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ΤΕΕ- ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΗ  στην  1η έκτακτη
συνεδρίασή της, στις 25.2.2006, συζήτησε διε-

ξοδικά το θέµα του ασφαλιστικού φορέα  των µη-
χανικών, του ΤΣΜΕ∆Ε, µετά από την αναλυτική και
πλήρως κατατοπιστική ενηµέρωση που είχε από
τον πρόεδρο του ΤΕΕ συν. Γιάννη Αλαβάνο και τα
µέλη του ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε συν.:  1. Μπουζιάκα, Αντι-
πρόεδρό του  και  2. ∆ηµ. ∆ουνούκο, π. πρόεδρό
του, που συνόδευαν τον πρόεδρο και συνέδραµαν
στην πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση του Σώ-
µατος.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην παρούσα φά-

ση στο θέµα της αναδιάρθρωσης των κλάδων του
ΤΣΜΕ∆Ε λόγω της επικαιρότητος από το σχετικό
νοµοσχέδιο και όχι στο σύνολο των οργανωτικών
και λειτουργικών προβληµάτων και συµπεριφο-
ρών σε κέντρο και περιφέρεια, που απασχόλησε
κατά καιρούς την ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΗ και έχουν προ-
κύψει σχετικές αποφάσεις της 
Αποφάσισε τα εξής:
1. Το θέµα του ασφαλιστικού φορέα των µηχανι-

κών, και ιδιαίτερα αυτό που αφορά την αναδιάρ-
θρωση των κλάδων του, είναι  πάρα πολύ σηµαντι-
κό, ενδιαφέρει το σύνολο των εν ενεργεία και ο-
µότιµων µηχανικών  και είναι ευνόητο ότι στην ό-
ποια συζήτηση θα πρέπει να συµµετέχουν το σύ-
νολο των Kεντρικών και Περιφερειακών Οργάνων
του ΤΕΕ, µε παράλληλη ενηµέρωση του συνόλου
του κλάδου.

2. Η κινητικότητα και επικαιρότητά του είναι α-
ποτέλεσµα µιας µακράς περιόδου προπαρασκευ-
ής του που είχε ως αφετηρία την αγωνία των Μη-
χανικών για τη βελτίωση των όρων ασφάλισης και
την συνολική απόφασή τους για πλήρη και ειλικρι-
νή  αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών των Ελλήνων
µηχανικών.

3.  Ο Ν. 2084/92 µαζί µε τις εν συνεχεία επιµέ-
ρους ρυθµίσεις εισήγαγε µεταρρυθµίσεις που έ-

πληξαν καίρια τη λογική και το αίσθηµα αλληλεγ-
γύης µεταξύ των γενεών των µηχανικών, µε τη δη-
µιουργία άνισων όρων εισφορών και κάλυψης µε-
ταξύ των προ και µετά το 1993 ασφαλισµένων, ενώ
δεν συνέβαλε ουσιαστικά στην άρση της µεγάλης
αντίφασης  και αναντιστοιχίας µεταξύ ευρωστίας
του  ταµείου  και της χαµηλής ποιότητας της α-

σφαλιστικής  κάλυψης
των µελών του.

4.  Η απόφαση της
Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ της 8ης.2.2003 µε-
τά από σοβαρή προ-

παρασκευή, στην οποία συνέβαλαν σηµαντικά και
ουσιαστικά οι κατά καιρούς διατελέσαντες Πρόε-
δροι και µέλη των ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε, αποτελεί  ένα
ώριµο και κοµβικό µόρφωµα στο οποίο αποκαθί-
σταται η αλληλεγγύη των γενεών, µε την άρση
των αντιδεοντολογικών διαχωρισµών (ασφαλι-
σµένοι προ και µετά το 1993) αλλά και µεταξύ των

εν ενεργεία µελών του µε τη δηµιουργία
και λειτουργία του κλάδου πρόνοιας. 

5. Η πρόσφατη από 8.2.2006 οµόφωνη
απόφαση της ∆.Ε. του ΤΕΕ θεωρεί επιβε-
βληµένη την άµεση κατάθεση νοµοσχεδί-
ου για την αναδιάρθρωση των κλάδων του
ΤΣΜΕ∆Ε, που θα στηρίζεται στις αρχές
της από 8.2.2003 απόφασης της Αντιπρο-
σωπείας του ΤΕΕ, στην αυτοτελή  δράση

του Ταµείου και σε µια
σειρά, µη επιδεχόµενων
περιορισµό, συγκεκριµέ-
νων θέσεων και προτά-
σεων, που διατυπώνο-
νται στην απόφαση αυτή
της ∆.Ε.  

6. Η Αντιπροσωπεία
του ΤΕΕ-ΤΗ δεν αποδέχεται το νοµοσχέδιο ως έ-
χει διότι ενσωµατώνει πολλές αρνητικές προβλέ-
ψεις και ρυθµίσεις. 
Υιοθετεί και υποστηρίζει την πρόσφατη οµόφω-

νη απόφαση της ∆.Ε. του ΤΕΕ, προτείνει δε την ά-
µεση αναδιαµόρφωση του νοµοσχεδίου  στη βάση
της ως άνω απόφασης, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
προβλέψεις που θα συγκεκριµενοποιούν τις ει-
σφορές και παροχές.

