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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΓΓΙΑΝΝΗΣ ΒΒΡΑΧΑΛΗΣ

ΟΣΑΘ θεωρεί   εσπευσµένο το ενδιαφέρον των
εµπλεκοµένων υπηρεσιών και φορέων για το

χαρακτηρισµό του συνόλου του «Μύλου» ως δια-
τηρητέου, εφόσον υπήρχε η ευκαιρία να συζητη-
θεί και να αποφασιστεί ποια τµήµατα χρήζουν
διατήρησης και σε ποιο βαθµό.
Αυτό επισηµαίνεται σε ανακοίνωση του ΣΑΘ ύ-

στερα από συζήτηση του θέµατος στο ∆Σ του
συλλόγου, και µε αφορµή το χαρακτηρισµό τεσ-
σάρων εκ των έντεκα κτιρίων του συγκροτήµατος
«Μύλος Χατζηγιαννάκη-Αλτιναλµαζή» ως διατη-
ρητέων µε την υπ΄ αρ. Α.Π. ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ-
/106979/2725/27-12-05 Υπουργική Απόφαση.
Το ∆Σ του συλλόγου ζήτησε -ως όφειλε- να ε-

νηµερωθεί ενδελεχώς για το ζήτηµα, τόσο από

την Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μα-
κεδονίας, όσο και από την πλευρά των ιδιοκτητών
του συγκροτήµατος και των συναδέλφων αρχιτε-
κτόνων που  µελέτησαν την αξιοποίηση του συ-
γκροτήµατος, κάτι που, όπως τονίζει, δεν έγινε.
Ο ΣΑΘ προτείνει µεταξύ άλλων  σε προκαθορι-

σµένο χρονικό πλαίσιο: 
α) Καταγραφή και αποτύπωση όλου του κτιρια-

κού αποθέµατος της περιοχής µε προσδιορισµό
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Καθορισµό οµά-
δας εργασίας από το ΤΕΕ-ΤΚΜ µε συµµετοχή των
εµπλεκοµένων φορέων (ΣΑΘ, ΟΤΑ, ΥΠΠΟ, ΥΜΑΘ,
ΟΡΘ κλπ.). β) Με ευθύνη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
και σε συνεργασία µε τους παραπάνω φορείς
(ΤΕΕ-ΤΚΜ, ΣΑΘ, ΟΤΑ, ΥΠΠΟ, ΥΜΑΘ, ΟΡΘ κλπ.), να

δηµιουργηθεί ειδική επιτροπή η οποία θα αξιολο-
γήσει την υπάρχουσα κατάσταση.  γ) ∆ιενέργεια
αρχιτεκτονικού διαγωνισµού υπό την αιγίδα του
∆.Θ. και του ΥΠΠΟ, µε χρηµατοδότηση του ΥΠΠΟ.

ΣΣΑΑΘΘ

ΣΣΜΜΗΗΒΒΕΕ

Συγκρότηµα «Μύλος Χατζηγιαννάκη»

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βο-
ρείου Ελλάδος εκφράζει την έντονη αντίθεσή

του µε το περιεχόµενο της νέας Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης, σε θέµατα πυροπροστασίας βιο-
τεχνιών και βιοµηχανιών (ΚΥΑ 1589), η οποία έρ-
χεται προς αντικατάσταση της προηγούµενης
ΚΥΑ 5905.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του συλλό-

γου, η νέα ΚΥΑ  περιλαµβάνει εκτός των άλλων,

απαλλαγή πιστοποιητικού πυροπροστασίας όλων
των επιχειρήσεων κατηγορίας 0, ανεξαρτήτως ιπ-
ποδύναµης και όλων των επαγγελµατικών εργα-
στηρίων κατηγορίας Αα µε ισχύ έως 22ΚW (κινη-
τήρια) και 50ΚW (θερµική).
Επιπλέον δεν χαρακτηρίζεται το πνεύµα της

εν λόγω ΚΥΑ από ευαισθησία στα θέµατα ασφά-
λειας (πυρασφάλειας) των εργαζοµένων στους
χώρους αυτών των επιχειρήσεων. Τέλος, αφήνε-

ται ανοιχτή η πιθανότητα παράβλεψης ενδεχόµε-
νων σηµαντικών στοιχείων για κάθε επιχείρηση
χωριστά. 
Ο σύλλογος πιστεύει ότι στο συνολικό πλαί-

σιο πυροπροστασίας επιχειρήσεων απαιτούνται
αυστηρά και σύγχρονα µέσα και µέτρα και όχι α-
νάληψη ευθυνών µόνο µέσω υπευθύνων δηλώσε-
ων, και τονίζει ότι  µε την εµπειρία των µελών
του µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση αποτε-
λεσµατικού θεσµικού και λειτουργικού πλαισίου
και διαµαρτύρεται για τη λήψη µέτρων ερήµην
του κλάδου µας.

