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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

Το ΤΕΕ - Τµήµα ∆υτικής Κρήτης υποστηρίζει ωςΤεχνικός Σύµβουλος την εκδήλωση: «Πανελ-
λήνια  σύνοδος  φορέων  για  τη  διαχείριση  των
ΑΣΑ», που πραγµατοποιείται στο Κέντρο αρχιτε-
κτονικής Μεσογείου, Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό
λιµάνι Χανίων,  µε στόχο τη  βελτίωση των επιδό-
σεων των Φο∆ΣΑ µέσω της συνεργασίας, µε α-
νταλλαγή εµπειριών, γνώσεων και ισχυροποίηση
των σχέσεών τους και την ενηµέρωση των ε-
µπλεκόµενων, γύρω από τις εξελίξεις του ρα-
γδαία αναπτυσσόµενου τοµέα της διαχείρισης
των ΑΣΑ υπό το πρίσµα της εφαρµογής της νοµο-
θεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει έκθεση

µε θέµα «Πού  πάει    όταν  φεύγει  από  το  σπίτι»
και µε στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών
και ιδιαίτερα των µαθητών όλων των βαθµίδων
µέσω της επίδειξης της λειτουργίας του ΕΜΑΚ
για τη διαλογή ανακυκλώσιµων υλικών και κοµπο-
στοποίηση και των άλλων δραστηριοτήτων της
∆Ε∆ΙΣΑ. 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη Φο∆ΣΑ,

Μελετητές και Κατασκευαστές Έργων Περιβάλλο-
ντος, Τεχνικούς, Οικονοµολόγους και Νοµικούς
για θέµατα διαχείρισης των ΑΣΑ, Πανεπιστηµια-
κούς και φοιτητές ασχολούµενους µε διαχείριση

των ΑΣΑ, Εκλεγµένους και Ασχολούµενους µε την
Τ.Α. υπηρεσιακούς παράγοντες, επιχειρήσεις ανα-
κύκλωσης, Στελέχη Συστηµάτων Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης, ευαισθητοποιηµένους πολίτες και ο-
µάδες πολιτών. 
Υπό την αιγίδα:  Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης 

Ν.Α. Χανίων - ΤΕ∆Κ Χανίων - ∆ήµου Χανίων 
Τεχνικός Σύµβουλος: ΤΕΕ - Τµήµα ∆υτικής  Κρή-

της 
Επιστηµονικός Σύµβουλος: Πολυτεχνείο Κρή-

της, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
Συµµετέχουν: ΥΠΕΧΩ∆Ε - Φο∆ΣΑ - Συστήµατα

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης - ΕΕΤΑΑ - ΤΕΙ Κρήτης 
Χορηγοί: ΕΕΑΑ ΑΕ - ΕΝVΙΤΕC - Περιβαλλοντική

ΑΤΕΒΕ - ΑΝΕΚ LΙΝΕS - ΙΝΚΑ - ΕURΟΒΑΝΚ 
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης έχει ως εξής: 

Πέµπτη  13.4.2006  

Επίδειξη έκθεσης «Πού πάει όταν φεύγει από
το σπίτι» σε εκπαιδευτικούς 

Παρασκευή  14.4.2006  

Επισκέψεις στο ΕΜΑΚ θα γίνουν το πρωί µετά
από συνεννόηση (τηλ. 6947-773.424) 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Μεγάλο Αρ-

σενάλι, ενετικό λιµάνι Χανίων 
19:30  Εγκαίνια έκθεσης «Πού πάει όταν φεύγει

από το σπίτι» 
20:00  Κήρυξη έναρξης συνόδου - συνεδρίου 
20:10  Καλωσόρισµα - «Το θέµα του Συνεδρίου»

Ελ.  Κοπάσης- ∆/νων Σύµβουλος ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. Ηλε-
κτρολόγος Μηχανολόγος ΜSc 

20:15  Χαιρετισµοί 
21:00    «Το παράδειγµα των Χανίων» Θ.  Μυλω-

νάκη  - Πρόεδρος ∆Ε∆ΙΣΑ. 

