Ο ΦΠΑ στις οικοδοµές
Η επιβολή του ΦΠΑ στα ακίνητα από 1.1.2006 απασχόλησε τα
Περιφερειακά Τµήµατα του ΤΕΕ, τα οποία κατέθεσαν τις προτάσεις
τους µε στόχο να βελτιωθεί η σηµερινή χαοτική και όχι µόνον
κατάσταση που επικρατεί στους Μηχανικούς, στους ιδιοκτήτες
ακινήτων και στις Πολεοδοµίες. Το ΤΕΕ - Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας
προτείνει να συνδεθεί το µέτρο µε την υπογραφή του εργολαβικού
συµβολαίου, έτσι ώστε να ανακτήσει η αγορά έναν οµαλό ρυθµό
λειτουργίας, ενώ το ΤΕΕ - Τµήµα Ανατολικής Κρήτης θεωρεί ότι η
περίοδος κατάθεσης µελετών για τις οικοδοµές, στις οποίες δεν θα
εφαρµοστεί το µέτρο, µπορεί να επεκταθεί µέχρι 15 Ιανουαρίου 2006.
Παραθέτουµε τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις.
o ΤΕΕ/ΤΚΜ, προκειµένου να εκτονωθεί η χαοτι-

Τκή κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στην α-

γορά ακινήτων, προτείνει την αποσύνδεση του
ΦΠΑ στις νεόδµητες οικοδοµές από την έκδοση
της οικοδοµικής άδειας και την επιβολή του συγκεκριµένου φόρου, στο χρόνο υπογραφής του
εργολαβικού συµβολαίου.
Το θέµα εξετάστηκε εκτενώς από τη ∆ιοικούσα
Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, λόγω της ασφυκτικής κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί στην αγορά ακινήτων, καθώς οικοπεδούχοι, µηχανικοί και εργολάβοι, πιέζουν προκειµένου να προλάβουν την έκδοση αδειών πριν την 1η Ιανουαρίου 2006, οπότε
και ο ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα δηλώσεις
των αρµοδίων υπουργών, θα επιβληθεί στις νεόδµητες οικοδοµές.
Η κατάσταση που σήµερα παρατηρείται, επιτάθηκε από την ανακολουθία και τις αοριστίες στις
δηλώσεις των αρµοδίων, καθ’ όλο το προηγούµενο διάστηµα, σε ό,τι αφορά το χρόνο και τον τρόπο της επιβολής του ΦΠΑ, αλλά και την αύξηση
των αντικειµενικών αξιών.
Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσµα:
• Η αγορά ακινήτων υπερδιογκώθηκε µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τη χρηµατοδότηση των έργων, τις τιµές γης και οικοδοµών αλλά και την
κάµψη που αναµφίβολα θα ακολουθήσει.
• Οι Πολεοδοµίες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους ενδιαφεροµένους, µε αποτέλεσµα να
γίνονται οι αποδέκτες των παραπόνων και των
πιέσεων του κοινού, αν και δεν ευθύνονται για την
κατάσταση που δηµιουργείται, καθώς δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις εξυπηρέτησης υπερδιπλάσιου φόρτου εργασίας.
•Οι πολίτες καταλήγουν να υφίστανται άνιση
µεταχείριση, καθώς ο χρόνος έκδοσης µίας άδειας, είναι πολύ µικρότερος σε περιοχές µε µικρότερη οικοδοµική δραστηριότητα, απ’ ό,τι στα µεγάλα αστικά κέντρα.

•Τέλος, η έλλειψη από την πλευρά της κυβέρνησης µίας πιο ευέλικτης τακτικής, σίγουρα δεν
θα εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την είσπραξη των ζητούµενων εσόδων αφού

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ
σε λίγους µήνες έχουν παραχθεί ακίνητα για τα
επόµενα χρόνια χωρίς να εισπραχθεί κανένας
φόρος.
Η ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ διαπιστώνει ότι µε την πολιτική που ακολουθήθηκε µέχρι σήµερα, πλήττεται καίρια η οικοδοµή, ένας από τους σταθερότερους τοµείς της εθνικής οικονοµίας. Η αντιπαροχή, που επί δεκαετίες στήριξε την ανοικοδόµηση
της χώρας, έστω µε τα όποια προβλήµατα, πλήττεται άµεσα δίχως να έχει εξευρεθεί ένα διαφορετικό σύστηµα που θα απαντά στις ανάγκες των
πολιτών για κατοικία και επαγγελµατική στέγη.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η ∆.Ε.
του ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει στην ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών να µην εµµείνει στη σύνδεση
του ΦΠΑ µε την έκδοση της οικοδοµικής άδειας,
αλλά να συνδέσει το µέτρο µε την υπογραφή του
εργολαβικού συµβολαίου, έτσι ώστε να ανακτήσει
η αγορά έναν οµαλό ρυθµό λειτουργίας και να εξασφαλιστούν µεγαλύτερα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισµό.

Βελτίωση λειτουργίας των Πολεοδοµιών
ο ΤΕΕ - Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας µετά

Ττην αποστολή στον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε των

θέσεων - παρατηρήσεων επί του νοµοσχεδίου
για τις οικοδοµικές άδειες, απευθύνθηκε εκ νέου στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και έθεσε υπόψη του τις πρωτοβουλίες του για τη βελτίωση της λειτουργίας
των Πολεοδοµιών.
Στο έγγραφο του Τµήµατος τονίζονται µεταξύ
άλλων τα εξής:
Ξεκινώντας από τη βασική κατηγοριοποίηση
των προβληµάτων των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών
σε δύο ενότητες: α) προβλήµατα διαχείρισης και
β) προβλήµατα ερµηνείας του θεσµικού πλαισίου,
οι προτάσεις που επεξεργάστηκε και -στο µέτρο
των δυνατοτήτων του- υλοποίησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ αφορούσαν:
1. Την ανάπτυξη, εκπόνηση, εγκατάσταση και
χρηµατοδότηση ενός πλέγµατος µηχανογραφικών εφαρµογών για την καταγραφή, διαχείριση
και παρακολούθηση όλων των σταδίων ελέγχου
οικοδοµικής αδείας, καθώς και τη διαχείριση των
θεµάτων αυθαιρέτων κατασκευών, λογισµικές εφαρµογές που θα έχουν ως κοινή επικοινωνιακή
πλατφόρµα το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
2. Συγκεκριµένες οργανωτικές αλλαγές στην
οργανωτική δοµή των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών
για την βέλτιστη αξιοποίηση των ανωτέρω εργαλείων.
3. Τη δηµιουργία µιας ευέλικτης και εύχρηστης
βάσης δεδοµένων µε πλήρη δενδρική ανάπτυξη
για όλη την πολεοδοµική και χωροταξική νοµοθεσία και πληροφορία.

