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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΒΒΑΣΩ ΧΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

Οι Περιφέρειες εξελίσσονται προοδευτικά σε
έναν από τους σηµαντικότερους διοικητικούς
θεσµούς αποκεντρωµένης λειτουργίας του κρά-
τους. Στο άµεσο µέλλον  θα αποτελούν το κύριο
πολιτικό και διοικητικό κέντρο των ευρύτερων
περιοχών ευθύνης τους, όπως συµβαίνει σε ό-
λες τις σύγχρονες χώρες. 
Η συγκέντρωση των διάσπαρτων σήµερα υ-

πηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελεί α-
ναγκαιότητα για την ανάληψη του διευρυµένου
ρόλου της.
Θεωρούµε όµως χρήσιµο να επαναλάβουµε

τη σταθερή θέση του φορέα µας για την πολε-
οδοµική διαχείριση τόσο σηµαντικών λειτουρ-
γιών, καθώς η χωροθέτηση σηµαντικών δρα-
στηριοτήτων επηρεάζει καθοριστικά τις λει-
τουργίες και τη φυσιογνωµία ενός αστικού συ-
γκροτήµατος και είναι γι’ αυτό επιβεβληµένη η
διεξοδική και σε βάθος διερεύνηση όλων των
παραµέτρων και των εναλλακτικών δυνατοτή-
των, η αξιολόγησή τους µε επιστηµονικά και
πολεοδοµικά κριτήρια, η τεκµηρίωση των τελι-
κών επιλογών και η πολεοδοµική θωράκιση
των περιοχών υποδοχής. 
Το ΓΠΣ της πόλης των Ιωαννίνων, που εγκρί-

θηκε το 1987, προβλέπει, µεταξύ των άλλων, τη
χωροθέτηση των διοικητικών λειτουργιών της
πόλης στην περιοχή του στρατοπέδου Βελισσα-
ρίου (∆ιοικητικό Κέντρο). 
Έκτοτε, αποσπασµατικές πρωτοβουλίες φορέ-

ων και οργανισµών και ανεπίτρεπτες καθυστε-
ρήσεις και παλινωδίες του κράτους, τορπίλισαν
αυτό το σχεδιασµό.  
Με την ίδια ευκαιριακή λογική και χωρίς κανέ-

ναν ουσιαστικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό,
το 1999 δροµολογήθηκε η ανακαίνιση του κτι-
ριακού συγκροτήµατος του Πανεπιστηµίου στη
∆όµπολη, η οποία µέχρι σήµερα δεν ολοκληρώ-
θηκε και το µέλλον της είναι αβέβαιο. 
Ως εκ τούτου, είναι εύλογος ο προβληµατι-

σµός που αναπτύσσεται για την επικείµενη µε-
τεγκατάσταση των υπηρεσιών της Περιφέρειας
στο Παλλάδιο Εκπαιδευτήριο στα Μάρµαρα, α-
φού, για µια ακόµη φορά, επιχειρείται αιφνιδια-
στικά, αποσπασµατικά, ευκαιριακά και χωρίς
σχεδιασµό η χωροθέτηση µιας σηµαντικής λει-
τουργίας που θα αλλάξει άρδην τη φυσιογνω-

µία και τα δεδοµένα της περιοχής. 
Επειδή «ουδέν µονιµότερον του προσωρι-

νού» θέλουµε να επιστήσουµε την προσοχή ό-
λων των αρµόδιων αρχών και φορέων και να ε-
πισηµάνουµε: 
α) Την αναγκαιότητα ουσιαστικής και όχι

προσχηµατικής διερεύνησης και αξιολόγησης
όλων των παραµέτρων και των επιπτώσεων
από την εγκατάσταση µιας σηµαντικής διοικη-
τικής λειτουργίας στην περιοχή των Μαρµά-
ρων. 
β) Την υποχρέωση πολεοδοµικού σχεδιασµού,

για την καλύτερη οργάνωση, λειτουργία και θε-
σµική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. 
γ) Τη σηµασία και τη σπουδαιότητα της έγκαι-

