
Ηδιηµερίδα αποτέλεσε γεγονός πρώτηςγραµµής για την περιοχή της Καρδίτσας
και ευρύτερα της Θεσσαλίας µε τη συµµετο-
χή του υφυπουργού Παιδείας κ. Σ.  Ταλιαδού-
ρου, του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας
κ. Φ.  Γκούπα, του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Χ
Τέγου,    δηµάρχων και εκπροσώπων επιχειρή-
σεων ύδρευσης - αποχέτευσης από περιοχές
όλης της Ελλάδας. Πήραν µέρος στις εργα-
σίες ο κ. Μ.  ∆ρακάκης Α΄ Αντιπρόεδρος ∆Ε
ΤΕΕ, Γ.  Θεοδωράκης µέλος της ∆.Ε. ΤΕΕ, Στ.
Ξαρχάκου πρ. Μέλος ∆.Ε. ΤΕΕ. Βασική εισήγη-
ση ανέπτυξε ο κ.  ∆ηµήτρης  Κουτροµάνος µέ-
λος ∆.Ε. ΤΕΕ, υπεύθυνος για θέµατα Περιβάλ-
λοντος, ενώ είχε πολύτιµη συµβολή στις ερ-
γασίες της διηµερίδας το Γραφείο Περιβάλλο-
ντος ΤΕΕ. Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ∆.  Σιού-
φας σε γραπτό µήνυµά του τόνισε την υπο-
στήριξή του στην πρωτοβουλία δηµόσιας συ-
ζήτησης και ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ ει-
δικών για την αντιµετώπιση κρίσιµων αναπτυ-
ξιακών θεµάτων. 

Ευθύνες  της  πολιτείας

Οι εισηγητές  κάλυψαν όλες τις πτυχές του
προβλήµατος της κατασκευής αλλά και της
διαχείρισης µικρών αποκεντρωµένων συστη-
µάτων υγρών αποβλήτων αναδεικνύοντας τη

σηµασία, τις βασικές τεχνολογίες αλλά και τα
βασικά προβλήµατα που παρουσιάζει η απο-
κεντρωµένη διαχείριση υγρών αστικών απο-
βλήτων. 
Ο ∆ηµήτρης  Κουτροµάνος  Μέλος της ∆ιοι-

κούσας Επιτροπής ΤΕΕ, υπεύθυνος για θέµατα
Περιβάλλοντος τόνισε στη διηµερίδα ότι το
θέµα δεν έχει αντιµετωπιστεί αποτελεσµατι-
κά από τους έχοντες την ευθύνη φορείς της
Πολιτείας αναφέροντας τα θέµατα διαχείρι-
σης της ιλύος της Ψυττάλειας, την κατάσταση
του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, του Κουρουπητού κλπ.
ως ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την
ανάγκη άµεσης προσαρµογής της χώρας µας
στη σχετική κοινοτική Οδηγία (91/271/ΕC), τα
αναγκαία έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας
και διάθεσης των αστικών υγρών αποβλήτων,
όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί, ευρίσκονται σε
προχωρηµένο στάδιο µελέτης ή κατασκευής
τους. Εκτιµάται, είπε ο ίδιος, ότι µέχρι τις
31/12/2005, όλα τα αστικά κέντρα θα διαθέ-
τουν εγκαταστάσεις δευτεροβάθµιας ή ισοδύ-
ναµης επεξεργασίας. Όµως  η ολοκληρωµένη
αποχετευτική κάλυψη όλων των περιοχών, ι-
διαίτερα µε αγωγούς βαρύτητας, που είναι υ-
ψηλού κόστους, δεν είναι εφικτή στο εγγύς
µέλλον. Επίσης προβλέπεται µεγάλη η αύξη-

ση της ανάγκης για καλής ποιότητας υδατικά
αποθέµατα. 

Βασικές  επισηµάνσεις

Από τις τοποθετήσεις των εισηγητών και
το διάλογο που αναπτύχθηκε στη διάρκεια
των εργασιών  της ηµερίδας επισηµάνθηκε ό-
τι  η αποκεντρωµένη διαχείριση υγρών απο-
βλήτων, συµπεριλαµβανοµένων νέων τεχνο-
λογιών (όπως φίλτρων, SΒR, ΜΒR και φυσικών
συστηµάτων επεξεργασίας), έχει ήδη αρχίσει
και θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στη
χώρα µας. Ο Γ.  Τσοπάνογλου  καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Καλιφόρνιας Davis U.S.Α. επι-
σήµανε ιδιαίτερα ότι τα µικρά αποκεντρωµένα
συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
είναι γενικά µικρού κόστους, φιλικά στο περι-
βάλλον και δεν απαιτούν εξειδικευµένο προ-
σωπικό και έχουν χαµηλή ενεργειακή κατανά-
λωση. Βασικές επισηµάνσεις της διηµερίδας
είναι ακόµη ότι: 

- Οι χώρες-µέλη της ΕΕ και κυρίως οι κε-
ντρικές και οι νότιες περιοχές τους και φυσι-
κά η χώρα µας, χαρακτηρίζονται από χρονο-
χρονικές µεταβολές ατµοσφαιρικών κατακρη-
µνίσεων, υψηλές τιµές ΕΤ, καθώς και υψηλό
κόστος µεταφοράς νερού εξαιτίας του εδαφι-
κού ανάγλυφου.
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Å Για την ανάπτυξη µιας µακροπρόθεσµης και
αειφόρου στρατηγικής διαχείρισης του

περιβάλλοντος θεωρείται επιβεβληµένη και η
ολοκληρωµένη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.