7. Θεωρεί ότι σύσσωµος ο κλάδος των µηχανι-
κών θα πρέπει να συσπειρωθεί γύρω από το θέµα
και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων του και
να αναδειχθεί η οµοθυµία και η αποφασιστικότητα
των µηχανικών για την ουσιαστική βελτίωση των
όρων ασφαλιστικής κάλυψης των µελών του. 

8. Kρίνει αναγκαία την ευρύτατη δυνατή ενηµέ-
ρωση των µηχανικών µε συγκεντρώσεις τους σε
όλη τη χώρα, για την παράλληλη έγκαιρη προπα-
ρασκευή τους σε κινητοποιήσεις και αγώνες, αν α-
παιτηθούν.

Η ∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφαση 69 της
8ης συνεδρίασης στις 28-2-2006 αποφάσισε

τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα:  «∆ια-
µόρφωση  θέσεων  του  ΤΕΕ/Τ∆Μ»για  το  Σχέδιο
Νόµου  για  την  αναδιάρθρωση  των  κλάδων  του
ΤΣΜΕ∆Ε,  ασφαλιστικό  -  συνταξιοδοτικό  διπλω-
µατούχων  Μηχανικών».
Η Ο.Ε. αποτελείται από τους: 1. Βάρκα Ιωάννη,

Π.Μ. 2. Γκάση ∆ηµήτριο, Α.Μ. 3. ∆ισλή Βασίλειο,
Π.Μ. 4. Kοτσάκο Στέλιο, Π.Μ. 5. Μπάγκαβου Ευαγ-
γελία, Χ.Μ. 6. Τσετίνη Αθηνά, Π.Μ. 7. Χριστοδού-
λου Ευφηµία, Α.Μ.
Το έργο της Ο.Ε. θα παραδοθεί µέχρι τις

4-4-2006. 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφαση 72 της
9ης συνεδρίασης στις 7-3-2006 αποφάσι-

σε τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα: 
«Παρακολούθηση  της  υλοποίησης  της  πα-
ρέµβασης  αισθητικής  αναβάθµισης  της  πε-
ριοχής του  κέντρου  της  Kοζάνης  -  ∆ιαµόρ-
φωση  θέσεων  και  προτάσεων  του
ΤΕΕ/Τ∆Μ».
Η Ο.Ε. αποτελείται από τους: 1. ∆εσποτίδη

Kωνσταντίνο,  2. Ζιώγα Kωνσταντίνο, Α.Μ. 3.
Χριστοδούλου Ευφηµία, Α.Μ.
Το έργο της Ο.Ε. θα παραδοθεί µέχρι την

ολοκλήρωση του προγράµµατος.

Αναδιάρθρωση των κλάδων
του ΤΣΜΕ∆Ε

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑKΕ∆ΟΝΙΑΣ

Σύσταση Οµάδων Εργασίας
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Σκοπός της ηµερίδας αυτής ήταν η ενηµέρω-
ση των µηχανικών, κυρίως των αρχιτεκτό-

νων και των πολιτικών αλλά και όσων ασχο-
λούνται µε τις κατασκευές, για τα βασικά χα-
ρακτηριστικά του ξύλου, την παθολογία, την
τρωτότητά του, τις ξύλινες ιστορικές δοµικές
κατασκευές, τον Ευρωκώδικα 5 (Σχεδιασµός
ξύλινων κατασκευών) και την εφαρµογή του
στα ιστορικά δοµικά συστήµατα µε ξύλο. 
Ως γνωστόν το ξύλο, προϊόν απολύτως φυ-

σικό, χρησιµοποιείται, εκτός των άλλων, εδώ
και χιλιάδες χρόνια ως βασικό δοµικό υλικό.
Στην πορεία του χρόνου και µέχρι τον περα-
σµένο αιώνα ο άνθρωπος ανέπτυξε  και βελ-
τίωσε τις τεχνικές χρήσης του, το οποίο, µαζί
µε την πέτρα, αποτέλεσε το κύριο στοιχείο
των κατασκευών. 
Η διαχρονικότητα του ξύλου είναι αποδεκτή

και για τη σηµερινή αισθητική της Αρχιτεκτο-
νικής και η ανάδειξη σύνθετων κατασκευαστι-
κών λύσεων του παρελθόντος αποτελεί ερέ-
θισµα για τον σηµερινό Αρχιτέκτονα. Στην
Kέρκυρα,  τόσο στην παλαιά πόλη όσο και στα
χωριά, τα τοπικά δοµικά συστήµατα (πέτρα, ξύ-
λο και συµπαγές τούβλο) µας φέρνουν αντιµέ-
τωπους συχνά µε  προβλήµατα, ιδιαίτερα του
ξύλου (πατώµατα, στέγη), που απαιτούν τη σω-
στή λύση τους. 
Ένα ιστορικό δοµικό σύστηµα (κτίριο) πριν

τη διαµόρφωση προτάσεων επέµβασης, απαι-
τεί τη συνεργασία αρχιτεκτόνων, πολιτικών
µηχανικών, συχνά δε αρχαιολόγων, συντηρη-
τών και χηµικών µηχανικών, µέσω της κατα-
σκευαστικής ανάλυσης. 
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την Παρα-

σκευή 2 ∆εκεµβρίου 2005 στη συνεδριακή αί-
θουσα «∆ιονύσιος Σολωµός» του ξενοδοχεί-
ου «Corfu Ρalace», και την παρακολούθησαν
πολλοί µηχανικοί. 

