
Από το Τµήµα µας, διαρκώς αναδεικνύεται η α-ναγκαιότητα ολοκλήρωσης των µελετών για
την κατασκευή του Οδικού Άξονα «Λαµίας - Καρ-
πενησίου». Ζήτηµα ιδιαίτερο και σηµαντικό, που ε-
πίσης πολλές φορές προβλήθηκε από όλους
τους φορείς και την τοπική κοινωνία. Για την υπό-

ψη Εθνική Οδό, υπάρχουν τµήµατα τα οποία επί
σειρά ετών µελετώνται, αλλά και σηµαντικά τµή-
µατα που δεν έχουν υπαχθεί σε κανέναν αντίστοι-
χο προγραµµατισµό. 
Συγκεκριµένα και περιληπτικά µπορούν να ανα-

φερθούν: 
1. Με την από 27/4/01 Σύµβαση του

ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΜΕΟ, ανατέθηκε η εκπόνηση της µε-
λέτης «Ανατολική πρόσβαση σήραγγας Τυµφρη-
στού», η οποία αφορά το οδικό τµήµα από την
περιοχή του οικισµού Αγίου Γεωργίου έως την α-
νατολική είσοδο της σήραγγας. Έως σήµερα η µε-
λέτη αυτή εξελίχτηκε σε προκαταρκτικό επίπεδο
και το αντικείµενό της φέρεται να συνεχίζεται µε
την από 25/11/2005 νέα ανάθεση του
ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΜΕΟ υπό τον τίτλο «Ολοκλήρωση
µελετών Ανατολικής Πρόσβασης σήραγγας Τυµ-
φρηστού». 

2. Με την από 29/12/2000 Σύµβαση του ΥΠΕΧΩ-
∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ΜΕΟ, ανατέθηκε η εκπόνηση της µελέ-

της «Βελτίωση της Ε.Ο. Λαµίας - Καρπενησίου,
στο τµήµα Λαµία - Μακρακώµη». Η αρχή του µε-
λετώµενου τµήµατος της οδού ευρίσκεται περί-
που 2,0 χιλ. πριν από τον οικισµό «Καστρί» και το
πέρας στην περιοχή πριν από τον οικισµό «Πτε-
λέα». 

3. Τα υπόλοιπα, σηµαντικού µή-
κους, οδικά τµήµατα του άξονα,
δηλαδή: 

• από τη Λαµία έως την περιο-
χή του οικισµού «Καστρί» και  •
από τον οικισµό «Πτελέα» έως

την περιοχή του «Αγίου Γεωργίου»,  µέχρι σήµε-
ρα δεν έχουν συµπεριληφθεί σε κανέναν προ-
γραµµατισµό, που να έχει ως στόχο την εκπόνη-
ση των αναγκαίων τεχνικών τους µελετών. 

4. Ειδικότερα για τη µελέτη «Βελτίωση της Ε.Ο.
Λαµίας - Καρπενησίου, στο τµήµα Λαµία - Μακρα-
κώµη», µε την από 29/12/2000 Σύµβαση είχε προ-
βλεφθεί η µελέτη να αφορά τµήµα της οδού συ-
νολικού µήκους 19,5 χιλ. Στη συνέχεια, µέσα από
χρονίζουσες διαδικασίες και λόγω της υπάρχου-
σας χρηµατοδότησης, το αντικείµενο αυτό προ-
τείνεται να µειωθεί στο µήκος των 13,5 χιλ. Το Πε-
ριφερειακό Συµβούλιο ∆ηµ. Έργων στις 13/10/05
γνωµοδότησε µετά από οµόφωνη άποψη των µε-
λών του, για την ανάγκη συµπληρωµατικής χρη-
µατοδότησης της µελέτης, µε εφαρµογή των κεί-
µενων διατάξεων και µε προοπτική την ολοκλή-
ρωσή της στο µήκος των 19,5 χιλ. του αρχικού
Συµβατικού αντικειµένου. 
Η µελέτη και κατασκευή του Οδικού Άξονα
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ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

Η ολοκλήρωση του προγράµµατος µελετών, για την κατασκευή της ΕΟ Λαµίας
- Καρπενησίου είναι το θέµα επιστολής που απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ -
Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς Στέλιος Ζαχαρόπουλος προς τον Γενικό
Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε Γεώργιο Τρυφωνίδη και τον Γενικό Γραµµατέα Περ.
Στερεάς Ελλάδας Κων/ντίνο Έξαρχο. Στην επιστολή τονίζονται τα ακόλουθα: 