Οι δύο πρώτες προτάσεις υλοποιήθηκαν πιλοτικά στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Θεσσαλονίκης
η οποία αποτελεί τη µεγαλύτερη Πολεοδοµία της
χώρας, µε την εγκατάσταση και λειτουργία λογισµικής εφαρµογής στην Πολεοδοµία Θεσσαλονίκης, για τη διαχείριση των φακέλων των Οικοδοµικών Αδειών και το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο.
Η υλοποίηση της τρίτης πρότασης προχώρησε
µέχρι του σηµείου σύνταξης ολοκληρωµένης
πρότασης και των τεχνικών δελτίων για την ένταξη του έργου στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Τόσο το ΥΠΕΧΩ∆Ε όσο και το υπουργείο Εσωτερικών εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για
την υιοθέτηση του έργου.
Στη συνέχεια, το Τµήµα µας ανέλαβε να συντάξει τις ∆ιακηρύξεις για τα έργα:
- Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων - Πολεοδοµική Νοµοθεσία
- Ηλεκτρονική Πολεοδοµία - Σύστηµα Ηλεκτρο-
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περιφερειακά τµήµατα

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

περιφερειακά τµήµατα

νικής Παρακολούθησης και Αυτόµατης ∆ιαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών
τις οποίες και παρέδωσε εντός των προθεσµιών της υπογραφείσας σύµβασης. Λόγω του όρου περί εµπιστευτικότητας, επισυνάπτεται η σύµ-

βαση όπου υπάρχει σύντοµη περιγραφή του έργου.
Πιστεύουµε ότι εάν είχε προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση των προτάσεών µας, στο χρόνο
που µεσολάβησε από την παρουσίασή τους µέχρι
τώρα, θα είχαν λυθεί τα βασικά και µεγαλύτερα

προβλήµατα καλής λειτουργίας των Πολεοδοµικών γραφείων.
Ωστόσο, επειδή οι προτάσεις του Τµήµατος παραµένουν σύγχρονες και -µε ελάχιστη επικαιροποίηση- άµεσα υλοποιήσιµες, παρακαλούµε να τις
λάβετε σοβαρά υπόψη σας.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Παντεχνική πανελλαδική αποχή
στερα από την απόφαση της ∆.Ε. του ΤΕΕ να

Ύ κηρύξει παντεχνική πανελλαδική αποχή στις

15 ∆εκεµβρίου 2005 ενόψει της συζήτησης στη
Βουλή για τον προϋπολογισµό του 2006, η ∆.Ε.
του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας στη
συνεδρίαση της 5.12.2005 απεφάσισε να συµπαραταχθεί στην απόφαση της ∆.Ε. του ΤΕΕ να στηρίξει
µε όλες του τις δυνάµεις τις πρωτοβουλίες της
και να καλέσει όλους τους µηχανικούς του Τµήµα-

τος να συµµετάσχουν στην αποχή.
Όπως αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στο ψήφισµα,
ο κλάδος των µηχανικών την τελευταία 20ετία υφίσταται µια σταθερή και σταδιακή υποβάθµιση
και ευρίσκεται αντιµέτωπος µε σωρεία προβληµάτων. Ειδικότερα τον τεχνικό κόσµο την περίοδο
αυτή απασχολούν εργασιακά, θεσµικά και υπαρξιακά προβλήµατα.
Η ανεργία πλήττει κυρίως νέους συναδέλφους,

η µη εξόφληση των χρεών του ελληνικού ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ προς τις µελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις µπορεί να οδηγήσει πολλές
απ’ αυτές σε αφανισµό, η µείωση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων και των συνταξιούχων µηχανικών, τα συσσωρευµένα προβλήµατα που υπάρχουν στον ασφαλιστικό µας φορέα ΤΣΜΕ∆Ε.
∆ιεκδικούµε αποφασιστικό ρόλο, ως τεχνικός
σύµβουλος της πολιτείας, απαιτούµε αξιοπρεπείς αµοιβές, προτείνουµε διάλογο µε την πολιτεία για την επίλυση µιας σειράς από σοβαρά
ζητήµατα.

ΤΕΕ - Ν.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Επίσκεψη σε έργα της Εγνατίας
ο σηµαντικότερο τµήµα της Εγνατίας Οδού, α-

Τπό τεχνικής και επιστηµονικής άποψης επισκέ-

φθηκαν µηχανικοί του Νοµού Καρδίτσας, µε πρωτοβουλία της Ν.Ε. ΤΕΕ Καρδίτσας και της Προέδρου Ζησοπούλου Ελένης.
Η επίσκεψη περιελάµβανε το τµήµα από Ανισόπεδο κόµβο Περιστερίου -Ανισόπεδο κόµβο
Μετσόβου, παράκαµψη Κατάρας, µέχρι Ανισόπεδο
Κόµβο Παναγιάς, συνολικού µήκους 24 χιλ. σε εργοτάξια εν εξελίξει αλλά και περαιωµένα έργα.
Τη φροντίδα της ολοκληρωµένης και επιστηµονικής ενηµέρωσης επί των έργων, είχε ο κ. Παναγιώτης Μαντζιάρας, πολιτικός µηχανικός, Σύµβουλος «Εγνατίας Α.Ε.» οποίος µε µεγάλη προθυµία προσέφερε τις υπηρεσίες του.
Το τµήµα αυτό της Εγνατίας Οδού συγκεντρώνει τις µεγαλύτερες τεχνικές δυσκολίες λόγω γεωτεχνικών προβληµάτων (ενεργοποίηση παλαιών
κατολισθήσεων, νέες κατολισθήσεις, υπόγεια ύδατα, κίνδυνος αποσταθεροποίησης πρανών κλπ.).
Η διαδροµή περιελάµβανε 8 µεγάλες σήραγγες περαιωµένες συνολικού µήκους 10,5 χιλ., 3
γέφυρες, τον Ανισόπεδο κόµβο Μετσόβου, ύψους
οπλισµένου επιχώµατος 55 µ.
Συνολικά, η Εγνατία Οδός στην Ήπειρο, εκτείνεται από την Ηγουµενίτσα του Νοµού Θεσπρωτίας έως την Παναγιά και έχει µήκος 123
χιλ. Κατασκευάζεται µε διατοµή κλειστού αυτοκινητόδροµου. Περιλαµβάνει 35 σήραγγες µήκους 53 χιλ. (ανηγµένα σε µονό κλάδο) και 9
χιλ. δίδυµες γέφυρες (ή 17 χιλ. ανηγµένα σε µο-
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νό κλάδο). Μεταξύ των γεφυρών σηµαντικότερες του
Αράχθου µήκους 1.000 µ. (
υπό κατασκευή) και του Μετσοβίτικου και Βοτονοσίου
τις οποίες επισκεφθήκαµε.