Βασικοί οµιλητές ήταν ο κ. Παναγιώτης  Του-
λιάτος,  αρχιτέκτων µηχανικός, καθηγητής του
ΕΜΠ, στον τοµέα τεχνολογικής Αιχµής, περιο-
χή οικοδοµικής, και η κα Ελευθερία  Τσακανίκα,
Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ.
Το θέµα της εκδήλωσης περιελάµβανε δυο

διαλέξεις που χωρίζονταν σε τρεις βασικές ε-
νότητες: 1) Το ξύλο ως δοµικό υλικό. 2) Ξύλινα
ιστορικά δοµικά συστήµατα. 3) Υπολογισµός
ξύλινης κατασκευής. 

Πολύτιµο  δοµικό  στοιχείο

Τα όσα ανέφεραν στις εισηγήσεις τους ο
καθηγητής κ. Π. Τουλιάτος και η κα Ε. Τσακανί-
κα, συνοψίζονται στα εξής:
Ένα από τα τρία βασικά δοµικά υλικά για

την κατασκευή του φέροντος οργανισµού, πέ-
ραν του οπλισµένου σκυροδέµατος, και του
χάλυβα είναι και το ξύλο. Εξάλλου ο Ευρωκώ-
δικας 5 έχει ως τίτλο: «Σχεδιασµός Ξύλινων
Kατασκευών ». Το ξύλο, επίσης, υπήρξε το
πρωτεύον και το συµπληρωµατικό δοµικό υλι-
κό, της πραγµάτωσης πολλών δοµικών συστη-
µάτων σε όλες τις ιστορικές εποχές έως και
σήµερα.
Το ξύλο ως δοµικό υλικό, έχει πολλές ιδιαι-

τερότητες που απαιτούν µεγαλύτερη προσοχή
και περισσότερη γνώση κατά το σχεδιασµό
του στη δοµική χρήση. Η φυσική προέλευση
του ξύλου, η ανισοτροπία και ανοµοιογένειά
του, η χαρακτηριστική του ιδιότητα ως προς
την πρόσληψη ή την αποβολή της περιεχόµε-
νης σε αυτό υγρασίας, η ευπάθειά του στη βιο-
λογική φθορά και η τεράστια ανθεκτικότητά
του, είναι µερικές από τις αιτίες αυτής της  ιδι-
αιτερότητας.
Ιστορικά στον ελληνικό χώρο, για πολλές

χιλιάδες χρόνια, το ξύλο αποτέλεσε το βασικό
δοµικό υλικό:

Α) Για αυτόνοµα, φέροντα δοµικά συστήµατα
όπως, π.χ., οι στέγες, τα πατώµατα, ολόκληροι
όροφοι κτιρίων ή και εξελιγµένα αντισεισµικά
συστήµατα όπως αυτό που ακόµα επιζεί στο
νησί της Λευκάδας.
Β) Για στοιχεία ενίσχυσης, ή συνεργασίας ή

και ολοκλήρωσης άλλων φορέων. 
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει η ευρύτατα ε-

ξαπλωµένη σε όλη τη σεισµογενή Ανατολή
µέθοδος ενίσχυσης της λιθοδοµής µε οριζό-
ντια και διάτονα κυρίως ξύλινα στοιχεία του-
λάχιστον από τους προϊστορικούς χρόνους έ-
ως σήµερα.
Όλος αυτός ο µοναδικός, πολύµορφος και

ενδιαφέρων κατασκευαστικός, παραδοσιακός
πλούτος, που επιζεί στην Νότιο Βαλκανική
προφανώς χρειάζεται έλεγχο και ενδεχοµέ-
νως ενίσχυση και αποκατάσταση.
Γα να επιτευχθεί όµως µια επιστηµονική και

οργανωµένη µεθοδολογία:
• Αναγνώρισης του δοµικού συστήµατος µε

ξύλο
• Αποτίµησης της κατάστασης των φορέων

και των µελών τους
• Επεµβάσεων επιδιόρθωσης, ενίσχυσης

και αποκατάστασης,
πρέπει, ξανά, η επιστηµονική τουλάχιστον

και τεχνοκρατική µερίδα της κοινωνίας να εκ-
παιδευτεί κατάλληλα. Είναι γνωστό, αλλά όχι
ανεπανόρθωτο, το γεγονός ότι στην περιοχή
της Ν.Α. λεκάνης της Μεσογείου, παρά την ι-
σχυρή σεισµικότητα, µετά τον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο, όλη σχεδόν η δοµική δραστηριότητα
και τεχνογνωσία περιορίστηκε γύρω από το
δοµικό υλικό του οπλισµένου σκυροδέµατος. 
Σε περιοχές µε έντονο διασωθέντα, ιστορι-

κό και πολιτιστικό χαρακτήρα, όπως είναι το
Νησί της Kέρκυρας, όπου η ξύλινη κατασκευή
παίζει υπεύθυνο και σηµαντικό ρόλο, η πιο πά-
νω αναγκαιότητα αναγνώρισης και επανεξοι-
κείωσης µε το δοµικό στοιχείο «ξύλο» και τα
αντίστοιχα δοµικά συστήµατα είναι επείγουσα
και αναγκαία.
Τα πλήρη κείµενα των εισηγήσεων του κ. Π.