Οι µελέτες για τον άξονα
Λαµίας- Καρπενησίου 

θών  της  Ζωής,  του  Περιβάλλοντος,  της  Ειρή-
νης,  αλλά  και  θα  αναβαθµίσει  τη  διεθνή  θέση
και  το  κύρος  της  χώρας.  Είναι  µία  κίνηση  χω-
ρίς  κανένα  απολύτως  οικονοµικό  και  πολιτικό
κόστος,  αντίθετα,  µε    πολλαπλά  και  σε  όλα  τα
επίπεδα  οφέλη.  Η  Ελλάδα,  Φάρος  Πολιτισµού
και  Γενέτειρα  των  ιδεών  της  ∆ηµοκρατίας  τα
αρχαία  χρόνια,  µπορεί  και  πρέπει  να  εκπέµψει
ένα  νέο  µεγάλο  σήµα  σε  ολόκληρο  τον  Πλα-
νήτη  που  κινδυνεύει  όσο  ποτέ  άλλοτε.
Με τη στήριξη της Αυτοδιοίκησης και σηµα-

ντικών φορέων της περιοχής, το Αντιπυρηνικό
Παρατηρητήριο Μεσογείου έχει αναπτύξει έ-
ντονη δραστηριότητα. Μεταξύ των άλλων το
Μάιο του 2005 οργανώσαµε  ∆ιεθνή  Συνάντη-
ση  για  την  αποτροπή  εγκατάστασης  νέων  πυ-
ρηνικών  αντιδραστήρων,  µε τη συµµετοχή επι-
στηµόνων και οργανώσεων από Ελλάδα,  Τουρ-
κία,  Βουλγαρία  και  Κύπρο.  
Ετοιµαζόµαστε φέτος -20 χρόνια από την

καταστροφή του Τσερνοµπίλ- για τη διοργάνω-
ση του 1ου ∆ιεθνούς  Αντιπυρηνικού  Φεστιβάλ
Ρόδου,  που θα διεξαχθεί 8-14 Μαίου 2006. Το
πρόγραµµα του Φεστιβάλ, θα περιλαµβάνει
πολλές εκδηλώσεις: διαλέξεις, συζητήσεις,
προβολές ταινιών, θεατρικές παραστάσεις,
µουσικές συναυλίες, εκθέσεις εικαστικών και
µια µεγάλη ειρηνική διαδήλωση στις 13 Μαίου,
στην οποία φιλοδοξούµε να έχουν συµµετοχή
πολλές ξένες αντιπροσωπείες, µε στόχο την
ευαισθητοποίηση των πολιτών και των χιλιά-
δων επισκεπτών της Ρόδου, καθώς και το συ-
ντονισµό δράσης των αντιπυρηνικών δυνάµε-
ων.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα πραγµατοποιη-

θεί στις 12 και 13 Μαίου  ένα ∆ιεθνές  Συµπόσιο
µε  θέµα  «Έχουµε  δικαίωµα  να  ζήσουµε  σε  έ-
ναν  Κόσµο  χωρίς  πυρηνικά» και µε τη συµµε-
τοχή πολλών διεθνών προσωπικοτήτων. 
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας προ-

σκαλέσουµε σε αυτές τις εκδηλώσεις και  να
κηρύξετε  την  έναρξη  του  ∆ιεθνούς  Συµποσίου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

είµαστε στη διάθεσή σας.
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Αυτά τόνισε µεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ∆.Ε.
του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτικής Μακεδονίας Νικό-

λαος  Κοϊµτσίδης,  κατά τη διάρκεια εκδήλωσης
κοπής της βασιλόπιτας, που διοργάνωσε το ΤΕΕ -
Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Σεβασµιότα-