Κοινή σύσκεψη µε ενώσεις του τεχνικού κλάδου
ετά από πρόσκληση της Προέδρου της Ν.Ε.

Μτου ΤΕΕ Καρδίτσας Ζησοπούλου Ελένης, πα-

ρεβρέθηκαν σε κοινή σύσκεψη τα µέλη της Ν.Ε.
και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργοληπτών και
του Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν
τα προβλήµατα που απασχολούν τις παραπάνω επαγγελµατικές ενώσεις.
Κυρίαρχη θέση είχαν τα προβλήµατα του εργοληπτικού κλάδου:
•Το ενιαίο τιµολόγιο ευνοεί κυρίως µεγάλα
έργα. Στο Νοµό µας όµως οι συνθήκες κατασκευής των έργων, καθώς και η σύνθεση των
Εργοληπτικών Εταιρειών διαφέρουν, µε συνέπεια οι ισχύουσες τιµές να οδηγούν σε ελάχιστο ή ανύπαρκτο κέρδος ή ζηµία •Το σύστηµα
∆ηµοπράτησης δίνει δυνατότητα για µεγάλες
εκπτώσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και να περιοριστούν, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούνται δυσµενείς επιπτώσεις για τον

κλάδο •Η µη επικύρωση αποτελεσµάτων των
διαγωνισµών από τον «κύριο» του έργου όταν
η προσφερόµενη έκπτωση είναι µικρή και κρίνεται µη συµφέρουσα •Τα µεγάλα και δυσβάσταχτα ποσά των εγγυήσεων που πρέπει να καταβάλλονται για κάθε έργο.
Από τα ανωτέρω προκύπτει η ανάγκη για:
• Βελτιωτικές επεµβάσεις τόσο στο ενιαίο τιµολόγιο όσο και στο σύστηµα ∆ηµοπράτησης και
των Εγγυήσεων.
Από τους εκπροσώπους των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών έγινε αναφορά στον νεοσυσταθέντα νόµο περί µελετών Ν. 3316/05.
Αναφέρθηκε ότι ο Νόµος αυτός έχει τέτοιες απαιτήσεις οργάνωσης και στελέχωσης και τέτοιο
κόστος για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς που
δυσχεραίνουν την πρόσβαση στις µελέτες των µικρών µελετητικών γραφείων τα οποία δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον στο Νοµό.
Αποφασίστηκε η σύσκεψη να επαναληφθεί.

περιφερειακά τµήµατα

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

∆ιεθνές Συνέδριο για τους σεισµούς
πιστηµονικό συνέδριο µε διεθνή χαρακτήρα θα

Επραγµατοποιηθεί στο Βόλο, στο διάστηµα µε-

ταξύ 12 και 14 Μαίου 2006, κατόπιν πρωτοβουλίας
του ∆ηµοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκµηρίωσης
Βόλου.
Το συνέδριο, που διοργανώνεται µε αφορµή τη
συµπλήρωση µισού αιώνα από τους καταστρεπτικούς σεισµούς που έπληξαν τον Βόλο και την ευρύτερη περιοχή κατά την περίοδο 1954-1957, έχει
ως τίτλο «Πόλεις της Μεσογείου µετά από σεισµούς» και υπότιτλο «Βόλος, Μάιος 2006, πενήντα χρόνια από τους σεισµούς της Θεσσαλίας».
Για την επίτευξη του στόχου, συνεργάζονται
στο οργανωτικό πεδίο, το ΤΕΕ - Τµήµα Νοµού Μαγνησίας, τα Τµήµατα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Ιστορίας Αρχαιολογίας
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, η Εταιρεία Ιστορίας της Πόλης και της
Πολεοδοµίας και το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
Θεσσαλικών Σπουδών.
Την Επιστηµονική και Οργανωτική Επιτροπή του
συνεδρίου, απαρτίζουν οι: Βίλµα Χαστάογλου, καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΑΠΘ, Χριστίνα Αγραντώνη, καθηγήτρια στο Τµήµα ΙΑΚΑ,
του Π.Θ., Ηλίας Μπεριάτος, Καθηγητής Χωροταξικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού στο Π.Θ.,
Μανώλης Μαρµαράς και Αγγελος Σιόλας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, αντίστοιχα της Εταιρείας
Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδοµίας, Βασίλης
Κολώνας, αναπληρωτής καθηγητής στο Τµήµα

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, Αργυρούλα ∆ουλγέρη- Ιντζεσίλογλου,
Προϊσταµένη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου
Θεσσαλικών Σπουδών, Αίγλη ∆ηµόγλου, διευθύντρια του ∆ηµοτικού Κέντρου Ιστορίας Βόλου και
Σωκράτης Αναγνώστου, Πρόεδρος του ΤΕΕ Ν. Μαγνησίας.
Θεµατικό επίκεντρο του υπό κατάρτιση προγράµµατος είναι ουσιαστικά οι επιπτώσεις των
σεισµών ως προς το ύφος και τη µετεξέλιξη των
πόλεων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι οµιλητές, θα καταθέσουν τις εµπειρίες τους σχετικά µε
τη µετασεισµική εξέλιξη των πόλεων, που έχουν
πληγεί από το χτύπηµα του Εγκέλαδου. Μεταξύ
αυτών, εξέχουσα θέση κατέχει βέβαια, η περιοχή
-και δη ο Βόλος- που κυριολεκτικά άλλαξε πρόσωπο µετά τους σεισµούς της περιόδου 1954-1957,