Τουλιάτου και της κας Ε. Τσακανίκα, όπως έ-
χουν κατατεθεί, δηµοσιεύονται στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη του Τµήµατος,  στη διεύθυνση:
http://www.teekerk.gr/library/periexomeno.php?id
_per=28 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ KΕΡKΥΡΑΣ 

Το ξύλο ως δοµικό υλικό και η χρήση
του στην ιστορική κατασκευή
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση  µε θέµα «Το ξύλο ως
δοµικό υλικό και η χρήση του στην ιστορική κατασκευή»,
οργάνωσαν από κοινού, το Τµήµα Kέρκυρας του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας και ο τοπικός Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων, στο πλαίσιο των επιµορφωτικών τους
δραστηριοτήτων.
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Ό πως αναφέρει, στο πλαίσιο των προτάσεων
για το ∆΄ KΠΣ το ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας

έχει επεξεργαστεί µία σειρά προτάσεων που α-
φορούν κυρίως την ανάπτυξη συστηµάτων συν-
δυασµένων µεταφορών στην κατεύθυνση στρο-
φής των εµπορευµατικών µεταφορών προς περι-
βαλλοντικά φιλικότερα µέσα όπως ο σιδηρόδρο-
µος και οι θαλάσσιες µεταφορές.
Βασική πρόταση του ΤΕΕ-ΑΜ αποτελεί πρωτί-

στως η σύνδεση του νέου  Λιµένος Kαβάλας µε
τους Τοξότες και εν συνεχεία η νέα χάραξη Kαβά-
λας - Αµφίπολης - Θεσσαλονίκης που εντάσσεται
και στο πλαίσιο  της πολιτικής του υπουργείου Ε-
µπορικής Ναυτιλίας για τη σιδηροδροµική σύνδε-

ση των λιµένων της χώρας όπως αποφασίστηκε
στη σύσκεψη υψηλόβαθµων παραγόντων του υ-
πουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και του ΟΣΕ την
12/11/2004.
Αναµφισβήτητα µε το έργο αυτό -υπογραµµίζει

το ΤΕΕ/ΤΜ- η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης θα µπορέσει να συνδεθεί µε το σιδη-
ροδροµικό δίκτυο µε τρόπο ιδιαιτέρως ανταγωνι-
στικό, µετά και τη σηµαντική αναβάθµιση του οδι-
κού δικτύου µε την ολοκλήρωση της Εγνατίας ο-
δού.
Παράλληλα, η συγκεκριµένη πρόταση σύνδεσης

Τοξοτών - Kαβάλας σε πρώτη φάση θα εξασφαλί-
σει τη δηµιουργία δεύτερου κοµβικού σηµείου

συνδυασµένων µεταφορών στην Kαβάλα.
Παρά τον κύριο λόγο που έχει πλέον η οδική Ε-

γνατία θωρούµε πως ο επόµενος στόχος πρέπει
να είναι η σιδηροδροµική σύνδεση της Kαβάλας. Η
ολοκλήρωση αυτού του σηµαντικού έργου θα
συµβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Βιοµη-
χανικής Περιοχής, στην πλήρη εµπορική λειτουρ-
γία του νέου λιµένος της Kαβάλας, θα αποτελέσει
µαζί µε την Εγνατία οδό και την ολοκλήρωση του
κάθετου άξονα Kαβάλας - ∆ράµας - Εξοχής, ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα διευρωπαϊκών µεταφο-
ρών και θα συντελέσει στην σηµαντικότατη ώθηση
της γενικότερης ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Ιστορικά  πρέπει να αναφέρουµε ότι στα προ-

γράµµατα του ΟΣΕ και στο Γ΄ KΠΣ είχαν ενταχθεί
αναγνωριστικές και προκαταρκτικές µελέτες «δι-
πλής γραµµής υψηλής ταχύτητας Θεσσαλονίκη -
Αµφίπολη - Kαβάλα - Ξάνθη».
Θεωρούµε ότι τώρα µε την προετοιµασία που

υπάρχει για την ένταξη των έργων στο ∆΄ KΠΣ
πρέπει η ∆ιοίκηση του ΟΣΕ να προχωρήσει στην
ανάθεση της οριστικής µελέτης ώστε το έργο να
έχει την ωρίµανση για να κατασκευαστεί από τη
χρηµατοδότηση του ∆΄ KΠΣ.
Παράλληλα, θεωρείται απολύτως επιβεβληµένη

η ανακαίνιση, η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙKΗΣ ΜΑKΕ∆ΟΝΙΑΣ

Σιδηροδροµική σύνδεση Τοξοτών
- Λιµένος Kαβάλας

Το Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ µε επιστολή που
απευθύνει προς τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΟΣΕ
κ. Ν. Μπαλτά, τον Πρόεδρο της ΕΡΓΟΣΕ κ. Kουµαντάνο, τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΟΣΕ κ. Ν. Kούρεντα, τον υπουργό
Μακεδονίας και Θράκης κ. Γιώργο Kαλαντζή και τον Γενικό
Γραµµατέα Περιφέρειας ΑΜΘ κ. Μιχάλη Αγγελόπουλο, αναφέρει
τους λόγους για τους οποίους κρίνει επιτακτική τη σιδηροδροµική
σύνδεση Τοξοτών - Λιµένος Kαβάλας.

Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που ήταν χω-
ροθετηµένες στον ιστό των πόλεων και κα-

ταλαµβάνουν µεγάλες αστικές εκτάσεις, εγκα-
ταλείπονται σταδιακά. Στην πλειοψηφία τους α-
ποτελούνται: 1. Από ενδιαφέροντα, έως πολύ ση-
µαντικά, δείγµατα κτιριακών συνόλων στρατιω-
τικής αρχιτεκτονικής τόσο από τυπολογικής και
µορφολογικής όσο και από πολεοδοµικής άπο-
ψης. 2. Από πνεύµονες πρασίνου και ελεύθερες
εκτάσεις, που είναι πολύτιµες πλέον για την επι-
βίωση και το µέλλον των πόλεών µας.
Το ΤΕΕ/ΤKΜ συνειδητοποίησε τη µεγάλη ση-

µασία της µελλοντικής διαχείρισης και αξιοποί-
ησης των χώρων αυτών εντός του Π.Σ. Θεσσα-
λονίκης και  διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα:
«Στρατόπεδα  στη  Θεσσαλονίκη:  Ανάδειξη  και
αξιοποίηση»,  σε συνεργασία µε τον ΣΑΘ, η ο-
ποία θα πραγµατοποιηθεί στο Πολεµικό Μου-
σείο (Γρ. Λαµπράκη 4, Θεσσαλονίκη, απέναντι α-
πό το Νοσοκοµείο 424).
Οι στόχοι της ηµερίδας είναι οι εξής:
• Ενηµέρωση φορέων, οργανώσεων συνα-

δέλφων και γενικότερα των κατοίκων της πό-
λης για τη σπουδαιότητα του θέµατος • Παρου-

σίαση της πρωτογενούς έρευνας που πραγµα-
τοποίησε το ΤΕΕ/ΤKΜ, για την καταγραφή και
τεκµηρίωση των αξιόλογων κτιρίων και συνό-
λων στα στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης • Πα-
ρουσίαση επιτυχών παραδειγµάτων αξιοποίη-
σης από την ελληνική και ευρωπαϊκή εµπειρία •

Σχολιασµός µη πετυχηµένων παραδειγµάτων
ώστε να γίνει αντιληπτό το µέγεθος του προ-
βλήµατος • Ενεργοποίηση των αρµόδιων φορέ-
ων για την προστασία σηµαντικών κτιριακών
συνόλων και κτιρίων (ΥΠΠΟ) •Ευαισθητοποίηση
φορέων για τις προοπτικές διαχείρισης και α-
ξιοποίησης των εκτάσεων αυτών, ώστε να απο-
φευχθεί η άκριτη «οικοπεδοποίηση» και η κα-
ταστροφή των ελάχιστων πλέον ελεύθερων
χώρων και πνευµόνων πράσινου στην πόλη µας.

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΑΑΣΣ
10.00 Χαιρετισµοί
Εισηγήσεις
10.30 «Αξιόλογα κτίρια και σύνολα στα στρατό-

πεδα της Θεσσαλονίκης: καταγραφή, τεκµη-
ρίωση, προοπτικές αξιοποίησης, µέσα από τη
διεθνή εµπειρία», ∆.    Ζυγοµαλάς, Α.Μ. µέλος
της Μόνιµης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θε-
µάτων ΤΕΕ/ΤKΜ.

11.00 «Οι πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις
ως ιστορικοί τόποι. Η περίπτωση των στρατο-
πέδων Π. Μελά και Kόδρα στη Θεσσαλονί-
κη», Ε.  Kαµπούρη,  Α.Μ. προϊσταµένη της
ΕΝΜ/KΜ.

11.30 «Τα στρατόπεδα ως πρόκληση αναβάθµι-
σης του πολεοδοµικού ιστού της Αθήνας.
∆ύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: ΕΑΤ-ΕΣΑ
και Γουδί», Ι.  Πολύζος, καθηγητής ΕΜΠ, Ν.
Μπελαβίλας,  Λέκτωρ ΕΜΠ Φ.  Βαταβάλη, ΑΜ,
Εντεταλµένη Λέκτωρ Τµ. Αρχιτεκτόνων, ∆ΠΘ.

12.00 «Αξιοποίηση των στρατοπέδων στο οικι-
στικό περιβάλλον της Βορειοδυτικής Θεσσα-
λονίκης: ∆υνητικά πεδία ευκαιριών ή κινδύ-
νων», Χ.  Χριστοδούλου, Α.Μ. Μέλος ερευνητι-
κής οµάδος, Β.  Χαστάογλου Α.Μ. καθ. ΑΠΘ, Ν.
Παπαµίχος,  Α.Μ. καθ. ΑΠΘ. 

12.30 «Στρατόπεδα και Ανάπτυξη της Βορειοδυ-
τικής Θεσσαλονίκης», Π.  Σούλας, πρόεδρος
Αναπτυξιακής Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης.