τος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ.κ. Παύ-
λος που ευλόγησε την εκδήλωση, οι Βουλευτές
Γιώργος  Κασαπίδης,  Λάζαρος  Λωτίδης,  Γιάννης
Βλατής, ο Νοµάρχης Κοζάνης Ιορδάνης  Ανδρεά-
δης, ο ∆ήµαρχος Κοζάνης και Πρόεδρος της ΚΕ∆-
ΚΕ Πάρις  Κουκουλόπουλος,  ο ∆ήµαρχος Πτολε-
µαίδας και Πρόεδρος της ΤΕ∆Κ Ν. Κοζάνης Γρη-
γόρης  Τσιούµαρης, πολλοί ∆ήµαρχοι και Νοµαρ-
χιακοί Σύµβουλοι της περιοχής, ο Γενικός Αστυνο-
µικός ∆ιευθυντής ∆υτικής Μακεδονίας Βασίλειος
Τραούδας, ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Πυροσβε-
στικών Υπηρεσιών ∆υτικής Μακεδονίας Πολυνεί-
κης Θεοδουλίδης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ - Ανατολι-
κής Μακεδονίας Κώστας  Αντωνιάδης,  ο Πρόε-
δρος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου ∆υτικής
Μακεδονίας Εµµανουήλ  Καρακάσης,  ο Αντιπρόε-
δρος του ΕΒΕ Κοζάνης Σταύρος  Θεοφράστου,
Πρόεδροι Επιστηµονικών Συλλόγων, ο Πρόεδρος
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/Τ∆Μ Νίκος  Γκάσης,
τα µέλη της Αντιπροσωπείας και τα µέλη της ∆.Ε.
του ΤΕΕ /Τ∆Μ και πολλοί επίσηµοι. 
Γραπτούς χαιρετισµούς έστειλαν ο υπουργός

Μακεδονίας - Θράκης συνάδελφος Νικόλαος
Τσιαρτσιώνης, ο υφυπουργός Οικονοµίας και Οι-
κονοµικών Χρήστος  Φώλιας, ο Γεν. Γραµµατέας

«Η χρονιά που πέρασε ήταν µια
χρονιά που σε γενικότερο επίπεδο
µας φέρνει όλο και περισσότερο
και πιεστικότερα µπροστά στην
πραγµατικότητα, στα προβλήµατα,
στις αντιφάσεις και στις
προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης
και της ανταγωνιστικότητας.
Απέναντι στις περισσότερες
αλλαγές στη χώρα µας, το ΤΕΕ,
εκφράζοντας τα µέλη του και την
ιστορία του, τοποθετήθηκε µε
προτάσεις και θέσεις και
δραστηριότητες αποδεικνύοντας
ότι οι µηχανικοί όχι απλά µπορούν
να παρακολουθούν τις εξελίξεις
αλλά και πρωτοπόρα να τις
επεξεργάζονται και να προτείνουν
συγκεκριµένες λύσεις και
προτάσεις». 

«Λαµίας - Καρπενησίου», είναι θέµα που αφορά
την ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και ταυτόχρονα τις προοπτικές εξυπηρέτησης των
άλλων όµορων γεωγραφικών ενοτήτων σε επίπε-
δο Κεντρικής Ελλάδας. Ο υφιστάµενος δρόµος, ο
οποίος διέρχεται µέσα από όλους τους οικισµούς
της περιοχής, προ πολλών ετών δεν καλύπτει τις
ανάγκες και πολύ περισσότερο τις σύγχρονες α-
παιτήσεις. 
Με βάση όλα τα προαναφερόµενα, θεωρούµε

επίκαιρα ότι πρέπει:  α) Να δροµολογηθούν όλες
οι απαιτούµενες ενέργειες για το σχεδιασµό και
τη µελέτη του Οδικού Άξονα στο σύνολο του µή-
κους του, από Λαµία έως ανατολική πρόσβαση
της σήραγγας του Τυµφρηστού. Απαιτείται, το συ-
ντοµότερο δυνατό, προγραµµατισµός µε ανάδειξη
προτεραιοτήτων και ιεράρχηση των προβληµά-
των.  β) Να υπάρξει ιδιαίτερη επιµέλεια των πολ-
λών και ιδιαίτερων θεµάτων (κυρίως σε σχέση µε
τους οικισµούς), στα τµήµατα του Άξονα που σή-

µερα δε µελετώνται. Η ανάπτυξη της περιοχής,
σύµφωνα µε το χωροταξικό της σχεδιασµό, πρέ-
πει να υλοποιείται µε µέθοδο, διερεύνηση και α-
ποτελεσµατικές επιλογές.  γ) Να περαιωθεί η µε-
λέτη στο τµήµα της Εθνικής Οδού «Λαµίας - Καρ-
πενησίου», της περιοχής Μακρακώµης, µε τη συ-
µπληρωµατική χρηµατοδότηση του έργου της. Α-
νάγκη η οποία κρίθηκε και αναγνωρίστηκε, σύµ-
φωνα µε την παραπάνω Γνωµοδότηση του Περι-
φερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων.  δ) Να ε-
πιδιώκεται η διαρκής παρακολούθηση του έργου
των µελετών οι οποίες εκπονούνται, στοχεύοντας
στην άρτια και σε σύντοµο χρόνο περαίωσή τους. 
Τέλος, πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι οι µελέ-