Βόλος, 12 και 14 Μαίου 2006
οι οποίοι αφάνισαν τη «νεοκλασική πόλη-πρότυπο».
Στόχος του συνεδρίου, χρονικό πλαίσιο του οποίου καθορίστηκε ο 20ός αιώνας, είναι η κατάθεση εµπειριών και επιστηµονικού προβληµατισµού
σε θέµατα όπως:
1. Καταστροφές (η σύγχρονη σκέψη για τις «φυσικές» καταστροφές, µεγάλες σεισµικές καταστροφές στην ιστορία της Μεσογείου και τα ίχνη
τους, εικόνες και βιώµατα της πόλης στην περίοδο των σεισµών, αναπαραστάσεις στην τέχνη και

Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
υνέδριο µε θέµα τις «Μονάδες Επεξεργα-

Σ σίας Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίµακας»

θα διοργανωθεί στην Πορταριά Πηλίου, στις 8
και 9 Απριλίου 2006, από το ΤΕΕ - Τµήµα Μαγνησίας, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ∆υτικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα του ∆ήµου Πορταριάς. Η απόφαση για τη συµµετοχή του ΤΕΕ - Μαγνησίας,
στο εν λόγω συνέδριο, έγινε µετά από εισήγηση
της επιµελήτριας της Μόνιµης Επιτροπής Επιµόρφωσης Νάνσυ Καπούλα.

Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν οι βέλτιστες τεχνικές επεξεργασίας
των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από µικρούς δήµους, κοινότητες, κατοικίες και επιχειΠορταριά Πηλίου, 8 και 9 Απριλίου 2006

ρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά, οικονοµικά, τεχνικά, αλλά και κοινωνικά κριτήρια.
Κεντρικοί θεµατικοί άξονες του συνεδρίου, είναι τα Υγρά απόβλητα, η Τεχνολογία Αντιρρύπανσης, τα Φυσικά Συστήµατα, τα Αποκεντρωµέ-

Συγκλονιστικό τεκµήριο από τους
σεισµούς του Βόλου -Αρχείο ∆ΗΚΙ

τη λογοτεχνία).
2. Αντισεισµική προστασία (πρόληψη, πολιτική
προστασία, προετοιµασία, θεσµοί και πρακτικές).
3. Ανασυγκρότηση - Ανοικοδόµηση (σχεδιασµός,
νοµοθεσία, ΓΟΚ, καινοτόµες εφαρµογές, ερµηνείες της αρχιτεκτονικής παράδοσης κ.ά.).
4. Η αποκατάσταση των µνηµείων (µεµονωµένα
κτίσµατα, σύνολα, οικισµοί).
5. Οι οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες των
σεισµών (αποβιοµηχάνιση, µετακινήσεις πληθυσµών, κ.ά.).
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου µε ανακοίνωση σε κάποια από
τις παραπάνω θεµατικές, µπορούν να αποστείλουν τη δήλωση συµµετοχής, καθώς και περίληψη της ανακοίνωσης (200 - 250 λέξεις) έως τις 16
Ιανουαρίου 2005, στο ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας
και Τεκµηρίωσης Βόλου.

να συστήµατα επεξεργασίας, η Χωροθέτηση συστηµάτων επεξεργασίας και οι Οικονοµοτεχνικές παράµετροι.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής πλήρους
εργασίας: 1.02.06. Κρίση και αποδοχή εργασίας:
20.02.06. Καταληκτική ηµεροµηνία έγκαιρης εγγραφής: 28.02.06.
Οι εισηγήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην
Χ. Προχάσκα, prohaska@chem. auth. gr και πληροφορίες: 2310-997.710, 6946-136.370. Επίσης
στην Ελένη Αλεξίου (elalexiou@uth.gr), 2421074.276, 6934-105.553.
Ιστοσελίδα: http: //wastewater. prd. uth.gr
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περιφερειακά τµήµατα

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ποιότητα οδοστρωµάτων
Επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στις Υπηρεσίες που µελετούν και
κατασκευάζουν έργα οδοποιίας στην Ανατολική Κρήτη σχετικά µε την
ποιότητα των οδοστρωµάτων, στην οποία τονίζονται µεταξύ άλλων τα εξής:

ι κακοτεχνίες στη στρώση κυκλοφορίας

Οκρίνονται δυσµενώς από την κοινή γνώµη

και από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και θίγουν τους τεχνικούς, κατασκευαστές και επιβλέποντες έργων οδοποιίας, που έχουν ευθύνη για την κατασκευή των έργων. Η δηµιουργία
ανωµαλιών στο κατάστρωµα του δρόµου προκαλεί ατυχήµατα. Πρέπει να είναι καλές οι υποκείµενες στρώσεις, αλλά και οι τελικές
στρώσεις και µε το έγγραφο αυτό εξετάζεται
το πρόβληµα, για να αναλυθεί, να προκύψουν
προτάσεις και να βελτιωθεί η κατάσταση.
Από το 1966 που εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές, µέχρι σήµερα, οι κυκλοφοριακές συνθήκες έχουν αλλάξει. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη
εκσυγχρονισµού των προδιαγραφών για την
αύξηση της αντοχής των οδοστρωµάτων, αφού
αντίστοιχα έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις. Οι συνήθεις βλάβες στα οδοστρώµατα είναι οι λακκούβες και τα σαµαράκια. Οι λακκούβες είναι
βλάβες του οδοστρώµατος στο σύνολό του, ενώ τα σαµαράκια (ή τροχαυλάκωση) είναι βλάβη των ασφαλτικών στρώσεων.

