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ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

Τ ην ηµερίδα διοργάνωσαντο Πανεπιστήµιο Θεσσα-
λίας-Τµήµα Γεωπονίας και Φυ-
τικής Παραγωγής, το ΤΕΕ Μα-
γνησίας, το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής
Ελλάδας, οι ΕΑΣ Βόλου και Αλ-
µυρού, η Ένωση Ελλήνων Χηµι-
κών-Παραρτήµατος Θεσσα-
λίας και η Περιβαλλοντική
Πρωτοβουλία Μαγνησίας, υπό
την αιγίδα του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων. 

«Η στροφή των παραγω-
γών στην καλλιέργεια ενερ-
γειακών φυτών για την παρα-
γωγή βιοκαυσίµων αποτελεί
προτεραιότητα του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» τόνισε ο
∆. Παπαγιαννίδης. Και πρόσθεσε ότι σηµαντικό
ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση θα παίξει η Μα-
γνησία, καθώς τον ερχόµενο Αύγουστο ξεκινά η
λειτουργία µονάδας για την παραγωγή βιοντί-
ζελ. 
Σύµφωνα µε τον κ. Παπαγιαννίδη, «το ελληνι-

κό κράτος είναι υποχρεωµένο µέχρι το 2010 να
έχει το 5,75% του πετρελαίου κίνησης που χρησι-
µοποιείται για τις µεταφορές από την παραγωγή
βιοντίζελ και βιοκαυσίµων. Είναι µια µεγάλη ευ-
καιρία να ενηµερωθούν οι παραγωγοί και να α-
ποφασίσουν για τη στροφή σε καλλιέργειες ε-
νεργειακών φυτών. Επιδίωξή µας είναι να ιδρυ-
θούν νέες µονάδες και στον Βόλο, καθώς υπάρ-
χει ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση και
θέλουµε οι Έλληνες παραγωγοί, να ωφεληθούν
από τη λειτουργία των εργοστασίων προσαρµό-
ζοντας τις καλλιέργειες για την παραγωγή βιο-
καυσίµου». 
Η θεµατολογία της ηµερίδας περιελάµβανε

εισηγήσεις που αφορούσαν τις βιώσιµες καλ-
λιέργειες για την παραγωγή βιοκαυσίµου, τη
στρατηγική διείσδυση των βιοκαυσίµων στην ελ-
ληνική αγορά, την αξιοποίηση υπολειµµάτων
καλλιεργειών, τη δυνατότητα χρήσης της βιοµά-
ζας για θέρµανση θερµοκηπίων, το νοµοθετικό
πλαίσιο για τα βιοκαύσιµα και ποιότητα περιβάλ-
λοντος και βιοκαύσιµα. 
Ο ∆. Παπαγιαννίδης επισήµανε ακόµη πως «η

παραγωγή βιοκαυσίµου µετά και την αποφορο-
λόγηση από το Υπουργείο, θα βοηθήσει σηµαντι-
κά στην προστασία του περιβάλλοντος από τη
µείωση των ρύπων και η χώρα µας θα ωφεληθεί
150 εκ. ευρώ από την καταβολή συναλλάγµατος
για τον περιβαλλοντικό φόρο». 

Στη Μαγνησία 
Τον ερχόµενο Αύγουστο ξεκινά στη Β΄ ΒΙΠΕ η

λειτουργία µονάδας παραγωγής βιοντίζελ από
την ΕΛΙNΟΙΛ. ́Οπως ανακοίνωσε ο ∆ιευθυντής
Εκµετάλλευσης της ΕΛΙNΟΙΛ Nίκος  Λιάπης, η ε-

ταιρεία κατασκευάζει στη Β΄
ΒΙΠΕ Βόλου, µονάδα δυναµι-
κότητας 40.000 τόνων που
θα παράγει ελληνικό βιο-
καύσιµο, βιοντίζελ, χρησιµο-
ποιώντας κατά κύριο λόγο
ελληνικές πρώτες ύλες, δη-
λαδή βαµβακέλαια τα οποία
ήδη παράγονται στον Βόλο.
Η µονάδα θα αρχίσει να λει-
τουργεί από τον Αύγουστο
του 2006 και όπως είπε ο κ.
Λιάπης, όσο θα αναπτύσσο-
νται οι βιολογικές καλλιέρ-
γειες, η ΕΛΙNΟΙΛ θα προχω-
ρά στην υπογραφή συµβο-