τες των έργων δεν επιτρέπεται να εξελίσσονται
µε ανεπίκαιρους ρυθµούς. Εκτός των άλλων, ο
κίνδυνος ακύρωσης εγκεκριµένων λύσεων από
µελέτες οι οποίες εκπονούνται µε χρονοδιαγράµ-
µατα που διακόπτονται είναι ορατός και µε α-
προσδιόριστες συνέπειες. 

ΟΠρόεδρος του ΤΕΕ-ΤΑΚ Γιώργος  Κολυβάκης  α-
πέστειλε προς τον υπουργό Πολιτισµού, τον υ-

φυπουργό και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβού-
λιο το ψήφισµα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΑΚ
για τη διάσωση του µνηµείου Κούλε. 

«Ύστατη  έκκληση  παρέµβασης  µε  αφορµή  την
κατάρρευση  τµήµατος  του  Μνηµείου  Κούλε»  
Η Αντιπροσωπεία του Τµήµατος Ανατολικής Κρή-

της του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, συζήτη-
σε στη συνεδρίασή της το Σάββατο 18 Φεβρουαρί-
ου 2006 τα προβλήµατα συντήρησης του ιστορικού
φρουρίου Κούλε του Ηρακλείου, την πρόσφατη κα-
τάρρευση τµήµατός του και αποφάσισε να εκδώσει
το παρακάτω ψήφισµα. 

1. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ ανησυχεί για
την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζουν αρκε-
τά ιστορικά µνηµεία στην περιοχή της Ανατολικής
Κρήτης και για τις απαράδεκτα αργές διαδικασίες
αποκατάστασής τους ακόµα κι όταν για ορισµένα
από αυτά ξεκινούν κάποιες εργασίες. 

2. Εκτιµά πως αυτό οφείλεται στην χρόνια έλλει-
ψη ενδιαφέροντος από την Πολιτεία για την απο-
κατάσταση, ενίσχυση, ανάδειξη κι αξιοποίηση των
µνηµείων της Ανατολικής Κρήτης, παρά το ότι τα
δηµόσια έσοδα που προκύπτουν άµεσα από αυτά
είναι από τα υψηλότερα στη χώρα και παρά το ότι
ο τουρισµός µας στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό σε
αυτά. 

3. Η έλλειψη ενδιαφέροντος αποτυπώνεται στο
βαθµό ανταπόκρισης του ΥΠΠΟ στα αιτήµατα των
αρµοδίων φορέων κι επιβεβαιώνεται στο ρυθµό
χρηµατοδότησης των αναγκαίων µελετών και έρ-

γων - παρεµβάσεων για την ενίσχυση κι αποκατά-
στασή τους, χρηµατοδοτήσεων που µέχρι σήµερα
µόνο ως ανταποδοτικές δεν µπορούν να χαρακτη-
ριστούν. 

4. Τραγική επιβεβαίωση των παραπάνω είναι η
πρόσφατη κατάρρευση τµήµατος του τοίχου του
φρουρίου Κούλε στο λιµάνι του Ηρακλείου, µνηµεί-
ου ιστορικού και σήµα κατατεθέν για την πόλη του
Ηρακλείου, παρά το ότι ήταν εδώ και χρόνια γνω-
στά τα σοβαρά προβλήµατα σπηλαιώσεων στα θε-
µέλιά του. 

5. Οι ευθύνες για την εξέλιξη αυτή είναι σοβα-
ρές και διαχρονικές, δεν µπορεί κανείς να τις απο-
σείσει ή να τις µεταθέσει, αφορούν δε ανεξαιρέτως
τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς και υφυπουργούς
Πολιτισµού, τις τοπικές εξουσίες, τις υπηρεσίες και
τους φορείς. 

6. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ απαιτεί τον ά-
µεσο έλεγχο και έγκριση της εκπονηθείσης µελέ-
της αντιµετώπισης των σπηλαιώσεων από τους
αρµοδίους (αρµόδια Εφορεία, ΚΑΣ, ΥΠΠΟ) και την
επίσης άµεση χρηµατοδότηση και δηµοπράτηση
του σχετικού έργου. 