Στη διηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στις 14 και 15
Οκτωβρίου στο Νεοχώρι της Λίµνης Πλαστήρα από
την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας,

το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, την Ένωση
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης
και το δήµο Καρδίτσας από την πλευρά του ΤΕΕ

επισηµάνθηκε ιδιαίτερα, ότι η µη ολοκλήρωση των
Περιφερειακών Σχεδιασµών για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων και η έλλειψη θεσµοθετηµένων

χρήσεων γης επιδεινώνει το πρόβληµα. 

∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

Επιβεβληµένη η αποκεντρωµένη διαχείριση υγρών   

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: ÁÑÃÕÑÇÓ ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ
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- Τα ανακυκλωµένα υγρά απόβλητα χαρα-
κτηρίζονται από πλεονεκτήµατα και άλλα ο-
φέλη. Όµως η αποδοχή των ανακυκλωµένων
υγρών αποβλήτων προϋποθέτει την άρση πι-
θανών κινδύνων για τη δηµόσια υγεία. 

- Με ορθή διαχείριση, σχεδιασµό και επα-
ναχρησιµοποίηση εκροών των ΜΕΥΑ στις χώ-
ρες-µέλη της ΕΕ, µπορούν να αυξηθούν σηµα-
ντικά οι διαθέσιµοι υδατικοί πόροι.

- Είναι απαραίτητη η σύνταξη διαχειριστι-
κών µελετών σε ευρύτερες περιοχές (π.χ. Ο-
µαδοποιήσεις)  για την επεξεργασία και διά-
θεση των λυµάτων αλλά και των παραπροϊό-
ντων επεξεργασίας.

- Κατά το σχεδιασµό των αποκεντρωµένων
ΕΕΛ θα πρέπει να λαµβάνονται όλες οι παρά-
µετροι κόστους (κατασκευή δικτύων αποχέ-
τευσης, δαπάνες κατασκευής και λειτουργίας
των ΕΕΛ, έργα διαχείρισης παραπροϊόντων ε-
πεξεργασίας).

- Τα αποκεντρωµένα συστήµατα έχουν αυ-
ξηµένες πιθανότητες ένταξης στα διάφορα
χρηµατοδοτικά προγράµµατα λόγω µικρού

κόστους κατασκευής.
- Τα αποκεντρωµένα συστήµατα αποχέτευ-

σης, επιβαρύνουν λιγότερο τον εξυπηρετού-
µενο κάτοικο, λόγω του µικρού κόστους κατα-
σκευής και λειτουργίας (Υπάρχει και η άποψη
ότι αυτό ίσως αποτελέσει πρόκληση και για
νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία π.χ. Σ∆ΙΤ).  

- Είναι απαραίτητη η θέσπιση κριτηρίων
ποιότητας, οδηγιών και/ή κανονισµών, τόσο
στις χώρες-µέλη, όσο και σε επίπεδο ΕΕ.
Ο υφυπουργός Παιδείας κ. Ταλιαδούρος  ε-

πισήµανε στην οµιλία του ότι στη χώρα µας
παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στην α-
νάπτυξη των βασικών υποδοµών και ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, συ-
µπληρώνοντας ότι η ζήτηση υδατικών αποθε-
µάτων θα αυξάνεται συνεχώς στο µέλλον γι’
αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη η αποκε-
ντρωµένη διαχείριση υγρών αποβλήτων.
Ο δήµαρχος Καρδίτσας κ. Τέγος σηµείωσε

ότι οι λίµνες Πλαστήρα και Σµοκόβου που κα-
λύπτουν στο νοµό Καρδίτσας «ανταγωνιστι-
κές» χρήσεις νερού, όπως άρδευση, ύδρευση,
παραγωγή ενέργειας, τουρισµό κλπ. είναι χα-
ρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρµογής απο-
κεντρωµένων συστηµάτων διαχείρισης υγρών
αποβλήτων και προστασίας του περιβάλλο-
ντος, τονίζοντας ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε µέσω του
ΕΠΠΕΡ µπορεί να προβλέψει τη χρηµατοδότη-
ση αυτών των έργων. Προέβαλλε ο ίδιος ως
αίτηµα της Αυτοδιοίκησης προς την πολιτεία
τη θέσπιση οικολογικού ορίου της λίµνης
Πλαστήρα για την προστασία των υδατικών α-
ποθεµάτων προκειµένου να σταµατήσει η υ-
περάντλησή τους για αρδευτικούς σκοπούς,
που φέτος έφτασε τα 145 εκατοµµύρια κυβικά
νερού. 
Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας κ.

Γκούπας σηµείωσε ότι για την υλοποίηση έρ-
γων στον τοµέα της διαχείρισης των υγρών
αποβλήτων στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας
γίνονται επενδύσεις 26 εκατοµµυρίων ευρώ,
µέσω του ΠΕΠ και περισσότερων των 58 εκα-
τοµµυρίων ευρώ µέσω του Ταµείου Συνοχής
για την κατασκευή βιολογικών καθαρισµών,
δικτύων αποχέτευσης, εγκαταστάσεων επε-
ξεργασίας λυµάτων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υ-
πάρχει και υλοποιείται περιφερειακό σχέδιο
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και η

σταδιακή αποκατάσταση των χώρων ανεξέλε-
γκτης διάθεσης των απορριµµάτων.  