Πυροπροστασία Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

ΠΠΕΕΤΤΟΟΜΜ  ΤΤΕΕΕΕ

Η ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ µε επιστολές της προς τον
πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γ.  Αλαβάνο  και τον

πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε, κ. Α.  Κουµπλή,  ζητά την
αξιοποίηση του κληροδοτήµατος Αξελού που
εκκρεµεί  περίπου 40 χρόνια, επισηµαίνοντας
ότι η προσπάθεια που έχει κάνει ο σύλλογος
για  να ενεργοποιηθεί ο σχετικός µηχανισµός
δεν καρποφόρησε µέχρι σήµερα.

«∆εν µπορούµε να δεχθούµε ότι ένα τέτοιο
κληροδότηµα, µία πολύ σηµαντική  σήµερα πε-
ριουσία, παραµένει ανεκµετάλλευτη, διότι δεν

ασχολήθηκαν µε το θέµα αυτό, αυτοί που θα έ-
πρεπε σήµερα να το έχουν πραγµατοποιήσει,
και να µπορούµε “να πίνουµε τον καφέ µας στη
βεράντα µας” στην Καστέλα, όπως γράφαµε το

2001» επισηµαίνεται στην επιστολή.
Τέλος κάνουν έκκληση στον πρόεδρο του

ΤΕΕ να επιληφθεί του θέµατος, ώστε από κοι-
νού µε το ΤΣΜΕ∆Ε να συµβάλει στην υλοποίη-
ση της επιθυµίας του κληροδότου.

Αρχαιρεσίες

Σ ύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής ΓενικήςΣυνέλευσης της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Στερεάς Ελλάδας,
θα πραγµατοποιηθούν αρχαιρεσίες για την εκλο-
γή ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 10-5-2006 ηµέρα
Τετάρτη και ώρες από 10 π.µ. έως 5 µ.µ., στη Λαµία
στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΑΣ, Πλατεία Ελευθερίας 3
(4ος όροφος).

ΕΕΜΜ∆∆ΥΥ∆∆ΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ

ΗΠανελλήνια Ένωση των Οµοτίµων Μελών
ΤΕΕ ανακοινώνει στα µέλη της, ότι άρχισε η

διοργάνωση ενηµερωτικών σεµιναρίων για η-
λεκτρονικούς υπολογιστές. Οι ενδιαφερόµενοι

µπορεί να επικοινωνήσουν µε τα γραφεία της,
για συµµετοχή τους στο τηλ.: 210-3291.357, τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες (10.30-12.30).

Σεµινάρια

Αξιοποίηση κληροδοτήµατος
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ΠΠΣΣΧΧΜΜ

ΠΠΕΕΣΣΕΕ∆∆ΕΕ

Η µερίδα µε θέµα τον Έλεγχο Ποιότητας και το
Στατιστικό Έλεγχο ∆ιεργασιών, καθώς και τις

εφαρµογές αυτού στη βιοµηχανία τροφίµων, στο
σχεδιασµό νέων προϊόντων ή σε εργαστήρια ε-
λέγχου τροφίµων, διοργανώνει το Εργαστήριο Χη-
µείας και Τεχνολογίας Τροφίµων της Σχολής Χηµι-
κών Μηχανικών του ΕΜΠ, η Μ.Ε. Τροφίµων-Βιοτε-
χνολογίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Χηµικών
Μηχανικών και το Επιστηµονικό & Επιµορφωτικό
Κέντρο ΧΜ (ΕΕΚΧΜ) στις 14  Ιουνίου  2006.  
Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα

εκδηλώσεων του Κτιρίου ∆ιοίκησης του ΕΜΠ στην
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, µε θεµατολογία
µεταξύ άλλων:  Τεχνικές ελέγχου ποιότητας στη
βιοµηχανία τροφίµων, Εφαρµογή του SΡC σε διερ-
γασίες παραγωγής τροφίµων - Μεθοδολογία, Ικα-
νότητα διεργασίας τροφίµων, ∆ειγµατοληψία απο-