7. Απαιτεί επίσης, λόγω του ότι το φρούριο αντι-
µετωπίζει και σωρεία άλλων σοβαρών προβληµά-
των, την εκπόνηση ολοκληρωµένης µελέτης στε-
ρέωσης, ενίσχυσης, αποκατάστασης, ανάδειξης κι ε-
πανάχρησης του φρουρίου και σε συντοµότατο
χρονικό διάστηµα να χρηµατοδοτηθεί µελέτη συ-
νολικής αποκατάστασης υφάλου και εξάλου τµήµα-
τός του. 

8. Κάθε άλλη καθυστέρηση ή ολιγωρία θα είναι
εγκληµατική αφού επόµενες καταρρεύσεις ή κατα-
στροφές µπορεί να αποδειχτούν µη αναστρέψιµες. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Το µνηµείο Κούλε

Κοπή πίτας 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ



της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Ανδρέας
Λεούδης, ο Βουλευτής Νέας ∆ηµοκρατίας Ν. Κο-
ζάνης Μιχάλης  Παπαδόπουλος, ο Βουλευτής Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας Ν. Καστοριάς Ανέστης  Αγγελής,
ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν. Καστοριάς Φίλιππος
Πετσάλνικος,  και ο Γεν. ∆/ντής Ορυχείων ∆ΕΗ Κ.
Μελάς.  
Κάνοντας έναν απολογισµό δράσης του

ΤΕΕ/Τ∆Μ για τη χρονιά που πέρασε, ο Ν. Κοϊµτσί-
δης επισήµανε ότι το ΤΕΕ ολοκλήρωσε την προ-
σπάθεια στο θέµα αξιοποίησης της ιπτάµενης τέ-
φρας. «Ελπίζουµε», είπε,  «πολύ σύντοµα να υ-
πάρχουν συγκεκριµένες επιχειρηµατικές πρωτο-
βουλίες». 
Παράλληλα το ΤΕΕ -Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας

ολοκλήρωσε σχεδόν την υλοποίηση του προ-
γράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», σηµα-
τοδοτώντας τα υψηλά αντανακλαστικά του φορέα
στις αλλαγές και στις απαιτήσεις της νέας τεχνο-
λογίας. Εξασφαλίστηκε έτσι ένας σύγχρονος εξο-
πλισµός για τη διενέργεια συσκέψεων και τηλε-
διασκέψεων µε άµεσες δυνατότητες σύνδεσης µε
τα γραφεία των Νοµαρχιακών Επιτροπών του
ΤΕΕ/Τ∆Μ στην Καστοριά, στα Γρεβενά, στη Φλώρι-

να και µακροπρόθε-
σµες δυνατότητες ε-
πέκτασης και χρήσης
για διενέργεια σεµι-
ναρίων. Παράλληλα έ-
χει εγκατασταθεί στα
γραφεία στην Κοζάνη,

µέσω του υποπρογράµµατος «Ε-learning», εξο-
πλισµός διαθέσιµος για χρήση από τα µέλη µας. 
Όσον αφορά το θέµα τις ενέργειας και τις θέ-

σεις του ΤΕΕ, ο κ. Κοϊµτσίδης τόνισε ότι οι πρό-
σφατες εξελίξεις σε παγκόσµιο επίπεδο, δικαιώ-
νουν τη θέση του ΤΕΕ, ότι η εξάρτηση από ξένες
πηγές ενέργειας πρέπει να παραµένει σε ελεγ-
χόµενα επίπεδα, ο λιγνίτης να αποτελεί το κυ-
ρίαρχο καύσιµο για τον εθνικό σχεδιασµό, µε πα-
ράλληλη πλήρη αξιοποίηση της σύγχρονης τε-
χνολογίας για την προστασία του περιβάλλοντος
αλλά και την ουσιαστική προώθηση των εναλλα-
κτικών πηγών ενέργειας. 
Αλληλένδετο µε το θέµα της ενέργειας, οι