∆ιαχείριση  υγρών  αποβλήτων

Στους µικρούς και αποµακρυσµένους οικι-
σµούς αναδεικνύεται η αναγκαιότητα των α-
ποκεντρωµένων συστηµάτων επεξεργασίας
στη  διαχείριση των υγρών αποβλήτων, δηλα-
δή η ανάγκη της κατασκευής, τοπικά, των ανα-
γκαίων έργων συλλογής, επεξεργασίας, διά-
θεσης ή και επαναχρησιµοποίησης των επε-
ξεργασµένων εκροών, έργων που θα εντάσ-
σονται στο περιβάλλον και θα βασίζονται -κα-
τά το δυνατόν-  σε τεχνολογίες χαµηλού κό-
στους κατασκευής, αλλά και λειτουργίας.
Η «διαχείριση των υγρών αποβλήτων µε α-

ποκεντρωµένα συστήµατα επεξεργασίας» εί-
ναι επιβεβληµένη, τόνισε σχετικά ο κ. Κουτρο-
µάνος  µέλος της ∆.Ε. του ΤΕΕ και ενδεικτικά
συµπλήρωσε  ότι: Οι κανονισµοί για τη διάθε-
ση επεξεργασµένων εκροών στους υδατικούς
αποδέκτες γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί.
Τα εγκατεστηµένα συστήµατα δεν έχουν πά-
ντοτε ικανοποιητική απόδοση και αστοχούν. 
Το κόστος της επέκτασης των υπαρχουσών
µονάδων συλλογής και επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων υπερβαίνει, κατά κανόνα,  τις οικο-
νοµικές δυνατότητες του ∆ήµου. Υπάρχουν
πολλοί οικισµοί σε αποµακρυσµένη θέση σε
σχέση µε τα υφιστάµενα αποχετευτικά δίκτυα,
καθώς και πολλοί µικροί και αποµακρυσµένοι
µεταξύ τους οικισµοί. Επίσης  παρατηρείται
σηµαντικό και αυξανόµενο έλλειµµα σε αρ-
δευτικό νερό.

Κανονιστικό  πλαίσιο  

Η Οδηγία του Συµβουλίου της 21ης Μαίου
1991 σχετικά µε την επεξεργασία των αστικών
λυµάτων συνιστά ένα από τα βασικά τµήµατα
της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και κατ’ επέκταση της χώρας µας
ως κράτους - µέλους της. Μία από τις κύριες
διατάξεις αυτού του κειµένου είναι η υποχρέ-
ωση των οικισµών να εγκαταστήσουν ένα σύ-
στηµα συλλογής λυµάτων που πρέπει να συν-
δυάζεται µε ένα σύστηµα επεξεργασίας λυµά-
των. Η τήρηση αυτών των υποχρεώσεων γίνε-
ται σταδιακά. Σε ό,τι αφορά τη λήξη του 2005,

        αποβλήτων 



η οδηγία υποχρεώνει τους οικισµούς των
2.000 µέχρι 10.000 Ισοδύναµο Κατοίκων, που
απορρίπτουν τα λύµατά τους σε ευαίσθητες
ζώνες και µέχρι 15.000 Ισοδύναµο Κατοίκων,
γι’ αυτές που δεν απορρίπτουν τα λύµατά
τους σε ευαίσθητες ζώνες, να εισάγουν ένα
σύστηµα συλλογής και δευτερογενούς επε-
ξεργασίας ή ένα προσαρµοσµένο σύστηµα
συλλογής και επεξεργασίας. Η υποχρέωση ε-
γκατάστασης συστήµατος
επεξεργασίας λυµάτων
δεν περιορίζεται στους οι-
κισµούς που υπερβαίνουν
τους 2.000 ΙΚ. ∆ιευκρινίζε-
ται στην οδηγία ότι πρέπει
επίσης, πριν από την 31η
∆εκεµβρίου 2005, να υπο-
στούν κατάλληλη επεξερ-
γασία και τα λύµατα των
οικισµών που διαθέτουν
αποχετευτικό σύστηµα. Ό-
µως όταν η εγκατάσταση
ενός συστήµατος συλλο-
γής δεν δικαιολογείται εί-
τε επειδή δεν παρουσιάζει
ενδιαφέρον για το περι-
βάλλον είτε γιατί το κό-
στος είναι υπερβολικό, η
Οδηγία επιτρέπει την κα-
τασκευή µεµονωµένων συ-
στηµάτων επεξεργασίας ή
άλλων κατάλληλων συ-
στηµάτων που εξασφαλί-
ζουν το ίδιο επίπεδο προ-
στασίας του περιβάλλοντος.

Αστικά  απορρίµµατα

Σε φαινόµενα στρεβλής επίκλησης του πε-
ριβάλλοντος, που εκφράζονται -για παρά-
δειγµα- µε πλήρη άρνηση στην αποδοχή δη-
µιουργίας οργανωµένου ΧΥΤΑ στα διοικητικά
όρια δήµων,  την ίδια στιγµή που οι κάτοικοι
αποδέχονται σιωπηρά την ύπαρξη  ανεξέλε-
γκτων χώρων διάθεσης, οι οποίοι  αποτελούν
µόνιµες εστίες µόλυνσης µε επιπτώσεις στη
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον (ατµόσφαι-
ρα, υπόγεια νερά) ενώ προσβάλλουν βάναυ-
σα το τοπίο αναφέρθηκε ειδικότερα ο κ. Κου-
τροµάνος τονίζοντας ότι αιχµή του δόρατος,
λόγω των ποσοτήτων και της διασποράς
τους,  αποτελούν τα αστικά απορρίµµατα. 
Αστοχίες στη διαχείρισή τους έχουν κοστί-

σει υψηλά πρόστιµα µαζί µε τη συνακόλουθη
δυσφήµιση της χώρας µας που βρίθει Χώρων

Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ-
∆Α). Σύµφωνα µε πρόσφατη καταγραφή του
ΥΠΕΧΩ∆Ε (δόθηκε στη δηµοσιότητα στις 25
Μαίου 2005) υπάρχουν 1.173 ανενεργοί ΧΑ∆Α
που χρήζουν αποκατάστασης και 1.453 ενερ-
γοί που χρήζουν διακοπής και αποκατάστα-
σης. 
Λόγω της µη υλοποίησης του Εθνικού Σχε-

διασµού και των Περιφερειακών Σχεδιασµών

-όπου αυτοί υπάρχουν- για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων, επαπειλούνται απεντά-
ξεις έργων από χρηµατοδοτήσεις π.χ. του Τα-
µείου Συνοχής αλλά και άλλων προγραµµά-
των. Σε αυτή την περίπτωση τα αντίστοιχα
έργα θα πρέπει να χρηµατοδοτηθούν από
τον κρατικό προϋπολογισµό προκειµένου να
ολοκληρωθούν, ιδίως αν αυτά έχουν προχω-
ρήσει.

