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Ό πως ανέφερε στο χαιρετισµό του ο πρό-
εδρος του Τµήµατος Ντίνος  ∆ιαµάντος,  η

εκδήλωση συνεισφέρει στη γενικότερη προ-
σπάθεια, ώστε να εφαρµοστεί η σχετική Κοι-
νοτική Οδηγία που προβλέπει ότι έως το 2010
πρέπει το 20% της ηλεκτροπαραγωγής της
χώρας να προέρχεται από ανανεώσιµες πη-
γές ενέργειας (σήµερα ανέρχεται στο 10%, µε
το 7,5% να προέρχεται από τα υδροηλεκτρικά
εργοστάσια της ∆ΕΗ). Αναφερόµενος στην α-
παίτηση ανάληψης σηµαντικών πρωτοβου-
λιών για την αξιοποίηση των  πλεονεκτηµά-
των που διαθέτει η χώρα στον τοµέα των α-
νανεώσιµων πηγών ενέργειας, ο πρόεδρος υ-
πογράµµισε ότι ειδικά στο ζήτηµα της βιοµά-
ζας η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λάρι-
σας βρίσκεται σε καλή τροχιά προώθησης
της υπόθεσης. 
Στην ηµερίδα παραβρέθηκαν ο βουλευτής

Γιώργος  Γαρουφαλιάς, ο γενικός διευθυντής
της Περιφέρειας Κώστας  Μέγας, η αντινοµάρ-
χης Ρένα  Καραλαριώτου, ο αντιδήµαρχος Κώ-
στας  Καλαµπαλίκης,  ο προέδρος του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου Νέσσωνος Νίκος Κακαγιάν-
νης,  ενώ παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες ειση-
γήσεις:

- «Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η ε-
πιδότηση των Επενδύσεων». Εισηγήτρια: Γε-
ωργία  Γληνού  - Φυσικός Ε.sc-Μονάδα Προ-
στασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος
Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. 

- «Αξιοποίηση της Αιολικής Ενέργειας». Ει-
σηγητής: ∆ρ. Παναγιώτης  Τσακίρης, RΕΤD
µηχ. ΕΜΠ - χρηµ/µικός αναλυτής, µέλος του
ΤΕΕ. 

- «Φωτοβολταϊκά Συστήµατα - Εφαρµογές
και Προοπτικές». Εισηγητής: Μario  Βernardo,

υπεύθυνος Νέων Τεχνολογιών της Γαλλικής
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. 

- «Αξιοποίηση της βιοµάζας για την παρα-
γωγή ενέργειας». Εισηγητής: Απόστολος
Βλησίδης - καθηγητής ΕΜΠ Τµήµατος Χηµι-
κών Μηχανικών. 

- «Αξιοποίηση των Υδάτινων Πόρων - ΚΑ-
ΠΕ». Εισηγητής: Παναγιωτόπουλος  Μιχάλης  -
µηχ/γος µηχ/κός ΕΜΠ - Υπεύθ. Μικρών Υ-
δροηλεκτρικών στο ΚΑΠΕ. 
Στην Ηµερίδα των Τρικάλων, η οποία φιλο-

ξενήθηκε στο αµφιθέατρο του Πολιτιστικού
Οργανισµού του ∆ήµου, παρουσιάστηκαν οι ί-
διες εισηγήσεις. Την εκδήλωση τίµησαν µε
την παρουσία τους, µεταξύ άλλων, οι βουλευ-
τές Νίκος  Λέγκας,  Σούλα  Μερεντίτη,  Χρήστος
Χάιδος και ο νοµάρχης Τρικάλων Ηλίας  Βλα-
χογιάννης.

ΚΚααθθυυσσττεερροούύνν  880000  άάδδεειιεεςς  ΑΑΠΠΕΕ

Μιλώντας στην Ηµερίδα,  ο πρόεδρος του
Τµήµατος Ντίνος ∆ιαµάντος τόνισε µεταξύ
άλλων: 
Στο πλαίσιο της ανταπόκρισης της χώρας

µας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιταγές,
απαιτούνται σηµαντικές πρωτοβουλίες για
την ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) αξιοποιώντας τα σηµαντικά πλεο-
νεκτήµατα που διαθέτει η χώρα µας, την υψη-
λή ηλιοφάνεια, το πλούσιο αιολικό δυναµικό,
τα γεωθερµικά πεδία και τους υδάτινους πό-
ρους. 
Όµως η χώρα µας κατέχει µια από τις τε-

λευταίες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον
αφορά την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Το πρόβληµα
αυτό έχει και την εξήγησή του. Η «δυσκαµ-

ψία» του Ελληνικού ∆ηµοσίου γενικά είναι
γνωστή άρα και εδώ δεν θα µπορούσε να α-
ποτελεί εξαίρεση. Μέχρι πρότινος, η υπεύθυ-
νη Πολιτεία δεν είχε λάβει τα κατάλληλα µέ-
τρα για να απλοποιήσει τις παράλογες χρο-
νοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειο-
δότησης. Μόλις το 2003 µε ΚΥΑ µειώθηκαν οι
φορείς που γνωµοδοτούν για την εγκατάστα-
ση ΑΠΕ από 41 σε 23. Φρένο επίσης βάζει και
η έλλειψη Χωροταξικού Σχεδιασµού και Κτη-
µατολογίου, µε αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµε-
νοι επενδυτές να µη γνωρίζουν επαρκώς και
εξαρχής τι µπορούν να κάνουν και πού,  µε α-
ποτέλεσµα να µην υπάρχει η τοπική κοινωνι-
κή συναίνεση και να δηµιουργούνται νοµικές
περιπέτειες στο ΣτΕ µε συνέπεια την εµπλο-
κή και αναβολή των έργων. Σήµερα, πάνω α-
πό 800 άδειες εγκατάστασης για ηλεκτροπα-
ραγωγή από ΑΠΕ δεν έχουν προχωρήσει. 
Αισιοδοξία βέβαια προσδίδει το γεγονός

ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε το ΥΠΑΝ
έχει υπογράψει σύµβαση για την εκπόνηση
του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, ενώ σηµα-
ντική είναι και η πρόβλεψη µέτρων ολοκλή-
ρωσης του Κτηµατολογίου που ανακοινώθη-
καν στο Ν/Σ του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Η επίλυση των παραπάνω προβληµάτων,

σε συνδυασµό και µε την ύπαρξη ιδιαίτερων
κινήτρων,  θα συµβάλει στην ενίσχυση της
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και θα οδη-
γήσει στην ταχύτερη επίτευξη των περιβαλ-
λοντικών δεσµεύσεων της χώρας µας, που
προβλέπουν ότι σε 5 χρόνια,  το 20,1% της η-
λεκτροπαραγωγής πρέπει να προέρχεται από
ΑΠΕ. Σήµερα το αντίστοιχο ποσοστό είναι µό-
λις στο 10% µε το 7,5% να προέρχεται από µε-
γάλα υδροηλεκτρικά έργα της ∆ΕΗ και το

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÊÁÉ ÄÕÔÉÊÇÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ

Ηµερίδα για τις Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας
ΟΥΡΑΓΟΣ Η ΕΛΛΑ∆Α

Η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, της ηλιακής και
αιολικής ενέργειας, καθώς και της βιοµάζας,
αποτέλεσαν αντικείµενο της ενδιαφέρουσας
επιστηµονικής ηµερίδας για τις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας, που διοργάνωσε το Τµήµα στα Τρίκαλα και
τη Λάρισα σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και το Σύλλογο Μηχανολόγων Μηχανικών,  υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
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ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÌÁÃÍÇÓÉÁÓ 

Ηµερίδα για την ενέργεια
ΤΟ 2050, ΤΟ 50% ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

• Από την ενέργεια που καταναλώνεται πα-
γκοσµίως 35% είναι από πετρέλαιο, 21,2% από
φυσικό αέριο, 13,5% ανανεώσιµες πηγές ενέργει-
ας, κυρίως ηλιακή και αιολική και η υπόλοιπη
προέρχεται από άνθρακα. 

• Στη διετία 2003-2004 η αύξηση της κατανά-
λωσης ενέργειας παγκοσµίως έφθασε το 4%.
Στην Ελλάδα ήταν µόλις 1,2%. ́Οµως, την τελευ-
ταία δεκαετία η αύξηση κατανάλωσης στην Κίνα
έφθασε το 70,5%. 
Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέα-

τρο του ΤΕΕ, στον Βόλο,  παρουσία φορέων της
πόλης, του ∆ηµάρχου Σηπιάδος ΣΣττααµµάάττηη  ΒΒαακκοούύ-
λλαα,, του αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Βόλου ΠΠααύύλλοουυ  ΜΜααρρκκάάκκηη,,  καθώς και φοι-
τητών. 
Τα στοιχεία που προβλήθηκαν σε παγκόσµιο

επίπεδο αναφέρουν ότι από τον περασµένο
χρόνο παρατηρείται σηµαντική αύξηση κατά 4%
- 5% της ενεργειακής κατανάλωσης, γεγονός
που οφείλεται στην βιοµηχανική ανάπτυξη των
νοτιοανατολικών χωρών της Ασίας και της Ιν-
δίας, µε αποτέλεσµα να υπάρχει διάχυτος προ-
βληµατισµός για το µέλλον, όσον αφορά την εκ-
ποµπή αέριων ρύπων. «Στόχος της ηµερίδας εί-

ναι να αναζητηθούν λύσεις, ώστε να περιοριστεί
η εκποµπή ρύπων σε τοπικό ή και σε πανελλαδι-
κό επίπεδο, όπως µε την προώθηση των εναλ-
λακτικών µορφών ενέργειας, την εξοικονόµησή
της στα κτίρια και στις µεταφορές» δήλωσε η
πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλε-
κτρολόγων Μαγνησίας ΛΛεεµµόόνναα  ΤΤααρργγοοννττζζίίδδοουυ..  
Είναι χαρακτηριστικό πως τη διετία 2003 -

2004 η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας πα-
γκοσµίως έφθασε το 4%, ενώ στην Ελλάδα ήταν
µόλις 1,2%, ενώ την τελευταία δεκαετία η αύξηση
κατανάλωσης στην Κίνα έφθασε το 70,5%. 
Εξάλλου 1,5 δισεκατοµµύριο άνθρωποι στον

πλανήτη επί συνόλου 6,5 δισ. δεν έχουν πρόσβα-
ση στην ενέργεια, οιασδήποτε µορφής. Η αύξηση
της κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφθα-
σε την τελευταία δεκαετία το 12%, στις ΗΠΑ το

Προβληµατισµός από την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης
στον πλανήτη, λόγω της βιοµηχανικής ανάπτυξης, αναπτύχθηκε στη
σηµαντική ηµερίδα µε θέµα «Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη», που
διοργανώθηκε από το ΤΕΕ - Τµήµα Μαγνησίας και το Σύλλογο
Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μαγνησίας. Στην ηµερίδα
συζητήθηκε το ολοένα αυξανόµενο ενεργειακό πρόβληµα, η
εξοικονόµηση ενέργειας και η εύρεση λύσεων για την αειφόρο
ανάπτυξη. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, ότι: 

2,5% από αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, µι-
κρά υδροηλεκτρικά και βιοαέριο. 
Η µη επίτευξη των στόχων µετά το 2010