δράσεις για το περιβάλλον, όπου το ΤΕΕ/Τ∆Μ, ό-
πως είπε, κατόπιν αιτήµατος των κατοίκων της
Μαυροπηγής, ολοκλήρωσε και κατέθεσε τις θέ-
σεις του για τη ΜΠΕ του Ορυχείου Μαυροπηγής.
Συγκρότησε επίσης Οµάδα Εργασίας για το θέµα
της διαχείρισης των αποβλήτων αµιάντου, προκει-
µένου να καταθέσει εµπεριστατωµένη άποψη
σχετικά µε το θέµα. 
Σχετικά µε το χώρο της Παιδείας και την Ανώ-

τατη Εκπαίδευση, η οποία είναι το τελευταίο διά-

στηµα σε πυρετό µεγάλων αλλαγών και ανακατα-
τάξεων, ο Ν. Κοϊµτσίδης σηµείωσε ότι Παιδεία ση-
µαίνει καλλιέργεια, ήθος, γνώσεις, εφόδια, προσό-
ντα, που αφενός διαµορφώνει προσωπικότητα,
χαρακτήρα, αίσθηση του µέτρου και αυτογνωσία,
αφετέρου δίνει, µέσα από συγκεκριµένα προ-
γράµµατα σπουδών και διαδικασίες εκπαίδευσης,
επαγγελµατικά δικαιώµατα που σε τελική ανάλυ-
ση εξασφαλίζουν την ίδια την κοινωνία, τους πολί-
τες της και τις ανάγκες της. 
∆ιευκρίνισε σε αυτό το σηµείο, ότι το ΤΕΕ/Τ∆Μ,

επέλεξε στη δίνη δηµοσιευµάτων, µε αφορµή το
θέµα του Κανονισµού της Νοµαρχιακής Αυτοδιοί-
κησης Κοζάνης, πολλά από τα οποία αφήνονται
στην κρίση των πολιτών για το ήθος και το ύφος
τους, να µην τοποθετηθεί διότι από θέση αρχής
είναι αντίθετο στη δηµόσια αντιπαράθεση µε ό-
ρους λαϊκισµού, προχειρότητας και έντασης για
τόσο σηµαντικά θέµατα όπως αυτά της παιδείας,
των σπουδών των νέων ανθρώπων και των επαγ-
γελµατικών τους δικαιωµάτων. 
Πάγια θέση του ΤΕΕ είναι, υπογράµµισε ο Ν.

Κοϊµτσίδης, ότι τα σηµαντικά θέµατα, όπως αυτά
της Παιδείας, συζητούνται µε επιχειρήµατα, διάλο-
γο, µε νηφαλιότητα και σεβασµό στη διαφορετι-
κότητα, µε στόχους και χρονοδιάγραµµα. Το ΤΕΕ
έχει πολλαπλώς δηλώσει ότι δεν επιθυµεί συ-
γκρούσεις µε κανένα κλάδο για τα επαγγελµατι-
κά δικαιώµατα και ιδιαίτερα µε τους πτυχιούχους
των ΤΕΙ τους οποίους θεωρεί και αντιµετωπίζει
ως συνεργάτες, µε διακριτό ρόλο και δικαιώµατα,
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Στα προβλήµατα των υπηρεσιών του υπουργεί-ου Πολιτισµού στο Βόρειο Αιγαίο αναφέρεται ο
Πρόεδρος της ∆.Ε. του ΤΕΕ-Τµήµατος Β/Α Αιγαίου
∆ηµήτριος Μάντζαρης σε έγγραφο που απέστειλε
προς τον υπουργό Πολιτισµού Γιώργο Βουλγαρά-
κη και τον υπουργό Αιγαίου Αριστοτέλη Παυλίδη,
στο οποίο τονίζονται τα εξής: 
Η ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Β/Α Αιγαίου στη συ-

νεδρίασή της στις 9.1.2006, µε αφορµή τα πολλά
παράπονα που δεχόµαστε από συναδέλφους σχε-
τικά µε τη λειτουργία των Υπηρεσιών του υπουρ-
γείου Πολιτισµού στο Βόρειο Αιγαίο, ασχολήθηκε
διεξοδικά µε τα θέµατα που προκύπτουν από την
εµπλοκή των Υπηρεσιών αυτών στην εκτέλεση
των διάφορων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
κατέληξε στις παρακάτω διαπιστώσεις: 

1. Η αυστηρότατη νοµοθεσία που υπάρχει για
την προστασία των αρχαιολογικών µας θησαυ-
ρών, είναι µεν αναγκαία για τη διάσωση και τη
διατήρησή τους, αλλά σε συνδυασµό µε τους χα-
µηλούς προϋπολογισµούς που διατίθενται από το
κράτος διά του αρµοδίου υπουργείου Πολιτισµού,
γίνεται πολλές φορές τροχοπέδη στην εκτέλεση
των έργων και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη του
τόπου µας. 