Παρεµβάσεις
13.30 «Στρατόπεδα Θεσσαλονίκης: Απόθεµα ζω-

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ KΕΝΤΡΙKΗΣ ΜΑKΕ∆ΟΝΙΑΣ

Τα στρατόπεδα στη Θεσσαλονίκη 

Ηµερίδα  /  Σάββατο  1  Απριλίου  2006
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Τ ο ΤΕΕ/Τµ. Ανατολικής Στερεάς σε συνεργασία
µε το ΙΟK (Ινστιτούτο Οικονοµίας Kατασκευών)

διοργάνωσε ηµερίδα, µε το ακόλουθο Πρόγραµµα
Εισηγήσεων:

• Kατάσταση στον κατασκευαστικό τοµέα (∆η-
µόσια και Ιδιωτικά έργα) Εισηγητής: κ. Kων. Σαββί-
δης, Πολ. Μηχανικός, τ.Αντιπρόεδρος ΤΕΕ • Συµβά-
σεις ∆ηµοσίου & Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ)
Εισηγητής: κ. Γιάν. Γιάνναρος, Γενικός ∆ι-
ευθυντής ΙΟK • Τιµολόγια - Προδιαγρα-
φές - Αναλύσεις Τιµών - Μελέτες Ειση-
γητής: κ. Θεόδ. Βουδικλάρης, Πρόεδρος
ΙΟK, Πολ. Μηχανικός
Προλογίζοντας την εκδήλωση, ο Πρό-

εδρος του Τµήµατος κ. Στέλιος Ζαχαρό-
πουλος, ανέφερε πως η επικαιρότητα
των θεµάτων που τίθενται για συζήτηση
προκαλεί το εύλογο ενδιαφέρον όλων.
Επίσης υπογράµµισε ότι οι Μηχανικοί
σήµερα βιώνουν ένα ευρύ φάσµα ανοι-
χτών ζητηµάτων. Συνεπώς οι έγκυρες
µελέτες και οι αναλύσεις που εκπονού-
νται από το Ινστιτούτο Οικονοµίας Kατασκευών,
συµβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη προβληµατι-
σµού και  διεξοδικών συζητήσεων.   
Ιδιαίτερα αναφέρεται ότι στην εκδήλωση συµ-

µετείχε µε κατάθεση απόψεων και ο ειδικός Σύµ-
βουλος του ΙΟK, κ. Αναγνωστόπουλος. 
Από τους εισηγητές δόθηκαν αναλυτικά στοι-

χεία για τον κατασκευαστικό µας τοµέα (δηµόσια
και ιδιωτικά έργα), τα τιµολόγια, τις προδιαγραφές,
τις αναλύσεις τιµών και τις µελέτες. Kαλύφθηκαν,
µέσα από τεκµηριωµένες και πλήρεις παρουσιά-
σεις, τα θέµατα που είχαν προγραµµατισθεί να συ-
ζητηθούν και απασχολούν τον κλάδο των Μηχανι-
κών, µε ειδικότερες αναφορές:

• Στην κατάσταση που επικρατεί στα δηµόσια
έργα µε τη σηµαντική µείωση της απασχόλησης
και τις στρατηγικές που πρέπει να υιοθετηθούν. 

• Στα πολλά και ιδιαίτερα ζητήµατα του τοµέα
των ιδιωτικών τεχνικών έργων. 

• Στα θεσµικά πλαίσια δηµοσίων έργων και µε-
λετών, τις αδυναµίες των αλλά και τις ανάγκες
που αναδεικνύονται για συµπληρωµατικές ρυθµί-
σεις.

• Στις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Το-

µέα και τα κρίσιµα θέµατα µέσα από την προοπτι-
κή υλοποίησης του θεσµού.
Με τη συµµετοχή των παρευρισκοµένων διεξή-

χθη για όλα τα ζητήµατα ευρύς και εποικοδοµητι-
κός διάλογος, ο οποίος φανέρωσε το µεγάλο εν-
διαφέρον των συναδέλφων µας και βαθµολόγησε
ιδιαίτερα την προσπάθεια.  

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙKΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Ηµερίδα για τις κατασκευές

Συµπλήρωση Μ. Ε.

Η∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ οµόφωνα µε την υπ’ α-
ριθµ.11/2006 απόφασή της, µετά από τις αιτή-

σεις των συναδέλφων κ.κ. Σκαρλάτου Σπύρου και
Kοκκώνη Μάξιµου, εγκρίνει:

• τη συµµετοχή του κ. Kοκκώνη Μάξιµου ως
µέλους της Μόνιµης Επιτροπής «Περιβάλλοντος
- Οικολογίας»  •  τη συµµετοχή του κ. Σκαρλά-
του Σπύρου ως µέλος των Μόνιµων Επιτροπών:

1. «Θεµάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης - Με-
γάλα έργα Υποδοµής (ΠΑΘΕ - Πανεπιστήµιο Ρού-
µελης - Νοσοκοµεία - οδός Θήβα -Λιβαδειά - Υ-

λοποίηση Χωροταξικού κλπ.)».
2. «Θεµάτων: Kυκλοφοριακών - Συγκοινωνια-

κών - Οδικής Ασφάλειας».
3. «Περιβάλλοντος - Οικολογίας».
4. «Χωροταξίας - Πολεοδοµίας».

της υφιστάµενης σιδηροδροµικής γραµµής Α-
λεξανδρούπολης - ∆ράµας - Θεσσαλονίκης µε
στόχο την επίτευξη υψηλών ταχυτήτων και µεί-
ωση του χρόνου διαδροµής.
Μετά από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, σας

παρακαλούµε και σας καλούµε να ενεργήσετε
άµεσα στην ανάθεση των τελικών µελετών της
νέας σιδηροδροµικής γραµµής Τοξότες - Kα-
βάλα - Θεσσαλονίκη, που θα διασυνδέει τους
Λιµένες Θεσσαλονίκης - Kαβάλας - Αλεξαν-
δρούπολης και να προχωρήσει η κατασκευή
του από πιστώσεις του ∆΄ KΠΣ, διότι θεωρούµε
ότι µία σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα δεν νοείται
να µην έχει ένα ολοκληρωµένο, πλήρες και
σύγχρονο σιδηροδροµικό δίκτυο.

