
Οι προτάσεις αυτές, όπως επισηµαίνει ο σύλ-λογος,  θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από
το ΤΕΕ, που εκφράζει όλο τον τεχνικό κόσµο και
να προωθηθούν στους αρµόδιους φορείς µέσα
από τις δράσεις και προτάσεις της Μ.Ε. Χωροτα-
ξίας, Πολεοδοµίας και Οικιστικών Θεµάτων.
Στην  ανακοίνωση τονίζεται ότι ο σύλλογος

ενηµερώθηκε µέσω του «Τεχνογραφήµατος»
(Τεύχος 302 της 1ης/2/2006), για τη συγκρότηση

της οµάδας εργασίας µε θέµα  «Σχεδιασµός
ζωνών χρήσεων γης σε περιοχές ΓΠΣ/ΣΧΟΟ-
ΑΠ» και την σχετική παρουσίαση που έκανε
στις 17/1/2006. 
Στην πρώτη έκθεση της παραπάνω οµάδας

εργασίας, παρά την εξαιρετικά καλή ανάπτυξή
της και προσέγγιση του τόσο σηµαντικού θέµα-
τος του σχεδιασµού των ζωνών χρήσεων γης,
κατά τη γνώµη του συλλόγου  η προσέγγιση
του θέµατος είναι µερική καθόσον δεν εξετά-
στηκε η διάσταση της χρήσης σε σχέση µε υφι-
στάµενες παραγωγικές µονάδες ή εγκαταστά-
σεις που λειτουργούν σε γειτνίαση µε τον αστι-
κό ιστό.
Αναφέρεται  επίσης σε πρόσφατο περιστατι-

κό, που δηµοσιεύτηκε σχετικά µε τη  χορήγηση
άδειας ανέγερσης έξι τετραώροφων πολυκα-
τοικιών, στο ∆ήµο Ελευθερίου Κορδελιού, που
σχεδόν εφάπτονται στον φράκτη Βιοµηχανικού
Συγκροτήµατος στην Ιωνία (Ελληνικά Πετρέ-
λαια, Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων, Χα-
λυβουργείο)  και σε απόσταση 120 µέτρων από
δεξαµενές αργού πετρελαίου. Για το περιστατι-
κό αυτό ο ΠΣΧΜ ΤΚ∆Μ εξέδωσε σχετικό δελτίο
Τύπου διατυπώνοντας τη θέση του και υποβάλ-
λοντας συγκεκριµένες προτάσεις. 
Το πρόβληµα αυτό και άλλα παρόµοια σε ό-

λη την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης,
δεν έχει επισηµανθεί στη σχετική έκθεση της
οµάδας εργασίας. Αποτελεί όµως µία σηµαντι-
κή παράµετρο που θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη στο χωροταξικό σχεδιασµό, αφού έχει
επίδραση και µακροπρόθεσµα, στην οικονοµι-
κή και κοινωνική ανάπτυξη. Το θέµα της χρή-
σης γης απασχολεί την ΕΕ, η οποία έχει εκδώ-
σει σχετικό οδηγό για την εφαρµογή της οδη-
γίας 96/82/ΕΚ (SΕVΕSΟ ΙΙ) για το θέµα αυτό. 
Υπενθυµίζεται στην ανακοίνωση ότι  κατά

