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Ό σο στη χώρα µας δεν λειτουρ-
γεί το σύστηµα Σταθµών Ε-

λέγχου Επικίνδυνων Εµπορευµά-
των, τα οχήµατα µεταφοράς τους
θα αποτελούν πρόσθετη πηγή
τροχαίων ατυχηµάτων.
Την πρόβλεψη αυτή του Παρατη-

ρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του
ΤΕΕ, που έχει διατυπωθεί προς τα
αρµόδια υπουργεία, ήρθε να επι-
βεβαιώσει, κατά τραγικό τρόπο, το
πολύνεκρο δυστύχηµα στην Ε.Ο.
Ρεθύµνου - Ηρακλείου.

Ο έλεγχος των οχηµάτων αυτής
της κατηγορίας, σε ό,τι αφορά
τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής
Συµφωνίας για τις διεθνείς οδικές
µεταφορές επικίνδυνων εµπορευ-
µάτων (ΑDR), πρέπει να είναι συ-
στηµατικός και να πραγµατοποιεί-

ται παρά την οδό, σε ειδικά δια-
µορφωµένους χώρους. Η υποχρέ-
ωση αυτή δεν τηρείται, µε συνέ-
πεια η χώρα µας να υπόκειται σε
πρόστιµο που έχει επιβληθεί από
την ΕΕ, επειδή δεν αποστέλλει, ως
οφείλει, τα Φύλλα Ελέγχου τουλά-
χιστον του 2% των κυκλοφορού-
ντων επικίνδυνων εµπορευµάτων,
αποδεικνύοντας, εµπράκτως, ότι
υπάρχει τουλάχιστον χαλάρωση

των µέτρων ασφαλούς µεταφο-
ράς. 
Κατά το Παρατηρητήριο απαι-

τείται άµεση χωροθέτηση και α-
παλλοτρίωση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε
των απαραίτητων χώρων, καθώς
και εγκατάσταση του προβλεπόµε-
νου αναγκαίου µηχανολογικού ε-
ξοπλισµού από το υπουργείο Με-
ταφορών. 

Να σηµειωθεί ότι τα επικίνδυνα
εµπορεύµατα που µεταφέρονται
στη χώρα µας, αυξάνονται κατ’ έ-
τος µε ρυθµό 7%.
Υπενθυµίζεται ότι το ΤΕΕ έχει

θέσει το θέµα της «θωράκισης»
της χώρας απέναντι στους κινδύ-

νους που προέρχονται από τη δια-
κίνηση επικίνδυνων εµπορευµάτων
(τοξικών και εύφλεκτων) επανει-
ληµµένως και κατά το παρελθόν,
επισηµαίνοντας, µάλιστα, ότι τα α-
ναγκαία κονδύλια µπορούσαν να
είχαν διασφαλιστεί από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. 
Το 1999, µε αφορµή ανάλογο µε

το προχθεσινό τραγικό δυστύχηµα,
που τότε είχε σηµειωθεί στα Καµέ-

να Βούρλα - και πάλι επί εθνικού
δρόµου - το ΤΕΕ, µε ανακοίνωσή
του είχε τονίσει ότι καθηµερινά
στους ελληνικούς δρόµους κινού-
νται χιλιάδες βυτιοφόρα, που συνι-
στούν εν δυνάµει κινητές βόµβες
µεγάλης ισχύος. Λίγους µήνες νω-

ρίτερα από εκείνο το δυ-
στύχηµα, στη διάρκεια ει-
δικής Ηµερίδας που είχε
οργανώσει, είχε αναφερ-
θεί ότι περίπου το 50%
των τοξικών και εύφλε-
κτων ουσιών (περίπου 40
εκατοµµύρια τόνοι τότε)
διακινούνταν στη χώρα
µας οδικώς. 
Εξάλλου, από το 1993,

το ΤΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις ευ-
ρωπαϊκές προδιαγραφές, είχε επε-
ξεργαστεί ένα ολοκληρωµένο σχέ-
διο για το περιβάλλον, στο οποίο
περιλαµβάνονταν και διατάξεις για
τις επικίνδυνες και εύφλεκτες ου-
σίες, σε εφαρµογή των κοινοτικών
οδηγιών 82/501, 87/215 και 88/610,
συστήνοντας, µεταξύ άλλων:

- Τη δηµιουργία ειδικών χώρων
στάσης και στάθµευσης για οχήµα-
τα που µεταφέρουν επικίνδυνες
ουσίες, τόσο σε οδικούς άξονες ό-
σο και στο σιδηροδροµικό δίκτυο

(εκτιµώντας τότε το κόστος τους
σε 10 δισ. δραχµές). 