λαίων µε αγρότες και Ενώσεις Αγροτών, µε σκο-
πό την απορρόφηση µέρους της παραγωγής µε
σταθερότητα στα κόστη. Και πρόσθεσε ότι «ο
Βόλος αποτελεί ένα σηµαντικό κόµβο για τη δια-
κίνηση και αποθήκευση των βιοκαυσίµων». 
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της εται-

ρείας «Ελληνικά Βιοκαύσιµα» Κ.  Παυλίδης, τόνι-
σε ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται να εφαρµόσει τε-
χνολογία που επιτρέπει µετατροπές στους ντί-
ζελ κινητήρες προκειµένου να καίνε καθαρά έ-
λαια. Επισήµανε, µάλιστα, ότι έχει ήδη καταθέσει
σχετικό φάκελο για δηµιουργία εργοστασίου
στον Αλµυρό. 
Σύµφωνα µε τον Κ. Παυλίδη «στόχος είναι να

λάβουµε µια ποσόστωση για την καλλιέργεια ε-
λαιοκράβης και το προϊόν που θα παραχθεί, να
χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο στους κινητήρες ντί-
ζελ». 
Οι υπεύθυνοι της εταιρείας έχουν προχωρή-

σει στη σύνταξη των σχεδίων και «αναµένεται η
αποφορολόγηση των καθαρών φυτικών ελαί-

Ηµερίδα για τα βιοκαύσιµα 
Σηµαντικές ανακοινώσεις για τη δηµιουργία µονάδων
παραγωγής βιοκαυσίµων στη Μαγνησία έγιναν στη
διάρκεια ηµερίδας µε θέµα «Βιοκαύσιµα και περιβάλλον»,
που πραγµατοποιήθηκε στον Βόλο, παρουσία του
Ειδικού Γραµµατέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
∆ηµ. Παπαγιαννίδη. 
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ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΚΕNΤΡΙΚΗΣ & ∆ΥΤΙΚΗΣ

Αναλυτικότερα, µετά από επιγραµµατικό απο-
λογισµό της δραστηριότητας του ΤΕΕ την πε-

ρασµένη χρονιά στους τοµείς της Ανάπτυξης, της
Παιδείας, της Υγείας, της συνεργασίας µε την Το-
πική Αυτοδιοίκηση και την ενασχόληση µε τα προ-
βλήµατα των µηχανικών, ο Nτ. ∆ιαµάντος σηµείω-
σε: «Στη νέα χρονιά, µε την ολοκλήρωση σχεδόν
των διανοµαρχιακών οδικών αξόνων και την έ-
ναρξη των δύο διευρωπαϊκών δικτύων, του “Ε-65”
και του “ΠΑΘΕ” - Τέµπη, η Περιφέρεια Θεσσαλίας
µπορεί να αισιοδοξεί για µια νέα εποχή αξιοποίη-
σης των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων και ε-
ξωτερίκευσης των δυνάµεών της. Η ολοκλήρωση
και στο πλαίσιο του ∆΄ ΚΠΣ των βασικών υποδο-
µών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητά µας, διότι
µόνο τότε θα µπορέσουµε να καταστήσουµε υψη-
λότερο το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της περι-
φέρειάς µας, που πρώτιστα έχει να κάνει µε την
ποιότητα ζωής, δηλαδή µε το περιβάλλον, φυσικό,
δοµηµένο, περιαστικό, πολιτιστικό». Και πρόσθε-
σε: 
Το ΤΕΕ στη νέα χρονιά θα δώσει ιδιαίτερη βα-

ρύτητα σε τρεις άξονες: Στα καθηµερινά προβλή-
µατα των µηχανικών, µε παρουσία στους χώρους
δουλειάς, µε συσπείρωση και συµµετοχή όλων.
Στον τοµέα της απασχόλησης των µηχανικών, που
οξύνεται ιδιαίτερα και γι’ αυτό θα επανεργοποιή-