Kαταλήγοντας, θέλουµε να τονίσουµε για µία
ακόµη φορά ότι δεν νοείται να µην υπάρχει σι-
δηροδροµική σύνδεση του νέου Λιµένος Kαβά-
λας και της Βιοµηχανικής Περιοχής, κάτι που πι-
στεύουµε αποτελεί παγκόσµια πρωτοτυπία.
Πέραν όλων πρέπει να σας υπενθυµίσουµε

µέσα στη δίνη των ενεργειακών κρίσεων ότι ο
σιδηρόδροµος αποτελεί το οικονοµικότερο,
µαζικότερο, ασφαλέστερο και φιλικότερο προς
το περιβάλλον µέσο µεταφοράς επιβατών και
προϊόντων.

ής για την πόλη» Σ.  Μπαϊρακτάρη,  Α.Μ. Πρόε-
δρος ΟΡΘ

13.40  «Για µία “νέα Αρχιτεκτονική” στη διαχείρι-
ση των στρατοπέδων»,  Θ.    Παππάς, Α.Μ., ΣΑΘ.

13.50 «Στρατόπεδα και αποκλεισµένοι χώροι:Η
τελευταία ευκαιρία για την αναζωογόνηση
της Θεσσαλονίκης», Ν.  Kαλογήρου, Α.Μ. πρό-
εδρος Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

14.00 «Προοπτικές αξιοποίησης του πρώην
στρατοπέδου Kόδρα. Η εµπειρία της εφαρµο-
γής της πρότασης ενός αρχιτεκτονικού δια-
γωνισµού», ∆.  Σαρηγιάννης, δρ Π.Μ. αντιδή-
µαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Kαλαµα-
ριάς, Ε.  ∆έννη,  Α.Μ. Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ή-
µου Kαλαµαριάς.

14.10 «Απόδοση του στρατοπέδου Παύλου Μελά.
Αρχές και στόχοι για τον ανασχεδιασµό
του», ∆.  Παπαδόπουλος,  Α.Μ. ∆ήµαρχος Σταυ-
ρούπολης, Α.  Πάλλη  Α.Μ. Τεχνικής Υπηρεσίας
∆ήµου Σταυρούπολης

14.20  Η παραχώρηση των  στρατοπέδων ως ευ-
καιρία για κεντρικό πολεοδοµικό σχεδιασµό
και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολι-
τών, Γ.  Παντής,  αν. καθ. Βιολογίας, Ένωση Πο-
λιτών Θεσσαλονίκη

Ανάθεση µελέτης σε Ο.Ε.

Με την υπ’ αριθµ. 23/06 απόφαση της ∆ιοικού-
σας Επιτροπής του Τµήµατος ανατέθηκε η

παρακάτω µελέτη: «Προγράµµατα  ανάπτυξης
και  καταγραφή  της  βιοµηχανικής  δραστηριότη-
τας  στο  Νοµό  Βοιωτίας»
Την οµάδα εργασίας αποτελούν οι συνάδελ-

φοι:  1. Kρυσταλλία Παπαθανασίου Π-Μ, 2. Ανα-
στάσιος Νικολάου Μετ.-Μ.
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Α ντικείµενο της
σύσκεψης ήταν

η εξέταση  της ση-
µερινής κατάστασης
και της προοπτικής
στο µέλλον των Υ-
πηρεσιών των
ΤΥ∆K, στο πλαίσιο
του ρόλου τους  για
την ενδυνάµωση
της προσπάθειας που κάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση
για να ανταποκριθεί και να συµµετάσχει µε τις κα-
λύτερες προϋποθέσεις στη διαδικασία ανάληψης
και εκτέλεσης  έργων,  είτε  µέσω των εθνικών εί-
τε µέσω των   Kοινοτικών Προγραµµάτων, δεδοµέ-
νων των αλλαγών και των  απαιτήσεων που θέτει
το νέο  θεσµικό πλαίσιο που θα ισχύει για την ∆΄
Προγραµµατική Περίοδο.
Στη σύσκεψη εξετάστηκε και διαπιστώθηκε η α-

δυναµία παραγωγής έργου  και η απαξίωση των
Μηχανικών που  υπηρετούν στους Kαποδιστρια-
κούς ∆ήµους, που υπηρετούν κατά µονάδες αυτή
τη στιγµή και σε πλείστες περιπτώσεις η ειδικότη-
τα δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του
∆ήµου, αφού  δεν έχουν προχωρήσει και δεν έ-
χουν οργανώσει (σχεδόν όλοι) τεχνικές υπηρεσίες
ικανές σε στελέχωση - και  σε αριθµό και  σε επι-
στηµονικές ειδικότητες.
Αποτελεί προσωρινή λύση, η « σύναψη Προ-

γραµµατικών συµβάσεων» που κάνουν µε άλλους
φορείς, στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις
δυσκολίες παραγωγής έργου και κυρίως σε επίπε-
δο προετοιµασίας (σχεδιασµό και µελέτες), λύση

όµως που παρου-
σιάζει σηµαντικά
προβλήµατα.
Οι ΤΥ∆K έχουν ε-

πιτελέσει µέχρι σή-
µερα ένα σηµαντικό
έργο, έχουν βοηθή-
σει ιδαίτερα τους ε-
παρχιακούς και άλ-
λους Kαποδιστρια-

κούς ∆ήµους και  έχουν συσσωρευµένη εµπειρία
και γνώση  των προβληµάτων. 