- Τη δηµιουργία ενός συστήµα-
τος ελέγχου και καθορισµού των
δροµολογίων για οχήµατα που µε-
ταφέρουν επικίνδυνες ύλες, µε βά-
ση το οποίο θα ήταν δυνατό να ε-
πιβληθούν περιορισµοί στην κίνη-
ση, ανάλογα µε τις κυκλοφοριακές
ή τις καιρικές συνθήκες (εκτιµώµε-
νο τότε κόστος 500 εκ. δραχµές)
και 

- τη δηµιουργία περιφερειακών
κέντρων επιχειρήσεων για άµεση
αντιµετώπιση τέτοιων ατυχηµά-
των, µέσω των οποίων θα συντονί-
ζονταν οι οµάδες αντιµετώπισης
του προβλήµατος, ενώ ταυτόχρονα

θα ενηµερώνονταν οι πολίτες από
ειδική ραδιοφωνική συχνότητα, κα-
τά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών
χωρών (εκτιµώµενο τότε κόστος
δηµιουργίας των κέντρων τα 750
εκ. δραχµών και άλλα 400 εκ.
δραχµές για το λειτουργικό κό-
στος επί µια 6ετία).
Με τα δεδοµένα αυτά, το δυστύ-

χηµα επί της εθνικής οδού Ρεθύ-
µνου - Ηρακλείου, ήταν µια τραγική
υπόµνηση όσων δεν έχουν γίνει ε-
δώ και 13 χρόνια.

Ανακοίνωση του ΤΕΕ επισηµαίνει τη σχέση 
της ανεξέλεγκτης µεταφοράς επικίνδυνων
εµπορευµάτων και των τροχαίων

Κινητές βόµβες στους δρόµους 
της Ελλάδας
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Μ ε απώτερο στόχο την ανά-
δειξη των προϊόντων της έ-

ρευνας - τεχνολογίας και σχεδια-
σµού, µε έµφαση στο έργο των
Ελλήνων µηχανικών, τα οποία ή-
δη αξιοποιούνται από τις ελληνι-
κές βιοµηχανίες  στη χώρα µας,
πραγµατοποιήθηκε ∆ιήµερο µε
θέµα «Ηµέρες Έρευνας και Τε-
χνολογίας». 
Την εκδήλωση που πραγµατο-

ποιήθηκε στο Αµφιθέατρο του υ-
πουργείου Εξωτερικών, και σηµεί-
ωσε µεγάλη επιτυχία µε την πα-
ρουσία ξένων και Ελλήνων  προ-
σωπικοτήτων του τοµέα της έ-
ρευνας και τεχνολογίας, οργάνω-
σαν από κοινού το Τεχνικό Επιµε-
λητήριο της Ελλάδας, το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Εθνι-
κή Πλατφόρµα Έρευνας - Τεχνο-
λογίας της Κατασκευής σε συ-
νεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας - Τεχνολογίας, το ∆ήµο
Αθηναίων, τον ΟΑΣΑ, και την «Ατ-
τικό Μετρό - Επιχείρηση Λειτουρ-
γίας».
Παράλληλα, η εκδήλωση σκο-

πό είχε το κάλεσµα της ελληνι-
κής βιοµηχανίας και των επιχει-
ρήσεων για συνεργασία στη συ-
νέχιση της ερευνητικής τεχνολο-
γικής δραστηριότητας, αλλά και
των ευρωπαϊκών  βιοµηχανιών
και φορέων της τεχνολογίας για
συνεργασία σε ό,τι αφορά την πα-
ραγωγή προστιθέµενης αξίας
στην Ευρώπη, σε συνδυασµό µε

την προώθηση της ελληνικής α-
νάπτυξης και οικονοµίας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου

πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία
στο χώρο πολλαπλών χρήσεων

της «Αττικό Μετρό» στην πλα-
τεία Συντάγµατος, έκθεση παρου-
σίασης ερευνητικών τεχνολογι-
κών προϊόντων, των επιτευγµά-
των και αποτελεσµάτων των προ-
γραµµάτων σε αυτόν τον τοµέα,

που χρηµατοδοτούνται από εθνι-
κούς ή κοινοτικούς πόρους
Πραγµατοποιήθηκαν επίσης

συνεδρίες µε θέµατα τα Ελληνικά
Τεχνολογικά Πάρκα, το θεσµικό

πλαίσιο, τη στρατηγική και τους
νέους ερευνητές, την τεχνολογι-
κή ανάπτυξη και αξιοποίηση των
πορισµάτων της έρευνας, και τη
συµµετοχή της βιοµηχανίας.
Με σκοπό την ενεργό συµµε-

τοχή τους στην εθνική στρατηγι-
κή για τον καθορισµό προτεραιο-
τήτων για την έρευνα και τεχνο-
λογική ανάπτυξη στον τοµέα της
κατασκευής, συµµετείχαν και κα-
τασκευαστικές εταιρείες, µε στό-
χο την αναµόρφωση της βιοµηχα-
νίας της κατασκευής και την ικα-
νοποίηση των κοινωνικών ανα-
γκών µε στόχο την αειφόρο ανά-
πτυξη.   