Συµβολή  του  ΤΕΕ  

Το ΤΕΕ διαχρονικά και σε συνεργασία µε
τους αρµοδίους για το θέµα φορείς (ΥΠΕΧΩ-
∆Ε, ΚΕ∆ΚΕ, ΤΕ∆ΚΝΑ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΕΕΤΑΑ κ.ά.), έ-
χει συµβάλει στην προσπάθεια διαµόρφωσης
µιας συναντίληψης για το θέµα της διαχείρι-
σης των απορριµµάτων µε τη βοήθεια συνε-
δρίων, εκδηλώσεων, εκδόσεων. Εξάλλου η
διεθνής έκθεση-συνέδριο ΗΕLΕCΟ,  που απο-
τελεί τη σταθερή και ολοκληρωµένη παρέµ-

βαση του ΤΕΕ στα περιβαλλοντικά δρώµενα,
αφιερώνει σε κάθε διοργάνωση σηµαντικό
κοµµάτι στο επίµαχο θέµα και σε συνεργασία
µε την Αυτοδιοίκηση διαµορφώνει ένα φό-
ρουµ προβολής και διαλόγου µε στόχο την
προώθηση λύσεων. Τέλος, τον περασµένο Ι-
ούλιο µε πρωτοβουλία του ΤΕΕ πραγµατοποι-
ήθηκε σύσκεψη µε τους αρµόδιους φορείς (Υ-
πουργεία, ΚΕ∆ΚΕ, ΠΟΕ ΟΤΑ κλπ.) µε θέµα τη

«∆ιαχείριση των στερεών αποβλήτων», όπου
επιβεβαιώθηκε η ανάγκη να προχωρήσει άµε-
σα η εφαρµογή του Εθνικού Σχεδιασµού και η
άµεση ολοκλήρωση και εφαρµογή των Περι-
φερειακών Σχεδιασµών µε βασικούς στόχους:
την εξάλειψη του φαινοµένου της ανεξέλε-
γκτης διάθεσης µε την παύση λειτουργίας
των ΧΑ∆Α σε συνδυασµό µε έργα αποκατά-
στασής τους, τη δηµιουργία δικτύων ΣΜΑ,
την κάλυψη του συνόλου της χώρας µε σύγ-
χρονες και ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις τε-
λικής διάθεσης αποβλήτων, την προώθηση
προγραµµάτων διαλογής στην πηγή, τη µείωση
του όγκου των αποβλήτων, τη σταδιακή µείωση
της ποσότητας των βιοαποικοδοµήσιµων υλι-
κών, τη θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων για
πρόληψη της παραγωγής στερεών αποβλήτων
κλπ.
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Π αράταση της προθεσµίας υποβολής των περιλήψεων όσων ε-
πιθυµούν να κάνουν εισηγήσεις στο 15ο Συνέδριο Σκυροδέµα-

τος, που οργανώνει το Ελληνικό Τµήµα Σκυροδέµατος του ΤΕΕ σε
συνεργασία µε το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου
(ΕΤΕΚ) στην Αλεξανδρούπολη (18-220  Οκτωβρίου  2006),  αποφάσισε
η Οργανωτική Επιτροπή. 
Υπενθυµίζουµε ότι τα θέµατα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρ-

κεια του συνεδρίου είναι:
- Ανάλυση κατασκευών - ∆ιαστασιολόγηση
- Συµπεριφορά κατασκευών σε ακραίες συνθήκες
- Έλεγχος και παρακολούθηση κατασκευών
- Έλεγχος - Ενισχύσεις - Επισκευές - Σύνθετα υλικά
- Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα
- Τεχνολογία σκυροδέµατος

α) Σκυροδέµατα ειδικών απαιτήσεων
β) Ανθεκτικότητα
γ) Νέα τσιµέντα
δ) Πρόσθετα - βοηθητικά υλικά
ε) Σήµα ποιότητας ετοίµου σκυροδέµατος
- Σκυρόδεµα και περιβάλλον
α) Σχεδιασµός κατασκευών - περιβάλλον
β) Ανακύκλωση σκυροδέµατος
- Σύµµεικτες κατασκευές
- Προκατασκευή
- Κανονισµοί - Πρότυπα
- Παρουσίαση σηµαντικών έργων

Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο Τµήµα
∆ιεθνών Σχέσεων και Συνεδρίων του ΤΕΕ (intrel@central.tee.gr). 
Πληροφορίες: 210-3291.351-2, 210-3291.362.
Υπεύθυνος για την οργάνωση και συντονιστής του συνεδρίου

είναι ο Γενικός Γραµµατέας του ΤΕΕ Θεόδωρος  ∆ραγκιώτης.
Κατά τις ηµέρες του συνεδρίου θα λειτουργεί στον προθάλαµο

της αίθουσας των συνεδριάσεων έκθεση δοµικών τεχνικών βι-
βλίων και υπολογιστών.

15ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Περιλήψεις εισηγήσεων 
έως 15 ∆εκεµβρίου 2005

Μέλος της Επιστηµονικής
Επιτροπής Ειδικότητας 
Χηµικών Μηχανικών

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας τουΤΕΕ έχοντας υπόψη:
(1) Ότι το Μέλος της Επιστηµονικής Επι-

τροπής Ειδικότητας Χηµικών Μηχανικών κ.