την προσέγγιση τέτοιων θεµάτων χωροταξικού
σχεδιασµού θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
και η ΚΥΑ 5697/590 (ΦΕΚ 405/Β/29-3-2000) περί
«καθορισµού µέτρων και όρων για την αντιµε-
τώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης
έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω ύ-
παρξης επικινδύνων ουσιών». Στην παραπάνω
ΚΥΑ (άρθρο 12), προβλέπεται ότι:  «Οι αρµόδιες
αρχές σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για
το χωροταξικό, περιβαλλοντικό και πολεοδοµι-
κό σχεδιασµό, µεριµνούν ώστε οι στόχοι της
πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων και του περιο-
ρισµού των συνεπειών τους να λαµβάνονται υ-
πόψη: α) κατά την κατάρτιση των σχεδίων  χρή-
σεων  γης  µέσα από τις κείµενες διαδικασίες
σχεδιασµού του χώρου και β) κατά τη διαδικα-
σία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις». Επίσης στο ίδιο άρ-
θρο αναφέρεται ότι  «..οι ως άνω αρµόδιες για
το σχεδιασµό του χώρου αρχές, µεριµνούν ώ-
στε, αφενός να  διατηρούνται  µακροπρόθεσµα
οι  δέουσες  αποστάσεις  µεταξύ των εγκαταστά-
σεων που καλύπτονται από την παρούσα από-
φαση και των ζωνών κατοικίας, των έργων ή
δραστηριοτήτων που προσελκύουν ή χρησιµο-
ποιούνται από µεγάλο αριθµό ατόµων και των
ζωνών που παρουσιάζουν ιδιαίτερα φυσικό εν-
διαφέρον ή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και αφε-
τέρου για τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, να
λαµβάνονται συµπληρωµατικά τεχνικά µέσα,
σύµφωνα µε το άρθρο 5, ώστε  να  µην  αυξάνο-
νται  οι  κίνδυνοι  για το κοινό».
Τα παραπάνω συµπληρώνονται επίσης µε το

Νόµο 3325 (ΦΕΚ 68/Α/11-3-2005) περί  «Ίδρυσης
και λειτουργίας βιοµηχανικών-βιοτεχνικών ε-
γκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανά-
πτυξης και άλλες διατάξεις. Στο άρθρο 31 παρ.
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Σχεδιασµός Ζωνών Χρήσεων Γης  
σε περιοχές ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
Να προχωρήσει άµεσα η Πολιτεία στον έλεγχο και τον
εξορθολογισµό όλων των πολεοδοµικών σχεδίων των περιοχών
που γειτνιάζουν µε µεγάλα βιοµηχανικά συγκροτήµατα και
ειδικότερα µε αυτά που υπάγονται στην εφαρµογή της
νοµοθεσίας περί µεγάλων ατυχηµάτων (SΕVΕSΟ ΙΙ), και να
εκπονήσει και θεσµοθετήσει το ΥΠΕΧΩ∆Ε, πολιτικές χρήσεων γης
και κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση µε την οδηγία SΕVΕSΟ ΙΙ ,
που θα υποχρεώνουν όλες τις βαθµίδες της ∆ιοίκησης να
εφαρµόζουν σωστά τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας, ζητά
ο ΠΣΧΜ Τµήµα Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας.
Όπως επισηµαίνει σε ανακοίνωσή του, η Ευρωπαϊκή Ένωση
επεξεργάζεται προ πολλού το θέµα και δεν θα πρέπει -για µία
ακόµα φορά -η Ελλάδα να παραπεµφθεί στα Ευρωπαϊκά
∆ικαστήρια, αφού ήδη η µεταφορά στην ελληνική νοµοθεσία  του
άρθρου 12 της σχετικής οδηγίας SΕVΕSΟ ΙΙ είναι ατελής.

∆ιάλεξη

Ο Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Ναυπηγών Μη-
χανικών Ελλάδος διοργανώνει ∆ιάλεξη µε

θέµα  «∆εξαµενόπλοια  -  Κοινοτική  και  ∆ιε-
θνής  Νοµοθεσία  -  Τελευταίες  εξελίξεις»,  µε ο-
µιλητές τον Κωνσταντίνο  Βασιλειάδη, ∆ιευθυ-
ντή Μελετών ΚΕΕΠ και τον Σπύρο  Σκαβάρα,
Τµηµατάρχη ΜΑRΡΟL ΚΕΕΠ.
Η ∆ιάλεξη θα πραγµατοποιηθεί στις 22

Μαρτίου  2006 και ώρα 18:00, στα γραφεία του
Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Ναυπηγών Μηχα-
νικών Ελλάδος  (Φίλωνος 28 & Ελ. Βενιζέλου,
Πειραιάς).  