8.500  διπλωµατούχοι
µηχανικοί  -  ερευνητές  
χωρίς  αναγνώριση

Η Πολιτεία οφείλει να εγκύψει
στα προβλήµατα που υφίστανται
στον τοµέα της έρευνας, να την ενι-
σχύσει οικονοµικά και θεσµικά, και
να εκµεταλλευτεί τις ικανότητες
των Ελλήνων επιστηµόνων, τόνισε
στην οµιλία του ο αντιπρόεδρος
του ΤΕΕ Μανώλης  ∆ρακάκης κη-
ρύσσοντας την έναρξη των εργα-
σιών του συνεδρίου. 
Όπως ανέφερε, η χώρα µας δια-

θέτει περίπου 8.500 διπλωµατού-
χους µηχανικούς ερευνητές, σχεδόν
το 10% των ενεργών µελών του Τε-
χνικού Επιµελητηρίου, που ενδεχο-
µένως είναι το υψηλότερο ποσοστό
σε σχέση µε κάθε άλλη χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προϊόντα έ-
ρευνας των οποίων αναπτύσσονται
και αξιοποιούνται από τις ελληνικές
βιοµηχανίες και επιχειρήσεις δίχως
αυτό να έχει προβληθεί ευρύτερα.
Ωστόσο το ΤΕΕ, τόνισε, αν και εί-

ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΓΓ..  ΒΒΡΑΧΑΛΗΣ
ΧΧΡ..  ∆∆..  ΓΓΛΥΣΤΡΑΣ
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Πρωταθλητές στην Ευρώπη
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ερευνητικό
Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και
Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκή «πρωτιά»
αφού στους τοµείς της εφαρµοσµένης - επιχορηγούµενης
έρευνας και ανάπτυξης διακρίνεται , είπε ο καθηγητής Θ .
Λουκάκης , επικαλούµενος δήλωση του Γενικού ∆ιευθυντή
Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , δρ. Αχιλλέα Μητσού :
«Υπάρχει στην  Ελλάδα πανεπιστήµιο και Ερευνητικό
Ινστιτούτο συνδεδεµένο µε αυτό , που έχει κατά κεφαλήν
εισόδηµα , από ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα , µεγαλύτερο
από οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήµιο της Ευρώπης». 
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ναι ο αρµόδιος σύµβουλος της πο-
λιτείας στα θέµατα τεχνικής ανά-
πτυξης, δεν µετέχει στο Εθνικό Συµ-
βούλιο Έρευνας - Τεχνολογίας, αν
και έχει διατυπωθεί επανειληµµέ-
νως σχετικό αίτηµα προς το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης.
Η Ελλάδα, υπογράµµισε ο κ. ∆ρα-

κάκης, παράγει προϊόντα έρευνας
τεχνολογίας µε πολύ υψηλή προ-
στιθέµενη αξία.  Παίζει ένα σηµαντι-
κό ρόλο στην ευρωπαϊκή έρευνα
και την ανάπτυξη προηγµένης τε-
χνολογίας, αλλά αυτό έχει ελάχι-
στα γίνει γνωστό, και εποµένως ε-

λάχιστα έχει αξιοποιηθεί ως εξαγώ-
γιµο προϊόν. 

Αναγκαία  τα  κίνητρα

Η συµβολή των Ελλήνων µηχα-
νικών στην ανάπτυξη του ερευνη-
τικού προϊόντος είναι σηµαντική,
και το ΤΕΕ µέσα από τις δράσεις
του αυτές, αναγνωρίζει την ανά-
γκη θεσµοθέτησης του ρόλου
των ερευνητών και της ανάπτυ-
ξης του ελληνικού ερευνητικού
χώρου, τόνισε η πρόεδρος της
Συντονιστικής Επιτροπής της Ε-
ΠΕΤΚ και µέλος της ∆.Ε. του ΤΕΕ,
καθηγήτρια του ΕΜΠ, Αντωνία
Μοροπούλου.
Η αναπροσαρµογή των προτε-

ραιοτήτων της έρευνας για την ενί-

σχυση στρατηγικών τοµέων της ευ-
ρωπαϊκής ανάπτυξης, αποτελεί ένα
αντικείµενο για το οποίο και το Τε-
χνικό Επιµελητήριο και η Εθνική

Πλατφόρµα Τεχνολογίας της Κατα-
σκευής, στην οποία µετέχουν 180
φορείς, έχουν επεξεργαστεί συγκε-
κριµένες προτάσεις µε έµφαση

στην αειφόρο ανάπτυξη.
Η έκθεση των προϊόντων έρευ-

νας - τεχνολογίας, βοηθάει στη
δηµιουργία πολιτικής που θα αντα-
ποκρίνεται στη χάραξη των στρα-
τηγικών για την έρευνα - τεχνολο-
γία, µε την ένταξη προτάσεων  της
εθνικής πλατφόρµας για προκήρυ-
ξη εθνικών έργων, όπως κατα-
σκευή κτιρίων υψηλής ενεργειακής
αποδοτικότητας, ανάπτυξη τεχνι-
κών και τεχνολογιών για την ανα-
βάθµιση των υπαρχόντων κτιρια-
κών υποδοµών από την άποψη της
απόδοσης της ενεργειακής και της
ενεργειακής άνεσης.
Την υστέρηση της χώρας µας

στον τοµέα της έρευνας και τεχνο-
λογίας λόγω των µικρών κονδυ-

λίων που διαθέτει η Πολιτεία παρό-
τι υπάρχει αξιόλογο επιστηµονικό
δυναµικό, επισήµανε ο πρώην υ-
πουργός ΠΕΧΩ∆Ε και πρώην πρόε-

δρος του ΤΕΕ Ευάγγελος  Κουλου-
µπής.    
Κύρια αιτία της µεγάλης υστέρη-

σης της χώρας µας είναι, όπως είπε,

ότι ποτέ µέχρι τώρα η έρευνα δεν
αντιµετωπίστηκε από την πολιτεία
ως βασική πολιτική επιλογή για την
εθνική µας ανάπτυξη. «∆εν υπήρξε
ποτέ µια συνεπής, µακρόπνοη εθνι-
κή ερευνητική πολιτική που να θέτει
ένα πλαίσιο σχεδιασµού, εκτέλεσης
και αξιοποίησης των ερευνητικών
δραστηριοτήτων».