Α. Σαµαράκια
Στην προδιαγραφή ΠΤΠ Α265, που αφορά
στρώσεις, από ασφαλτικό σκυρόδεµα, προδιαγράφεται ότι τα δείγµατα ασφαλτικού σκυροδέµατος, που λαµβάνονται από τα εκτελούµενα έργα πρέπει να έχουν κοκκοµετρική διαβάθµιση και ποσοστό ασφάλτου µε πολύ µικρές αποκλίσεις από την κοκκοµετρική διαβάθµιση και το ποσοστό ασφάλτου που προβλέπει η µελέτη συνθέσεως του ασφαλτοµείγµατος. Η συµφωνία αυτή επιτυγχάνεται, µόνο
όταν υπάρχει εργαστηριακή µελέτη συνθέσεως µε αδρανή υλικά, αυτά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. Η εργαστηριακή µελέτη υπολογίζει το βέλτιστο ποσοστό ασφάλτου για να
έχουµε τη µέγιστη αντοχή.
Όταν παραχθεί ασφαλτικό σκυρόδεµα µε
βάση εργαστηριακή µελέτη σύνθεσης µε δείγµα από άλλη ποσότητα αδρανών υλικών, θα έχουµε µεγάλες ποσότητες απορριπτόµενες από τα κόσκινα του συγκροτήµατος που παράγει το ασφαλτόµειγµα. Εάν η κοκκοµετρική διαβάθµιση του παραγόµενου ασφαλτοµείγµατος
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είναι σύµφωνα µε την εργαστηριακή µελέτη
συνθέσεως, επιτυγχάνεται αντοχή (∆οκιµή ευστάθειας Μarshall) πολύ µεγαλύτερη από την
ελάχιστη απαιτούµενη 1500 lbs. Στην περίπτωση αυτή ο τάπητας δεν ολισθαίνει, δηλαδή δεν
κάνει σαµαράκια ή τροχαυλάκωση.
∆υστυχώς, επειδή τα έργα είναι µικρά, έχει
γίνει καθεστώς να χρησιµοποιείται µελέτη
συνθέσεως ασφαλτοσκυροδέµατος µε αδρανή
υλικά από άλλο έργο. Έχει παρατηρηθεί το
φαινόµενο οι Υπηρεσίες να ανέχονται υπέρβαση του ποσοστού κενών πάνω από 5% που οφείλεται στην κακή καµπύλη, δηλαδή σε ανώµαλη κοκκοµετρική διαβάθµιση. Επειδή τα ασφαλτικά συγκροτήµατα που λειτουργούν σήµερα είναι κατά βάση βιοµηχανίες, οι Υπηρεσίες δεν ελέγχουν την προέλευση των αδρανών υλικών, µε τα οποία γίνεται η Εργαστηριακή Μελέτη Συνθέσεως, ούτε ελέγχουν αν τα υλικά παρήχθησαν και είναι αποθηκευµένα πριν
την έναρξη της κατασκευής του έργου. Όµως
θα έπρεπε να µεταβαίνουν στο συγκρότηµα
παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και να παίρνουν δείγµατα αδρανών. Οι Υπηρεσίες αρκούνται στον έλεγχο µόνο του ποσοστού ασφάλτου των δειγµάτων που λαµβάνονται από το
έργο. Αυτό έχει ως συνέπεια η διαβάθµιση να
είναι τυχαία και το ποσοστό ασφάλτου µη ενδεδειγµένο (λανθασµένο), που έχει ως αποτέλεσµα την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων
κυκλοφορίας µειωµένης φέρουσας ικανότητας,
έστω και εάν αυτή η αντοχή δεν υπολείπεται
των ελαχίστων απαιτήσεων της ΠΤΠ.
Πρέπει να ελέγχεται η πιστή εφαρµογή της
µελέτης εργαστηριακής συνθέσεως του ασφαλτοµείγµατος. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση
των δειγµάτων πρέπει να ταυτίζεται µε τη διαβάθµιση της µελέτης. Απόκλιση πάνω από 2%
στα επιµέρους ποσοστά των αδρανών σηµαίνει
ότι το ποσοστό ασφάλτου στο δείγµα έστω και
αν είναι ίσο µε το προβλεπόµενο παύει να είναι το βέλτιστο. Μια µικρή διαφορά στα ποσοστά των αδρανών υλικών, αλλά και στο ποσοστό ασφάλτου, είναι αρκετή για να πέσει η αντοχή. Η περικοπή λόγω µικρότερου ποσοστού
ασφάλτου δεν δίδει λύση. Το ίδιο κακό κάνει
και το µεγαλύτερο ποσοστό όπως και κάθε α-

πόκλιση από την κοκκοµετρική καµπύλη της
Μελέτης Συνθέσεως του ασφαλτοσκυροδέµατος.
Μετά από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι
πρέπει να επιδιωχθεί η πιστή εφαρµογή της
ΠΤΠ Α 265 µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητος και της αντοχής των ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας. Η υποχρέωση των Ασφαλτικών Συγκροτηµάτων να διατηρούν σε µόνιµη
βάση αποθήκη αδρανών υλικών της τάξεως
10.000 ή 20.000 κυβικών πρέπει να περιληφθεί
στην Ειδική Συγγραφή κάθε έργου. Να επιτρέπεται όµως, όταν µια ποσότητα υλικού πιστοποιηθεί από µια Υπηρεσία, ή από το Τµήµα Εργαστηρίου της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων της
Περιφέρειας Κρήτης, να χρησιµοποιείται το συγκεκριµένο υλικό και σε άλλα έργα.
Στην «Εγνατία» εφαρµόζουν νέες προδιαγραφές για αντιολισθηρά οδοστρώµατα µε
χρήση σκληρών πετρωµάτων πυριτικής προελεύσεως. Τα αδρανή αυτά φθείρουν τα µέταλλα των θραυστήρων λόγω σκληρότητος, αλλά
δεν στρογγυλεύονται οι ακµές των κόκκων
των αδρανών από την κυκλοφορία. Επίσης εφαρµόζονται και ασφαλτικοί τάπητες υδατοπερατοί ώστε όταν βρέχει, το νερό µέχρι να αποχετευθεί, να κυκλοφορεί από το σώµα του τάπητα και όχι από την επιφάνεια. Ακριβή δουλειά, αλλά µειώνει τον κίνδυνο ολισθήσεως σε
φρενάρισµα των οχηµάτων, όταν ο δρόµος είναι βρεγµένος.

Β. Λακκούβες
Στους δρόµους δεν βλέπουµε µόνο σαµαράκια αλλά και λακκούβες άφθονες, µε την εκάστοτε υπεύθυνη Υπηρεσία για τη συντήρηση
του δρόµου, να τρέχει, αγκοµαχώντας να τις
καλύψει, αφού δηµιουργηθούν και ταλαιπωρήσουν τους διακινούµενους. Η βλάβη αυτή οφείλεται συνήθως στο µικρό πάχος οδοστρώµατος και στην κακή ποιότητα εδάφους έδρασης
- θεµελίωσης της οδοστρωσίας. ∆εν επιτρέπεται στη σηµερινή εποχή που κυκλοφορούν οχήµατα 40 και 50 τόνων βάρους να κατασκευάζονται οδοστρώµατα πάχους 20 εκ. και 25 εκατοστών. Είναι βέβαιο ότι ο χρόνος ζωής τους
είναι ελάχιστος, ακόµα και αν πρόκειται για
δευτερεύοντα δρόµο µε µικρή κυκλοφορία. Όπου έχει κατασκευαστεί οδόστρωµα πάχους
πάνω από 50 εκατ. δεν παρατηρούνται λακκούβες, η επιφάνεια κυκλοφορίας είναι οµαλή
και προσφέρει άνεση στους επιβάτες, αλλά και
η συντήρηση που απαιτείται είναι υποπολλαπλάσια. ∆υστυχώς στα νοµαρχιακά και δηµοτικά έργα έχει επικρατήσει η συνήθεια να κατα-

ήφισµα εξέδωσε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-

Ψ Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης σχετικά µε την

επιβολή ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές από 01.01.2006,
στο οποίο τονίζονται µεταξύ άλλων τα εξής:
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης συζήτησε, µετά από πρόταση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου, την επιβολή Φ.Π.Α.

ε αφορµή πρόσφατα δηµοσιεύµατα στον το-

Μπικό Τύπο σχετικά µε τη λειτουργία του Πυρη-

νελαιουργείου Γιαννούλη στη θέση «Γαζέπι Μύλος», και τις αντιδράσεις που προέκυψαν µετά από την απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης κ.
Τσόκα να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους
της µελέτης για την εγκατάσταση του Πυρηνελαιουργείου, το ΤΕΕ/ΤΑΚ µε ανακοίνωσή του στα τοπικά ΜΜΕ διευκρίνισε τα παρακάτω:
1. Με σχετικό έγγραφό µας είχαµε επισηµάνει
στον κ. Τσόκα ότι « η ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ εκφράζει
την έκπληξή της και την απορία της στην απόφασή του να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους

Το Πυρηνελαιουργείο
Γιαννούλη
για την εγκατάσταση του Πυρηνελαιουργείου Γιαννούλη στη θέση “Γαζέπι Μύλος”, παρά την αντίδραση των κατοίκων όλων των ∆ήµων της περιοχής,
τις ελλείψεις της µελέτης, την αρνητική απόφαση
της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ηρακλείου
και του Νοµαρχιακού Συµβουλίου. Η χωροθέτηση
µίας ρυπογόνου βιοµηχανίας σε µια περιοχή ευαίσθητη και αναπτυσσόµενη, σε µια περιοχή στην οποία αργά ή γρήγορα θα χωροθετηθεί το Νέο
∆ιεθνές Αεροδρόµιο Ηρακλείου µε κριτήρια που
στερούνται σοβαρής επιστηµονικής προσέγγισης,
δηµιουργεί νέα αδιέξοδα αντί να λύνει τα υπάρχοντα, και αποδεικνύει άλλη µία φορά ότι σ’ αυτό
τον τόπο δεν λειτουργούµε µε ένα συγκεκριµένο
χωροταξικό σχεδιασµό που θα λαµβάνει υπόψη
τις σηµερινές και αυριανές ανάγκες των Νοµών
µας». Είχαµε επίσης επισηµάνει µε το ίδιο έγγραφο ότι: «Είναι και στην ευθύνη του κ. Γενικού, η εως προς τον τρόπο έκδοσης των αδειών, για τις
οποίες δεν θα επιβληθεί η εφαρµογή του ΦΠΑ •
Την πίεση που υφίστανται οι συνάδελφοι µηχανικοί
- ελεύθεροι επαγγελµατίες που ασχολούνται στο
χώρο της οικοδοµής για την έγκαιρη κατάθεση
φακέλων για έκδοση οικοδοµικών αδειών, πριν
την εφαρµογή του µέτρου • Την αντίστοιχη πίεση
που δέχονται οι συνάδελφοι µηχανικοί των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών που καλούνται να εκδώσουν
πλήθος οικοδοµικών αδειών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µε αποτέλεσµα τον
πληµµελή έλεγχό τους, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την ασφάλεια των κατασκευών • Το γεγονός
ότι ουσιαστικά έχει ήδη ξεκινήσει «άτυπα» η προεκλογική περίοδος για τις ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές Εκλογές, που θα πραγµατοποιηθούν το

Για την επιβολή του ΦΠΑ
στις νεοαναγειρόµενες οικοδοµές από 01.01.2006.
Με δεδοµένα: • Τις δηλώσεις των αρµοδίων ότι πριν την εφαρµογή του Νόµου για την επιβολή
ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές θα υπάρξει ικανό χρονικό διάστηµα µεταβατικής περιόδου, προκειµένου να µην παρατηρηθούν αρνητικά φαινόµενα

πίσπευση και ολοκλήρωση µελετών που προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο της χώρας για τη
χωροθέτηση χρήσεων όπως αυτή, και υπενθυµίζαµε ότι ευρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης η
µελέτη ΠΕΡΠΟ από τη Ν.Α. Ηρακλείου, η οποία
πρέπει, όπως έχει δηµοσιοποιηθεί, να προβλέπει
τις ειδικές βιοµηχανικές ζώνες µέσης όχλησης».
Τέλος, είχαµε καλέσει τον κ. Τσόκα να επανεξετάσει το θέµα πριν δηµιουργηθούν τετελεσµένα και
µη αναστρέψιµα γεγονότα.
2. Στη συνέχεια, µε επόµενο έγγραφό µας απαντήσαµε σε ερωτήµατα τα οποία µάς έθεσε ο κ.
Τσόκας µε βάση πόρισµα ειδικής επιστηµονικής Επιτροπής που συστήσαµε για
το σκοπό αυτό. Τα ερωτήµατα
αυτά ήταν σε καθαρά επιστηµονικό επίπεδο και ανάλογες
ήταν οι απαντήσεις που εδόθησαν µέσω του πορίσµατος της Επιτροπής.
3. Μετά από την εκπόνηση και νέας Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την εταιρεία «Χ. Γιαννούλης Α.Ε. - Ελαιοεξαγωγική
Α.Ε.», µας ζητήθηκε ξανά η έκφραση απόψεων,
πράγµα και το οποίο έγινε µε τη διαδικασία της
πραγµατογνωµοσύνης αυτή τη φορά. Η πραγµατογνωµοσύνη γίνεται µέσω αµειβόµενων µηχανικών - πραγµατογνωµόνων. Φυσικά και πάλι οι
απαντήσεις που εδόθησαν από τους πραγµατογνώµονες ήταν σε καθαρά επιστηµονικό επίπεδο, δηλαδή αποφάνθηκαν για την αρτιότητα (ή
µη) της νέας µελέτης, πάντοτε σε θεωρητικό επίπεδο.
Λαµβάνοντας υπόψη τις τρεις προηγούµενες
παραγράφους τονίζουµε ότι η σηµερινή θέση
της ∆.Ε. παραµένει η ίδια, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο αρχικό έγγραφό µας.

2006, που ουσιαστικά θα εντείνει τις πιέσεις των
Αρχόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την
πλευρά των Υπαλλήλων των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών • Η εφαρµογή του µέτρου θα δηµιουργήσει αρρυθµία (για αρκετό χρονικό διάστηµα) στην
αγορά της οικοδοµικής δραστηριότητας που αποτελεί βασικό κινητήριο µοχλό ανάπτυξης για την
οικονοµία της χώρας..
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει ικανό χρονικό διάστηµα ως µεταβατική περίοδος για
τη σταδιακή εφαρµογή του µέτρου επιβολής ΦΠΑ
στις νέες οικοδοµές, ήτοι: Η περίοδος κατάθεσης
µελετών για τις οικοδοµές, στις οποίες δεν θα εφαρµοστεί το µέτρο, να επεκταθεί µέχρι 15 Ιανουαρίου 2006.
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περιφερειακά τµήµατα

σκευάζονται οδοστρώµατα συνήθως πάχους
20 ή 25 εκατοστών. Στη συνέχεια, ό,τι δεν καταστρέψει η βαριά κυκλοφορία το καταστρέφουν οι Οργανισµοί Κοινής Ωφελείας που έρχονται εκ των υστέρων να κατασκευάσουν τα
δίκτυά τους. Το µπλέξιµο είναι µεγάλο. Κάθε
πρόταση δεκτή. Τουλάχιστον το πάχος των οδοστρωµάτων να γίνεται σωστό, για να µπορούµε να απαιτούµε από τους Οργανισµούς
Κοινής Ωφελείας πλήρη και ποιοτική αποκατάσταση των οδοστρωµάτων. Να επισηµάνουµε
ότι σε κανένα έργο δεν υπάρχει µελέτη πάχους οδοστρώµατος (Καλιφορνιακός δείκτης
CΒR κλπ.), ώστε και η κατασκευή να γίνεται
σωστά και η προµέτρηση του έργου να έχει
πραγµατικές ποσότητες για να εκτελείται το
έργο χωρίς υπέρβαση.
Έχουµε τις γνώσεις να κάνουµε έργα ποιότητας, αλλά οι γνώσεις τελικά δεν χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό.
Οι υποδείξεις - προτάσεις που περιέχονται
στο έγγραφο ελπίζεται να βοηθήσουν και να
ωθήσουν τις Τεχνικές Υπηρεσίες που µελετούν
και κατασκευάζουν οδικά έργα στη χώρα µας,
να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση και µε
την πιστή εφαρµογή των κανονισµών, τα οδοστρώµατα (υπόβαση - βάση και ασφαλτικοί τάπητες) να πάψουν να παρουσιάζουν αυτά τα
προβλήµατα. Βεβαίως, το θέµα εµπεριέχει και
πολιτική χροιά, επειδή µε τα ίδια χρήµατα θα
κατασκευάζονται λιγότερα χιλιόµετρα οδοστρώµατος, όµως αυτά τα χιλιόµετρα, θα παρέχουν µεγαλύτερη ασφάλεια στην κυκλοφορία και θα απαιτούν µικρότερη συντήρηση, άρα
µακροπρόθεσµα, το κόστος θα είναι τελικά µικρότερο.

περιφερειακά τµήµατα

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Σιδηροδροµική σύνδεση Ηπείρου
Πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος Ηπείρου Γιώρ-

Ογος Παπαδιώτης απέστειλε έγγραφο προς

τον υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Μιχάλη Λιάπη, µε το οποίο επαναφέρει το θέµα της σιδηροδροµικής σύνδεσης της Ηπείρου, που αποτελεί οµόθυµη βούληση και σταθερή επιδίωξη των
φορέων της περιοχής. Και υπογραµµίζει, µεταξύ
άλλων, ότι οι τελευταίες αντιφατικές δηλώσεις
για το θέµα και, κυρίως, η έντεχνη προσπάθεια
καλλιέργειας µειωµένων προσδοκιών µε επιχειρήµατα και λογικές του τύπου «όµφακες εισί»,
που δεν ταιριάζουν στην ιστορία του τόπου και τις
πολύχρονες προσπάθειες των Ηπειρωτών, αποπροσανατολίζουν την τοπική κοινωνία και δηµιουργούν σύγχυση για τις πραγµατικές προθέσεις
της Κυβέρνησης.
Για το ΤΕΕ - Τµήµα Ηπείρου και σύµφωνα µε όλους τους ειδικούς Έλληνες και ξένους επιστήµονες:
• Η σιδηροδροµική σύνδεση της Ηπείρου είναι

Αντικαταστάσεις µελών
& σύσταση Ο.Ε.
ΤΕΕ - ΤΜ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Τµήµατος Κεντρ. Μακεδονίας έχοντας υπόψη
την παραίτηση του µέλους της Αντιπροσωπείας
Κατσιάβαλου Κων/νου που εκλέχτηκε µε την παράταξη “∆ηµοκρατική Πανεπιστηµονική Κίνηση Μηχανικών”, ανακήρυξε τον εκλεγµένο αναπληρωµατικό Τσιλιγκιρίδη Γεώργιο του συνδυασµού
“∆ηµοκρατική Πανεπιστηµονική Κίνηση Μηχανικών”, ως τακτικό µέλος της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη θέση του Κατσιάβαλου Κωνσταντίνου του ιδίου συνδυασµού, που παραιτήθηκε.

Τ

Νέος Γ.Γ. της Αντιπροσωπείας
την Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας

Σ της 5.12.2005 εκλέχθηκε νέος Γενικός Γραµµα-

τέας της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ ο συνάδελφος Ζώκας Νικόλαος.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ
ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -

ΤΤµήµατος Αν. Κρήτης προχώρησε στην αντικα-

τάσταση του µέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
- Τµήµατος Αν. Κρήτης συναδέλφου Γεωργίου Βι-
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έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή. Είναι το
κρίσιµο, πλέον, έλλειµµα για την πλήρη ανάπτυξη
του συστήµατος των συγκοινωνιακών της υποδοµών, για την ολοκληρωµένη λειτουργία του λιµανιού της Ηγουµενίτσας και για τον εθνικό ρόλο
που καλείται να παίξει η περιοχή, λόγω θέσης,
στο διεθνές σύστηµα συνδυασµένων µεταφορών
•Σε όλες τις σύγχρονες χώρες ο σιδηρόδροµος
εξελίσσεται και αυξάνει σταθερά και εντυπωσιακά
τη συµµετοχή του στο µεταφορικό έργο •Στη χώρα µας έχει πλέον τεκµηριωθεί και είναι κοινά αποδεκτό, ότι η επέκταση του υφιστάµενου σιδηροδροµικού δικτύου και ο εκσυγχρονισµός της δοµής και της λειτουργίας του ΟΣΕ, αποτελούν τη
βασικότερη προϋπόθεση για την αύξηση του µεταφορικού του έργου •Απ’ όλες τις σοβαρές µελέτες που έχουν εκπονηθεί µέχρι σήµερα για τη
σκοπιµότητα, την εµπορική βιωσιµότητα, την οικονοµική και κοινωνική αποδοτικότητα της σιδηροδροµικής σύνδεσης της Ηπείρου και, κυρίως, από
δάκη του Ζ., Π. Μ., από το συνάδελφο Εµµανουήλ Αλιφιεράκη του Ρ., Μηχανολόγο Μηχανικό,
που είναι ο πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου
«∆ηµοκρατική Κίνηση Μηχανικών», µε το οποίο εκλέχτηκε ο συνάδελφος Γεώργ. Βιδάκης.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -

ΤΤµήµατος Θράκης προχώρησε στην αντικατά-

σταση του παραιτηθέντος µέλους της ∆.Ε. του
ΤΕΕ - Τµήµατος Θράκης Ευάγγελου Γαλούση από
τον Παναγιώτη Μυλωνά, που είναι ο αµέσως
επόµενος σε σειρά κατάταξης υποψήφιος του ίδιου ψηφοδελτίου.
Επίσης, προχώρησε στην αντικατάσταση του
παραιτηθέντος µέλους της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ - Τµήµατος Θράκης Ευάγγελου Γαλούση απο
τον Νικόλαο Ζερνίδη, που είναι ο αµέσως επόµενος σε σειρά κατάταξης υποψήφιος του ιδίου ψηφοδελτίου.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -

ΤΤµήµατος Ηπείρου προχώρησε στην ανακήρυ-

ξη νέων τακτικών µελών της Αντιπροσωπείας ως
εξής: Συνδυασµός: ∆ηµοκρατική Κίνηση Μηχανικών (∆ΚΜ): Αρέθας ∆. Σπυρ. Π.Μ., στη θέση
του Γλένη Κ. Κων/νου, Α.Μ., Κασκάνης Γ,
Κων/νος, Αγρ.Τ., στη θέση της Μωραίτη ∆.
Κων/νας, Αγρ. Τ., Πανούτσος Κ. Νικ., Π.Μ., στη

την ποιοτική αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου βάσει πολλαπλών κριτηρίων, προκύπτουν κατά κανόνα θετικά οφέλη για τον ΟΣΕ •Η έγκριση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου Υπουργών Μεταφορών τον Οκτώβριο του 2003 για
ένταξη στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών του
∆υτικού Σιδηροδροµικού Άξονα και η δέσµευση
της χώρας σε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, για
πρώτη φορά δηµιουργούν τόσο ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη δροµολόγηση και την κατασκευή ενός ολοκληρωµένου σιδηροδροµικού δικτύου που
θα συνδέει όλες τις περιοχές της χώρας. Θα είναι
εγκληµατικό για την Ήπειρο και την ευρύτερη περιοχή, για τον εθνικό σιδηρόδροµο και για τη χώρα να χαθεί αυτή η ευκαιρία.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η σιδηροδροµική
σύνδεση της Ηπείρου θα συνεχίσει να είναι για
την Κυβέρνηση πρώτης εθνικής σηµασίας και προτεραιότητας έργο και ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση όλων των
απαραίτητων προϋποθέσεων (µελέτες, χρηµατοδότηση, κλπ.), ώστε να δροµολογηθεί η κατασκευή
του µέσα στις χρονικές δεσµεύσεις της χώρας.
θέση του Τριανταφυλλάκη Χ. Νικολάου, Π.Μ.,
Σγουρίδης Σ. Γεώργ., Π.Μ., στη θέση του Τριανταφυλλίδη Π. Βασιλείου, Π.Μ.
Συνδυασµός: Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση- Συνεργαζόµενοι: Κώτσης Σ.
Αιµίλιος, Π.Μ., στη θέση του Λουκά Κ. Γεωργίου,
Η.Μ.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ
ύσταση Ο.Ε. µε θέµα: «Βιοµηχανικές και

Σ βιοτεχνικές εγκαταστάσεις Ανατ.

Κρήτης». Η Ο.Ε. αποτελείται από τους: Αποστολάκη Σπυρ., Ηλ/γο Μηχ/κό και Τεχνολογίας Η/Υ,
Βερίγο Εµµ., Πολεοδόµο - Χωροτάκτη Μηχ/κό, Βιτσαξάκη Ι., ΜΠ∆, Βουµβουλάκη Ευ., Μηχανικό Περιβάλλοντος, Καφφετζάκη Αν., ΜΠ∆, και Τζανάκη
Μιχ., ΜΠ∆.
Αντικείµενο της ΟΕ είναι να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση της Βιοµηχανίας και Βιοτεχνίας στην Αν. Κρήτη (αντικείµενο δραστηριοτήτων, οικονοµικό µέγεθος, απασχολούµενο εργατικό δυναµικό, τεχνική στελέχωση, πρότυπα ποιότητας και πολιτική προδιαγραφών παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, πολιτική υγιεινής και ασφάλειας, ενεργειακά µεγέθη και πολιτικές, προβλήµατα χωροταξικού σχεδιασµού, αλληλεπιδράσεις
επιχείρησης και οικονοµικού περιβάλλοντος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης κτλ.), να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει τα δεδοµένα που θα
προκύψουν, και, τέλος, να παρουσιάσει προτάσεις.