Σ∆ΝΜΕ



Κατά τη διάρκεια της Στάσης Εργασίας δενλειτούργησαν οµαλά οι ∆ηµόσιες Τεχνικές
Υπηρεσίες (Υπηρεσίες Μελετών και Κατασκευ-
ών ∆ηµοσίων Έργων, Πολεοδοµίες, Τοµείς Α-
ποκατάστασης Σεισµοπλήκτων κλπ.), καθώς
και οι Επιτροπές διαγωνισµών µε αποτέλεσµα
να µαταιωθούν δηµοπρασίες µικρών και µεγά-
λων έργων σε όλη τη Χώρα, µεταξύ των οποί-
ων και τα έργα:

«Κατασκευή Αγωγών Όµβριων ∆ήµου Π.
Φαλήρου», προϋπολογισµού: 1.630.300,00 ευ-
ρώ (Νοµαρχία Αθηνών), «Αγωγοί Όµβριων ∆ή-
µου Ψυχικού» προϋπολογισµού: 1.558.900,00
ευρώ (Νοµαρχία Αθηνών), «Ηλεκτροφωτισµός
Γηπέδου στο ∆.∆. Αρδάσσας του ∆ήµου Μου-
ρικίου» προϋπολογισµού: 98.335,00 ευρώ (∆ΤΥ
ΝΑ Κοζάνης), «Αποπεράτωση πλατείας - περι-
βάλλοντα χώρου και παραδοσιακού ρέµατος
στο ∆.∆. Λευκοπηγής του ∆ήµου Κοζάνης »
προϋπολογισµού: 498.000,00 ευρώ (ΤΥ ∆ή-

µου Κοζάνης), «Επισκευή ∆ηµοτικού Κτιρίου ε-
πί των Οδών Μακεδονοµάχων και Καρακάση»
προϋπολογισµού: 77.500,00 ευρώ (ΤΥ ∆ήµου
Κοζάνης),

«Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση Επαρχια-
κού Οδικού ∆ικτύου Νοµού Φλώρινας» προϋ-
πολογισµού: 500.000,00 ευρώ, (∆ΤΥ ΝΑ Φλώ-
ρινας) Επαναληπτική, «Κατασκευή Σχολικής
Αίθουσας στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµυνταί-

ου » προϋπολογισµού: 212.000,00 ευρώ (∆ΤΥ
ΝΑ Φλώρινας), « Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου
Νοµού Ηρακλείου» προϋπολογισµού:
504.201,00 ευρώ (∆ΤΥ Ν.Α. Ηρακλείου), «Συντή-
ρηση-Επισκευή του Οικισµού Ρ. Φεραίος, στη
∆/νση Στρατιωτικών Έργων Λάρισας» προϋ-
πολογισµού: 506.262,00 ευρώ (Περιφ. Κεντρ. &
∆υτ. Θεσσαλίας) Επαναληπτική, «Ανέγερση
κλειστού Γυµναστηρίου και προσθήκη 5 αιθου-
σών στο 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ευόσµου»
προϋπολογισµού: 2.983.568,00 ευρώ (∆ΜΕ ∆ή-
µου Ευόσµου), «3ο ∆ηµοτικό Σχολείο και
2/θέσιο νηπιαγωγείο Πολίχνης» προϋπολογι-
σµού:  2.250.000 ,00 ευρώ (∆ΤΥ Ν.Α. Θεσσαλο-
νίκης).

Επισηµαίνεται ότι το ∆Σ της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ
και οι ∆ιπλ. Μηχανικοί του ∆ηµοσίου µε τις κι-
νητοποιήσεις τους δεν έχουν στόχο τα έργα
και τη µαταίωσή τους. Εξάλλου αυτή είναι η
δουλειά τους: ο σχεδιασµός, η προώθηση και
η καλή εκτέλεση των δηµοσίων έργων της
χώρας, ως κοινωνικό αγαθό που θα πρέπει να
είναι υπό την προστασία του ∆ηµοσίου.
Οι κινητοποιήσεις τους - µε τα αποτελέ-

σµατα και τις επιπτώσεις τους - αποβλέπουν
στην ευαισθητοποίηση της Κυβέρνησης να ε-
γκύψει στα θεσµικά και οικονοµικά προβλήµα-
τα-αιτήµατα των ∆ιπλ. Μηχανικών του ∆ηµοσί-
ου τα οποία είναι χρόνια, δίκαια και ώριµα.
Ως εκ τούτου καλούν την Κυβέρνηση να α-

ποδεχθεί άµεσα τα ελαχιστοποιηµένα αιτήµα-
τα αιχµής του Κλάδου δεδοµένου ότι οι πρω-
τοβουλίες ανήκουν πλέον σε αυτή.
Σε αντίθεση περίπτωση οι κινητοποιήσεις