σηµαίνει για τη χώρα µας και οικονοµικό κό-
στος,  αφού τα πρόστιµα ή η αγορά δικαιώµα-
τος εκποµπής αέριων ρύπων που θα αναγκα-
στεί να καταβάλει αν δεν εναρµονιστεί µε τις
απαιτήσεις της ΕΕ εκτιµάται ότι θα είναι πά-
νω από 120 εκ. ευρώ ετησίως. 
Αντίστοιχα, στα φωτοβολταϊκά συστήµατα η

Ελλάδα παρ’ ότι παρουσιάζει σηµαντικές προ-
ϋποθέσεις για εφαρµογή τους παραµένει µία
από τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες της
Ευρώπης, κατατασσόµενη στην 9η θέση µε τη
Γερµανία και την Ολλανδία στην 1η και 2η θέ-
ση, χωρίς να διαθέτουν µάλιστα και το πλεο-
νέκτηµα του καιρού. 
Τα οφέλη από την προώθηση αυτής της κα-

θαρής µορφής ενέργειας είναι πολλαπλά:
Κάθε κιλοβατώρα, που παράγεται, συνεπάγε-
ται την αποφυγή έκλυσης διοξειδίου του άν-
θρακα στην ατµόσφαιρα αλλά και λιγότερες
εκποµπές άλλων επικίνδυνων ρύπων. Σε ένα
άλλο επίπεδο αξιοποίησης της πλούσιας
στην Ελλάδα ηλιακής ενέργειας πρέπει να
δώσουµε ιδιαίτερη βαρύτητα µε την ύπαρξη
κίνητρων. 
Ο τοµέας που ιδιαίτερα συζητήθηκε και εν-

διαφέρει την Περιφέρειά µας ως αγροτική οι-
κονοµία, είναι αυτός της Βιοµάζας,  που µε
την κατάλληλη επεξεργασία συνεισφέρει σε
όλες τις µορφές ενεργειακής χρήσης: ηλε-
κτρισµό, θερµότητα, µεταφορές. Παρά το εύ-
ρος των διαθέσιµων γεωργικών υπολειµµά-
των για την παραγωγή ενέργειας,  που ανέρ-
χεται σε 7,5 εκατ. τόνους και των δασικών σε
2,7 εκατ. τόνους, η σηµερινή χρήση δεν ξε-
περνά το 0,05% του προσφερόµενου δυναµι-
κού, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Ευρω-
παϊκού Συµβουλίου για τις ΑΠΕ. 
Απαιτείται άµεση πρωτοβουλία από όλους

τους αρµόδιους φορείς για να µπορέσουµε
να ανταποκριθούµε και στον τοµέα αυτό στις
απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 30/2003
και µέχρι το τέλος του 2010 το 5,75% της βεν-
ζίνης και του πετρελαίου κίνησης να προέρ-
χεται από βιοκαύσιµα, όταν σήµερα βρισκόµα-
στε στο 0,1%. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών Λάρισας βρίσκεται σε καλή τροχιά ανά-
πτυξης πρωτοβουλιών για την προώθηση
καλλιέργειας των ενεργειακών φυτών. 
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κε 5%. 
Χαιρετισµό στην ηµερίδα απηύθυνε ο διε-

θνούς φήµης καθηγητής και σύµβουλος της ∆ιε-
θνούς Τράπεζας ΑΑχχ..  ΑΑδδααµµααννττιιάάδδηηςς,, ο οποίος τό-
νισε, µεταξύ άλλων, ότι σε πραγµατικές τιµές το
πετρέλαιο κοστίζει σήµερα όσο και στα τέλη της
δεκαετίας του ’70. 
Το 85% των αναγκών της ανθρωπότητας σε ε-

νέργεια καλύπτεται από τα ορυκτά καύσιµα, ενώ
ο άνθρακας είναι το κύριο ορυκτό παραγωγής
ηλεκτρισµού, επισήµανε µεταξύ άλλων στην ει-
σήγησή του ο ΑΑ..  ΝΝιικκόόλλααοοςς,, από το Τµήµα Μηχα-
νολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας.

ΧΧρρεειιάάζζεεττααιι  ααννααθθεεώώρρηησσηη  σσττρρααττηηγγιικκήήςς

«Είναι απαραίτητο να αναθεωρήσουµε τη
στρατηγική ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργει-
ας και εποµένως στις ανανεώσιµες πηγές ενέρ-
γειας. Πρέπει να προχωρήσουµε µε γρηγορότε-
ρους ρυθµούς και ν’ αποφύγουµε τα λάθη των α-
ντικινήτρων των θεσµικών πλαισίων µέχρι τώρα,
αλλά και τα τραγικά λάθη που κάναµε πριν δύο
δεκαετίες, όπως, π.χ., µε την αιολική ενέργεια»
επισήµανε ο συντονιστής της Μόνιµης Επιτρο-
πής Ενέργειας του ΤΕΕ ΚΚ..  ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς..  

«Η Ελλάδα και η ∆ανία βρίσκονταν στα ίδια ε-
πίπεδα στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και
σήµερα η ∆ανία είναι πρωτοπόρος στην αιολική
ενέργεια και εµείς είµαστε πίσω κι ας έχουµε
καλύτερα πεδία στην αιολική ενέργεια» πρό-
σθεσε ο κ. Αλεξόπουλος. 
Από την ενέργεια που καταναλώνεται παγκο-

σµίως 35% προέρχεται από πετρέλαιο, 21,2% α-
πό φυσικό αέριο, 13,5% από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, κυρίως ηλιακή και αιολική και η υπό-
λοιπη προέρχεται από άνθρακα. 
Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, το κυριό-

τερο πρόβληµα είναι η αύξηση των αερίων θερ-
µοκηπίου λόγω της αύξησης των συγκεντρώσε-
ων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα α-
πό τη χρήση του πετρελαίου τα τελευταία 150
χρόνια και από 280 ppm φθάσαµε στα 380 ppm. 
Με βάση τα διεθνή δεδοµένα, το 2050 το 50%