σουµε και µε
καλύτερες
προϋποθέσεις,
µε τη βοήθεια
της Μ.Ε. Nέων
Μηχανικών, το «γραφείο εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος απασχόλησης». Στον τοµέα της ασφάλισης
και του ΤΣΜΕ∆Ε, όπου τα προβλήµατα, χρόνια τώ-
ρα, είναι πολλά και οφείλουµε πρώτα να ενηµε-
ρώσουµε πλήρως όλα τα µέλη µας και µετά να
προχωρήσουµε σε γενναίες αποφάσεις, που θα
δώσουν σταδιακά λύσεις σε σηµαντικά προβλήµα-
τα και θα καταστήσουν το ΤΣΜΕ∆Ε όχι µόνο εν-
νοιολογικά, αλλά και πραγµατικά, µε απόδοση Τα-
µείο των µηχανικών. 

Τιµήθηκαν  οι  µηχανικοί  που  διακρίθηκαν  στον
τοµέα  του  Πολιτισµού  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, όπως είχε καθιε-
ρωθεί από πέρυσι, έγινε τιµητική αναφορά σε µέ-
λη τού ΤΕΕ που ασχολούνται γενικότερα µε τον
Πολιτισµό, πέραν της επαγγελµατικής τους δρα-
στηριότητας ως µηχανικοί, και οι οποίοι άφησαν
δηµόσια το αποτύπωµά τους. Συγκεκριµένα, τιµή-
θηκαν οι: 

- Αθανασία  Αντωνάκη  - Αρχιτέκτων µηχανικός,
για τις πανευρωπαϊκές της διακρίσεις στον αθλη-

τικό χώρο. 
- Βασίλης  Μίχος - Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός,

για τη συγγραφή του βιβλίου «Πόλη Κιβωτός». 
-∆ηµήτρης  Σαµσαρέλος - Αρχιτέκτων µηχανι-

κός, για την ενασχόληση µε τον Πολιτισµό και το
γεγονός ότι ήταν ο πρώτος εκλεγµένος πρόε-
δρος του «Θεσσαλικού Θεάτρου». 

- Κώστας  Χατζής  - Πολιτικός µηχανικός, για τη
συγγραφή βιβλίων και χρονογραφηµάτων. 
Η εκδήλωση περιελάµβανε και τιµητικό αφιέ-

ρωµα µε θέµα «Μηχανικοί και ∆ηµοσιογραφία».
Τιµήθηκε ο ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός «Ελευ-
θερία», για την προσφορά του στη δηµοσιογρα-
φία και το κοινωνικό του έργο, µε ιδιαίτερη ανα-
φορά στον αείµνηστο εκδότη Παναγιώτη  ∆ηµη-
τρακόπουλο, αλλά και στην άξια συνεχιστή του
έργου του ∆ανάη  ∆ηµητρακοπούλου, στην οποία
απονεµήθηκε τιµητική πλακέτα. Τιµήθηκαν, επίσης,
οι µηχανικοί - δηµοσιογράφοι, µέλη του Τµήµατος: 

- Σωτήρης  Ζαχαριάς - Χηµικός µηχανικός, δη-
µοσιογράφος της «Ελευθερίας». 

- Γιάννης  Κολλάτος - Ηλεκτρολόγος µηχανικός,
διευθυντής του
«Θεσσαλία
ΤV». 

- Παύλος  Λά-
λος - Αγρ. Το-
πογράφος µη-
χανικός, δηµο-
σιογράφος της
ΕΡΑ, αλλά και
για την ενα-
σχόλησή του

µε τη Λαογραφία και την Παραδοσιακή Μουσική. 
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους

οι βουλευτές Χρ.  Ζώης,  Μ.  Χαρακόπουλος,  Γ.  Γα-
ρουφαλιάς,  Κ.  Αγοραστός,  Β.  Έξαρχος  και Φ.  Χα-
τζηµιχάλης, οι νοµάρχες Λάρισας Λ.  Κατσαρός
και Καρδίτσας Β.  Αναγνωστόπουλος, ο δήµαρχος
Τρικάλων Μιχ.  Ταµήλος, εκπρόσωποι των εκκλη-
σιαστικών και στρατιωτικών αρχών, του Γ.Γ. Περι-
φέρειας Κ.  Μέγας, του δηµάρχου Λάρισας Γ.  Λά-
τσιος, ο πρόεδρος του N.Σ. Μ.  Ξηροµερίτης, ο α-
στυνοµικός διευθυντής Χρ.  Φράγγος, οι πρόεδροι
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Αιµ.  Nταγιάννης,
του ΣΘΕΒ N.  Ρώµνιος και του Εµπορικού Συλλό-
γου N.  Τζίκας, ο γ.γ. της Ένωσης Συντακτών Γ.  Σι-
ούλας, εκπρόσωποι άλλων φορέων, νοµαρχιακοί
και δηµοτικοί σύµβουλοι, η πρόεδρος της Αντι-
προσωπείας του Τµήµατος Π.  Φιλίππου  -  Τσιώνα,
τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής και της Αντι-
προσωπείας του ΤΕΕ και πολλοί µηχανικοί.  

Βράβευση και προβληµατισµός

Τιµώντας µηχανικούς που διακρίθηκαν στον τοµέα του Πολιτισµού,
καθώς και εκείνους που απασχολούνται στη δηµοσιογραφία, αλλά
και απονέµοντας τιµητική διάκριση στην εφηµερίδα «Ελευθερία» για
την προσφορά της, το ΤΕΕ - Τµήµα Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στα γραφεία του, στη Λάρισα.
«Χρονιά προσδοκιών και απόδοσης, ιδιαίτερα για την περιφέρεια»
χαρακτήρισε το 2006 ο πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος Κεντρικής και
∆υτικής Θεσσαλίας Nτίνος ∆ιαµάντος, ο οποίος στην οµιλία του
αναφέρθηκε στα καίρια ζητήµατα των µηχανικών που απασχολούν το
ΤΕΕ, επικεντρώνοντας στην υπόθεση του περιβάλλοντος. 
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Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος Θράκης N.
Παπαθανασίου κατά το χαιρετισµό του επι-

σήµανε µεταξύ άλλων ότι το ΤΕΕ - Τµήµα Θρά-
κης αποτελεί τον µεγαλύτερο επιστηµονικό φο-
ρέα της Θράκης, σε απόλυτο αριθµό µελών.
Σήµερα, αριθµεί επίσηµα 1.650 εγγεγραµµένα
µέλη, αλλά ο πραγµατικός αριθµός τους είναι
πολύ υψηλότερος αν ληφθεί υπόψη ότι µεγά-
λος αριθµός Μηχανικών που εργάζονται σε δη-
µόσιες υπηρεσίες και σε τεχνικές εταιρείες ή
απασχολούνται στη βιοµηχανία, αφού ξεκίνησαν
την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία από άλ-
λες περιοχές της χώρας,  εγγράφηκαν στη δύ-
ναµη άλλων τµηµάτων του ΤΕΕ. 
Η σπουδαιότητα και το αυξηµένο ειδικό βά-

ρος της παρουσίας του ΤΕΕ στην περιοχή δεν
προσδιορίζεται µόνο από τον αριθµό των µε-
λών του,  αλλά κυρίως από την ευρύτητα των ει-
δικοτήτων, γεγονός που του παρέχει τη δυνατό-
τητα αλλά και την υποχρέωση παρέµβασης σε
θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη, κατασκευή
έργων, παιδεία, χωροταξική - πολεοδοµική και
συγκοινωνιακή επέµβαση και ρύθµιση, προστα-

σία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και
της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Η λειτουργία και η παραγωγή έργου από το

ΤΕΕ Θράκης  βασίζεται στη δουλειά των  53 ε-
κλεγµένων Μηχανικών (Αντιπροσωπεία και Nο-
µαρχιακές Επιτροπές) και άλλων 80 συναδέλ-
φων που στελεχώνουν 14 Μόνιµες Επιτροπές. 
Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν δεκάδες

συνάδελφοι που συµµετέχουν σε Οµάδες Εργα-
σίας ή εκπροσωπούν το Τµήµα  σε Επιτροπές
∆ιαγωνισµού για ανάθεση έργων ή µελετών, κα-
θώς και σε ∆ηµοτικά, Nοµαρχιακά και Περιφε-
ρειακά Συµβούλια. 
Η συµµετοχή και προσφορά εργασίας τους