θα συνεχιστούν σύµφωνα µε την από
16/2/2006 Απόφαση του Γενικού Συµβουλίου
της Οµοσπονδίας.
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Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ

3ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας 
Πραγµατοποιήθηκε στις 27Φεβρουαρίου  µε µεγάλη συµµετοχή, 
η 3ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας των ∆ιπλωµατούχων
Μηχανικών του ∆ηµοσίου, στα πλαίσια του διεκδικητικού τους
αγώνα και των αποφάσεων των θεσµικών της οργάνων για την
ικανοποίηση χρόνιων, δίκαιων και ώριµων -πλέον- θεσµικών και
οικονοµικών αιτηµάτων τους.

Αναβολή
δηµοπρασίας

Η µαζική συµµετοχή των Μηχανικών του ∆η-
µοσίου µελών της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Κ.Μ δηµιούρ-

γησε προβλήµατα στη λειτουργία των δηµο-
σίων υπηρεσιών στο χώρο της Κεντρικής Μα-
κεδονίας και προκάλεσε την αναβολή της δη-
µοπρασίας: «Ανέγερση  διδακτηρίου  5ου  ∆ηµο-

τικού  Σχολείου  Σταυρούπολης»  προϋπολογι-
σµού  2.567.000,00  ευρώ.
Όπως επισηµαίνεται οι Μηχανικοί του ∆ηµο-

σίου γνωρίζουν τη µεγάλη σηµασία που έχει η
κατασκευή των έργων και δεν επιδιώκουν τη
µη υλοποίησή τους, πλην όµως, η συµβολή
τους δεν αναγνωρίζεται έµπρακτα από την Κυ-
βέρνηση την οποία ακόµη περιµένουµε να σκύ-
ψει στα προβλήµατα των Μηχανικών ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων.

6 προβλέπεται ότι:  «Παραγωγικές µονάδες, η
ίδρυση των οποίων εγκρίνεται κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του Ν∆ 2687/1953 (ΦΕΚ 317Α)
και του Ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93Α), όπως υφίστανται
και λειτουργούν, θεωρούνται χωροθετηµένες,
εφόσον τούτο συνάδει µε τις κατευθύνσεις των
περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, µέχρι
την οριστική εξειδίκευση και εφαρµογή των
πλαισίων αυτών.
Κατά την εξειδίκευση και εφαρµογή των πε-

ριφερειακών χωροταξικών πλαισίων χωροθε-
τούνται ζώνες ή περιοχές ανάπτυξης παραγω-
γικών δραστηριοτήτων όπου βρίσκονται εγκα-
τεστηµένες οι ανωτέρω παραγωγικές µονάδες

και δεν  επιτρέπεται  ο  καθορισµός  χρήσεων
γης  που  δεν  είναι  συµβατές  µε  τις  µονάδες
αυτές».  Αξίζει να επισηµανθεί ότι µέχρι
31/12/2006, η χώρα µας σε εφαρµογή της οδη-
γίας 2003/105/ΕΚ που είναι η τροποποίηση της
οδηγίας 96/82/ΕΚ για την αντιµετώπιση των
κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων
µε επικίνδυνες ουσίες, θα πρέπει να καθορίσει
πολιτικές χρήσεων γης, ώστε να καλύπτονται
οι αποστάσεις µεταξύ των µονάδων και των
ζωνών κατοικίας.
Ο συνδυασµός των παραπάνω δεδοµένων,

σε περιοχές µεγάλης συσσώρευσης αστικών
και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, απαιτεί ου-

σιαστικά την ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρο-
νων εργαλείων σχεδιασµού, όπως συµβαίνει
και στις υπόλοιπες αναπτυγµένες χώρες της
Ευρώπης.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χηµικών Μηχανι-

κών - Τµήµα Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδο-
νίας, µε την εµπειρία και την επιστηµονική κα-
τάρτιση των µελών του, είναι πρόθυµος να
συµβάλει στην υλοποίηση των παραπάνω προ-
τάσεων, που εκ των πραγµάτων αποτελούν ζη-
τήµατα τα οποία απαιτούν εξειδικευµένη γνώ-
ση πολλών επιστηµονικών κλάδων. 

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Κ.Μ.