Πλατφόρµα  έρευνας    
στην  Κύπρο

Ο πρόεδρος του Επιστηµονικού
Τεχνικού Επιµελητηρίου της  Κύ-
πρου (ΕΤΕΚ) Χ.  Ευθύβουλος  σε σύ-
ντοµο χαιρετισµό αναφέρθηκε µε-
ταξύ άλλων στη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας του τοµέα των κα-
τασκευών, µε την ανάλυση των βα-

σικών σύγχρονων προκλήσεων που
αντιµετωπίζει ο κατασκευαστικός
τοµέας, ο οποίος εντάσσεται σε ένα
ζωντανό κοινωνικό περιβάλλον,
διαρκώς µεταβαλλόµενο και εξε-
λισσόµενο, γι’  αυτό καθίσταται απα-
ραίτητη η αρωγή της έρευνας και
της τεχνολογίας.
Το ΕΤΕΚ βρίσκεται ήδη στα τελι-

κά στάδια δηµιουργίας  πλατφόρ-
µας για έρευνα - τεχνολογία στην
Κύπρο, και στόχος του είναι όπως
δοθεί στους ενδιαφεροµένους προ-
θεσµία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
µέχρι τις 31 Ιουλίου, ώστε η διαδικα-
σία αξιολόγησης και στελέχωσης
της πλατφόρµας να έχει ολοκληρω-
θεί το αργότερο µέχρι τα τέλη Σε-
πτεµβρίου του τρέχοντος χρόνου.
Στο περιεχόµενο του 7ου προ-

γράµµατος - πλαισίου, του 7ου Π-Π
όπως είναι γνωστό ή 7ο FΤ ανα-
φέρθηκε το στέλεχος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής της 12ης ∆ιεύ-
θυνσης Έρευνας - Τεχνολογίας,
της ΕΕ C.  Lesniak  το οποίο περι-
λαµβάνει 4 συγκεκριµένα ειδικά
προγράµµατα. 
Υπάρχουν περίπου όλες οι Οδη-

γίες µαζί οι οποίες αναφέρονται σε
120 projects κατασκευαστικά, και αυ-
τό όπως είπε είναι ένα πολύ σηµα-
ντικό έργο που αφορά τον τοµέα
της κατασκευής, και το οποίο χρη-
µατοδοτείται µε 86.000.000 ευρώ,
πολύ υψηλό ποσό για τον τοµέα
αυτό.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος

που έχει ως στόχο την κατασκευή,
συµµετέχουν 26 χώρες συνολικά, οι
οποίες δηµιούργησαν εθνικές πρω-

Αναγκαία τα κίνητρα  
για εισαγωγή  καινοτοµίας στη βιοµηχανία

∆ιήµερο και έκθεση για την έρευνα 
και τεχνολογία που συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ, 
το ΕΜΠ και το ΕΠΕΤΚ
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τοβουλίες και συνεργάζονται. 

Η  έκθεση  στο  σταθµό  
του  µετρό  
στην  Πλ.  Συντάγµατος

Μιλώντας κατά τα εγκαίνια της
έκθεσης γα την έρευνα και τεχνο-
λογία στη χώρα µας, στην οποία
συµµετείχαν 270 εκθέτες, ο πρύτα-
νης του ΕΜΠ Ανδρέας  Ανδρεόπου-
λος,  είπε ότι η διηµερίδα δίνει την
ευκαιρία «να δούµε και τα επιτεύγ-
µατα συναδέλφων ερευνητών, µε
έµφαση στη δουλειά των µηχανι-
κών, αλλά επίσης να βρούµε ένα
χώρο, ένα γόνιµο χώρο συνάντησης
των ενδιαφερόµενων χρηστών των
αποτελεσµάτων της τεχνολογικής
έρευνας και των ερευνητών, ώστε
να προκύψουν ενδεχοµένως γόνι-
µες συνεργασίες. Ένα τρίτο στοιχείο
είναι η ευαισθητοποίηση της πολι-
τείας για την ενίσχυση της έρευνας,
που κατά τη συνείδηση και συναί-
σθηση όλων µας, πράγµατι δεν στη-
ρίζεται όσο θα έπρεπε», αφού όπως
είπε, «είµαστε κάτω από το 1/3 του
µέσου ευρωπαϊκού όρου και  προ-
σπαθούµε  αυτές τις διαφορές να
τις αντισταθµίσουµε µε µια υπερ-
προσπάθεια». 
Η Αντωνία Μοροπούλου, καθηγή-

τρια ΕΜΠ, µέλος της ∆.Ε. του ΤΕΕ
και υπεύθυνη για τη διοργάνωση
της διηµερίδας, στην εναρκτήρια ο-
µιλία της, επισήµανε: 

«Στις σηµερινές συνθήκες της
παγκοσµιοποίησης, η διάχυση της
καινοτοµίας και η εισαγωγή της
στην παραγωγική διαδικασία, απο-
τελεί  το καλύτερο όπλο για την ε-
νίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είπε. 

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται
στην πράξη να αποδείξει ότι έχει ι-
κανότητα στην ανάπτυξη καινοτο-
µίας, αλλά και στην εισαγωγή της
στην ανάπτυξη, για να ενισχύσει την
ανταγωνιστικότητά της.
Σήµερα, οι περισσότερες από τις

κατά 50% µεγάλες επιχειρήσεις
στις χώρες της Ευρώπης των «15»,
παράγουν και υλοποιούν την καινο-
τοµία στην ανάπτυξη. Η Ελλάδα, στη
λίστα αυτή των ευρωπαϊκών χωρών,
βρίσκεται δυστυχώς στις τελευταίες
θέσεις.

Είναι φανερό ότι η προώθηση της
έρευνας - τεχνολογίας, ως βασικού
µοχλού της καινοτοµίας για την α-
νάπτυξη, πρέπει να συµβάλει σε µια
στρατηγική για µια κοινωνική Ευρώ-
πη, παράλληλα µε την ανταγωνιστι-
κή Ευρώπη.
Το Τεχνικό Επιµελητήριο έχει χα-

ράξει µία πολιτική ως σύµβουλος
της πολιτείας,  µε τη σύµφωνη γνώ-
µη άλλων φορέων της διοργάνω-
σης, ότι θα πρέπει να υπάρξει µια
πρόταση προς το υπουργείο Ανά-
πτυξης και τη ΓΕΓΕΤ, για τις ερευνη-
τικές προτεραιότητες -αυτές που α-
παιτεί η ανταγωνιστικότητα της α-
νάπτυξης- έτσι ώστε να παραχθούν

καινοτοµίες στην κατεύθυνση αυτή.
Το διήµερο των Ηµερών Έρευνας

- Τεχνολογίας, αποσκοπεί να υπο-
στηρίξει την αναγνώριση του ρόλου
των Ελλήνων ερευνητών, την ανα-
γνώριση της ανάγκης να δοµηθεί
και θεσµικά στην Ελλάδα ο ερευνη-
τικός χώρος. Αυτό σήµερα, συνδέε-
ται µε την εξαγγελία θεσµικού πλαι-
σίου της έρευνας από την κυβέρνη-
ση.
Περιµένουµε τις προτάσεις του υ-

πουργείου Ανάπτυξης, που δεν έ-
χουν ακόµη γίνει γνωστές για να
µπορούµε, και είµαστε έτοιµοι, να
διατυπώσουµε τις προτάσεις και τις
παρεµβάσεις µας.
Έχουµε να καταθέσουµε συγκε-

κριµένες προτεραιότητες για τα
προγράµµατα χρηµατοδότησης και
πιστεύουµε ότι θα πρέπει να ανοίξει
και αυτός ο δίαυλος συνεργασίας,
που µέχρι σήµερα έχει εξαγγελθεί,
δεν έχει όµως υλοποιηθεί.
Στόχοι του ΤΕΕ είναι η ενίσχυση

της ερευνητικής προσπάθειας της
χώρας µας, η βελτίωση της θέσης
της, που παρ’ όλα αυτά είναι πρωτο-
πόρος στην Ευρώπη σε όλα τα προ-
γράµµατα που αφορούν την αειφό-
ρο κατασκευή, την αντιµετώπιση φυ-
σικών καταστροφών, τη θαλάσσια
και παράκτια έρευνα - τεχνολογία,
τις τεχνολογίες τροφίµων και γε-
ωργικής παραγωγής, την ανάπτυξη
των πόλεων και την προστασία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, την προ-
στασία και διαχείριση του φυσικού
περιβάλλοντος.
Είναι φανερό ότι στους στόχους

αυτούς, η συνάντηση θα παίξει ένα
πολύ µεγάλο ρόλο, γιατί συνδέεται

στο χώρο αυτό µε την παρουσία και
την ενηµέρωση του Έλληνα πολίτη.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Αν.  Νε-
ράντζης, εγκαινιάζοντας την   Έκθε-
ση, τόνισε ότι  η συνεργία αυτή τό-
σων ικανών και αξιόπιστων παραγό-
ντων της νεοελληνικής ζωής,  «δεί-
χνει ακριβώς ότι η ελληνική πολι-
τεία και οι φορείς οι οποίοι απαρτί-
ζουν αυτή την ελληνική πολιτεία, έ-
χουν επιτέλους ευαισθητοποιηθεί
εξαιρετικά, σε τρόπον ώστε να προ-
σπαθούν να καλύψουν το έλλειµµα
που µας χωρίζει από την υπόλοιπη
Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο».
Η βουλευτής Επικρατείας Άννα

∆ιαµαντοπούλου, εκπροσωπώντας
το ΠΑΣΟΚ υπογράµµισε ότι «η χώ-
ρα µας έχει κλείσει έναν κύκλο, επι-
χειρώντας να συµπληρώσει ένα µε-
γάλο φάσµα υποδοµών και σήµερα
έχει ανάγκη ενός νέου αναπτυξια-
κού µοντέλου, που θα τη βάλει στο
τρένο των πρωτοπόρων χωρών.
Προς αυτή την κατεύθυνση πι-

στεύουµε ότι πρέπει το 40% των
πόρων του ∆΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης να αφιερωθούν, όπως έχει
γίνει σε άλλες χώρες, όταν εµείς
δεν µπορούσαµε να το κάνουµε,
γιατί είχαµε την προτεραιότητα των
υποδοµών». 
Ο κ. Κοντογιάννης,  ∆ιευθυντής

Συγκοινωνιακού Έργου του ΟΑΣΑ,
εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του
ΟΑΣΑ, αναφέρθηκε στο µελετητικό
έργο που έχει αναθέσει στο ΕΜΠ ο
ΟΑΣΑ και η ΕΘΕΛ, για  την εξέταση
προοπτικής χρήσης καυσίµων βιο-
ντίζελ, σε κινητήρες ντίζελ λεωφο-
ρείων της ΕΘΕΛ, το οποίο έχει ήδη
ολοκληρωθεί και τα  αποτελέσµατα
του προγράµµατος έχουν ήδη πα-
ραδοθεί, ώστε να υλοποιηθούν άµε-
σα στην πράξη.
Παράλληλα,  βρίσκονται σε συ-

νεννόηση µε το ΕΜΠ, ώστε να προ-
βούν στην επέκτασή του, µε αντικεί-
µενο την εκπόνηση µελέτης, διερεύ-
νησης και ποσοτικοποίησης των ιδι-
αιτέρων ωφελειών που προκύπτουν
από τη χρήση του ελληνικού βαµ-
βακελαίου σε µορφή καυσίµου βιο-
ντίζελ.
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµ-

βουλος της «Αττικό Μετρό -  Επιχεί-
ρηση Λειτουργίας ΑΕ»,  Α.  Σταυρό-
πουλος µίλησε για τον τοµέα της
λειτουργίας και συντήρησης του µε-
τρό, που συµµετέχει σε ερευνητικά
προγράµµατα για την ανάπτυξη και-
νοτοµιών οι οποίες  οδηγούν  στην
εξυπηρέτηση των επιβατών και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Ο αντιδήµαρχος Αθηναίων, και

πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλό-
γου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων
Τοπογράφων Μηχανικών,  Χρόνης
Ακριτίδης, στο χαιρετισµό του ανα-
φέρθηκε  στην καινοτόµο πολιτική
της πρόσοψης.
Η πρώτη πραγµατική εφαρµογή

του Σ∆ΙΤ, είπε,  έγινε «κινητοποιώ-
ντας ιδιωτικά κεφάλαια, αναπλάθο-
ντας τρεισήµισι χιλιάδες όψεις στην
πόλη της Αθήνας, µε συµµετοχή σ’
ένα κόστος, περίπου, αυτή τη στιγµή
της τάξης των 10 εκατοµµυρίων ευ-
ρώ. Εκ των οποίων το 1/3 αφορά
στη συµµετοχή του ∆ηµοσίου». 

Κινητήρες υδρογόνου στην ΕΘΕΛ
Ο όµιλος ΟΟΣΑ δείχνει έµπρακτο ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη των τεχνολογιών υδρογόνου στον τοµέα των
µεταφορών , που αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες
ερευνητικές δραστηριότητες σε παγκόσµια κλίµακα .
Στο πλαίσιο αυτό , ο Όµιλος ΟΑΣΑ , έχει επιλεγεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση , ως ένα από τα ελληνικά νοµικά πρόσωπα , τα
οποία µαζί µε άλλα ευρωπαϊκά νοµικά πρόσωπα , που έχουν
καταρχάς επιλεγεί , θα συµµετάσχουν στην κοινή τεχνολογική
πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής πλατφόρµας υδρογόνου και
κυψελών καυσίµων.
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Π αρακαλούνται οι συνάδελφοι, που στελε-χώνουν τις οµάδες να περάσουν από τη
Νοµική Υπηρεσία του ΤΕΕ (Καρ. Σερβίας 4, 3ος
όροφος, γραφ. 13) για να υπογράψουν τη σχετι-
κή σύµβαση, µέσα σε 15 ηµέρες, τις εργάσιµες
ώρες, έχοντας µαζί τους: 
α) Τον αριθµ. µητρώου του ΤΕΕ.
β) Τον ΑΦΜ τους.

1) ΟΕ για τη «Μελέτη  Θεµάτων  που  αφο-
ρούν  τη  Γραµµατειακή  Υποστήριξη  του  15ου
Πανελληνίου  Συνεδρίου  Σκυροδέµατος»,  

(απόφ. ∆.Ε. Β6/Σ15/2006).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.:
Γ. Βαδαλούκα, Ε. Φιλιππίδου, Ε. Καπετανά, Π.