2. Η πολιτεία και οι εκάστοτε κυβερνήσεις ο-
φείλουν να στηρίζουν τις υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Πολιτισµού -και ιδιαίτερα εκείνες που έ-
χουν άµεση σχέση και βρίσκονται σε µέρη µε
πολλά µνηµεία- µε τους απαιτούµενους πόρους
και το αναγκαίο προσωπικό (αρχαιολόγους, Μη-
χανικούς κλπ.), ώστε τα όποια ευρήµατα συνα-
ντούνται κατά τις εκσκαφές στα δηµόσια και ι-
διωτικά έργα στις πόλεις µας να αξιοποιούνται
γρήγορα και αποτελεσµατικά. Παράλληλα θα

πρέπει να διευκολύνεται η οµαλή ολοκλήρωση
των έργων, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του δη-
µοσίου έργου, ή των ιδιωτών όταν πρόκειται για
ιδιωτικά έργα. 

3. Η µη επαρκής στελέχωση και χρηµατοδότη-
ση των νευραλγικών αυτών υπηρεσιών, οδηγεί τε-
λικά σε εµπλοκές και τεράστιες καθυστερήσεις
στα έργα, σε επιλεκτική αντιµετώπιση των ιδιω-
τών, (ανάλογα µε τη χρηµατοδοτική τους ικανότη-
τα) που καλούνται µε δικούς τους πόρους να πλη-
ρώνουν ανασκαφικές ή άλλες αρχαιολογικές ερ-
γασίες και τελικά απαξιώνουν το έργο τόσο των
µηχανικών, όσο και των αρχαιολόγων. 
Τα προβλήµατα και οι εµπλοκές που προκύ-

πτουν στα έργα, στο Βόρειο Αιγαίο, από τις υπη-
ρεσίες του υπουργείου Πολιτισµού, δεν είναι φυ-
σικά προβλήµατα που οφείλονται µόνο, ή κυρίως
στη στάση των δηµόσιων λειτουργών - υπαλλή-
λων των υπηρεσιών αυτών -όπως πολλές φορές
δίνεται η εντύπωση προς την κοινή γνώµη. 
Είναι προβλήµατα που έχουν να κάνουν κυρίως

µε την υποστελέχωση των υπηρεσιών αυτών και
µε την έλλειψη πόρων που απαιτούνται για τις α-

νασκαφικές εργασίες. 
Η ∆.Ε. του ΤΕΕ/ Τµήµατος Β/Α Αιγαίου ζητεί να

δείτε µε τη δέουσα σοβαρότητα τα προβλήµατα
αυτά και να επεξεργαστείτε λύσεις στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων σας. 
Συγκεκριµένα ζητάµε: 
1. Την πλήρωση των πολλών κενών οργανικών

θέσεων των υπηρεσιών των Κλασικών, Βυζαντι-
νών και Νεωτέρων Μνηµείων στο Βόρειο Αιγαίο
µε µόνιµο προσωπικό, αρχαιολόγους και µηχανι-
κούς, ώστε στον έλεγχο των τεχνικών µελετών
να συµµετέχουν οπωσδήποτε και τεχνικοί. 

2.  Τη δηµιουργία και στελέχωση του γραφείου
της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων στη Χίο. 

3.  Την πιο συχνή και πιο αποτελεσµατική λει-
τουργία του τοπικού αρχαιολογικού συµβουλίου. 

4.  Την επίβλεψη των σηµαντικών έργων που ε-
κτελεί η Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων µε Μη-
χανικούς. 