Σάββατο  15.4.2006  

9:30  «Ολοκληρωµένη διαχείριση»
Μπρεδάκη  Ελένη - Έργα Περιβάλλοντος για

την Κρήτη στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ - Μαχαίρας  Ιω-
άννης  - Εξελίξεις και πολιτικές στη διαχείριση
των ΑΣΑ - Οικονοµόπουλος  Αλέξανδρος  - ∆υνα-
τότητες εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ∆Α. Η περί-
πτωση της Περιφέρειας Κρήτης - Μαυράκης  Εµ-
µανουήλ - Ολοκληρωµένη διαχείριση ΑΣΑ - ∆ια-
µαντόπουλος  Ευάγγελος - Αναδυόµενα προβλή-
µατα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

10:45  «Εναλλακτική διαχείριση» 
Σκορδίλης  Αδαµάντιος- Εναλλακτική ∆ιαχείρι-

ση Στερεών Αποβλήτων - Ραζής  Ιωάννης - Ανακύ-
κλωση Συσκευασιών. 

11:45  «Καλές πρακτικές» 
Αγοραστάκης  Γεώργιος - Η εµπειρία των Χα-

νίων - Παύλου  Βασίλειος: - Συστήµατα Ολοκληρω-
µένης ∆ιαχείρισης ΑΣΑ σε επίπεδο Περιφέρειας,
σχεδιασµός υλοποίηση λειτουργίας. Η εµπειρία
της ∆υτικής Μακεδονίας - Κάρδαρης  Θεόδωρος  -
Το Μοντέλο της Ζακύνθου. 

12:30  «Θεσµικά Φο∆ΣΑ - Νέος Κώδικας» 
Γούπιος  Ιωάννης  - Νέο θεσµικό πλαίσιο των Ε-

πιχειρήσεων των ΟΤΑ µε βάση το σχέδιο του
∆ΚΚ- Υψηλάντης  Γεώργιος - Επιχειρήσεις ∆ιαχεί-

ρισης Στερεών Αποβλήτων των ΟΤΑ και Νέος ∆ΚΚ

- Προβλήµατα και προοπτικές. 

13:00  «Ειδικά Θέµατα» 

Γιδαράκος  Ευάγγελος  - Ειδικά και επικίνδυνα

απόβλητα - Στοϊλόπουλος  Βασίλειος  - Αποκατα-

στάσεις ΧΑ∆Α - Μανιός  Βασίλειος  - Κοµποστο-

ποίηση: Τάσεις - Προοπτικές - Προϋποθέσεις - Κο-

πάσης  Ελευθέριος: - Περιβαλλοντικές πιστοποιή-

σεις, ∆ηµόσιες Συµβάσεις µε πράσινες επιχειρή-

σεις. 

14:00  Ελαφρύ γεύµα 

14:45  Συζήτηση - παρεµβάσεις: 

Αγοραστάκης  Γεώργιος  - Αντινοµάρχης Χα-

νίων - Γούπιος  Ιωάννης  - ∆ιευθυντής Ανάπτυξης

και Οικονοµικών Τ.Α. ΕΕΤΑΑ - Γιδαράκος  Ευάγγε-

λος  - Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, ∆ιευθυ-

ντής στο Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Τοξικών και Επι-

κίνδυνων Αποβλήτων - ∆ιαµαντόπουλος  Ευάγγε-

λος - Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Τµήµα Μη-

χανικών Περιβάλλοντος, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου

Τεχνολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος -

Κάρδαρης  Θεόδωρος - ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπη-

ρεσιών ΕΚ∆ Ζακύνθου - Κοπάσης  Ελευθέριος -

∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆Ε∆ΙΣΑ - Μανιός  Βασίλει-

ος - Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Υπεύθυνος του Εργα-

στηρίου ∆ιαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλή-

των - Μαυράκης  Εµµανουήλ  - ∆ιευθυντής στη

∆/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας (ΠΕΧΩ) Περι-

φέρειας Κρήτης - Μαχαίρας  Ιωάννης - Τµηµατάρ-

χης Τµήµατος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων,

∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, Γενική ∆/νση

Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ∆Ε - Μπρεδάκη  Ελένη -

Προϊσταµένη Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης

Περιφέρεια Κρήτης - Μυλωνάκη  Θεοχαρούλα -

Πρόεδρος ∆Ε∆ΙΣΑ - Οικονοµόπουλος  Αλέκος  -

Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, ∆ιευθυντής Ερ-

γαστηρίου ∆ιαχείρισης αερίων, υγρών και στερε-

ών αποβλήτων - Παύλου  Βασίλης  - Γενικός ∆ιευ-

θυντής ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ - Ραζής  Ιωάννης  - Γενικός ∆ι-

ευθυντής ΕΕΑΑ ΑΕ - Σκορδίλης  Αδαµάντιος - ∆ρ.