των αναγκών σε ενέργεια θα καλύπτονται από
ανανεώσιµες πηγές, τον ήλιο, τον άνεµο, το νερό
και το υδρογόνο. 
Στη συµφωνία Ελλάδας - Ιταλίας για διασύν-

δεση των αγωγών φυσικού αερίου µεταξύ των
δύο χωρών και στις προοπτικές που ανοίγονται
µε την έλευση και του ιρανικού αερίου, αναφέρ-
θηκε µεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Πανελληνί-
ου Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων ΣΣ..
∆∆ιιααµµααννττίίδδηηςς..  
Τέλος, στη σηµασία δηµιουργίας εµπορευµα-

τικού κέντρου για το πολεοδοµικό συγκρότηµα
Βόλου σε συνδυασµό µε τις µεταφορές οδικές,
σιδηροδροµικές, θαλάσσιες και αεροπορικές και
στην εξοικονόµηση ενέργειας που µπορεί να
προκύψει απ’ αυτό, αναφέρθηκε ο ΑΑ..  ΖΖηηλλιιαασσκκόό-
πποουυλλοοςς,,  από το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 

«Πρόκειται για µεταφόρτωση που µειώνει την
κίνηση και την επιβάρυνση εντός του πολεοδο-
µικού ιστού, µε αποτέλεσµα να µην παρατηρεί-
ται το φαινόµενο κάθε φορτηγό και φορτηγάκι
να ξεφορτώνει στην πόλη. Αυτό σηµαίνει εξοικο-
νόµηση καυσίµων και µείωση του κυκλοφορια-
κού φόρτου στην πόλη» επισήµανε ο κ. Ζηλια-
σκόπουλος. 
Ο οµιλητής αναφερόµενος στο σιδηρόδροµο

στην Ελλάδα, τόνισε ότι «δεν είναι ιδιαίτερα α-
ποτελεσµατικός έτσι όπως είναι σήµερα δοµη-
µένος για εµπορευµατικά φορτία». 

ΤΤαα  ααπποοθθέέµµαατταα  εεππααρρκκοούύνν  
γγιιαα  3300  --  4400  χχρρόόννιιαα

Όπως επισήµανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος
του ΤΕΕ Μαγνησίας κ. ΣΣωωκκρράάττηηςς  ΑΑννααγγννώώσσττοουυ
στο χαιρετισµό του, «για το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο υπολογίζεται ότι τα αποθέµατα ε-
παρκούν για 30 - 40 χρόνια ακόµη, ανεξαρτήτως
αν οι εκτιµήσεις είναι σωστές -και το τονίζω αυ-
τό διότι πριν από 30 χρόνια υπολογιζόταν µε τις
τότε εκτιµώµενες καταναλώσεις ότι το πετρέ-
λαιο θα εξαντλείτο το 2015. 
Ακόµη όµως και καινούρια αποθέµατα να

βρεθούν ίσως παρατείνουν την επάρκειά τους
για λίγα χρόνια ακόµη, τί θα γίνει µετά;». 
Η ηµερίδα ανέδειξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται

πίσω σε σχέση µε άλλες χώρες, όσον αφορά τη
θέσπιση κινήτρων για την προώθηση ενέργειας.
Όπως επισηµαίνει ο επίκουρος καθηγητής Μη-
χανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας Παν. Θεσ-
σαλίας ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΑΑννδδρρίίττσσοοςς «η Γερµανία είναι
παγκόσµια πρώτη στην αιολική ενέργεια, η Ια-
πωνία στις φωτοβολταϊκές στέγες, η ∆ανία πα-
ράγει το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας από τις
ανεµογεννήτριες, η Αυστρία και η Σουηδία έχουν
προχωρήσει στη βιοµάζα, εµείς είµαστε πίσω, αν
και υπάρχουν κάποια βήµατα για ενεργειακές
καλλιέργειες». Ταυτόχρονα, ο ίδιος επισηµαίνει
ότι «χρειαζόµαστε τη βούληση του κράτους για
τη θέσπιση ισχυρών κινήτρων για την προώθη-
ση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας», προ-
σθέτοντας ότι «η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες
να προχωρήσει σε τέτοιου είδους ενέργειες». 
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας

του ΤΕΕ και αναπληρωτής καθηγητής στο Τµήµα
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Παν.
Πάτρας ∆∆ηηµµοοσσθθέέννηηςς  ΑΑγγοορρήήςς  στην οµιλία του

τόνισε ότι οι εναλλακτικές µορφές ενέργειας

συµβάλλουν στη µείωση της ενεργειακών εισα-

γωγών από άλλες χώρες, δηλαδή οι χώρες να

είναι αυτάρκεις µε δικές τους πηγές εναλλακτι-

κής ενέργειας. Μάλιστα επισήµανε ότι η ΕΕ είναι

50% συνολικά εξαρτηµένη από άλλες χώρες και

το 2030 θα φτάσει στο 70%. Σύµφωνα πάντα µε

τον ίδιο οι εναλλακτικές µορφές ενέργειας δη-

µιουργούν νέες θέσεις εργασίας, καθώς αν δη-

µιουργηθεί βιοµηχανία κατασκευής αιολικών µη-

χανών, εξοπλισµού κτλ. θα ανοίξει η αγορά ερ-

γασίας. 

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Επιτροπής Ε-

νέργειας Κ. Αλεξόπουλο, η αειφορία είναι το µό-

νο που θα µας επιτρέψει να αναπτυχθούµε σω-

στά γιατί αλλιώς κινδυνεύει ο πλανήτης. Πρέπει

η ενέργεια, η αειφορία, η προστασία του περι-

βάλλοντος και το Πρωτόκολλο του Κιότο να

συνδυαστούν για να επιτύχουµε την επιβίωσή

µας στο παγκόσµιο κλίµα που επικρατεί και να

αναπτυχθούµε στα πλαίσια της ΕΕ, αν και δεν εί-

ναι εύκολο, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από

πολλές πλευρές, επισήµανε ο κ. Κ. Αλεξόπουλος. 