είναι κυρίως εθελοντική. 
Η χρονιά που πέρασε σηµαδεύτηκε από έναν

καταιγισµό θεσµικών αλλαγών, αποφάσεων και
εξελίξεων στον επαγγελµατικό µας χώρο. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος

Θράκης αναφέρθηκε στα πεπραγµένα του Τµή-
µατος κατά τη χρονιά που πέρασε, όπως η διορ-
γάνωση ηµερίδων, η συγκρότηση οµάδων εργα-
σίας,  παρεµβάσεις στην εξόρυξη χρυσού τόσο
στην περιοχή Έβρου και Ροδόπης, όσο και στην
γειτονική πόλη της Βουλγαρίας Κrumovgrad,  ε-
νέργειες για θέσπιση φραγµών στις δραστηριό-
τητες της ΕΚΤΕNΕΠΟΛ, κ.ά. 
Αναφερόµενος στον προγραµµατισµό για το

2006, τόνισε ότι στηρίχθηκε σε µια προσπάθεια
να συγκεράσουµε τις οικονοµικές δυνατότητες
µε τις επιβαλλόµενες προτεραιότητες και ανα-
κοίνωσε ότι  θα διεξαχθούν ηµερίδες:

1. Με θέµα τις συνδυασµένες µεταφορές. 
2. Για τις συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού

Τοµέα. 
3. Για τις επιπτώσεις (περιβαλλοντικές - πολε-

οδοµικές - κοινωνιολογικές) από την κατασκευή

του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρού-
πολης, σε συνδιοργάνωση µε το ∆ήµο Αλεξαν-
δρούπολης. 

4. Για τη χρήση ήπιων µορφών ενέργειας µε
επικέντρωση στις υπάρχουσες δυνατότητες
της περιοχής µας. 

5. Για την καλλιέργεια καταλλήλων φυτών
και παραγωγή ενέργειας σε συνεργασία και µε
άλλους φορείς (Γεωτεχνικό Επιµελητήριο, Ενώ-
σεις Αγροτικών Συνεταιρισµών) µε έµφαση και
εδώ στη δυνατότητα εφαρµογής στην Θράκη. 

6. Σεµινάριο για την εκπαίδευση των Nέων
Μηχανικών. 

7. Συγκρότηση Οµάδας Εργασίας για τη διά-
σωση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς στον ο-
ρεινό όγκο της Ροδόπης και συγχρόνως για
την προβολή - ανάδειξη και τουριστική αξιοποί-
ηση σε επίπεδο πρότασης έργων και µελετών. 

8. Συγκρότηση Οµάδας Εργασίας για τη διά-
σωση - προβολή - ανάδειξη και αξιοποίηση του
αρχαιολογικού πλούτου του ∆ιδυµοτείχου σε
επίπεδο και πάλι πρότασης έργων και µελετών. 

9. Σεµινάριο για την Ασφάλεια των εργαζο-
µένων στα Τεχνικά Έργα και στη Βιοµηχανία. 
Επίσης, γνωστοποίησε  ότι την προηγούµενη

χρονιά συµµετείχαµε και ολοκληρώσαµε µε
µία πολυµελή Οµάδα Εργασίας στο Εθνικό
Πρόγραµµα Αντισεισµικής Ενίσχυσης Υφιστα-
µένων Κατασκευών ΕΠΑNΤΥΚ / ΤΕΕ για την πό-
λη της Ξάνθης. ∆υστυχώς,  η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση δεν ανέλαβε κανένα τµήµα της απαιτού-
µενης,  ασήµαντης γι’ αυτήν δαπάνης, µε συνέ-
πεια να την επωµισθεί ο πενιχρός προϋπολογι-
σµός του Τµήµατός µας, σε σηµείο να είµαστε
επιφυλακτικοί για την επανάληψη του εγχειρή-
µατος σε άλλες πόλεις. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

Την εκδήλωση κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του,
πραγµατοποίησε σε κεντρικό
ξενοδοχείο της
Αλεξανδρούπολης το ΤΕΕ -
Τµήµα Θράκης. Στην εκδήλωση
παρέστησαν οι Βουλευτές του
Nοµού Έβρου Σταύρος Κελέτσης,
Απόστολος Φωτιάδης και
Γιώργος Nτόλιος, ο Nοµάρχης
Έβρου Nικόλαος Ζαµπουνίδης, ο
∆ήµαρχος Αλεξανδρούπολης
Γιώργος Αλεξανδρής, καθώς και
εκπρόσωποι των θρησκευτικών,
στρατιωτικών και αστυνοµικών
αρχών της περιοχής. Την
εκδήλωση, που στέφτηκε από
απόλυτη επιτυχία, τίµησαν µε
την παρουσία τους συνάδελφοι
και από τους τρεις νοµούς της
Θράκης. 