Κοντογιάννη, Σ. Ταχµιντζόγλου, Ε. Χάραρη, Α.
Φράγκου, Θ. Μανιτσά, Ν. Μανιάτη.

2) ΟΕ για τη «Συµπλήρωση  συγκεκριµένων
πεδίων  µελετών  στον  Κανονισµό  Προεκτιµώ-
µενων  Αµοιβών  Μελετών  και  Υπηρεσιών  του
Ν.  3316/2005»,  

(απόφ. ∆.Ε. Α3/Σ17/2006).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.:
Χριστοδουλόπουλο Παναγιώτη, Π.Μ., Λούρµα

∆ηµήτριο, Π.Μ., Γκανασούλη Γεώργιο, Α.Μ., Παν-
δή Νικόλαο, Π.Μ., Μεσσαρέ Σαχίν-Σέργιο, Α.Μ.,
Χατζηδηµητρίου Γρηγόριο, Α.Μ., Πλαίνη Πανα-
γιώτη, Π.Μ., Κοκκινόπουλο Αλέξανδρο, Μ.Μ..

3) ΟΕ για τη «Μελέτη  ειδικών  θεµάτων  του
Κανονισµού  Προεκτιµώµενων  Αµοιβών  Μελε-
τών  και  Υπηρεσιών  (ΚΠΑΜΥ)»,  

(απόφ. ∆.Ε. Α4/Σ17/2006).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.:
Μπίκο Στυλιανό, Χ.Μ., Κουκουτό Παναγιώτη,

Μ.Μ., Κούλα Γεώργιο, Π.Μ. 

4) ΟΕ. για τη «∆ιευθέτηση  θεµάτων  στον
Κανονισµό  Προεκτιµώµενων  Αµοιβών  Μελε-
τών  και  Υπηρεσιών  (ΚΠΑΜΥ)»,  

(απόφ. ∆.Ε. Α5/Σ17/2006).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.:
∆ηµήτριο Μαραβέα, Α.Μ., Γεώργιο Λαδόπου-

λο, Μ.Μ., Θεόδωρο Κρητικό, Χ.Μ., Νίκο Πανδή,
Π.Μ.

5) ΟΕ για την «Επιστηµονική  υποστήριξη
της  οργάνωσης  του  διηµέρου-έκθεσης  ‘’Ελλη-
νικές  Ηµέρες  Έρευνας  και  Τεχνολογίας-Ευρω-
παϊκής  Συνεργασίας’’  και  την  παρακολούθηση
και  υποστήριξη  της  λειτουργίας  της  Ελληνι-
κής  Πλατφόρµας  Έρευνας  και  Τεχνολογίας
για  την  Κατασκευή»,

(απόφ. ∆.Ε. Γ4/Σ18/2006).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.:
Αγγελακοπούλου Ελένη, Γραµµατικογιάννη

Ανδρέα, Εγγονόπουλο Πάνο, Καρόγλου Μαρία,
Ξύδη Γεώργιο.

6) ΟΕ για την «Τεχνική  Υποστήριξη-Επεξερ-
γασία  των  Προδιαγραφών  του  ∆ιεθνούς  ∆ια-
γωνισµού  ΤΕΕ-UUΙΑ,  τη  συµµετοχή  στις  συνα-
ντήσεις  της  Οργανωτικής  και  Επιστηµονικής
Επιτροπής,  την  επεξεργασία  της  ανάπτυξης
και  της  έκτασης  του  ∆ιαγωνισµού  και  τη  σύ-
νταξη  της  περιληπτικής  και  αναλυτικής  προ-
κήρυξης»,

(απόφ. ∆.Ε. Γ6/Σ18/2006).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.:
Καραβασίλη Μαργαρίτα, Α.Μ., ∆/νση Οικιστι-

κής Πολιτικής και Κατοικίας ΥΠΕΧΩ∆Ε, Επικε-
φαλής της οµάδας και σύνδεσµο µε την ΟΕ
και ΕΕ, Κρεµαλή Τέρψη, Α.Μ., Κτορίδη Άρη, Μέ-
λος της Ο.Ε. για την Τράπεζα Πληροφοριών
του ΤΕΕ, Πιπίνη Κυριάκο, Μέλος Ελληνικού
Τµήµατος UΙΑ, Τσιλιµίγκα Γιώργο, Χωροτάκτη-
Πολεοδόµο, Νοµικό Σύµβουλο που ορίζεται α-
πό τη ∆.Ε. του ΤΕΕ.

7) ΟΕ για τη «∆ιαχείριση  του  έργου  ‘’Πιστο-
ποίηση  των  Μελών  του  ΤΕΕ  στο  ∆ιαδίκτυο,  Η-
λεκτρονικές  ∆ιοικητικές  και  Οικονοµικές  Συ-
ναλλαγές,  Ανάπτυξη  Συνεργασιών  µέσω  ∆ια-
δικτύου’’  που  εντάχθηκε  στο  Μέτρο  3.1  της
Κοινωνίας  της  Πληροφορίας»,

(απόφ. ∆.Ε. Γ19/Σ18/2006).
Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.: 
Παναγιωτόπουλο Νικόλαο, Προϊστάµενο Τµ.

Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ, ως συντονιστή,
Βαγγελάτο Αριστείδη, Μηχ. Η/Υ, Ξηρό Γεώργιο,
Σύµβουλο Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, Φαρµάκη
Θεοδώρα, Μηχ. Η/Υ, Κανέλλου ∆ήµητρα, Γενική
∆ιευθύντρια ΤΕΕ, Γεροστάθη Σταυρούλα,
∆/ντρια ∆/νσης ∆ιοικητικού ΤΕΕ, Γιαλκέτση Ιω-
άννα, ∆/ντρια ∆/νσης Οικονοµικού ΤΕΕ, Βιολά-
κη Αντωνία, Α.Μ., Υπάλληλο ΤΕΕ, Καρίνο Γεώρ-

γιο, Προϊστάµενο Τµ. Λογιστηρίου ΤΕΕ.

8) ΟΕ για τη «Μελέτη  του  θέµατος  ‘’Το  Σχο-

λικό  Κτίριο  Καθοριστικός  Παράγοντας  της

Ποιότητας’’»,

(απόφ. ∆.Ε. Γ17/Σ20/2006).

Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.:

Σ. Γκανή, Π.Μ., Μ. Παπαχρήστου, ∆ιδάκτορα

Παντείου Πανεπιστηµίου. 

9) ΟΕ για τη «∆ιερεύνηση  του  υφισταµένου

νοµικού  πλαισίου,  την  αποτίµηση  του  συνόλου

και  του  αριθµού  των  απασχολουµένων  και

την  πρόταση  τρόπου  αµοιβής  των  µελών  των

επιτροπών  (κεντρική  εξουσία,  Νοµαρχιακές

Αυτοδιοικήσεις,  παράβολα,  κλπ.),  ειδικότερα

των  εκπροσώπων  του  ΤΕΕ  σε  ΕΠΑΕ  και  ΣΧΟΠ,

µε  τρόπο  που  να  µπορεί  να  υλοποιηθεί»,

(απόφ. ∆.Ε. Γ3/Σ21/2006).

Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.: 

Αργύρη ∆ηµητριάδη, Βασ. Χατζηκίδη, Μιχ.

Τζάρα, Παρ. Μπάτσου, Βασ. Γρηγοριάδη.

10) ΟΕ για τη «Μελέτη  των  Πρακτικών  Τιµο-

λόγησης  και  Κοστολόγησης  Τεχνικών  Έρ-

γων»,

(απόφ. ∆.Ε. Γ9/Σ21/2006).

Η Οµάδα Εργασίας αποτελείται από τους κ.κ.:

Ηλία Χρήστου, εκπρόσωπο ΤΕΕ, Χρήστο Σι-

νάνη, εκπρόσωπο ΤΕΕ, Βικ. Αγγελάκη, εκπρό-

σωπο Γεν. Γραµ. ∆ηµ. Έργων/ΥΠΕΧΩ∆Ε, Γεώρ-

γιο Αγγελίδη, εκπρόσωπο ΠΕΣΕ∆Ε, Κων/νο Α-

λεξόπουλο, Πρόεδρο ΣΜΕ, Παναγιώτη Αναγνω-

στόπουλο, Π.Μ., εκπρόσωπο ΙΟΚ, Γεώργιο Ανα-

στασόπουλο, ΠΜ-Ε∆Ε, εκπρόσωπο ΠΕ∆ΜΕ∆Ε,

Γεώργιο Βλάχο, εκπρόσωπο ΣΑΤΕ, Ευγενία

Γαρδέλη, ΠΜ, υπευθ. Τοµέα Κατασκευών

∆/νσης Τυποποίησης ΕΛΟΤ, Ελένη ∆ηµοπού-

λου, ΗΜ, εκπρόσωπο ΙΟΚ, Ευάγγελο Κασσελά,

ΜΗΜ -Ε∆Ε, εκπρόσωπο ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ∆ηµήτριο

Κωνσταντινίδη, ΠΜ, Αντιπρόεδρο ΣΤΕΑΤ, Γεώρ-

γιο Μαλέρδο, ΠΜ, µέλος ∆Σ ΣΜΕ, Ευάγγελο

Μελαγράκη, ∆/νση ∆/νσης Τυποποίησης ΕΛΟΤ,

Γεράσιµο Μπεκατώρο, ΜΗΜ-Ε∆Ε, εκπρόσωπο

ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, Ήβη Νανοπούλου, Μέλος ∆Σ

ΣΕΓΜ, Πέτρο Πετρακόπουλο, Α΄ Αντιπρόεδρο

ΣΕΓΜ, ∆ήµο Τουλιάτο εκπρόσωπο ΣΑΤΕ, Χαρί-

κλεια Τσιώλη, εκπρόσωπο ΠΕΣΕ∆Ε.

Σύσταση Οµάδων
Εργασίας του ΤΕΕ

∆ηµοσιεύουµε παρακάτω,
σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο
του ΤΕΕ, τις Οµάδες Εργασίας,
που συγκροτήθηκαν µε απόφαση
της ∆ιοικούσας Επιτροπής, έπειτα
και από πρόταση των Μονίµων και
Επιστηµονικών Επιτροπών
Ειδικοτήτων του ΤΕΕ. 