Πέτρος Σαµαράς, υπέβαλε την παραίτησή
του προς το Προεδρείο της Αντιπροσωπεί-
ας του ΤΕΕ, µε την από 22/6/2005 ( αρ.
πρωτ. ΤΕΕ 17348/23/6/2005) αίτησή του,

(2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανο-
νισµού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ, όπως εγκρίθηκε µε τις υπ’ αριθµ.
∆16/02/231/Γ/1.4.88 και ∆16γ/07/795/11.12.90
αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων,

(3) Τα τελικά αποτελέσµατα των εκλο-
γών της 30ής.11.2003 για την ανάδειξη αιρε-

τών Μελών Οργάνων του ΤΕΕ. 
(4) Ότι ο αµέσως επόµενος σε σειρά επι-

τυχίας υποψήφιος του ιδίου συνδυασµού µε
τον οποίο εκλέχθηκε ο συνάδελφος Πέ-
τρος Σαµαράς είναι ο Γεώργιος Μπούµπου-
κας ο οποίος απεβίωσε.
Αποφασίζει την αντικατάσταση του πα-

ραιτηθέντος συναδέλφου
Πέτρου Σαµαρά µε τη συ-
νάδελφο Μαρία  Μανδαρά-
κα  -  Γεραλή  που είναι η
αµέσως επόµενη σε σει-

ρά επιτυχίας υποψήφια του ιδίου συνδυα-
σµού µε τον οποίο είχε εκλεγεί ο συνάδελ-
φος Πέτρος Σαµαράς.   

Μέλος της Επιστηµονικής
Επιτροπής Ειδικότητας
Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας τουΤΕΕ έχοντας υπόψη:
1) Ότι το Μέλος της Επιστηµονικής Επι-

τροπής Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών κ. Παντελής Λάµπρου, υπέβαλε την πα-
ραίτησή του προς το Προεδρείο της Αντι-

προσωπείας του ΤΕΕ , µε την από 4/10/2005

(αρ. πρωτ. ΤΕΕ 26923/4/10/2005) αίτησή του.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονι-

σµού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας του

ΤΕΕ, όπως εγκρίθηκε µε τις υπ’ αριθµ.

∆16/02/231/Γ/1.4.88 και ∆16γ/07/795/11.12.90

αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.

3) Τα τελικά αποτελέσµατα των εκλογών

της 30ής.11.2003 για την ανάδειξη αιρετών

Μελών Οργάνων του ΤΕΕ. 

4) Ότι ο αµέσως επόµενος σε σειρά επι-

τυχίας υποψήφιος του ιδίου συνδυασµού µε

τον οποίο εκλέχθηκε ο συνάδελφος Παντε-

λής Λάµπρου είναι ο Απόστολος Χατζηµα-

νικάτης.

Αποφασίζει την αντικατάσταση του πα-

ραιτηθέντος συναδέλφου Παντελή Λά-

µπρου µε το συνάδελφο Απόστολο  Χατζη-

µανικάτη που είναι ο αµέσως επόµενος σε

σειρά επιτυχίας υποψήφιος του ιδίου συν-

δυασµού µε τον οποίο είχε εκλεγεί ο συνά-

δελφος Παντελής Λάµπρου.   

Πράξεις αντικατάστασης 



Á ξιότιµε κύριε Πρόεδρε, ο Συνήγορος του
Πολίτη, δυνάµει των άρθρων 3 & 4 ν.

3094/2003, διερευνά την υπ’ αρ. πρωτ.
11887/22.07.2005 αναφορά, από την οποία προκύ-
πτουν τα εξής: 
Ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφέ-

ρει ότι στα τεύχη της 21ης Φεβρουαρίου 2005
και της 21ης Μαρτίου 2005 του «Ενηµερωτικού
∆ελτίου» του ΤΕΕ δηµοσιεύεται παρουσίαση του
έργου «Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών»,
συνοδευόµενη από παράθεση πληροφοριών πέ-
ραν των περιεχοµένων στο εν λόγω βιβλίο, µε
στόχο την πρόκληση αντισηµιτικής µισαλλοδο-
ξίας. Στο ίδιο κείµενο, ο Συνήγορος του Πολίτη
διαπίστωσε ιδίοις όµµασι να χαρακτηρίζεται ως
«κύριος εχθρός» του ελληνικού έθνους ο «σιω-
νισµός» (αλλά και ο λαός του Ισραήλ, τα πολιτι-
κά κόµµατα του οποίου εµφανίζονται να δηλώ-
νουν «ότι ο µόνος βασικός εχθρός τους είναι ο
Ελληνισµός»). Το κείµενο αυτό είναι προσβάσιµο
στην ιστοσελίδα «www.mteett.tee.gr» του ΤΕΕ. 
Σε επιστολή την οποία σας απέστειλε ο Πρέ-

σβης, προκειµένου να επισηµάνει τον κίνδυνο
πρόκλησης αντισηµιτικού µίσους από τα εν λό-
γω κείµενα, απαντήσατε (έγγραφο
13448/20.05.2005) ότι: «Το ΤΕΕ καταδικάζει χωρίς
δισταγµό, χωρίς καµία επιφύλαξη, κάθε δηµοσί-
ευµα, οπουδήποτε καταχωρισµένο, µε το οποίο
προτρέπονται οι πολίτες σε πράξεις ή ενέργειες
που µπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, µίσος
ή βία κατά προσώπων ή οµάδων προσώπων από
µόνο το λόγο της φυλετικής ή εθνικής καταγω-
γής τους ή από το λόγο των θρησκευτικών πε-
ποιθήσεών τους». Ωστόσο, γνωστοποιήσατε επί-
σης στον ίδιον ότι: «α. Το ΤΕΕ αποτελεί νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που έχει οργανωθεί
από το νόµο µε αντιπροσωπευτικό σύστηµα, β.
στο πλαίσιο του ΤΕΕ λειτουργούν παρατάξεις οι
οποίες έχουν συσταθεί ελεύθερα και δρουν χω-
ρίς τα όργανα του ΤΕΕ να έχουν νόµιµο δικαίω-
µα άσκησης εποπτείας, γ. το Ενηµερωτικό ∆ελ-
τίο του ΤΕΕ, κατά µακρά πάγια πρακτική, φιλοξε-
νεί σε ειδικά προς τούτο καθορισµένες σελίδες
του τις απόψεις των πιο πάνω παρατάξεων, οι ο-
ποίες δηµοσιεύονται αυτούσιες και χωρίς προη-
γούµενο έλεγχο, επί της ουσίας, του περιεχοµέ-
νου τους, δ. για το λόγο αυτόν, το ΤΕΕ µεριµνά
ώστε στις σχετικές σελίδες να αναφέρεται ευ-
κρινώς ότι οι εκεί δηµοσιευόµενες απόψεις δεν
εκφράζουν αντιλήψεις των οργάνων του». 