Μεταξύ άλλων µίλησαν στην ηµερίδα ο πρόε-

δρος της ΠΣ∆ΜΗ ΣΣ..  ∆∆ιιααµµααννττίίδδηηςς  για την αποδο-

τική διαχείριση ενέργειας, ο ΑΑ..  ΖΖηηλλιιαασσκκόόπποουυλλοοςς

από το Τµήµα Μηχανολόγων - Μηχανικών Βιοµη-

χανίας του Παν. Θεσσαλίας για τις συνδυασµέ-

νες µεταφορές στο πολεοδοµικό συγκρότηµα

Βόλου, για την εκµετάλλευση αβαθούς γεωθερ-

µίας για κλιµατισµό κτιρίων οι ΚΚυυρριιάάκκηηςς-ΜΜιιχχόό-

πποουυλλοοςς  από το Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευ-

ών ∆ιεργασιών του Τµήµατος Μηχανολόγων Μη-

χανικών ΑΠΘ, για την εξοικονόµηση ενέργειας

στα κτίρια ο µηχανολόγος µηχανικός ΓΓ..  ΜΜααρρκκοο-

γγιιααννννάάκκηηςς..  Όπως επίσης ο αντιπρόεδρος της

ΠΣ∆ΜΗ ΑΑ..  ΕΕυυθθυυµµιιάάδδηηςς  για την Νέα Ευρωπαϊκή

Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτι-

ρίων, οι ΤΤσσιιλλιιγγκκρρίίδδηηςς  -  ΜΜααρρττιιννόόπποουυλλοοςς από το

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών ∆ιεργασιών

του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

για τα 30 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα των η-

λιακών θερµικών συστηµάτων. 

Για τη συµβολή της ∆ΕΠΑ µίλησε ο ΚΚ..  ΜΜααρροούύ-

λληηςς  διευθυντής δραστηριότητας µεταφοράς

ΕΣΜ φυσικού αερίου ∆ΕΠΑ ΑΕ, για τη στρατηγι-

κή της ∆ΕΗ µίλησε ο δρ. ∆∆..  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ

∆ιευθυντής Στρατηγικής και Προγραµµατισµού

της ∆ΕΗ και, τέλος, ο προϊστάµενος της ∆ΕΜΕ-

ΚΑΒ ΓΓ..  ΓΓκκάάγγκκααςς για τη συµπαραγωγή στα θερ-

µοκήπια. 
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ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 

Σ την ηµερίδα επιδιώχθηκε η γνωριµία τωνµετεχόντων µε το υλικό, µε τους τρόπους
παραγωγής µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτή-
µατα εκάστου, τις µηχανικές του ιδιότητες,  την
ολκιµότητα και τη συγκολλησιµότητα, τους τρό-
πους και τις προϋποθέσεις συγκολλήσεως, τους
κινδύνους διάβρωσης και τους τρόπους προστα-
σίας του. Επίσης παρουσιάστηκαν τα στοιχεία
«αναγνώρισης» της χώρας και της µονάδας πα-
ραγωγής και της κατηγορίας του χάλυβα, καθώς
και των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της επι-
φανείας των νευροχαλύβων, ώστε να εξασφαλί-
ζεται η επιθυµητή πρόσφυση - σύνδεση µε το
σκυρόδεµα. Έγινε αναφορά στα ισχύοντα σήµε-
ρα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τον Κανονισµό Τεχνο-
λογίας Χαλύβων (ΚΤΧ - 2000), ενηµέρωση στις
κατευθύνσεις του υπό έγκριση προτύπου ΕΛΟΤ
1421 και του νέου υπό διαµόρφωση Κανονισµού
Τεχνολογίας Χαλύβων. 
Έγινε παρουσίαση των νέων κατηγοριών έκ-

θεσης στο περιβάλλον (class of exposure) µε τις
οποίες θα γίνεται ο χαρακτηρισµός και η πα-
ραγγελία του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το
νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Σκυρόδεµα: ΕΛΙΤ
ΕΝ 206-1 
Το Πρότυπο έχει την τελική του µορφή από

τις 1/7/2004 και σχεδιάζεται η εφαρµογή του στη
χώρα µας το 2006-2007, µόλις εκδοθεί η Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Ανά-
πτυξης και ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Το Πρότυπο κάνει επίσης αναφορά στα νέα

Ευρωπαϊκά Πρότυπα για Αδρανή: ΕΛΟΤ ΕΝ 12620
ΚΑΙ Πρόσθετα: ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 και για τα οποία
υπάρχει ήδη υποχρεωτική απαίτηση Σήµανσης
(Ε. mark). 
Μία από τις πιο σηµαντικές αλλαγές για το

σκυρόδεµα των Τεχνικών ́Εργων είναι ότι συνή-

θως στην Ηπειρωτική Ελλάδα θα ισχύουν οι α-
παιτήσεις των κατηγοριών ́Εκθεσης: ΧC3 ή/και
ΧC4 µε ελάχιστη κατηγορία αντοχής σκυροδέ-
µατος το C25/30, ελάχιστο βάθος επικάλυψης ο-
πλισµού τα 35 mm, λόγο Ν/Τ = 0,50 - 0,55 και 300
kg τσιµέντο στο κ.µ. 
Στο παραθαλάσσιο σκυρόδεµα (1 km από πα-

ραλία), ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο:
330 kg/κ.µ. και κατηγορία: C25/30 ή και ανώτερη.
Στην ηµερίδα,  η ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΑΕ παρουσίασε το