Χηµικός Μηχανικός, Προϊστάµενος ΓΕ∆ΣΑΠ Πρόε-

δρος Ε.Π.Ε.∆. - Στοϊλόπουλος  Βασίλης- Γεωλόγος,

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον» ΥΠΕΧΩ-

∆Ε - Υψηλάντης  Γεώργιος - ∆ιευθυντής ∆ΕΚΡ 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

∆ιαχείριση απορριµµάτων 

Χανιά,  13-115  Απριλίου  2006  



Να ακυρωθεί η επιλογή προϊσταµένου στη ∆ιεύ-θυνση Τοπογραφικής- Κτηµατολογίου ζητά ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Μακε-
δονίας Κωνσταντίνος  Αντωνιάδης µε επιστολή
του προς το Νοµάρχη Καβάλας, στην οποία τονί-
ζονται τα εξής: 
Στις τελευταίες κρίσεις του Υπηρεσιακού Συµ-

βουλίου του Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος Καβά-
λας επελέγη στη θέση προϊσταµένου της ∆ιεύ-
θυνσης Τοπογραφικής-Κτηµατολογίου, υπάλλη-
λος κλάδου ΠΕ απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµί-
ου. 

- Επειδή η ∆ιεύθυνση Τοπογραφικής-Κτηµατο-
λογίου είναι µία ιδιαίτερα ευαίσθητη τεχνική υπη-
ρεσία, στην οποία δεν µπορεί να προίσταται υ-

πάλληλος που να µην είναι διπλωµατούχος Αγρο-
νόµος Τοπογράφος µηχανικός που διαθέτει την ε-
ξειδικευµένη επιστηµονική τεχνολογική εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση η οποία παρέχεται µόνο από τις
αντίστοιχες Πολυτεχνικές Σχολές. 

- Σύµφωνα µε την απόφαση 98 του Νοµαρχια-
κού Συµβουλίου Καβάλας «Μερική Τροποποίηση
Οργανισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ-
γίας των Υπηρεσιών του Νοµαρχιακού ∆ιαµερί-
σµατος Καβάλας» (ΦΕΚ 1638/5-11-2005 τεύχος Β),
στο άρθρο 51 παράγρ. 2 ρητά αναφέρεται ότι στις
∆ιευθύνσεις, στα Αυτοτελή Τµήµατα και στα Τµή-
µατα των ∆ιευθύνσεων προίσταται υπάλληλος
της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ Κλάδου αντίστοιχου προς
το αντικείµενο της Υπηρεσίας. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους σάς παρα-

καλούµε να ακυρωθεί η επιλογή αυτή του προϊ-
σταµένου της Τοπογραφικής και να προβείτε
στις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε να επιλε-
γεί στη θέση του ∆ιευθυντού στην εν λόγω Υπη-
ρεσία, διπλωµατούχος Αγρονόµος Τοπογράφος
µηχανικός από τους ήδη υπηρετούντες στη Νο-
µαρχία και ελλείψει αυτού Πολιτικός Μηχανικός
για να επέλθει η εύρυθµη και σωστή λειτουργία
της Υπηρεσίας. 
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ΤΕΕ - ΤΜ. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Α ντίθετοι στην κατασκευή πυρηνικών εργο-
στασίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας πλησίον των ελληνοβουλγαρικών συνόρων
είναι οι κάτοικοι της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, τονίζει ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας Κωνστα-
ντίνος Αντωνιάδης µε επιστολή του προς τους υ-
πουργούς Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, ΠΕ-
ΧΩ∆Ε Γιώργο Σουφλιά, Μακεδονίας και Θράκης
Γιώργο Καλαντζή, τον Επίτροπο Ευρωπαϊκής ́Ε-
νωσης για θέµατα Περιβάλλοντος Σταύρο ∆ήµα
και τον Ευρωβουλευτή Γεώργιο Παπαστάµκο. Και
εξηγεί τα εξής: 
Η Βουλγαρική Κυβέρνηση µέσα από την ενερ-

γειακή της πολιτική προωθεί την κατασκευή πυρη-
νικών εργοστασίων για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας πλησίον των ελληνοβουλγαρικών συνό-
ρων.  Οι κάτοικοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης είναι εντελώς αντίθετοι σε
µία τέτοια προοπτική και αξιώνουν την παρέµβα-
ση της Ελληνικής Κυβέρνησης τόσο προς την
βουλγαρική κυβέρνηση όσο και στην Ευρωπαϊκή
΄Ενωση για την αποτροπή ίδρυσης και λειτουργίας
των πυρηνικών εργοστασίων, διότι είναι ακόµη νω-
πές οι µνήµες του ατυχήµατος του Τσερνοµπίλ και
οι συνέπειες της προβληµατικής λειτουργίας του
Κοζλοντούι. 

Οι διεθνείς συµβάσεις που έχουν επικυρωθεί α-
πό την ελληνική αλλά και την βουλγαρική κυβέρ-
νηση προβλέπουν τους όρους λειτουργίας των
εργοστασίων αλλά πρωτίστως τις προϋποθέσεις
για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Η γειτονική χώρα Βουλγαρία, που βρίσκεται

στον προθάλαµο ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση, οφείλει να αντιµετωπίζει µε τον δέοντα σε-
βασµό την προστασία και µόλυνση του περιβάλ-
λοντος και της ατµόσφαιρας ιδίως όταν αυτού του
είδους οι επενδύσεις ενέχουν σοβαρούς κινδύ-
νους για την υγεία των ανθρώπων και προκαλούν
σοβαρές καταστροφές στη χλωρίδα και την πανί-
δα της ευρύτερης περιοχής. 
Είναι κατανοητό µέσα στη δίνη των ενεργεια-

κών κρίσεων να προσφεύγει η φίλη χώρα Βουλγα-
ρία σε επενδύσεις για την εξασφάλιση ηλεκτρικής
ενέργειας, αλλά αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί
θετικά και να υλοποιηθεί µέσα από τα προγράµµα-
τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την προώθηση ή-
πιων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως το νε-
ρό - ήλιος - αέρας. 
Εκφράζοντας το σύνολο των κατοίκων και των

φορέων της περιοχής, πιστεύουµε ότι θα προβείτε
στις απαραίτητες ενέργειες προς την βουλγαρική
κυβέρνηση να πάρει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα
για την προστασία του περιβάλλοντος. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Πυρηνικά εργοστάσια στη Βουλγαρία 

Να ακυρωθεί η επιλογή προϊσταµένου

Μ ε λαµπρότητα και εξαιρετική επιτυχία έγινε
στη Ρόδο στην παλιά πόλη, στο παλάτι του

Μεγάλου Μαγίστρου (Καστέλλο), η παρουσίαση
του βιβλίου «Ρόδος, η πόλη εκτός των τειχών
1522 - 1947, Αρχιτεκτονική - Πολεοδοµία» που ε-
πιµελήθηκε το ΤΕΕ - Τµήµα ∆ωδεκανήσου σε συ-
νεργασία µε την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων
και Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου. 
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και προσφώ-

νησαν οι Βουλευτές ∆ωδεκανήσου Γιάννης  Πα-
ρασκευάς  και Βασίλης  Χρύσης, ο Νοµάρχης ∆ω-
δεκανήσου Γιάννης  Μαχαιρίδης, ο ∆ήµαρχος Ρο-
δίων Γιώργος  Γιαννόπουλος, ο πρ. του ΤΕΕ - Τµ.
∆ωδ/σου Πάνος  Βενέρης  και ο αρχιτέκτων
ΥΠ.ΠΟ. Γιώργος  Καρυδάκης. Παρευρέθησαν επί-
σης ο πρ. του Νοµαρχιακού Συµβουλίου
∆ωδ/σου Κ.  Χατζηδιάκος, οι Αντινοµάρχες Κου-
σουρνάς,  Ζωίδης,  Χριστοφάκης,  εκπρόσωποι το-
πικών αρχών, φορέων και παραγωγικών τάξεων,
πολλοί συνάδελφοι µηχανικοί και πλήθος κό-
σµου. 
Την παρουσίαση έκανε µε τρόπο µοναδικό ο