1. Οι παρατηρήσεις µας, στις παραγράφους
που ακολουθούν, αναφέρονται κυρίως σε διαδι-
καστικό ζήτηµα, δηλαδή στα δικά σας απαντητι-
κά επιχειρήµατα επί της ευθύνης και αρµοδιότη-
τας του ΤΕΕ. 
Τούτο, ωστόσο, δεν σηµαίνει ότι ο Συνήγορος

του Πολίτη θεωρεί επουσιώδες το ζήτηµα ου-

σίας των επίµαχων
δηµοσιευµάτων ή α-
ποφεύγει ν’ αντι-
κρούσει το περιεχό-
µενό τους. Αντίθετα
µάλιστα, η παρέµβα-
ση του Συνηγόρου
του Πολίτη παρίστα-
ται νοητή ακριβώς ε-
νόψει και εξαιτίας
του περιεχοµένου
των δηµοσιευθέ-
ντων, καθόσον εκεί-
νο δεν περιορίζεται
σε κριτική, µε επιχει-
ρήµατα διεθνούς δι-
καίου ή και πολιτικά,
επί πράξεων ενός
άλλου κράτους, αλ-
λά επεκτείνεται σε
χαρακτηρολογικές
γενικεύσεις που α-
φορούν το κατονο-
µαζόµενο έθνος, σε νοµοτελειακές (περί αιω-
νίων εχθρών) ερµηνείες της ιστορίας και σε αµ-
φισβήτηση της νοµιµοφροσύνης ετερόδοξων
συµπολιτών µας (των οποίων το αντιπροσωπευ-
τικό όργανο αποκαλείται «Σιωνιστική Οµοσπον-
δία Ελλάδος») απέναντι στην εθνική και κοινωνι-
κή ενότητα. Αυτή η χροιά των επίµαχων εδα-
φίων παραπέµπει σε νοοτροπία και ορολογία οι
οποίες δεν αποστερούν µεν τα σχετικά κείµενα
από τη συνταγµατική προστασία της ελευθερίας
του λόγου, πλην όµως, όπως θα καταδειχθεί πα-
ρακάτω, θέτουν αυτά υπό έλεγχο ως προς τη
συµβατότητά τους προς το άρθρο 2 παρ. 2 του
Συντάγµατος, εφόσον εκπορεύονται υπό (ή µε τη
µεσολάβηση) ∆ηµόσιας Αρχής.

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγ-
µατος, «καθένας µπορεί να εκφράζει και να
διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του Τύπου
τους στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους
του Κράτους». Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τους α-
πλούς πολίτες, η ελευθερία της έκφρασης απο-
τελεί ένα συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δικαίω-
µα, το οποίο στο πλαίσιο µιας φιλελεύθερης δη-
µοκρατίας χαίρει αυξηµένης προστασίας. Ιδιαίτε-
ρα ο πολιτικός λόγος προστατεύεται τόσο ως
εγγύηση της προσωπικής αυτονοµίας και ελεύ-
θερης έκφρασης, όσο και ως προϋπόθεση για τη
λειτουργία κάθε δηµοκρατικού πολιτεύµατος. 
Εποµένως, οι προβλεπόµενοι από την προα-

ναφερθείσα συνταγµατική διάταξη περιορισµοί
του δικαιώµατος αυτού πρέπει να ερµηνεύονται
στενά και η ελευθερία της έκφρασης να προ-
στατεύεται, ακόµη και όταν το περιεχόµενο των
απόψεων αυτό καθ’ αυτό αντίκειται σε συνταγ-

µατικές αξιολογήσεις (µε εξαίρεση, βέβαια, την
ακραία περίπτωση που ο επίµαχος λόγος εκτρέ-
πεται σε παρακίνηση για έκνοµες ενέργειες).
Άλλωστε, ο δηµόσιος διάλογος και η ουσιαστική
αντιπαράθεση των απόψεων αποτελούν το κα-
λύτερο µέσο αντίκρουσης ανακριβών απόψεων. 