Ολοκληρωµένο Σύστηµα Οπλισµού SD, που α-
ποτελείται από χάλυβα οπλισµού SD κατηγο-
ρίας C, υψηλής ολκιµότητας όπως αυτός προ-
διαγράφεται και από το νέο υπό έκδοση πρότυ-
πο ΕΛΟΤ 1421, σε µορφή ράβδων και ρόλων κα-
θώς και ειδικά µήκη ράβδων. Περιλαµβάνει επί-
σης πλέγµατα υποστυλωµάτων, ειδικά πλέγµατα
SΙDΕFΙΤ, δοµικά πλέγµατα και το νέο πρωτοπο-
ριακό της προϊόν, το SΙDΕFΟR, το οποίο είναι έ-

τοιµος κλωβός εγκαρσίου οπλισµού για κρίσιµα
δοµικά στοιχεία, όπως υποστυλώµατα, δοκούς
και τοιχώµατα. Όπως τονίστηκε,  βασικά πλεονε-
κτήµατά του είναι η εγγυηµένη ποιότητα λόγω
πλήρους βιοµηχανικής παραγωγής και τα γεω-
µετρικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν όλες
τις απαιτήσεις των σύγχρονων αντισεισµικών
κανονισµών. 
Η συνολική παραγωγική δυναµικότητα της ΣΙ-

∆ΕΝΟΡ ΑΕ (µέσω των Εργοστασίων που διαθέ-
τει στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία) υπερβαίνει
τους 2.700.000 τόνους ετησίως. 
Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση των προϊό-

ντων της «Χαλυβουργίας Θεσσαλίας» και της
«Ελληνικής Χαλυβουργίας» από τον ΓΓιιάάννννηη  ΣΣιι-
οούύλλαα..  
Χορηγοί της ηµερίδας ήταν οι εταιρείες: 

Με έδρα την Αθήνα: «ΣΙ∆ΕΝΟΡ Βιοµηχανία  Κα-
τεργασίας Σιδήρου Α.Ε.»  - «Χαλυβουργία Θεσ-
σαλίας»  - «Ελληνική Χαλυβουργία»  - «Ένωση
Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδος»  - «SΙΝΤΕCΝΟ -
SΙΝΜΑSΤ Ελλάς ΑΒΕΤΕ».
Εταιρείες από τους Νοµούς Καβάλας και ∆ρά-
µας: «Βουγιουκλή Α.Ε.» - «Κωνσταντινίδης Λατο-
µείο - Σκυρόδεµα - Ασφαλτικά» - «ΗΙΩΝ Μπε-
τόν» - «ΑΤΛΑΣ Μπετόν» - «ΕΧΒRΕSS Βeton» -
«Σάββας Πασχαλίδης» - «Αφοί Πασχαλίδη» 

«Τεχνολογία σκυροδέµατος και δοµικών χαλύβων» ήταν το θέµα της
ηµερίδας του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας, που
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία, στην Καβάλα, στην αίθουσα του
ξενοδοχείου «Lucy».  Η ηµερίδα άρχισε µε το χαιρετισµό του
Αντιπροέδρου του Τµήµατος  Μιχάλη Παπαδόπουλου και συνεχίστηκε
µε την ανάγνωση του χαιρετισµού του Προέδρου  Κωνσταντίνου
Αντωνιάδη  από τον Γενικό Γραµµατέα του Τµήµατος  Ηλία Τσαούση. 

Τεχνολογία σκυροδέµατος και δοµικών χαλύβων

Π ραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία,  στην αί-
θουσα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης,  η  Η-

µερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ - Τµήµα Ανατο-
λικής Μακεδονίας µε θέµα: «Ο νέος Νόµος
3316/2005 για την ανάθεση και εκτέλεση δη-
µοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών». 
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του

ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας Κων-
σταντίνος Αντωνιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε
στη δραστηριότητα της Οµάδας Εργασίας του
Τµήµατος που επιµελήθηκε τις προτάσεις για
το σχέδιο Νόµου που αφορούσε τις µελέτες
∆ηµοσίου και επισήµανε ότι «συµµετείχαµε
σε όλες τις συσκέψεις που έγιναν στην Αθήνα

για τη συζήτηση και τη βελτίωση του υπάρχο-
ντος Νόµου». 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Παναγιώτης

Χασάπης, Νοµικό Μέλος των Νοµοπαρασκευα-
στικών Επιτροπών για την αντικατάσταση του Ν.
716/77 και ανέλυσε άρθρο προς άρθρο τον νέο
Νόµο και τόνισε τα σηµαντικότερα. 
Ο δεύτερος εισηγητής Νικόλαος  Ταχιάος,

Μέλος της ∆.Ε. του ΤΕΕ, ανέλυσε το τεχνικό µέ-
ρος του Νόµου, ενηµέρωσε για τις ιδιαιτερότη-
τες και δυσκολίες που συναντούν οι τεχνικές υ-
πηρεσίες και οι µηχανικοί και απάντησε σε ερω-
τήσεις. 
Στο τέλος, έγινε συζήτηση µε το κοινό που

παρακολούθησε την Ηµερίδα. 

Ο νέος Νόµος 3316/2005 
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Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα
των αποφοίτων του Τµήµατος
Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργει-
ακών Πόρων του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Μακεδονίας, καθώς και ο 
προγραµµατισµός κοινών 
επιστηµονικών δράσεων µε το
ΤΕΕ - Τ∆Μ, συζητήθηκαν κατά τη
διάρκεια συνάντησης της ∆.Ε. του
ΤΕΕ  - Τ∆Μ µε το Σύλλογο Φοιτη-
τών του Τµήµατος Μηχανικών
∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μα-
κεδονίας και αντιπροσωπείας κα-
θηγητών του Τµήµατος στην Κο-
ζάνη. 