5.  Τη χρηµατοδότηση των ανασκαφών µε πό-
ρους του υπουργείου Πολιτισµού, ώστε να µην υ-
πάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα έρ-
γα. 
Τα Αρχαία πρέπει να είναι ευλογία στο τόπο

µας και όχι τροχοπέδη στην ανάπτυξη. 
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ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟ 

Η ∆.Ε. αποφάσισε µε την 2/13-1-2006 απόφασή
της, τη συγκρότηση αµειβόµενης οµάδας ερ-

γασίας µε σκοπό να  εξετάσει  τα  προβλήµατα
που  δηµιουργήθηκαν  από  την  εφαρµογή  νέων
ρυθµίσεων  του  κτηµατολογίου  στους  ∆ήµους
Γέρας  και  Μυτιλήνης,  να  κάνει  πραγµατικούς
δειγµατοληπτικούς  ελέγχους  και  να  κάνει  προ-
τάσεις.  
Στην Οµάδα Εργασίας συµµετέχουν οι πα-

ρακάτω: 
Τσεσµελλής Παράσχος Τοπογράφος Μηχ/κός

• Μητρίτσα Ελένη Τοπογράφος Μηχ/κός • Κρι-
κλάνος Χαράλαµπος Τοπογράφος Μηχ/κός • Α-
µπελικιώτης Κωνσταντίνος Τοπογράφος
Μηχ/κός. 
Ο χρόνος παραλαβής του έργου και η αµοιβή

θα καθοριστούν µε µελλοντικές αποφάσεις της
∆ιοικούσας Επιτροπής. 

Στελέχωση Ο.Ε.

στην παραγωγή του τεχνικού έργου. Είναι βέβαιο,
είπε, ότι τη χρονιά που έρχεται προβλέπονται ση-
µαντικές εξελίξεις. 
Τέλος, αναφερόµενος στις παρεµβάσεις του

ΤΕΕ για σηµαντικά θέµατα που αφορούν τον τε-
χνικό κόσµο, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος
∆υτικής Μακεδονίας, είπε ότι έγινε προσπάθεια
µε τεκµηριωµένες παρεµβάσεις να διασφαλίζε-
ται πρώτα από όλα η ποιότητα των µελετών. 
Επίσης ο νόµος για τα δηµόσια έργα να δια-

σφαλίζει την ποιότητα των έργων και δίκαιες
ευκαιρίες για τις µικροµεσαίες κατασκευαστι-
κές επιχειρήσεις να συµµετέχουν στην παρα-
γωγή του τεχνικού έργου. 
Η απαραίτητη εφαρµογή του ΦΠΑ στην οικο-

δοµή να οδηγεί στην εξυγίανση του χώρου και
όχι µε πλασµατικές αξίες αγοραίες τιµές κλπ.

να χρησιµοποιείται σαν φοροεισπρακτικό µέτρο
και µάλιστα άδικο µεταξύ των πολιτών. 
Ο Νόµος για τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ι-

διωτικού Τοµέα -γνωστές ως Σ∆ΙΤ- πρέπει να
βελτιωθεί. Πριν απ’ όλα πρέπει να συµφωνηθεί:
1. Ποιες υποδοµές θα εκχωρηθούν σε ιδιώτες 2.
Ποιο ποσοστό των έργων θα εκτελείται µε αυτό
το σύστηµα (π.χ. στην Αγγλία που χρόνια εφαρ-
µόζεται δεν ξεπερνά το 10 -15%, ενώ στην Πορ-
τογαλία που εφαρµόστηκε σε µεγάλα ποσοστά
υπάρχει ήδη πρόβληµα υπερχρέωσης του κρά-
τους). 
Ο Νόµος για την έκδοση των Οικοδοµικών Α-

δειών ο οποίος κατατίθεται σε λίγες ηµέρες
στη Βουλή περιέχει πολλά θετικά στοιχεία. Θα
πρέπει όµως να βελτιωθούν και άλλα όπως το
θέµα των ηµιυπαίθριων χώρων, το θέµα της πι-

λοτής και των κλειστών γκαράζ. Η αξιολόγηση
των πολεοδοµικών γραφείων είναι πολύ θετικό
µέτρο, όµως το ΤΕΕ επιµένει στο θέµα της στε-
λέχωσης και επάρκειας των πολεοδοµικών
γραφείων (στελέχωση πριν την αξιολόγηση),
στην κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, τους απο-
τελεσµατικούς ελέγχους, την ελευθερία στην
αρχιτεκτονική έκφραση. 
Το φλουρί της πίτας του ΤΕΕ/Τ∆Μ έτυχε στο

κοµµάτι του προσωπικού του Τεχνικού Επιµελη-
τηρίου, ενώ η τυχερή της βραδιάς που έτυχε το
φλουρί της βασιλόπιτας, ήταν η κα Παρθένα Σα-
λακίδου εκπρόσωπος της εβδοµαδιαίας εφηµε-
ρίδας «Κοζάνη». 