δοχής: κριτήρια, σχέδια, πρότυπα σχέδια δειγµα-
τοληψίας, Έλεγχος µη συµµορφώσεων στην πα-
ραγωγή τροφίµων, Έλεγχος ελαττωµάτων σε
προϊόντα τροφίµων ή ελαττωµατικών προϊόντων,
∆ιαδικασίες αποφάσεων µε χρήση διαγραµµάτων
SΡC.
Απευθύνεται σε επαγγελµατίες Χηµικούς Μη-

χανικούς όπως και σε εργαζοµένους σε βιοµηχα-
νίες και βιοτεχνίες τροφίµων ή σε αντιπροσωπείες
πρώτων υλών τροφίµων και φοιτητές, καθώς και
Οργανισµούς και  Επιχειρήσεις.
Όσοι επιθυµούν να παρουσιάσουν κάποια εργα-

σία µπορούν να στείλουν περίληψη σε µια από τις
παρακάτω διευθύνσεις έως  τις 26/05/2006.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7723.165
(Κ. Τζιά - tzia@chemeng.ntua.gr), 210-7723.118 (Β.
Γιάννου -  vgiannou@chemeng.ntua.gr)

Στατιστικός έλεγχος διεργασιών  (SΡC) 
στις βιοµηχανίες τροφίµων

Μ νηµόνιο µε τα αιτήµατα των εργοληπτών -
µελών της παρέδωσε η ∆ιοίκηση της ΠΕΣΕ-

∆Ε σε συνάντηση που είχε πρόσφατα µε τον υ-
πουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη  Παυλόπουλο. 
Συγκεκριµένα µεταξύ άλλων ζητά να προωθη-

θούν και εξοφληθούν άµεσα οι πιστοποιήσεις για
εκτελεσµένες εργασίες που εκκρεµούν, να µη δη-
µοπρατούνται έργα εάν δεν υπάρχουν εξασφαλι-
σµένες πιστώσεις, να µην επιτρέπεται η ακύρωση
των διαγωνισµών «ως ασύµφορων για την Υπη-
ρεσία» χωρίς πλήρη αιτιολόγηση της απόφασης
µε οικονοµική ανάλυση του ασύµφορου, µε την
έκδοση  άµεσα σχετικής εγκυκλίου. 
Επίσης να οριοθετηθούν µε σαφήνεια οι αρµο-

διότητες των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών
των ∆ήµων, να συνταχθούν άµεσα οι απαιτούµε-
νες µελέτες έργων ώστε να δηµοπρατηθούν τα
έργα που είναι προενταγµένα στο Γ΄ ΚΠΣ (ειδικά
έργα προϋπολογισµών κάτω του ορίου του Π∆
334/2000).
Να συνταχθούν και να εγκριθούν αναλύσεις τι-

µών, και άµεσα να γίνει αποδοχή των αναλύσεων
τιµών του ΙΟΚ, ώστε να γίνεται σωστά η κοστολό-
γηση  των έργων αλλά και ο έλεγχος κατά την
κατασκευή.
Να γίνει προγραµµατισµός πενταετίας για τα

έργα που πρόκειται να εκτελεστούν, συµµετοχή
των εκπροσώπων των εργοληπτικών οργανώσε-

ων στα Τεχνικά Συµβούλια µε δικαίωµα
λόγου  και ψήφου  σ’ όλα τα θέµατα (τρο-
ποπ. του Π∆ 171/76), στελέχωση των Τεχνι-

κών Υπηρεσιών των Νοµαρχιακών και Τοπικών
Αυτοδιοικήσεων µε τεχνικούς και ειδικότερα µε
ειδικευµένους µηχανικούς όλων των κλάδων.
Να καταργηθούν οι Εργοληπτικές Επιχειρή-

σεις των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων διότι δηµιουρ-
γείται αθέµιτος  ανταγωνισµός και δεν υφίστανται
έλεγχο στην λειτουργία των, και να ακυρωθεί η ε-
γκύκλιος του Γ. Γραµµατέα του υπουργείου Εσω-
τερικών για την απευθείας ανάθεση Έργων µετά
από άγονη δηµοπρασία διότι αντίκειται στον
Ν.3263/04   

Συνάντηση µε ΥΠΕΣ∆∆Α

ΣΣ∆∆ΝΝΝΝΜΜΕΕ

∆ιεθνές Συνέδριο 
για τις Μεταφορές

Η παρουσίαση πρόσφατων ερευνητικών εργα-
σιών στον τοµέα των µεταφορών στην Ελλά-

δα, η εξέταση των σύγχρονων εξελίξεων και η α-
νταλλαγή απόψεων σε θέµατα έρευνας για τις
µεταφορές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είναι οι
στόχοι του  «3ου ∆ιεθνούς  Συνεδρίου  για την Έ-
ρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα: Η συµβολή
της έρευνας στη διαµόρφωση αποτελεσµατικών
και εφαρµόσιµων µέτρων», που  θα πραγµατοποι-
ηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή  19  Μαίου,
9:00  -  19:30 και  Σάββατο  20  Μαίου,  9:00  -  19:00,  στο
Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». 
Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Σύλλο-

γο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Ελληνικό
Ινστιτούτο Μεταφορών και απευθύνεται προς ό-
λους τους ενδιαφερόµενους δηµόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς και επιχειρήσεις που εµπλέκονται µε
οποιονδήποτε τρόπο στις Μεταφορές, καθώς επί-
σης  και  σε όσους έχουν επιστηµονικό ή επαγ-
γελµατικό  ενδιαφέρον σχετικό µε το αντικείµενο
αυτό.
Θα παρουσιαστούν εισηγήσεις από διακεκριµέ-

νους Έλληνες και ξένους οµιλητές µε θεµατικές
ενότητες όπως: Πολιτική των Μεταφορών και ∆ια-
χείριση Μεταφορικών Συστηµάτων, Μαθηµατικά
Πρότυπα ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας, Συλλογή και
∆ιαχείριση ∆εδοµένων, Μεταφορά Επικινδύνων
Φορτίων και Προτυποποίηση Εκτάκτων Αναγκών.
Το αναλυτικό πρόγραµµα του συνεδρίου και

πληροφορίες, παρέχονται µέσω της  ηλεκτρονι-
κής  διεύθυνσης: http://www.ictr2006.gr στη Γραµ-
µατεία του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολό-
γων (τηλ.: 210-3640.604) και στη Γραµµατεία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών (τηλ.: 2310-
498.100).

Συγκρότηση ∆. Σ.

∆ ιενεργήθηκε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Συ-

γκοινωνιολόγων, και µετά τον απολογισµό της
διετίας 2004- 2006 και την απαλλαγή του ∆.Σ. εκ
των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι εκλογές για την
ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Τη ∆ευτέρα 3 Απριλίου 2006, έγινε η συγκρότη-

ση του ∆.Σ. σε σώµα, όπου εξελέγησαν:
Πρόεδρος: Χανδάνος  Γιάν. Αντιπρόεδρος: Κρη-

τικός  Πέτρος  Γενικός Γραµµατέας: ∆ηµητρίου  ∆ηµ.
Ειδικός Γραµµατέας: Κοψαχείλη  Αγγ.  Ταµίας: Κε-
παπτσόγλου  Κ.  Αν. Μέλος: Ευσταθιάδης  Στέλιος
Αν. Μέλος: Ροϊλός  Ηρακλής

ΣΣΕΕΣΣ

Η ∆ιοίκηση του συλλόγου καλεί τα µέλη του σε
ετήσια Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευ-

ση µε θέµατα: Απολογισµός πεπραγµένων ∆.
Συµβουλίου, Οικονοµικός Απολογισµός 2005 - Έκ-
θεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, Προϋπολογισµός
2006, Εκλογή εφορευτικής επιτροπής. Καθορι-
σµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής των Εκλογών. Η
Συνέλευση θα γίνει στις 26  Απριλίου    2006,  ηµέρα
Τετάρτη  και ώρα 18:00  στα   γραφεία   του   Συλ-
λόγου  (Φίλωνος 28 & Ελ. Βενιζέλου -  Πειραιάς,
τηλ.: 210-4127.327).
Στην περίπτωση µη ύπαρξης απαρτίας η Συνέ-

λευση θα επαναληφθεί στις 8  Μαίου  2006,  ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 18:00 στον ίδιο τόπο.

Γενική Συνέλευση