Πρόεδρος της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών
∆ωδεκανήσου Νίκος  Νικολάου  συνεπικουρούµε-
νος από την εκπρόσωπο της οµάδας των συγ-
γραφέων Βάσω  Ελευθερίου.  
Την επιµέλεια της παρουσίασης είχαν οι συ-

νάδελφοι συγγραφείς Βάσω Ελευθερίου, Εύη
Κακά  και Κατερίνα  Κακακιού.
Η συγγραφή του βιβλίου ξεκίνησε από µια ο-

µάδα συναδέλφων µηχανικών, στο πλαίσιο του
επιστηµονικού έργου που συστηµατικά παράγει
το Τεχνικό Επιµελητήριο, αλλά και της βαθύτε-
ρης ανάγκης να αποδώσουµε συγκροτηµένα και
µε κριτικό µάτι επεξεργασµένα, ορισµένες πτυ-
χές της µακραίωνης ιστορίας της πόλης της Ρό-
δου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον πολεοδοµι-
κό ιστό και βέβαια στα κτίριά της. 
Με το έργο αυτό θελήσαµε να καλύψουµε ο-

ρισµένα από τα κενά της υπάρχουσας βιβλιο-
γραφίας, αναλύοντας τεχνικά µια µεγάλη ιστορι-
κή περίοδο και επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον
µας στην πόλη εκτός των τειχών που κατά τη
διάρκεια της οθωµανικής κτίσης απετέλεσε το
ζωντανό πυρήνα του ελληνισµού. 
Το βιβλίο αποτελεί καρπό συνεργασίας της

Οµάδας Εργασίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος - Τµ. ∆ωδεκανήσου που συγκροτήθηκε
για το σκοπό αυτό, µε την Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου
του ΥΠΠΟ (πρώην Γ΄ Εφορεία Νεωτέρων Μνη-
µείων). 
Παρουσιάζει την αρχιτεκτονική της πόλης της

Ρόδου εκτός των τειχών, όπως αυτή διαµορφώ-
θηκε από το 1522 (αρχή της οθωµανικής κατο-
χής), έως το 1947, το τέλος της ιταλικής κατοχής
και την ενσωµάτωση σε µια έκδοση 340 σελί-
δων. 
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Το βιβλίο χωρίζεται σε κεφάλαια στα οποία
παρουσιάζονται: ένα σύντοµο ιστορικό της πό-
λης, η πολεοδοµική εξέλιξή της από την αρχαιό-
τητα έως σήµερα, ο πλούτος των κτιρίων της
στις ενότητες «Λαϊκά κτίρια στα Μαράσια»,
«Νεοκλασικά Αρχοντικά», «Οθωµανικά Αρχο-
ντικά» και το κεφάλαιο «Οι Ιταλοί στα ∆ωδεκά-
νησα». 
Καταγράφονται µε τρόπο συστηµατικό οι κα-

τοικίες µέσα στα µαράσια, οι οθωµανικές αγροι-
κίες, οι νεοκλασικές κατοικίες, οι πύργοι και τα
δηµόσια σχολεία του τέλους του 19ου αιώνα,
καθώς επίσης τα δηµόσια κτίρια και οι κατοικίες
της περιόδου της ιταλικής κατοχής. 
Εκτός από το υλικό των συγγραφέων, το βι-

βλίο εµπλουτίζουν για πρώτη φορά δηµοσιευό-
µενα σχέδια που προσφέρθηκαν από ιδιώτες
συναδέλφους µηχανικούς καθώς και νέες απο-
τυπώσεις. 
Χρησιµοποιήθηκε επίσης αρχειακό υλικό της

Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών

Έργων ∆ωδεκανήσου του ΥΠΠΟ, της
∆/νσης Μεσαιωνικής Πόλης του ∆ήµου
Ροδίων και του Ιταλικού αρχείου σχε-
δίων από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. 
Ο βασικός προσανατολισµός - στό-

χος ήταν να αναζητηθούν κτίρια που έ-
χουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και να
παρουσιαστούν µέσω σχεδίων, µε τις
φωτογραφίες να λειτουργούν συµπληρωµατικά. 
Έτσι είναι η πρώτη φορά που συγκεντρώθηκε

υλικό που παρουσιάζει διαχρονικά την παραδο-
σιακή και νεώτερη αρχιτεκτονική της πόλης της
Ρόδου εκτός των τειχών µε σχέδια - αποτυπώ-
σεις για µια πολύ µεγάλη ιστορική περίοδο. 
Συντελεστές έργου 
1. Οµάδα Εργασίας - Συγγραφείς: Πάνος  Βενέ-

ρης,  Αρχιτέκτων Μηχ. πρ. ΤΕΕ - Τµ. ∆ωδ/σου Συ-
ντονιστής Έργου, Γιώργος  Καρυδάκης,  Αρχιτέ-
κτων Μηχ., Υπεύθυνος για το ΥΠΠΟ, Ειρήνη  ∆ια-
κοσταµατίου,  Αρχιτέκτων Μηχ., Βασιλική  Ελευ-
θερίου  Αρχιτέκτων Μηχ., Ευθύµιος  Αναστασιά-

δης, Αρχιτέκτων Μηχ., Αικατερίνη  Κακακιού,  Αρ-
χιτέκτων Μηχ., Ευαγγελία  Κακά, Αρχιτέκτων
Μηχ., Παρασκευή  Μουστάκη, Αρχιτέκτων Μηχ.,
Νίκος  Οικονόµου, Πολ. Μηχ., Μαρία  Τέττη, Αρχι-
τέκτων Μηχ. 

2. Φωτογραφίες: Ερρίκος  Χατζηνικήτας,  Κώ-
στας  Χατζηπέτρος.  

3. Αναδιπλούµενος Χάρτης: Γρ. µελετών Gε-
οdατα, ∆.  Παρασός,  ∆.  Μπρόκου.  

4. Επιµέλεια κειµένων - έκδοσης: Γιώτα  Καζά-
ζη, Υπεύθυνη Τµ. Εκδόσεων ΤΕΕ - Αθήνα 

5. Επίβλεψη έκδοσης: Πάνος  Βενέρης, Αρχ.
Μηχ., Βασιλική  Ελευθερίου, Αρχ. Μηχ., Ευαγγελία
Κακά, Αρχ. Μηχ. 

Ρόδος, η πόλη εκτός των τειχών
1522 - 1947, - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 
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Η∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφαση 394 της
43ης συνεδρίασης στις 29-11-2005 αποφάσισε

τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα: «Βελ-
τίωση  των  υπηρεσιών  του  ΤΣΜΕ∆Ε  Κοζάνης».  
Η Ο.Ε. αποτελείται από τις:  1. Γκαντώνα Ελευθε-

ρία  2. Φτάκα Καλλιόπη, Υπάλληλο του ΤΕΕ/Τ∆Μ
Το έργο της Ο.Ε. έχει διάρκεια έξι µηνών και θα
παραδοθεί µέχρι τις 31-5-2006. 

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τ∆Ε έλαβε απο-φάσεις για τρεις οµάδες εργασίας: 
• Στην υπ’ αριθµ. 7η/20-3-2006 συνεδρίασή της

αποφάσισε την προκήρυξη συγκρότησης οµάδας
εργασίας µε θέµα: «Συλλογή  και  κωδικοποίηση
θέσεων  του  ΤΕΕ/Τ∆Ε  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκη-
ση»  αποτελούµενη από δύο (2) ∆ιπλωµατούχους
Μηχανικούς και ένα (1) πτυχιούχο ΤΕΙ για γραµµα-
τειακή υποστήριξη. 
Ως αµοιβή ορίζεται το ποσό των 2.500 ευρώ

συνολικά το οποίο κατανέµεται ως εξής: Για τους
δύο διπλ. Μηχανικούς αµοιβή 1.000 ευρώ έκαστος
ενώ για τη Γραµµατειακή Υποστήριξη της Ο.Ε. α-
µοιβή 500 ευρώ.  Ο χρόνος διάρκειας της οµάδας
εργασίας ορίζεται σε (1) µήνα. 
Οι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι µπορούν να εκ-

δηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους µε αίτησή
τους συνοδευόµενη από σύντοµο βιογραφικό, στα
γραφεία του ΤΕΕ/Τ∆Ε, (Τριών Ναυάρχων 40, 26222
Πάτρα, τηλ. 2610-346.724, 334.787, Fαχ 2610-330.632,
εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία δη-
µοσίευσής του στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ
και στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ. 

• Στην υπ’ αριθµ. 7η/20-3-2006 συνεδρίασή της
αποφάσισε την προκήρυξη συγκρότησης οµάδας
εργασίας µε θέµα: «Μελέτη  αγοράς  εργασίας
Μηχανικών  Η/Υ  και  Πληροφορικής  στη  ∆υτική  Ελ-
λάδα  -  Προοπτικές  κλάδου» αποτελούµενη από
τρεις (3) ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς. 
Το αντικείµενο της οµάδας εργασίας θα είναι: 

• Η τεκµηριωµένη καταγραφή της αγοράς ερ-
γασίας στη ∆υτική Ελλάδα  • Η ενηµέρωση του
ΤΕΕ και των φορέων της πόλης, µε βάση τα απο-
τελέσµατα της παραπάνω έρευνας της αγοράς
εργασίας  • Η καταγραφή δυνατότητας έναρξης
διαβούλευσης, για τη χάραξη στρατηγικής µε τη
βοήθεια της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, των φορέ-
ων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Τεχνικού και Ε-
παγγελµατικού Επιµελητηρίου. 
Οι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι µπορούν να εκ-

δηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους µε αίτησή
τους συνοδευόµενη από σύντοµο βιογραφικό, στα
γραφεία του ΤΕΕ/Τ∆Ε, (Τριών Ναυάρχων 40, 26222
Πάτρα, τηλ. 2610-346724, 334787 Fαχ 2610-330632,
εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία δη-
µοσίευσής του στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ
και στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ. 

•Στην 32 η /12-12-2005 συνεδρίασή της αποφά-
σισε τη συγκρότηση Οµάδας Εργασίας µε θέµα:
«Εκτίµηση  του  σεισµικού  κινδύνου  µετά  τις  βλά-
βες  που  έχουν  παρουσιαστεί  στο  ∆Σ  της  Αγ.  Τριά-
δος  Πατρών», αποτελούµενη από τους:  1. Μηλι-
τσόπουλο Σωτήριο, ∆ιπλ. Πολ. Μηχ.  2. Αντωνόπου-
λο Κων/νο, ∆ιπλ. Πολ. Μηχ.

Η∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτ.
Θεσσαλίας αποφάσισε τη συγκρότηση της ο-

µάδας εργασίας για τη µελέτη «Οι  Αρχιτέκτονες
του  Νοµού  Λάρισας  και  το  έργο  τους». 
Η οµάδα συγκροτείται απο τους Αρχιτέκτονες:

Γεωργούλη Φιλίνη, Κοτσαστούλη Ειρήνη, Λέτσιου
Παρασκευή, Κοκκινοπούλου -Ληµ- Ρανά, Μητσο-
πούλου Αφροδίτη, Παρασκευά Μάκη. 
Χρόνος παράδοσης: 30.9.2006. 

Σ υνεστήθη οµάδα εργασίας µε θέµα: Κατευθυ-ντήριες  οδηγίες  προς  τους  εκπροσώπους  του
ΤΕΕ/ΤΑΚ  σε  επιτροπές  εισήγησης  για  ανάθεση  (Ε-
ΕΑ)  µελετών  βάσει  του  ν.  3316/2005.  
Η Ο.Ε. αποτελείται από τους: Παρασύρη Χαρί-

κλεια, Πολ. Μηχ., Τσουκαλά Αικατερίνη, Αρχιτ. Μηχ.
(Αντιπρόεδρος ∆Ε ΤΕΕ/ΤΑΚ) και Χατζηβασίλη Χα-
ράλαµπο, Αγρ. Τοπ. Μηχανικό. 
Η Οµάδα Εργασίας θα ασχοληθεί µε τη σύντα-

ξη φυλλαδίου οδηγιών το οποίο θα δίδεται στους
εκπροσώπους που ορίζει το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε ΕΕΑ µε-
λετών που προκηρύσσονται µε βάση το νέο Νόµο
3316/05 περί µελετών. Όποτε κριθεί σκόπιµο, ανα-
θεώρηση του φυλλαδίου των οδηγιών ώστε να
ληφθούν υπόψη διευκρινιστικές εγκύκλιοι κ.ά. δια-
τάξεις που δεν θα έχουν εκδοθεί µέχρι την παρά-
δοση του έργου της Ο.Ε. 

Επίσης τα µέλη της Ο.Ε. θα συµµετέχουν στη
διοργάνωση ενηµερωτικής Ηµερίδας για τους Μη-
χανικούς, ιδιαίτερα τους Μελετητές δηµοσίων έρ-
γων και των υπαλλήλων σε Υπηρεσίες και Φορείς
που προκηρύσσουν µελέτες. Η ηµερίδα θα αναφέ-
ρεται στο Ν. 3316/2005 και στον κανονισµό προε-
κτιµώµενων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών. 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµ. Αν. Στερεάς αποφάσισε να
προκηρυχθεί η ακόλουθη Ο. Ε.: «Έκδοση  ενη-

µερωτικών  δελτίων  και  λειτουργία  -  ενηµέρωση
της  βιβλιοθήκης  του  τµήµατος».  
Αντικείµενο της εργασίας θα είναι η επιµέλεια

ύλης των Ενηµερωτικών ∆ελτίων που θα εκδο-
θούν προς ενηµέρωση των συναδέλφων, η λει-
τουργία και ενηµέρωση της βιβλιοθήκης και της ι-
στοσελίδας του Τµήµατος, η καταχώριση βιβλίων
στο πρόγραµµα της βιβλιοθήκης ΑDVΑΝCΕ (ον lι-
νε σύνδεση µε τη βιβλιοθήκη του Κεντρικού ΤΕΕ),
η διοργάνωση εκδηλώσεων, η συλλογή του απα-
ραίτητου υλικού, η αξιοποίηση και ταξινόµηση θε-
µάτων δηµόσιου ενδιαφέροντος που άπτονται
των λειτουργιών του ΤΕΕ και γενικά ό,τι απαιτεί-
ται για την υποστήριξη της πλέον εύρυθµης λει-
τουργίας του ΤΕΕ/ΤΑΣ στον τοµέα της πληροφό-
ρησης και των εκδηλώσεων. 
Για την εκπόνηση του προαναφερόµενου αντι-

κειµένου η ∆.Ε. αποφάσισε να συµµετέχουν 2 µέ-
λη, µε την ανάλογη εµπειρία, εκ των οποίων το έ-
να θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του ∆ιπλωµα-
τούχου Μηχανικού και το δεύτερο την ιδιότητα
του Φιλολόγου ή ∆ηµοσιογράφου Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος. 
Ως αµοιβή ορίζεται το ποσό των 23.000 ευρώ. 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραπάνω

Οµάδα Εργασίας θα πρέπει να γίνει µέχρι τις 28-
4-2006, µε αίτηση προς το ΤΕΕ / Τµήµα Ανατολικής
Στερεάς (Πλατεία Ελευθερίας 3 - Λαµία τηλ.
22310-31.181,2 και fαχ 22310-27.026). 
Οι συνάδελφοι, που είναι υπάλληλοι του ∆ηµο-

σίου, για να µπορούν να συµµετάσχουν, θα πρέπει
να εξασφαλίσουν άδεια από το οικείο Υπηρεσιακό
Συµβούλιο, διαφορετικά θα υπάρξει πρόβληµα
στη διαδικασία πληρωµής της αµοιβής των. 

Νέο µέλος Μ.Ε. 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ οµόφωνα µε την υπ’ αριθµ.
33/2006 απόφασή της, µετά από την αίτηση

του συνάδελφου Νικόλαου  Παπαγεωργίου,  εγκρί-
νει τη συµµετοχή του ως µέλος της Μόνιµης Επι-
τροπής «Θεµάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης -
Μεγάλα έργα Υποδοµής (ΠΑΘΕ- Πανεπιστήµιο
Ρούµελης - Νοσοκοµεία - οδός Θήβα-Λιβαδειά -
Υλοποίηση Χωροταξικού κλπ.)». 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ Κ. & ∆. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΤΕΕ - ΤΜ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Συγκρότηση
Οµάδων Εργασίας 