Σ την συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε σταγραφεία του ΤΕΕ στην Κοζάνη συµµετείχαν
από τη ∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ ο Πρόεδρός της Νικό-
λαος  Κοϊµτσίδης,  η Γενική Γραµµατέας  Ελισά-
βετ  Αµανατίδου,  και τα µέλη της  Αθανάσιος
Κακάλης,    Ρούλα  ∆αβιδοπούλου,    Χάρης  Καλη-
µέρης,    Μιχάλης  Πεχλιβανίδης,    Ευαγγελία
Μπάκαβου, το µέλος της επιτροπής συνεργα-
σίας του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε το Πανεπιστήµιο ∆υτικής
Μακεδονίας Ορέστης  Ρώµας, ο Πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/Τ∆Μ Νικόλαος  Γκά-
σης, το ∆Σ του Συλλόγου Φοιτητών µε επικεφα-
λής τον πρόεδρο του  Πάρι  Βόµβα, καθώς και τα
µέλη ∆ΕΠ (∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό)
του Τµήµατος Αντώνης  Τουρλιδάκης,  Γιώργος
Μαρνέλλος και Θεόδωρος  Θεοδοσίου.  
Ανοίγοντας τη συζήτηση ο Πρόεδρος της ∆.Ε.

του ΤΕΕ/Τ∆Μ Νικόλαος Κοϊµτσίδης αναφέρθηκε

ιδιαίτερα στην προσπάθεια που καταβάλλει το
ΤΕΕ/Τ∆Μ για την καλύτερη δυνατή οργάνωση
και λειτουργία του νεοσύστατου Πανεπιστηµίου
∆υτικής Μακεδονίας,  συνδράµοντας έµπρακτα
στην προσπάθεια της ∆.Ε. του Πανεπιστηµίου, ε-
νώ στάθηκε στην διαρκή κινητοποίηση του
ΤΕΕ/Τ∆Μ στην εξασφάλιση των επαγγελµατι-
κών δικαιωµάτων στους νέους αποφοίτους του
Τµήµατος. Σχετικά αναφέρθηκε στο γενικότερο
προβληµατισµό του ΤΕΕ στο θέµα των επαγ-
γελµατικών δικαιωµάτων και στις διαβεβαιώ-

σεις του Προέδρου του ΤΕΕ  Γιάννη  Αλαβάνου,
ότι το θέµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων
των αποφοίτων του Τµήµατος βρίσκεται κοντά
στην οριστική του επίλυση. 
Όπως επισήµανε χαρακτηριστικά ο Ν. Κοϊµ-

τσίδης,  πρέπει να γίνει σαφής η σχέση του Τε-
χνικού Επιµελητηρίου µε το Πολυτεχνικό Τµήµα
και είναι αυτονόητο, ότι αυτό αποτελεί σύµµαχο
και αρωγό κάθε προσπάθειας σχετικά µε τα ε-
παγγελµατικά δικαιώµατα, την ποιότητα σπου-
δών και την ερευνητική δραστηριότητα. 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου των φοιτητών

Πάρις Βόµβας ζήτησε τόσο τη στήριξη του
ΤΕΕ/Τ∆Μ σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο θέ-
µα της κατοχύρωσης των επαγγελµατικών δι-
καιωµάτων, όσο και την ενδυνάµωση της συνερ-
γασίας µεταξύ των δύο µερών. 
Τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος Μηχανικών ∆ια-

χείρισης Ενεργειακών Πόρων ενηµέρωσαν από
την πλευρά τους τη ∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ σχετικά
µε τις εξελίξεις που αφορούν το Τµήµα και τις ε-
νέργειες που γίνονται για µετονοµασία του Τµή-
µατος, σε τµήµα «Μηχανολόγων Μηχανικών Ε-
νέργειας» που συνεπάγεται την ένταξή τους
στον κλάδο των µηχανολόγων και κατ΄ ουσίαν
διασφαλίζει πλήρη επαγγελµατικά δικαιώµατα
στους αποφοίτους. 
Όλες οι πλευρές συµφώνησαν στον κοινό

στόχο για τη µετονοµασία του Τµήµατος σε

ΟΠρόεδρος του ΤΕΕ/Τ∆Μ Ν.  Κοϊµτσίδης απέ-
στειλε προς τον Πρόεδρο της Ένωσης Α-

γροτικών Συνεταιρισµών Αµυνταίου  Γιαννιτσό-
πουλο Γεώργιο το ακόλουθο έγγραφο:
Ο Ηλίας  Κυρατσούς, ∆ιπλωµατούχος Χηµι-

κός Μηχανικός υπάλληλος της ΕΑΣ Αµυνταίου,
µε το από 15/11/2005 έγγραφό του (αριθµ. πρωτ.
ΤΕΕ/Τ∆Μ 1868/17-11-2005) µας πληροφόρησε τα
ακόλουθα: 
Προσλήφθηκε στην ΕΑΣ Αµυνταίου το 1986 µε

απόφαση του ∆.Σ. της ΕΑΣ για το οινοποιείο της
ΕΑΣ ως Χηµικός Μηχανικός µε ειδικότητα Οινο-
λόγου,  κάτι που αναφέρεται και στην ατοµική

σύµβαση Εργασίας µε την Ένωση η οποία κατα-
τέθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας. 
Όπως αναφέρει, σήµερα τη θέση του οινολό-

γου κατέχει απόφοιτος ΤΕΙ,  ενώ στις 26-10-
2005 έλαβε έγγραφο που αναφέρει ότι µε από-
φαση του ∆.Σ. τοποθετείται σε άλλο Τµήµα της
Ένωσης µε προϊστάµενο απόφοιτο Μ.Ε. 
Αναφέρει επίσης ότι µετά την έγγραφη άρνη-