Κοπή πίτας



Η ∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ.∆.Μ. µε την απόφαση 371
της 40ής συνεδρίασης στις 8-11-2005 απο-

φάσισε τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε
θέµα: 

«Έλεγχος  επικινδυνότητας  πλακιδίων  δα-
πέδου  και  οροφής  του  ∆ικαστικού  Μεγάρου
Κοζάνης  ως  προς  την  περιεκτικότητα  αµιά-
ντου».  

Η Ο.Ε. αποτελείται από τους: 
1. Ελευθεριάδη Γεώργιο, Π.Μ. 
2. Αµανατίδου Ελισάβετ, Χ.Μ. 
3. Μελενικιώτου Μαρία, Χ.Μ. 
Η διάρκεια του έργου της Ο.Ε. θα είναι µέ-

χρι 15-4-2006. 

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του Τµήµατος στη συ-νεδρίαση της 3/23-01-2006 αποφάσισε τη
σύσταση Οµάδας Εργασίας µε θέµα: «Χωρο-
ταξικός  Σχεδιασµός.  Η  σηµασία  της  διανοµαρ-
χιακής  και  διαπεριφερειακής  συνεργασίας».  
Μέλη της Οµάδας Εργασίας ορίστηκαν οι: 
1) Αράπογλου Μιχάλης - Α.Μ. 

2) Αδρίµης Πανταζής - Αγρ. Τ. Μ. 

Nέο µέλος της ∆.Ε. 

Τ ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος N. Ευβοίας έχοντας υπόψιν την µε
αριθµ. πρωτ. 147/17-01-2006 αίτηση παραιτήσεως
της κας Αλιακίζογλου Αικατερίνης, Πολιτικού Μη-
χανικού,  µέλους της ∆.Ε. του ΤΕΕ Ευβοίας απο-
φάσισε την αντικατάσταση της παραιτηθείσης, µέ-
λους της ∆.Ε. του ΤΕΕ Ευβοίας, κας Αλιακίζογλου
Αικατερίνης από τον κ. Κωστούρο  Μιχαήλ,  Πολι-
τικό Μηχανικό, που είναι ο αµέσως επόµενος σε
σειρά σταυρών προτίµησης υποψήφιος του ίδιου
ψηφοδελτίου. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ N. ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΕ - ΤΜ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟNΙΑΣ 
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Α πό το 1996 το θέµα της διαχείρισης των α-
δρανών υλικών είχε αξιολογηθεί ως ένα

θέµα υψίστης σηµασίας για την κατασκευαστική
δραστηριότητα του Nοµού. 
Το πρόβληµα έχει πολλούς εµπλεκοµένους: 
α) Επιχειρήσεις λατοµικές - εµπορικές - κα-

τασκευαστές - Ε∆Ε, Μεταποίηση αδρανών υλι-
κών και µεταφοράς 
β) Εργαζοµένους απασχολούµενους στις επι-

χειρήσεις αυτές 
γ) Γενικότερα προόδου των τεχνικών έργων,

µε ό,τι συνεπάγεται αυτό 
δ) Κατοίκους των περιοχών (ανθρωπογενές

περιβάλλον, παραγόµενα προϊόντα κλπ.) 
ε) Την ΕΕ και συνθήκη Ramsar, µε τα όποια

περιβαλλοντικά και χωροταξικά ζητήµατα δηµι-
ουργούνται. 
Άρα είναι τεράστιο από κοινωνική άποψη

πρόβληµα µε χιλιάδες θα µπορούσαµε να πού-
µε αποδέκτες. 