ρης δροµολόγησης και κατασκευής όλων των α-
παραιτήτων υποδοµών και ρυθµίσεων στην πε-
ριοχή (δρόµοι πρόσβασης, χώροι στάθµευσης,
κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθµίσεις)
για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
νέου διοικητικού. 
Επειδή, τέλος, η µελέτη αναθεώρησης του

ΓΠΣ της πόλης, και η µελέτη αξιοποίησης του
στρατοπέδου Βελισσαρίου, βρίσκονται σε εξέλι-
ξη και σύντοµα θα συζητηθούν στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, θεωρούµε εξαιρετικά χρήσιµο να λη-
φθεί υπόψη η σχεδιαζόµενη µετεγκατάσταση
της Περιφέρειας, ως νέο στοιχείο της ανάλυσης. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗΠΠΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ

Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών 
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τµήµατος, στη συνεδρίαση 8/13-03-2006,
συζήτησε τη χωροταξική - πολεοδοµική διάσταση της σχεδιαζόµενης
µετεγκατάστασης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου στις
κτιριακές υποδοµές του Παλλάδιου Εκπαιδευτηρίου, στην περιοχή
των Μαρµάρων και εξέδωσε οµόφωνη απόφαση, την οποία ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος Ηπείρου Γιώργος Παπαδιώτης
απέστειλε προς τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, το
Νοµάρχη Ιωαννίνων, το ∆ήµο Ιωαννιτών, την ΤΕ∆Κ Ιωαννίνων και τους
Βουλευτές Ν. Ιωαννίνων. Στην απόφαση της ∆.Ε.  τονίζονται τα εξής:

Τ ο Τµήµα Ηπείρου του Τεχνικού Επιµελητηρί-ου Ελλάδας, προγραµµατίζει να διοργανώσει,
σε συνεργασία µε το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, αυτοχρηµατο-
δοτούµενα σεµινάρια σε τµήµατα των 25 µηχα-
νικών, µε θέµα: Real  Εstate-∆ιαχείριση  Ακίνητης
Περιουσίας  (∆ιάρκεια: 44 ώρες) 
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η παρουσίαση

και η ανάλυση (νοµική, φορολογική, χρηµατοοι-
κονοµική και τεχνική-πολεοδοµική) του Real
Εstate-∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, στην Ελ-
λάδα σήµερα. 
Απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες των Μη-

χανικών που επιθυµούν να αποκτήσουν αλλά και
να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο Real
Εstate-∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και περι-
λαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 1) Εισαγωγή
στην Αγορά Ακινήτων, 2) ∆ίκαιο Ακινήτων (Ε-

µπράγµατο-Ενοχικό), 3) Αρχές Φορολογίας Ακι-
νήτων, 4) Υπολογισµός και χρήση Αντικειµενι-
κών Αξιών, 5) Νοµική-Χρηµατοοικονοµική Ανάλυ-
ση Στεγαστικών δανείων, 6) Αρχές και µέθοδοι
εκτίµησης Ακινήτων-∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
7) Εκτενή συνθετικά παραδείγµατα, 8) Η «επί α-
ντιπαροχή» ανέγερση ακινήτων, 9) Νέες µορφές
επενδύσεων σε ακίνητα (Α/Κ, Leasing, Οffshore
Companies), 10) Ειδικά θέµατα Φορολογίας Ακι-
νήτων, 11) ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων
(κίνδυνοι-ευκαιρίες). 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις
συµµετοχής παρακαλούµε να επικοινωνήσετε
µε τη Γραµµατεία του Τµήµατος, Θεοχαροπού-
λου Μαρία κα Νούση Χαρούλα, τηλ. 26510-
27.475, το αργότερο µέχρι 10 Μαίου 2006. 

Αυτοχρηµατοδοτούµενα σεµινάρια
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Μ ε απόφασή της η ∆.Ε. του ΤΕΕ-Τµήµατος Μα-
γνησίας, προτίθεται να συστήσει Οµάδα Εργα-

σίας µε θέµα: «Επιµέλεια  έκδοσης  βιβλίου  µε  την  Ι-
στορία  του  ΤΕΕ  -  Τµήµατος  Μαγνησίας».  
Στην Οµάδα Εργασίας θα συµµετέχει ένας ∆ι-

πλ. Μηχανικός, Μέλος του ΤΕΕ Μαγνησίας, µε του-
λάχιστον 20ετή ενασχόληση στη δραστηριότητα
του τµήµατος. 
Όσοι Μηχανικοί ενδιαφέρονται να συµµετά-

σχουν στην παραπάνω Οµάδα Εργασίας καλού-
νται να δηλώσουν συµµετοχή στα γραφεία του
ΤΕΕ Μαγνησίας (2ας Νοεµβρίου/Ξενοφώντος) ή
στο Fax: 24210-21.944. Υποβολή αιτήσεων 20 ηµέ-
ρες από τη δηµοσίευση στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο
του ΤΕΕ. 

Η∆.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.∆.Μ. µε την απόφαση 92 της
12ης συνεδρίασης στις 21-3-2006 αποφάσισε τη

σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα: «Προετοι-
µασία,  οργάνωση,  παρουσίαση  και  συµπεράσµατα
ηµερίδας  ΤΕΕ/Τ∆Μ  µε  θέµα:  Μελέτη  και  εφαρµο-
γή:  από  το  σχεδιασµό  στην  κατασκευή  που  απευ-
θύνονται  σε  Π.Μ.,  Α.Μ.  -  σεµινάριο  για  τεχνίτες  -
εργάτες  οικοδοµών».
Η Ο.Ε. αποτελείται από τους:  Αγγελίδου Ζαχα-

ρένια, Π.Μ.  Αντωνογιάννη Κωνσταντίνα, Π.Μ.  Γκάση
∆ηµήτριο, Α.Μ.   ∆εληγιάννη Ευάγγελο, Π.Μ.  Κοϊµ-
τσίδη Νικόλαο, Π.Μ. (χωρίς αµοιβή), Μουλαρτζή Α-
πόστολο, Μ.Μ.  Παγκαρλιώτα Γεώργιο, Μλ. Μ. 
Το έργο της Ο.Ε. θα παραδοθεί µέχρι τις 15-5-

2006. 

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του Τµήµατος Ηπείρουτου ΤΕΕ, στη συνεδρίασή της 3/23-01-2006 α-
ποφάσισε τη σύσταση οµάδας εργασίας µε θέµα:
«Κατολίσθηση  στο  ∆.∆.  Χαροκοπίου  ∆ήµου  Παµ-
βώτιδας  του  Νοµού  Ιωαννίνων».  
Την οµάδα αποτελούν οι: 1. Παπαδάτος Ιωάν-

νης, Γεωλόγος  2. Βασιλείου Ευστάθιος, Πολιτι-
κός Μηχανικός  3. Ζήνας ∆ηµήτριος, Αγρονόµος
Τοπογράφος Μηχανικός  4. Σταµουλάκης Γεώρ-
γιος, Χηµικός Μηχανικός.

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗΠΠΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆..  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΜΜΑΑΓΓΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτικής Ελ-
λάδας Κωνσταντίνος  Χριστόπουλος απέ-

στειλε επιστολή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας «∆ια-
χειριστική Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ∆υτικής
Ελλάδος- Πελοποννήσου- Ηπείρου και Ιονίων
Νήσων», στην οποία τονίζει ότι η ∆ιοικούσα Επι-
τροπή του Τµήµατoς στην 5η/20-2-06 συνεδρία-
σή της, συζήτησε το ζήτηµα της από 31-1-06 κα-
ταγγελίας του Γεώργιου  Καββαδία,  Μηχανολό-
γου Μηχανικού µε θέµα τη «βάναυση συµπερι-
φορά - δίωξη και άδικη απόλυσή» του από «µη
κερδοσκοπικό» ενδιάµεσο φορέα του ΕΠΑΝ και
διατύπωσε τις εξής επισηµάνσεις: 
α) ∆εν είναι σύννοµο, ούτε ηθικά αποδεκτό, να

καταγγέλλετε µία σύµβαση παροχής
ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισµένου
χρόνου, επικαλούµενοι ως σπουδαίο
λόγο «σοβαρές υπόνοιες για παρά-

βαση καθήκοντος» και όχι όπως ορίζεται από
την ισχύουσα νοµοθεσία, αποδεδειγµένους
σπουδαίους λόγους. 
β) ∆εν είναι δίκαιο να διασύρετε προφορικώς

και εγγράφως, το όνοµα ενός έγκριτου διπλωµα-
τούχου Μηχανικού µε απλές υπόνοιες και µόνον. 
Κατόπιν τούτων, αποφάσισε και ζητά να προ-

βείτε σε ανάκληση της κατά νόµον, αβάσιµης κα-
ταγγελίας της συµβάσεώς του και να ανακαλέ-
σετε εγγράφως την αναπόδεικτη και κατά συνέ-
πεια, άδικη κατηγορία εναντίον του Μηχανικού,
διαφορετικά είµαστε υποχρεωµένοι να ενεργή-
σουµε κατά την κρίση µας για την προάσπιση
των επαγγελµατικών συµφερόντων του µέλους

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

Καταγγελία σύµβασης

Με πρωτοβουλία του Τµήµατος και της Ν.Ε. Βοι-ωτίας του ΤΕΕ - Τµ. Ανατολικής Στερεάς και σε
συνεργασία µε το γραφείο ΓΟΚ και Πολεοδοµι-
κών Εφαρµογών του ΤΕΕ, διοργανώθηκε στη Λι-
βαδειά Ηµερίδα µε θέµα «Χωροταξία - Πολεοδο-
µία». Το πρόγραµµα των ει-
σηγήσεων είχε ως ακολού-
θως: 

• Πολιτική και Μηχανι-
σµοί Υλοποίησης του Ν.
2508/97 - Επίκαιρες προο-
πτικές, Εισηγήτρια:  Άννα
Αρβανιτάκη,  Αρχιτέκτων -
Χωροτάκτης - Πολεοδόµος,
Εκπρόσωπος ∆/νσης Πολε-
οδοµικού Σχεδιασµού του
ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• Θέµατα Εναρµόνισης των Επιπέδων Σχεδια-
σµού µε αναφορά την Περιφέρεια, Εισηγήτρια:
Μάρθα  Χουσιανάκου,  Χωροτάκτης - Πολεοδόµος

• Οι Αγκυλώσεις του Σχεδιασµού - ΓΠΣ - ΣΧΟ-
ΑΠ, Εισηγήτρια ΒΒιιββήή  ΜΜππάάττσσοουυ, Αρχιτέκτων - Πολε-
οδόµος 

• Πορεία του Σχεδιασµού µε αναφορά στα εξει-
δικευµένα ζητήµατα της περιοχής, Εισηγητής:
Γιώργος  Μάµαλης,  Πολιτικός Μηχανικός, Πρόε-
δρος Ν.Ε. Βοιωτίας του ΤΕΕ/ΤΑΣ 

Στις εργασίες της εκδήλωσης συµµετείχαν ο
Νοµάρχης Βοιωτίας Κ.  Περγαντάς,  ο Αντινοµάρ-
χης Γ.  Ζιώγας και ο πρώην Πρόεδρος ΤΕ∆Κ Ν.
Βοιωτίας και ∆ήµαρχος Σχηµαταρίου Ευάγ.  Γεωρ-
γίου,  οι οποίοι µε τις τοποθετήσεις τους συνέβα-

λαν στη διεύρυνση του προβληµατισµού, εµπλου-
τίζοντας µε ειδικότερες προσεγγίσεις τη θεµατο-
λογία της συζήτησης. 
Οι άρτιες και τεκµηριωµένες εισηγήσεις και η

επικαιρότητα του θέµατος δηµιούργησαν τις συν-
θήκες, για να διεξαχθεί ένας ουσιαστικός και πα-
ραγωγικός διάλογος που χαρακτηρίστηκε από το
αµείωτο ενδιαφέρον όλων των παρευρισκοµένων
και ιδιαίτερα των συναδέλφων µας. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  

Ηµερίδα «Χωροταξία - Πολεοδοµία» 
Οµάδες Εργασίας 
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Ε πιστολή µε θέµα την αναβάθµιση σε αυτοκινη-τόδροµο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης
(ΒΟΑΚ), απέστειλε στον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε Γ. Σου-
φλιά ο Πρόεδρος της ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Γ. Κολυβάκης,
µετά από απόφαση της ∆.Ε. του Τµήµατος. Η επι-
στολή, που εστάλη και στον ΓΓ της Περιφέρειας
Κρήτης, στους Βουλευτές και Νοµάρχες Ανατ. Κρή-
της και κοινοποιήθηκε και σε εµπλεκόµενες Υπη-
ρεσίες αλλά και φορείς, αναφέρει τα εξής: 
Στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ, τεύχος

2382/6.3.2006, το Υπουργείο σας δηµοσιεύει Πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε θέµα «Α-
ποστολή προκαταρκτικής προκήρυξης για συµβά-
σεις εκπόνησης µελετών του έτους 2006». Μετα-
ξύ των συµβάσεων (σελ. 47 του Εν. ∆ελτίου) ανα-
φέρεται η «Ολοκλήρωση µελετών στα τµήµατα:
α) Καλό Χωριό - γέφυρα Φρουζή - Παχειά Άµµος
(απλός κλάδος) και β) Καβούσι - Αγκαθιά κατά
τµήµατα (απλός κλάδος)». 
∆εδοµένου ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος των

οδικών αρτηριών στο νησί µας, και ιδιαίτερα του
ΒΟΑΚ, αυξάνεται µε σχεδόν γεωµετρική πρόοδο
τα τελευταία έτη, και λαµβάνοντας υπόψη τις µε-
γάλες τουριστικές επενδύσεις που σχεδιάζονται
στην Ανατολική Κρήτη και µάλιστα στην περιοχή
του Νοµού Λασιθίου, σας παρακαλούµε να φρο-
ντίσετε ώστε οι µελέτες που θα προκηρύξετε και
θα αναθέσετε, να είναι όχι απλού αλλά διπλού

κλάδου. Είναι ευνόητο εξάλλου ότι ο χρόνος που
θα παρέλθει µέχρι την απόδοση των έργων αυ-
τών για χρήση δεν θα είναι διόλου ευκαταφρόνη-
τος και συνεπώς ο «απλός κλάδος» θα είναι µη
αποδεκτός κατά το χρόνο παράδοσης των έργων

αυτών, αφού ήδη και σήµερα κρίνεται
ως ανεπαρκής. 
Θεωρούµε γενικότερα ότι δεν νο-

είται πλέον σήµερα εκπόνηση µελετών απλού
κλάδου για τον ΒΟΑΚ πράγµα το οποίο βεβαίως
µε ευχαρίστηση βλέπουµε ότι έχει γίνει αποδε-
κτό από το Υπουργείο σας για άλλα τµήµατα του
ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο και Ρέθυµνο. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

Αναβάθµιση του ΒΟΑΚ  σε αυτοκινητόδροµο 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. του ΤΕΕ-Τµήµατος Β/Α Αι-
γαίου ∆ηµήτριος Μάντζαρης απέστειλε έγ-

γραφο προς το ∆ήµαρχο Καρλοβασίων Σάµου,
στο οποίο τονίζεται ότι δηµοσιεύθηκε δηµόσια
πρόσκληση ενδιαφέροντος του ∆ήµου, µέσω της
ανοιχτής διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 7
του Ν. 3316/05, για την εκπόνηση της µελέτης:
«∆ηµιουργία, εγκατάσταση και υποστήριξη συ-
στήµατος GΙS για την περιοχή του ∆ήµου Καρ-
λοβάσου», προεκτιµώµενης αµοιβής 43.550,00
ευρώ. 
Σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε

∆15/οικ/9361/22-3-2005 περί καθορισµού των ο-
ρίων αµοιβής κάθε τάξης πτυχίου για τις κατηγο-
ρίες µελετών του άρθρου 2 του Π∆ 798/78 (µετα-
ξύ των οποίων είναι και η κατηγορία 16), για την

παραπάνω προεκτιµώµενη αµοιβή, απαιτείται πτυ-
χίο Β΄ ή Γ΄ τάξης. 
Παρά το γεγονός όµως αυτό, στην πρόσκληση,

καλούνται να συµµετέχουν και µελετητές µε ανώ-
τερη κατηγορία πτυχίων (∆΄ και Ε’) κάτι που δεν
θεωρούµε ότι δικαιολογείται µε την επίκληση του
γεγονότος ότι η εν λόγω µελέτη, δεν αποτελεί
συνήθη τοπογραφική εργασία. 
Θεωρούµε λοιπόν ότι η εν λόγω προκήρυξη, µε

τη δυνατότητα που παρέχει σε µελετητές µε πτυ-
χία ∆΄ και Ε΄ τάξης να συµµετέχουν στο διαγωνι-
σµό, δηµιουργεί αθέµιτο ανταγωνισµό στους µε-
λετητές της Περιφέρειάς µας, (κατά το πλείστον
κατόχων πτυχίων Β΄ και Γ΄ τάξης), οι οποίοι δεν έ-
χουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν µε ίσους ό-
ρους στο διαγωνισµό. 
Σας ζητάµε λοιπόν να αποσύρετε την ως άνω

προκήρυξη και να την ανασυντάξετε µε βάση τις
τάξεις των πτυχίων που ορίζονται στην παραπά-
νω µνηµονευόµενη απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Π ραγµατοποιήθηκε µε πολύ µεγάλη επιτυχίαστο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου
«Λούσυ», η ηµερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ-
Τµήµα Ευβοίας µε θέµα «Φυσικό αέριο: από τη
θεωρία στην πράξη». 
Η προσέλευση στην ηµερίδα ήταν η αναµενόµε-

νη λόγω του θέµατος και χαρακτηρίστηκε από το
ενδιαφέρον όλων των συναδέλφων για τη θεµα-
τολογία που αναπτύχθηκε στις ενότητες: α) Εσω-
τερικές εγκαταστάσεις ΚΑΕ σε κτίρια. β) Προδια-
γραφές και τεχνικά θέµατα. γ) Προβλήµατα στο
στάδιο της εγκατάστασης. δ) Έλεγχος - παραλαβή

εσωτερικών εγκαταστάσεων από τη ∆ΕΠΑ. 
Στο πρόγραµµα της ηµερίδας περιλαµβάνο-

νταν χαιρετισµός του Προέδρου του Περιφερεια-
κού Τµήµατος ΤΕΕ Σταύρου  Καµαριώτη  και πα-
ρουσίαση των εξής θεµάτων: Απόστολος  Ευθυ-
µιάδης:  Προδιαγραφές και τεχνικά θέµατα ΚΑΕ. Η-
λίας  Χοµσίογλου: Θεσµικό, Νοµοθετικό πλαίσιο -
Πιστοποίηση - Παρουσίαση. Θεόδωρος  Τερζόπου-
λος:  Γενική θεώρηση νοµοθεσίας και διενέργεια
αυτοψιών. Αργύρης  Ρουµελιώτης:  Ανάλυση τεχνι-
κών θεµάτων, των προδιαγραφών και του κανονι-
σµού ΚΑΕ. 

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τµήµα-
τος του ΤΕΕ Εύβοιας και ο πρόεδρος της οργανω-
τικής επιτροπής Ευάγγελος  Αγγέλου  ευχαρι-
στούν θερµά για την ηθική και υλική υποστήριξη
της την ∆ΕΠΑ Α.Ε. και τα στελέχη της που παρευ-
ρέθησαν και ιδιαίτερα τον Θεόδωρο  Τερζόπουλο
διευθυντή της ∆/νσης Ελέγχου Μελετών και Ε-
γκαταστάσεων ∆ΕΠΑ και τον Αργύρη  Ρουµελιώτη
Μηχανικό Ελέγχου της ∆/νσης Ελέγχου Μελετών
και Εγκαταστάσεων ∆ΕΠΑ, καθώς επίσης και τους
Ηλία  Χοµσίογλου  Πρόεδρο του ΣΜΗΒΕ και Από-
στολο  Ευθυµιάδη Α΄ Αντιπρόεδρο ΠΣ∆Μ-Η που
βοήθησαν ουσιαστικά µε τις εισηγήσεις - παρεµ-
βάσεις τους για την πραγµατοποίησή της. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝ..  ΕΕΥΥΒΒΟΟΙΙΑΑΣΣ    

Φυσικό αέριο: από τη θεωρία  στην πράξη

Απόσυρση
προκήρυξης 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΒΒ//ΑΑ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟΥΥ  