σή του,  για λόγους ηθικής και επαγγελµατικής
µείωσης,  να εκτελέσει την παραπάνω απόφαση
η οποία αποτελεί βλαπτική µεταβολή εργασια-
κής σχέσης, έλαβε στις 3-11-2005 εξώδικο και
στις 15-11-2005 έγγραφη κλήση σε απολογία µέ-

Υποβάθµιση µηχανικού

Αντικατάσταση µέλους 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ έ-χοντας υπόψη την από 15-11-2005 παραίτηση
του συναδέλφου Νικόλαου Μπαλοδήµου, Αγρο-
νόµου Τοπογράφου Μηχανικού, από Μέλος της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, αποφάσισε την αντι-

κατάσταση του παραιτηθέντος συναδέλφου Νι-
κόλαου Μπαλοδήµου µε το συνάδελφο Κων-
σταντίνο  Τσουκαλά, Πολιτικό Μηχανικό, που εί-
ναι ο αµέσως επόµενος σε σειρά επιτυχίας υ-
ποψήφιος του ιδίου συνδυασµού µε τον οποίο
είχε εκλεγεί ο συνάδελφος Νικόλαος Μπαλοδή-
µος. 

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα 
των αποφοίτων
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Ηέκθεση αφορούσε την παρουσίαση αρχι-τεκτονικών έργων που σχεδιάστηκαν ή
κατασκευάστηκαν στην Κρήτη την παρελ-
θούσα τριετία και αναδείχθηκε ως γεγονός
πανελληνίου ενδιαφέροντος. Πρωταρχικό
µέληµα των εµπνευστών της έκθεσης ήταν
η προσέγγιση των προβληµάτων διαχείρι-
σης του χώρου µέσα από τη σύγχρονη αρ-
χιτεκτονική πρακτική και σκέψη, θέµα που
ταυτόχρονα κεντρίζει το κοινό ενδιαφέρον. 
Η έκθεση διήρκεσε από τις 11 έως 20 Νο-

εµβρίου και η τελετή έναρξης πραγµατοποι-
ήθηκε στην αίθουσα «Αρχαίας Αγοράς»
της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Λαµίας. Ως ιδι-
αίτερο γεγονός καταγράφεται η συµµετοχή

του Αντιπροέδρου του Κέντρου Αρχιτεκτονι-
κής Μεσογείου και διακεκριµένου Αρχιτέ-
κτονα ∆ηµήτρη  Αντωνακάκη, ο οποίος κατέ-
θεσε την από κάθε άποψη ολοκληρωµένη
εισήγησή του. 

Αντικατάσταση µέλους 

ΗΑντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΣ µετά την α-πό 27-6-2005/1776 αίτηση παραίτησης του
τακτικού µέλους  Γεωργίου Παπαγγελή,
Αγρ.Τ-Μ. της Νοµαρχιακής Επιτροπής Βοιω-
τίας οµόφωνα αποφάσισε την αντικατάστασή
του µε το αναπληρωµατικό µέλος Στέλιο  Θε-
οδωρόπουλο, Αγρ.Τ-Μ. 

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÓÔÅÑÅÁÓ 

Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενέργειας, ση-

µείωσαν δε ότι πρέπει σε αυτό να συµβάλουν

ενεργά όλοι οι φορείς (Βουλευτές της περιο-

χής, η Αυτοδιοίκηση όλων των βαθµών κλπ.), έ-

τσι ώστε στα µηχανογραφικά δελτία των υπο-

ψηφίων για εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ τον Φε-

βρουάριο του 2006, να αναφέρεται το τµήµα µε

το νέο όνοµά του. 

Για την περαιτέρω ανάπτυξη του Πολυτεχνι-

κών Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μα-

κεδονίας και την καλύτερη δυνατή λειτουργία

τους αποφασίστηκε να προταθεί στη ΓΣ του

Τµήµατος η συµµετοχή του ΤΕΕ/Τ∆Μ ως συµ-

βούλου στην επιτροπή που διαµορφώνει το

πρόγραµµα σπουδών. 

Όσον αφορά τον προγραµµατισµό κοινών ε-

πιστηµονικών δράσεων µε το ΤΕΕ/Τ∆Μ,  συµ-

φωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία µε την κα-

τάρτιση καταλόγου επιστηµονικών θεµάτων για

τα οποία θα δροµολογηθεί η από κοινού δρα-

στηριότητα. 

Πριν τη συνάντηση µε τη ∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ οι

φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο

κτίριο του ΤΕΕ/Τ∆Μ από τον Πρόεδρο της ∆.Ε.

Νικόλαο Κοϊµτσίδη και το µέλος της Αθανάσιο

Κακάλη. 

΄Εκθεση «Κρήτη 2001 - 2004» 

σω δικηγόρου της Ένωσης. Επισηµαίνουµε ότι
πάγια θέση του ΤΕΕ είναι οι θέσεις να καλύπτο-
νται ορθολογικά µε βάση το γνωστικό αντικεί-
µενο κάθε υπαλλήλου, ώστε αφενός να µη δη-
µιουργούνται προβλήµατα δεοντολογίας και εύ-
ρυθµης λειτουργίας στις Υπηρεσίες και αφετέ-
ρου να διασφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακα-

λούµε να εξετάσετε το θέµα, να προβείτε στις
απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση του
κ. Ηλία Κυρατσού σε θέση ανάλογη των τυπι-
κών και ουσιαστικών του προσόντων και να µας
ενηµερώσετε σχετικά. 

Με πρωτοβουλία του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς και του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και σε συνεργασία µε το Κέντρο
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, διοργανώθηκε έκθεση στα πλαίσια της
3ης Τrienalle Αρχιτεκτονικής «Κρήτη 2001 - 2004».




