θέµα

Ρουσανόγλου, Ν. Χ., «Αναθεωρείται ο σχε-

“Low Carbon Cities”.
Καταληκτική

ηµεροµηνία

διασµός για το θεµατικό πάρκο στον Άγιο
Κοσµά», Η Καθηµερινή, Φεβρουάριος 1,

αποστολής

περιλήψεων εργασιών: 30/04/09

2009

Θα προηγηθεί, στο διάστηµα 15 – 17

__, «Προς νοµιµοποίηση 1 εκατ. αυθαίρετα», Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2, 2009

Οκτωβρίου, το εργαστήριο των Young
Planning Professionals.
Πληροφορίες

στην

ιστοσελίδα

Γεωργιοπούλου Τ., «Προτάσεις για το κλίµα…δια ψήφου ευρωκοινοβουλίου», Η Κα-

του

ISoCaRP www.isocarp.org

θηµερινή, Φεβρουάριος 5, 2009
Μούλκας, Γ., «Με όρους και εγγυήσεις το

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, λένε
οι χωροτάκτες», Αγγελιοφόρος, Φεβρουάρι-

__, «Με χρησικτησία πάνω από 50.000 ακίνητα», Αγγελιοφόρος, Ιανουάριος 5, 2009

ος 6, 2009

__, «Σε κώµα η Ζώνη Καινοτοµίας», Αγγελι-

θερος Τύπος, Φεβρουάριος 7, 2009

__, «Λίφτινγκ στο θαλάσσιο µέτωπο», Ελεύ-

οφόρος, Ιανουάριος 11, 2009

Γιανναρου, Λ., «Ραδιενεργά απόβλητα στο
ΧΑ∆Α Σχιστού», Η Καθηµερινή, Φεβρουάρι-

Σιωµόπουλος, Κ., «Σε κάθετη πτώση η οικοδοµή», Το Βήµα, Ιανουάριος 13, 2009

ος 8, 2009

__, «Εντός του Φεβρουαρίου θα είναι έτοιµος ο κύριος άξονας της Εγνατίας», Απο-

__, «Θεσµοθετήθηκαν ‘πράσινες περιοχές’
σε Καστοριά και Πρέσπες», Ελεύθερος Τύ-

γευµατινή, Ιανουάριος 14, 2009

πος, Φεβρουάριος 9, 2009
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Χαραλαµπίδου, Β., Σκορδίλης, Γ., «Νοσούν
οικοδοµή, ναυτιλία, τουρισµός», Το Βήµα,

Χατζητσάκος, Ν., «Θύµατα της κρίσης 1 εκατ. µετανάστες στην Ελλάδα», Ελεύθερος

Φεβρουάριος 12, 2009

Τύπος, Μάρτιος 3, 2009

Τσαντάκη, Σ., «Βόλτα µε καρότσι στην Αθήνα; Μια περιπέτεια», Η Καθηµερινή, Φε-

Πίου, Μ., «’Εξοικονοµώ’ ενέργεια για τους
∆ήµους», Ηµερησία, Μάρτιος 4, 2009

βρουάριος 14, 2009

Τζέλης, Κ., «Ακίνητα: ηµιυπαίθριοι, σοφίτες,

Λιάλιος, Γ., «Υµηττός, θυσία στα εκλογικά
παιχνίδια», Η Καθηµερινή, Φεβρουάριος 15,

αποθήκες, υπόγεια προς νοµιµοποίηση»,
Ηµερησία, Μάρτιος 4, 2009

2009

∆ιαµαντη, Ι., «Όταν τα πάρκα δίνουν τη θέση τους σε πάρκινγκ», Η Καθηµερινή, Μάρ-

Λιάλιος, Γ., «Πολλά ‘παράθυρα’ για τον Υµηττό», Η Καθηµερινή, Φεβρουάριος 17,

τιος 5, 2009

2009

Λιάλιος, Γ., «Θυµήθηκαν το πάρκο Α. Τρίτσης 13 χρόνια µετά», Η Καθηµερινή, Μάρ-

__, «Πέντε χρόνια απαξίωσης για τη Ζώνη
Καινοτοµίας», Το Έθνος, Φεβρουάριος 19,

τιος 13, 2009

2009

Νικολοπούλου, Μ., «Ένεση 1,4 εκατ. ευρώ
στο πάρκο ‘Αντώνης Τρίτσης’», Ηµερησία,

Ελαφρός, Ι., «Τα πάρκα, ‘φάρµακο’ για την
υγεία µας», Η Καθηµερινή, Φεβρουάριος 21,