3. Το ΤΕΕ, ωστόσο, ως νοµικό πρόσωπο δηµοσί-
ου δικαίου συσταθέν για την οργάνωση του επαγ-
γέλµατος των µηχανικών αλλά και για την παρο-
χή τεχνικών συµβουλών στην κυβέρνηση, είναι
φορέας δηµόσιας εξουσίας και δεσµεύεται από
την αρχή της νοµιµότητας. Τούτο συνεπάγεται ότι
φέρει αυξηµένη ευθύνη ως προς τις απόψεις τις
οποίες το ίδιο εκφράζει, ενόψει του συνταγµατι-
κώς κατοχυρωµένου (άρθρο 2 παρ. 2) σκοπού του
ελληνικού κράτους να «επιδιώκει την εµπέδωση
της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανά-
πτυξη των φιλικών σχέσεων µεταξύ των λαών και
των κρατών». Είναι, συνεπώς, σε σχέση µε τις α-
νωτέρω επίµαχες απόψεις, αναγκαία η διάκριση
και διευκρίνιση ως προς το αν και πότε αυτές εκ-
φράζονται αφενός από απλούς πολίτες ή από
συνδικαλιστικές παρατάξεις που αναπτύσσουν
δράση προκειµένου να εκλεγούν στα όργανα διοί-
κησης του ΤΕΕ, αφετέρου από φορείς δηµόσιας ε-
ξουσίας. Στην πρώτη περίπτωση οι απόψεις αυτές
πρέπει να είναι ανεκτές ως υπαγόµενες στην συ-
νταγµατικά κατοχυρωµένη ελευθερία έκφρασής
τους έναντι κρατικών περιορισµών ως προς την
ουσία τους, στη δεύτερη περίπτωση όµως δεν εί-
ναι άνευ άλλου τινός ανεκτές. Ο επίσηµος λόγος
της διοίκησης του ΤΕΕ επιβάλλεται να είναι ιδιαί-
τερα προσεκτικός ως προς τη διατύπωση απόψε-
ων, οι οποίες αντιβαίνουν σε συνταγµατικές αξιο-
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Å Ένα ζήτηµα εξόχως λεπτό, πλην, όµως, σηµαντικό,
θίγει ο βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη Ανδρέας
Τάκης µε την επιστολή που έστειλε πριν λίγες
ηµέρες στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιάννη Αλαβάνο.

Αφορµή ορισµένα - και συγκεκριµένα -
δηµοσιεύµατα παράταξης, που ως προς το
περιεχόµενο και το ύφος, όπως επισηµαίνει,
ξεφεύγουν από τα όρια της κριτικής ή της

διατύπωσης απόψεων που  κινούνται εντός  του
συνταγµατικού πλαισίου και για τα οποία το ΤΕΕ δε
θα έπρεπε να διαθέτει τα απαραίτητα υλικά µέσα

για τη διακίνηση-δηµοσιοποίησή τους. Όπως,
επίσης,  προσθέτει, δε θα έπρεπε ο φορέας να τηρεί

στάση παθητικής 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

Το ΤΕΕ, οι δηµοσιεύσεις 
και οι υποδείξεις του
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λογήσεις, όπως για παράδειγµα εκείνες οι οποίες
καλλιεργούν εχθρότητα ή έχουν µισαλλόδοξο
περιεχόµενο. Στην προκείµενη περίπτωση, βέβαια,
οι επίµαχες απόψεις δεν εκφράζονται από το ΤΕΕ,
αυτό όµως έχει αναλάβει τη διευκόλυνση της διά-
δοσής τους, παρέχοντας τα απαραίτητα υλικά µέ-
σα.

4. Ενώ, όπως αναπτύχθηκε πιο πάνω, θα µπο-
ρούσε να γίνει ανεκτή η δηµοσίευση µισαλλόδο-
ξων κατά περιεχόµενο απόψεων σε έντυπα ανή-
κοντα αποκλειστικά στις παρατάξεις που ανταγω-
νίζονται για να αναλάβουν τη διοίκηση φορέα δη-
µόσιας εξουσίας, είναι διαφορετική η περίπτωση
εκείνη κατά την οποία το κράτος παρέχει τα µέσα
για άσκηση δικαιώµατος. Στην ειδική αυτή περί-
πτωση πρέπει να ικανοποιηθούν ταυτοχρόνως
δύο συνταγµατικοί σκοποί, αφενός η προστασία
της ελευθερίας της έκφρασης των πολιτών, αφε-
τέρου η δέσµευση του κράτους από τον προανα-
φερθέντα συνταγµατικό (άρθρο 2 παρ. 2) σκοπό,
να επιδιώκει «εµπέδωση της ειρήνης» και «ανά-
πτυξη των φιλικών σχέσεων µεταξύ των λαών και
των κρατών». Οι φορείς δηµόσιας εξουσίας δεν
επιτρέπεται εν προκειµένω να διατηρούν σε κάθε
περίπτωση πλήρη ουδετερότητα ως προς τη δια-
τύπωση µισαλλόδοξων κατά περιεχόµενο απόψε-
ων. Παράλληλα βεβαίως, δεν νοµιµοποιούνται να

φθάσουν έως του
σηµείου της κατάρ-
γησης της άσκησης
του ατοµικού δικαιώ-
µατος. 
Προκειµένου να ι-

κανοποιήσει ταυτό-
χρονα και τα δύο αυ-
τά καθήκοντα, ένας
φορέας δηµόσιας ε-
ξουσίας υποχρεού-
ται, βάσει της αρχής
της αναλογικότητας
(άρθρο 25 παρ. 1 Συ-
ντάγµατος), να στρα-
φεί προς λύσεις εύ-
λογες µεν ως προς
το περιοριστικό τους
περιεχόµενο, εναρ-
µονιστικές δε ως
προς τη σύµµετρη ι-
κανοποίηση των συ-
ντρεχόντων συνταγ-

µατικών σκοπών. Ειδικότερα, ακόµη και αν ο φο-
ρέας δηµόσιας εξουσίας δεν επιτρέπεται να λο-
γοκρίνει τις µισαλλόδοξες εκείνες απόψεις που
αποκτούν δηµοσιότητα χρησιµοποιώντας µέσα τα
οποία ο ίδιος φορέας διέθεσε, οφείλει, πάντως, ο-
πωσδήποτε να αποστεί από µιά στάση παθητικής
ουδετερότητας και να λάβει ρητή, σαφή και δηµό-
σια θέση επί των απόψεων αυτών.

5. Προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις δεν φαίνε-
ται να ανταποκρίνεται η συνοδεία των ως άνω δη-
µοσιευόµενων απόψεων, στο επίσηµο δελτίο ενη-
µέρωσης ενός φορέα δηµόσιας εξουσίας, από
µόνη τη µνεία ότι «οι εκεί δηµοσιευόµενες από-
ψεις δεν εκφράζουν αντιλήψεις των οργάνων
του». Πρόκειται για δήλωση η οποία απλώς επα-
ναλαµβάνει το αυτονόητο, αφού στα όργανα του
ΤΕΕ εκπροσωπούνται κατά κανόνα περισσότερες
παρατάξεις µε ποικίλες και συχνά αντίθετες θέ-
σεις και απόψεις. Την ίδια στάση παθητικής ουδε-
τερότητας αποδίδει και η ανάρτηση των εν λόγω
κειµένων στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, χωρίς εκείνο
να λαµβάνει επίσηµα θέση επ’ αυτού. Ακόµη και αν
η κρίσιµη ιστοσελίδα <www.mteett.tee.gr> έχει πα-
ραχωρηθεί από το ΤΕΕ σε συγκεκριµένη παράτα-
ξη, η οποία είναι ελεύθερη να εκφράζει τις από-
ψεις της για ζητήµατα που αφορούν τη διεθνή
πραγµατικότητα, ο βασικός ιστότοπος, ο οποίος

παρέχει πρόσβαση στη σελίδα της συγκεκριµέ-

νης παράταξης, δεν παύει ν’ ανήκει στο ίδιο το

ΤΕΕ Μόνη η προέλευση του συγκεκριµένου ιστό-

τοπου από ελληνική δηµόσια αρχή αρκεί για

την εφαρµογή σ’ αυτόν των ελληνικών συνταγµα-

τικών κανόνων, πολλώ µάλλον όταν πρόκειται για

το διεθνούς πρόσβασης forum του ∆ιαδικτύου, έ-

να µέσο έκφρασης µε τόσον ευρύ αντίκτυπο, ώστε

ενδεχόµενες καταχρήσεις αυτού να γεννούν έν-

νοµη ευθύνη του φορέα, στου οποίου τη σφαίρα

άµεσης επιρροής ανήκει. Ως ενδεικνυόµενο µέσο

για την ταυτόχρονη ικανοποίηση των δύο εξίσου

σηµαντικών συνταγµατικών στόχων, θα µπορούσε,

πιθανώς, να προταθεί η ταυτόχρονη καταχώριση,

τόσο στο έντυπο δελτίο ενηµέρωσης όσο και

στην ιστοσελίδα, ανακοίνωσης µε την οποία το ί-

διο το ΤΕΕ θα λαµβάνει σαφή θέση επί των συ-

γκεκριµένων εκφραζόµενων απόψεων.

Σε ό,τι, συνεπώς, αφορά τον ισχυρισµό του ΤΕΕ

περί έλλειψης αρµοδιότητας των οργάνων του ν’

ασκούν εποπτεία επί των παρατάξεων και επί της

ουσίας των απόψεων που αυτές εκφράζουν, ο Συ-

νήγορος του Πολίτη παρατηρεί ότι το ΤΕΕ φέρει

σε κάθε περίπτωση ευθύνη για την ύλη που δηµο-

σιεύεται στο «Ενηµερωτικό ∆ελτίο» του, ανεξάρ-

τητα από την προέλευση αυτής. Τούτο πρακτικά

σηµαίνει ότι δεν αρκεί η απλή επισήµανση, πως οι

εκεί δηµοσιευόµενες απόψεις δεν εκφράζουν α-

ντιλήψεις του ΤΕΕ, αλλ’ απαιτείται αποτίµηση αυ-

τών, τουλάχιστον όταν πρόκειται για ακραία ενδε-

χόµενα όπως η βλάβη δικαιωµάτων τρίτων προ-

σώπων ή η παρακίνηση µισαλλοδοξίας. Η αποτί-

µηση αυτή δεν αποτελεί φίµωση των εν λόγω α-

πόψεων, παρά µόνο θέτει τους ιδιώτες διακινητές

αυτών προ των ευθυνών τους και πιστοποιεί την

προσήλωση του κράτους στους συνταγµατικούς

του σκοπούς.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλώ κατ’ αρχήν

µεν να απαντήσετε αιτιολογηµένα και επί της

ουσίας σε όποιον έχει απευθυνθεί σε σας εκδη-

λώνοντας εύλογο ενδιαφέρον, εν συνεχεία δε

να ενηµερώσετε το Συνήγορο του Πολίτη για τις

απόψεις, προθέσεις και ενέργειές σας σχετικά

µε το θέµα. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

για τη συνεργασία.

Με τιµή,

Ανδρέας  Τάκης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

ουδετερότητας. Λόγω του θέµατος και του
ευνόητου µείζονος ενδιαφέροντος που
παρουσιάζει, δηµοσιεύουµε το πλήρες κείµενο της
επιστολής. Με µια (απαραίτητη κατά τη γνώµη µας)
επισήµανση: Τα συγκεκριµένα δηµοσιεύµατα και
απόψεις, στα οποία  αναφέρεται η επιστολή του
Συνηγόρου του Πολίτη, έχουν καταδικαστεί -δίχως
δισταγµό και χωρίς καµιά επιφύλαξη- τόσο από τη
∆Ε του ΤΕΕ, όσο και από τους υπευθύνους έκδοσης
του περιοδικού (βλέπε Ε∆ 6.6.2005 σελ. 8 και 14). Για
το ίδιο θέµα υπήρξε συνάντηση του Συνηγόρου του
Πολίτη του κ. Καµίνη µε τον πρόεδρο του ΤΕΕ στο
ΤΕΕ. Η απάντηση του ΤΕΕ θα δηµοσιευτεί στο
επόµενο Ε.∆.

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

στο Ε∆ και το Ιnternet  
Συνηγόρου του Πολίτη