Kατά συνέπεια, είναι αναγκαία η συµµετοχή

τους στις διαδικασίες ανάθεσης µελετών και έρ-
γων τόσο στο συµβατικό πεδίο παραγωγής ∆ηµο-
σίων έργων όσο  και στο  περιβάλλον που το νέο
θεσµικό πλαίσιο προσδιορίζει, αυτό των Συµπρά-
ξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ).
Συµµετοχή που  απαιτεί τη σύσταση άλλου

σχήµατος Τεχνικής Υπηρεσίας που θα εξυπηρε-
τεί τις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  µε
άλλη θεσµική συγκρότηση από τη σηµερινή   και
πληρέστερη στελέχωση (µε αξιοποίηση στην κα-
τεύθυνση αυτή τόσο των Καποδιστριακών µηχα-
νικών όσο και των µηχανικών του προγράµµατος

«Θησέας»).
Αυτό το κρίσιµο ζήτηµα θα α-

ποτελέσει ιδιαίτερο θέµα που
θα συζητηθεί αναλυτικότερα
στις  ∆.Ε. των δύο Τµηµάτων του
ΤΕΕ και θα τεθεί προς κοινή συ-
ζήτηση µε στόχο µια επεξεργα-
σµένη κοινή πρόταση.
Στη σύσκεψη πήραν µέρος:
Ο Γενικός ∆/ντής της Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας & Γρ. της ΤΕ∆Κ
Λάρισας Κ. Μέγας, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρ. ∆υτ.
Θεσσαλίας Ντ. ∆ιαµάντος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Μαγνησίας Σωκ. Αναγνώστου, ο Α/πρόεδρος της
ΤΕ∆Κ Μαγνησίας Α. Αρέθας, ο προϊστ. της ΤΥ∆Κ
Λάρισας Χρ. Ντάγιας, ο Προϊστ. της ΤΥ∆Κ Μαγνη-
σίας Μαρκάκης Παύλος, ο Προϊστ. της ΤΥ∆Κ Καρ-
δίτσας Στεργιούλης Παν., ο αναπλ. Προϊστ. της
ΤΥ∆Κ Τρικάλων Ηλ. Μπαρούτας, ο ∆/ντής της
ΤΕ∆Κ Λάρισας Τζούµας ∆ηµ., ο Γρ. Σουλιώτης Α-
ντπρόεδρος ∆.Ε. ΤΕΕ Κεντρ. ∆υτ. Θεσσαλίας, η Ζη-
σοπούλου Ελένη  Πρόεδρος Ν.Ε. ΤΕΕ Κεντρ. ∆υτ.
Θεσσαλίας 
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ΤΥ∆K - Σηµερινή κατάσταση 
και προοπτικές

Πραγµατοποιήθηκε χθες στα Γραφεία του ΤΕΕ στη Λάρισα,  σύσκεψη
που συγκάλεσαν από κοινού οι δύο Πρόεδροι του ΤΕΕ - Τµήµατος
Kεντρ. & ∆υτ. Θεσσαλίας κ. Ντίνος ∆ιαµάντος  και Μαγνησίας 
κ. Σωκράτης Αναγνώστου µε τους Προϊσταµένους των   Υπηρεσιών 
των ΤΥ∆K των Νοµών της Θεσσαλίας,  εκπροσώπων των ΤΕ∆K Νοµών
και µε την παρουσία του Γεν. ∆/ντη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος Ανατολικής Kρήτης έχοντας υπό-
ψη:

1. Την παράγραφο 12  του άρθρου 7  του Ν.
1486/84 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
2187/1994.  

2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του κανο-
νισµού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περι-
φερειακού Τµήµατος του ΤΕΕ (όπως εγκρίθηκε
στη συνεδρίαση της 18.03.1989).

3. Την απόφαση της Αντιπροσωπείας (συνε-
δρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2006) περί αντι-
καταστάσεως του µέλους της συναδέλφου Α-
λέξανδρου Αλεξανδράκη,  Πολιτικού Μηχανι-
κού, επειδή απουσίαζε αδικαιολόγητα από πέ-

ντε συνεχόµενες συνεδριάσεις.
4. Τα τελικά αποτελέσµατα των εκλογών,

για την ανάδειξη αιρετών µελών των οργάνων
του ΤΕΕ, σύµφωνα µε την από 27.01.2004 πράξη
ανακήρυξης και την από 03.02.2004 συµπληρω-
µατική πράξη ανακήρυξης της Kεντρικής Εφο-
ρευτικής Επιτροπής.
Αποφασίζει  την αντικατάσταση του µέλους

της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανα-
τολικής Kρήτης συναδέλφου Αλέξανδρου  Αλε-
ξανδράκη  του ∆ηµητρίου, Πολιτικού Μηχανικού.
Αντικαταστάτης δεν ορίζεται επειδή δεν υπάρ-
χει επιλαχών του ψηφοδελτίου «∆ηµοκρατική
Kίνηση Μηχανικών», µε το οποίο εκλέχθηκε ο
συνάδελφος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ KΡΗΤΗΣ

Πράξη αντικατάστασης µέλους