Μάρτιος 13, 2009

2009

Νικολοπούλου, Μ., «’Τακτοποίηση’ ηµιυπαίθριων», Ηµερησία, Μάρτιος 13, 2009

Λιάλιος, Γ., «Τα αυθαίρετα πνίγουν από παντού τον Υµηττό», Η Καθηµερινή, Φεβρουά-

Χαραλαµπίδου, Β. «Γ. Σουφλιάς: Τακτοποί-

ριος 22, 2009

ηση, όχι νοµιµοποίηση για τους ηµιυπαίθριους», Το Βήµα, Μάρτιος 13, 2009

Λιάλιος, Γ., «Εγκαταλελειµµένο το ∆άσος
Στροφιλιάς», Η Καθηµερινή, Φεβρουάριος

__, «Και χαράτσια και διαρκής οµηρία», Ρι-

24, 2009

ζοσπάστης, Μάρτιος 13, 2009

Τζέλης, Κ., «Σχέδιο νοµιµοποίησης των ηµιυπαίθριων», Ηµερησία, Φεβρουάριος 24,

Τζέλης, Κ., «Κτηµατολόγιο Α.Ε. για τους ηµιυπαίθριους», Ηµερησία, Μάρτιος 14, 2009

2009

Λιάλιος, Γ., «Οι όµηροι της πολεοδοµίας», Η

Τζέλης, Κ., «‘Πράσινο’ άναψε ο Γ. Σουφλιάς
για ηµιυπαίθριους, απόσυρση ΙΧ», Ηµερησί-

Καθηµερινή, Μάρτιος 15, 2009
Ρωµαίος, Γ., «Το Μικρό Πολυτεχνείο», Το

α, Φεβρουάριος 25, 2009

Βήµα, Μάρτιος 15, 2009

Τελίδης, Χ., «Οριστικό µπλόκο στην οικοδόµηση εκτάσεων του Σέιχ Σου», Το Έθνος,

Καρίµαλη, Α., «Πρόστιµο έως και 3.000 ευρώ σε όποιον κόψει δέντρο ή θάµνο», Το

Φεβρουάριος 27, 2009

Έθνος, Μάρτιος 16, 2009

Πουρναρα, Μ., «Ο δήµος – µάνατζερ της

Σταµπολής., Κ. Ν., «’Πράσινη ενέργεια’ ή
‘πράσινα άλογα’;», Ηµερησία, Μάρτιος 16,

Βαρκελώνης και η βαριά βιοµηχανία Γκαουντί», Η Καθηµερινή, Μάρτιος 1, 2009

2009

Σωτηράκος, Α., «Στο σφυρί 4 εκατ. στρέµµατα ‘καταπατηµένων’ εκτάσεων», Ηµερησί-

Κουταλιανού, Ζ., «Αιολικά πάρκα σε ακατοίκητα νησιά µας», Η Καθηµερινή, Μάρτιος

α, Μάρτιος 3, 2009

17, 2009

-31-

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Χαραλαµπίδου, Β. «Μέτρα για τον περιορισµό της αυθαιρεσίας στις οικοδοµές», Το

σεις και στο µέλλον. Υπογραµµίζουµε ότι τα

Βήµα, Μάρτιος 21, 2009

σεµινάρια πραγµατοποιούνται κυρίως για τις

στε σε θέση να εγείρουµε ανάλογες απαιτή-

νέες συναδέλφισσες και τους νέους συναδέλφους, που τώρα κατέρχονται στον επαγ-

ΕΠΙ ΤΟΥ «ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ»

γελµατικό στίβο.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η επιλογή των συµµετεχόντων στο σεµινάριο θα γίνει βάσει αρ. πρωτοκόλλου υποβο-

Κατόπιν αιτήµατος µελών του Π.Τ.Β.Ε., ο

λής αίτησης συµµετοχής και εκτιµάται ότι θα

Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµί-

υπάρξει µεγάλο ενδιαφέρον και από άλλες

ας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυ-

ειδικότητες. Τα µέλη του Συλλόγου θα ενη-

ξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) και το Περιφερειακό

µερωθούν ηλεκτρονικά για το χρόνο υποβο-

Τµήµα

–

λής αιτήσεων. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµο να

Βόρειας

Ελλάδας

(Π.Τ.Β.Ε.

Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) διοργανώνουν, σε συνερ-

παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις

γασία και µε την αρωγή του ΤΕΕ/ ΤΚΜ, σε-

στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ ΤΚΜ και στο ΤΕ-

µινάριο µικρής διάρκειας στο διάστηµα 15-

ΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ.

19 Ιουνίου στο κτίριο του ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη. Ο τίτλος του σεµιναρίου είναι : «Πο-

Ευχαριστούµε τους εισηγητές των σεµιναρίων, που δέχτηκαν να µοιραστούν µαζί µας

λεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη

την πολύτιµη εµπειρία και γνώσεις τους, κα-

σύγχρονη θεωρία στην ελληνική πρακτική».

θώς και τις συναδέλφισσες και τους συνα-

Πρόκειται για ένα σεµινάριο µε θεµατικές

δέλφους, που ασχολήθηκαν µε τη διοργά-

ενότητες για τις οποίες εκτιµάται ότι θα υ-

νωση του σεµιναρίου. Επίσης, ευχαριστούµε

πάρξει µεγάλο ενδιαφέρον στο άµεσο µέλλον. Το σεµινάριο είναι δωρεάν και αίτηση

το ΤΕΕ/ ΤΚΜ για τη θετική ανταπόκριση στο
αίτηµα µας.

µπορούν να κάνουν οι συναδέλφισσες και οι
συνάδελφοι που ανήκουν στο ΤΕΕ/ ΤΚΜ.

Το αναλυτικό πρόγραµµα του σεµιναρίου

Θεωρούµε απαραίτητη τη συµµετοχή όλων

έχει ως εξής:

των ενδιαφεροµένων, προκειµένου να είµα-

η

1 µέρα: Κεντρικά Ζητήµατα του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού στο Σύγχρονο Πλαίσιο
η

η

1 - 5 ώρα:

•
•

Σύγχρονα προβλήµατα και πολιτικές πολεοδοµικού σχεδιασµού
Συστήµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού και ρύθµισης των χρήσεων γης
στην Ευρώπη: βασικά στοιχεία και παραδείγµατα

•

Σύντοµη αναφορά στο ελληνικό σύστηµα πολεοδοµικού σχεδιασµού
και ρύθµισης των χρήσεων γης

Εισηγήτρια: Αθηνά Γιαννακού

η

2 µέρα: Πολεοδοµική Μελέτη στη Σύγχρονη Ελληνική Πραγµατικότητα
1η & 2η ώρα:

•

Σκοπός – ∆εδοµένα – Συνοπτική παρουσίαση του συνόλου της διαδι-
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κασίας
•

Σύντοµη αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο

•

Ορολογία – Έννοιες

Εισηγητής: Τάκης ∆ούµας
3η, 4η & 5η ώρα:

Περιπτώσεις Πολεοδοµικών Μελετών:
•

Πολεοδοµική Μελέτη Επέκτασης

•

Πολεοδοµική Μελέτη Αναθεώρησης

•

Ειδικές Πολεοδοµικές Μελέτες

•

Χρήση σύνθετων πολεοδοµικών εργαλείων στο σχεδιασµό

Εισηγητής: Τάκης ∆ούµας

η

3 µέρα: Γ’ Κεφάλαιο Πράξης Εφαρµογής/ Α’ µέρος
1η & 2η ώρα:

•

Σκοπός – ∆εδοµένα – Συνοπτική παρουσίαση του συνόλου της διαδικασίας

•

Σύντοµη αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο

•

Ορολογία – Έννοιες

Εισηγήτρια: Λένα Κωτσοπούλου
3η, 4η & 5η ώρα:

•

Υπολογισµός της Εισφοράς σε Γη : Κλίµακες – Παραδείγµατα

•

Τακτοποίηση Ιδιοκτησιών : Άσκηση πολιτικής για το σχεδιασµό άρτιων
οικοπέδων – ∆ιαχείριση ελλείµµατος ή περίσσειας γης

•

∆ιαχείριση ιδιοκτησιών ∆ηµόσιων Φορέων

•

Ποσοστά συγκυριότητας στην τελική ιδιοκτησία

Εισηγήτρια: Λένα Κωτσοπούλου

η

4 µέρα: Γ’ Κεφάλαιο Πράξης Εφαρµογής/ Β’ µέρος
1η & 2η ώρα:

•

Υπολογισµός της Εισφοράς σε Χρήµα : Κλίµακες – Παραδείγµατα

•

Γενικός Πίνακας ΠΕ : Περιγραφή – Συµπλήρωση – Ανάλυση

•

Το ∆ιάγραµµα της ΠΕ

Εισηγήτρια: Λένα Κωτσοπούλου
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3η, 4η & 5η ώρα:

•

∆ιαδικασία Ανάρτησης & Ανασύνταξης της ΠΕ

•

∆ιαδικασία Κύρωσης της ΠΕ

•

Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήµα

•

Επικείµενα – Αποζηµιώσεις

Εισηγήτρια: Λένα Κωτσοπούλου

η

5 µέρα: Από το ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ στην Πράξη Εφαρµογής
1η - 5η ώρα:

•

Σύνοψη συµπερασµάτων

•

Συζήτηση για τα προβλήµατα και τις προοπτικές του πολεοδοµικού
σχεδιασµού στην Ελλάδα

•

Επίλυση πρακτικών αποριών

Εισηγητές: Αθηνά Γιαννακού, Τάκης ∆ούµας, Λένα Κωτσοπούλοιυ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παρακαλούµε, για τη διευκόλυνση όσων
ασχολούνται µε τη σύνταξη του κάθε
δελτίου και προκειµένου να µη χάνεται
άσκοπα χρόνος σε µετατροπές κειµένων,
να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές
προδιαγραφές:
Επικεφαλίδες
•1η Επικεφαλίδα: Heading 2
•2η επικεφαλίδα: Heading 3
•Κ.ο.κ.
Κείµενο
•Normal
Αριθµήσεις
•List Bullet
•List Bullet 2
•List Bullet 3
•List Number
Τα σηµεία ενδιαφέροντος σηµειώνονται µε
Italics και τα σηµεία ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος µε Italics, underline. Για τις
επικεφαλίδες πινάκων χρησιµοποιούνται
Table Header, για το κείµενο πινάκων
Table Text και για την αρίθµηση Table
Bullet και Table Number. ∆εδοµένου ότι
πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση
αποφύγετε την αποστολή φωτογραφιών,
µε την εξαίρεση των άρθρων που
προορίζονται για τη στήλη
«Χωροσκόπιο». Παρακαλούµε, οι
φωτογραφίες να έχουν συµπιεστεί ήδη
πριν αποσταλούν και να αποτελούν
πνευµατική ιδιοκτησία του αποστολέα.
Παρακαλούµε, επίσης, να παραθέτετε τις
πηγές σας στα κείµενα που αποστέλλετε.
Οποιοσδήποτε από τους γνωστούς
τρόπους βιβλιογραφικής αναφοράς είναι
αποδεκτός, αρκεί να τηρείται ενιαία σε
κάθε κείµενο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το e-mail επικοινωνίας είναι το
grammateia@chorotaxia.gr. Το e-mail
επικοινωνίας θα πρέπει να ελέγχεται από
τον αποστολέα κάθε φορά, µε βάση το
προηγούµενο ενηµερωτικό.

Να µην ξεχ
άσω να πλη
ρώσω
τη συνδροµ
ή µου στο
Σύλλογο
Για πληροφ
ορίες να πά
ρω
τηλέφωνο τ
ην Αιµιλία σ
το
697800512
7