Nοµοθετικά το θέµα έχει λυθεί µε το νοµικό
πλαίσιο για καθορισµό λατοµικών ζωνών, οι ο-
ποίες µέχρι σήµερα δεν έχουν προχωρήσει κα-
θόλου. 
Έτσι σήµερα για µια ακόµη φορά βρισκόµα-

στε υπό την πίεση των γεγονότων. 
Για το θέµα αυτό πρέπει άµεσα να υπάρξει έ-

νας µακροχρόνιος σχεδιασµός, σε συνεργασία
όλων των φορέων, που να καλύπτει όλο το φά-

σµα της διαχείρισης των αδρανών (λατοµεία,
ποτάµια, αξιοποίηση και διαλογή των υλικών
των κατεδαφίσεων κλπ.), και ένας βραχυχρό-
νιος για ένα µικρό διάστηµα, στο οποίο η αγορά
πρέπει να είναι οµαλοποιηµένη και η κατασκευ-
αστική δραστηριότητα να µη σταµατήσει. 
Έτσι προτείνουµε: 
• Μακροπρόθεσµα, την αποµάκρυνση όλων

των λατοµείων από τον Άραξο 
• Βραχυχρόνια την: Παράταση των αδειών

µέχρι την έγκριση των λατοµικών ζωνών - Θε-
σµοθετηµένη επιτροπή φορέων για παρακο-
λούθηση και έλεγχο των χρονοδιαγραµµάτων
υλοποίησης της µετεγκατάστασης - Άµεσο κα-
θορισµό λατοµικών ζωνών (τουλάχιστον 2 για
το νοµό) - Χρηµατοδότηση των έργων υποδο-
µής για τις λατοµικές περιοχές, καθώς και βελ-
τίωση της προσπελασιµότητας - Παρακολούθη-
ση της παραγωγικής διαδικασίας µε στόχο τη
διατήρηση της παραγωγικότητας στα ίδια περί-
που επίπεδα, και στο πλαίσιο των ΜΠΕ - Απαγό-
ρευση της δυνατότητας νέων επενδύσεων στις
περιοχές αυτές. 

Τ ο ΤΕΕ/ΤΚΜ στην προσπάθειά του να βοηθήσει
τους συναδέλφους µηχανικούς και ιδιαίτερα

τους νέους στη συµπλήρωση των φορολογικών
τους δηλώσεων, διοργανώνει για µια ακόµη χρο-
νιά, µε ευθύνη του Τµήµατος Επαγγελµατικών

Θεµάτων, το καθιερωµένο, ετήσιο ενηµερωτικό
σεµινάριο µε θέµα «Φορολογία Μηχανικών ΕΕ -
∆ήλωση Φόρου εισοδήµατος 2006». 
Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 7

Μαρτίου, 6:30 µ.µ., στην Αίθουσα ∆ιαλέξεων

ΤΕΕ/ΤΚΜ (Ζεύξιδος 8, 3ος όροφος). 
Βασική οµιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η κα

Βασιλική  Μπόσκου, π. Επιθεωρήτρια στο υπουρ-
γείο Οικονοµικών, συνεργάτιδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε
φορολογικά θέµατα. 
Η κα Μπόσκου θα ενηµερώσει τους συναδέλ-

φους για το καθεστώς φορολόγησης των εισο-
δηµάτων των µηχανικών από άσκηση ελευθερί-
ου επαγγέλµατος και θα αναφερθεί στον τρόπο
συµπλήρωσης των σχετικών εντύπων που πρέ-
πει κατά περίπτωση να συνυποβάλουν οι µηχα-
νικοί κατά την υποβολή της φορολογικής τους
δήλωσης. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΚΕNΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟNΙΑΣ

Τα λατοµεία του N. Αχαίας

Φορολογία Μηχανικών ΕΕ - 
∆ήλωση φόρου εισοδήµατος 2006

Θεσσαλονίκη,  7  Μαρτίου  2006    

Σύσταση Οµάδων Εργασίας 
& αντικαταστάσεις µελών

Στο άλυτο θέµα των λατοµείων του Nοµού Αχαίας αναφέρεται
δελτίο Τύπου που εκδόθηκε απο το ΤΕΕ - Τµήµα ∆υτικής
Ελλάδας, στο οποίο υπογραµµίζονται τα ακόλουθα:


