
… της χώρας µας στο Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο, επειδή δεν εξασφάλισε
την κατάλληλη επεξεργασία των αστι-
κών λυµάτων σε 24 πόλεις και κωµο-
πόλεις, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Η προθεσµία για τη λειτουργία
των υποδοµών αυτών έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2000!
Ειδικότερα, η Επιτροπή υποστηρίζει

ότι δεν διαθέτουν αποχετευτικά συ-
στήµατα και εγκαταστάσεις δευτερο-
βάθµιας επεξεργασίας η Αρτέµιδα, η
Ραφήνα, η Νέα Μάκρη, το Κορωπί, το
Μαρκόπουλο, τα Μέγαρα, τα Ν. Κυδω-
νιά, τα Μάλια, η Χρυσούπολη, ο Γαλα-
τάς Πόρου, η Τρίπολη, η Κατερίνη, η
Πρέβεζα, το Λιτόχωρο, η Ζάκυνθος, η
Αλεξάνδρεια, η Λευκίµµη, η Ναύπα-
κτος, η Ηγουµενίτσα, η τουριστική ζώ-
νη της Θεσσαλονίκης, το Ηράκλειο, η
Έδεσσα, η Κάλυµνος και η Παροικιά
της Πάρου. Και τονίζει ότι αυτό συµ-
βαίνει παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα
δικαιούται και έχει λάβει σηµαντική
κοινοτική χρηµατοδότηση από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συ-
νοχής για τη βελτίωση της περιβαλ-

λοντικής υποδοµής της. 
Σηµειώνεται ότι η τελική γραπτή

προειδοποίηση για παράβαση της
σχετικής Οδηγίας απεστάλη στην Ελ-
λάδα τον Ιούλιο του 2005, αλλά από
τα στοιχεία που στάλθηκαν ως απά-
ντηση στην Επιτροπή, προκύπτει σα-
φώς πως -για παράδειγµα σε ορισµέ-
νους οικισµούς της Ανατολικής Αττι-
κής (Άρτεµις, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Κο-
ρωπί)- δεν έχουν καν ξεκινήσει οι δια-
δικασίες αδειοδότησης για την κατα-
σκευή της αναγκαίας υποδοµής. 
Στους περισσότερους από τους υπό-

λοιπους οικισµούς, οι κατασκευές έ-
χουν αρχίσει αλλά θα χρειαστεί περισ-
σότερος χρόνος για να τεθούν σε πλή-
ρη λειτουργία τα συστήµατα συλλογής
και επεξεργασίας λυµάτων, επισηµαίνε-
ται στο κείµενο της παραποµπής.
Θα πρέπει να προστεθεί και το γε-

γονός ότι παρά τη δαπάνη δεκάδων δι-
σεκατοµµυρίων για την κατασκευή
τους, µόνο η µία στις τρεις µονάδες
βιολογικού καθαρισµού της χώρας λει-
τουργεί κανονικά, κυρίως λόγω των πε-
ριορισµένων οικονοµικών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, η οποία δεν µπορεί να
συντηρεί τις µονάδες και να προσλάβει
το απαραίτητο εξειδικευµένο προσωπι-

…όχι σπανίως, εµπνέει και αξιο-
ποιείται. Αυτό συνέβη µε την ανα-
κοίνωση του Παρατηρητηρίου Ο-
δικής Ασφάλειας, για τον έλεγχο
επικίνδυνων εµπορευµάτων και
τη µεταφορά τους στους ελληνι-
κούς δρόµους, την οποία αξιοποί-
ησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Γιάννης  ∆ραγασάκης,  για να κα-
ταθέσει Ερώτηση προς τους υ-
πουργούς Ανάπτυξης, Μεταφορών
& Επικοινωνιών, καθώς και ΠΕΧΩ-
∆Ε. 
Στο κείµενο της ερώτησής του

αναπαράγει τα στοιχεία της ανα-
κοίνωσης του ΤΕΕ, επισηµαίνει ότι
δυστυχώς το ΤΕΕ δικαιώνεται
στις προβλέψεις του και από το

πρόσφατο δυστύχηµα στο Ρέθυ-
µνο και καταλήγει ζητώντας να
πληροφορηθεί αν υπάρχει χρονο-
διάγραµµα για το πότε θα αρχί-
σουν οι απαιτούµενοι έλεγχοι του
2% των οχηµάτων που µεταφέ-
ρουν επικίνδυνα και εύφλεκτα υλι-
κά και πότε προβλέπεται να γίνει
η χωροθέτηση και απαλλοτρίωση
των χώρων, η τοποθέτηση του α-
ναγκαίου µηχανολογικού εξοπλι-
σµού, ώστε να ξεκινήσουν  να γί-
νονται οι απαραίτητοι έλεγχοι
των επικίνδυνων εµπορευµάτων
σύµφωνα µε τους κανονισµούς
της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για
τις διεθνείς οδικές µεταφορές.

…και προφανώς στο υπουργείο
Οικονοµίας, θέλουν και επιδιώ-
κουν (γιατί άραγε;) να εµφανίζεται
στα ΜΜΕ θέµα αντιπαράθεσής
τους µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Αλλιώς δεν µπούµε να κατα-

νοήσουµε σχόλια του τύπου «η
δηµοσιοποίηση των θέσεων του
ΤΕΕ… ερµηνεύεται ως συνέχιση
της πίεσης που ασκεί σε αυτό τον
τοµέα η πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου ΠΕΧΩ∆Ε» (σ.σ. «Ελευ-
θεροτυπία», 29/6/2006, σελ. 17), κα-
θώς σπανίως γράφονται από τους
συντάκτες, αλλά κατά κανόνα… υ-
παγορεύονται στους συντάκτες
των κειµένων.
Είναι πλέον φανερό ότι όσοι… υ-

παγορεύουν, παραγνωρίζουν, σκο-
πίµως, την κοινή διαπίστωση ότι
το ΤΕΕ συνεργάζεται µε όλους (και
η κριτική είναι έκφραση έντιµης
και ειλικρινούς συνεργασίας), χω-
ρίς να συµµαχεί µε κανέναν. Ο επι-
στηµονικός οργανισµός των δι-
πλωµατούχων µηχανικών έχει αυ-
τόνοµη πορεία και ανεξάρτητη
φωνή. Τις απόψεις του τις διατυ-
πώνει ευθαρσώς και ενώπιον των
ενδιαφεροµένων και εκάστοτε αρ-
µοδίων. Τις δηµοσιοποιεί, όµως, µε
τον τρόπο και στο χρόνο που κρί-
νει ότι θα εξυπηρετήσει το κοινω-
νικό συµφέρον και ποτέ ως έκ-
φραση µικροπολιτικής αντίληψης
των πραγµάτων.
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Το ποδήλατο…

Κάποιοι…

Το έργο του ΤΕΕ…

…βάζουν όλο και περισσότεροι κά-
τοικοι του Λονδίνου στη ζωή τους. Ο
αριθµός αυτών που προτιµούν να µε-
τακινούνται µε δυο ρόδες, αυξήθηκε
κατά 50% τα τελευταία πέντε χρόνια,
ανέφεραν οι αρµόδιες αρχές. Πολλοί
καταφεύγουν σε αυτό το µέσο επειδή

έχουν απαυδήσει µε τα µέσα µεταφο-
ράς, άλλοι οδηγήθηκαν εκεί λόγω
της κυκλοφοριακής συµφόρησης
στους δρόµους και όχι λίγοι εξαιτίας
των διοδίων που επέβαλε ο δήµος
για την είσοδο στις κεντρικές περιο-
χές της πόλης.

Παραποµπή…



…οµολόγησαν ενώπιον της Επι-
τρόπου Ντανούτα  Χούµπνερ  οι υφυ-
πουργοί Εξωτερικών και Οικονο-
µίας Γ.  Βαληνάκης  και Χρ.  Φώλιας,
στην τελευταία συνάντησή τους µε
αντικείµενο την απορρόφηση των
κονδυλίων του Γ΄ ΚΠΣ. Και συνέχι-
σαν µε προτάσεις για κάποια διευ-

κόλυνση (παράταση ενός χρόνου
στην εκταµίευση, µεταφορά κονδυ-
λίων σε τοµείς που παρουσιάζουν
µεγαλύτερη απορροφητικότητα, αύ-
ξηση του ποσοστού της κοινοτικής
χρηµατοδότησης, µε ταυτόχρονη
µείωση της εθνικής συµµετοχής
κλπ.).
Η Επίτροπος -κατά δηµοσιογρα-

φικές πληροφορίες- δεν έτεινε ευή-
κοον ους, τουλάχιστον ως προς την

χρονική παράταση, αλλά δεν απέ-
κλεισε κάποιες διευκολύνσεις, δε-
δοµένου ότι δεν είναι µόνο η Ελλά-
δα που αντιµετωπίζει αυτού του εί-
δους τα προβλήµατα. «Γραφειοκρα-
τική αρτηριοσκλήρωση» παρατη-
ρείται και σε άλλα κράτη-µέλη, οπό-
τε δεν θα πρέπει να απογοητευό-
µαστε: Μαζί µε τον… βασιλικό, θα
ποτιστεί και η γλάστρα.

∆ει δη χρηµάτων…

…τηλέφωνα δεν πρέπει να χρησι-
µοποιούνται σε εξωτερικούς χώ-
ρους στη διάρκεια καταιγίδας, κα-
θώς µπορεί να προσελκύσουν κε-
ραυνούς, προειδοποιούν Βρετανοί
γιατροί, θορυβηµένοι από τέσσερα
πρόσφα-

τα θανατηφόρα περιστατικά. Στο
«Βritish Μedical Journal» αναφέρεται
η περίπτωση µιας 15χρονης που
χρησιµοποιούσε το κινητό στο πάρ-
κο κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Χτυ-
πήθηκε από κεραυνό και, παρόλο

που επέζησε, αντιµετωπί-
ζει σοβαρά προβλήµατα υ-
γείας και πλέον κινείται µε
αναπηρικό καροτσάκι.
Τρεις ακόµα θάνατοι

χρηστών από κεραυνοβό-
ληση έχουν αναφερθεί
τον τελευταίο καιρό στις

εφηµερίδες
στην Κίνα, τη
Νότιο Κορέα
και τη Μαλαι-
σία.

…ρύπανση από τα σύγχρονα
καύσιµα αυτοκινήτων. Ρύποι όπως
το διοξείδιο του αζώτου και ο κα-
πνός βρίσκονται πλέον υπό έλεγ-
χο, όµως σε ανησυχητικά ανοδική
πορεία βρίσκονται το βενζόλιο, οι
υδρογονάνθρακες και τα αιωρού-
µενα σωµατίδια, που συνδέονται
µε καρκινογενέσεις και βλάβες
στο κυκλοφορικό, υπογράµµισαν
οι επιστήµονες που πήραν µέρος
σε εκδήλωση του περιβαλλοντι-
κού φορέα Εcocity. Το πρόβληµα
επιτείνεται από τη νοθεία που
φθάνει σε ποσοστό ως 50% και
σε αξία (σύµφωνα µε ακραίες ε-
κτιµήσεις) στα 2,8 δισ. ευρώ το
χρόνο.
Σύµφωνα µε µελέτη του Οικο-

νοµικού Πανεπιστηµίου της Αθή-
νας, στα νοθευµένα καύσιµα ο-
φείλεται η αύξηση των πνευµονι-
κών νοσηµάτων κατά 3% την
προηγούµενη τριετία, ενώ για
την επόµενη πενταετία προβλέ-
πεται αύξηση επίσης κατά 3%, µε
δυσµενείς επιπτώσεις στις δη-
µόσιες και ιδιωτικές δαπάνες υ-
γείας.
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Σύγχρονη…

∆ηλώστε…

Του Αθανάσιου Ευθυµιάδη
Ένας  κόσµος...  κλιµατιστικά  φτιαγµένος

Τα κινητά…
…συµµετοχή στη δηµιουργική βά-

ση δεδοµένων που καταρτίζει το ΤΕΕ
και θα περιλαµβάνει τους µηχανι-
κούς-µέλη του, καθώς και τα νοµικά
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή
επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν
στο εξωτερικό. Η χρησιµότητα αυτής
της καταγραφής είναι πολλαπλή και
προφανής, καθώς όσοι εγγραφούν
θα:

- Ενηµερώνονται αδιαλείπτως για
τα δεδοµένα και τις εξελίξεις κατά
γεωγραφική περιοχή και πεδίο δρα-
στηριότητας - Ζητείται η συµµετοχή
τους σε διµερείς συναντήσεις, εκδη-
λώσεις και αποστολές - Ζητείται να
συνεισφέρουν µε την εµπειρία τους
στη µελέτη και ανάλυση των δεδο-

µένων κάθε περιοχής.
Για τη δήλωση συµµετοχής αρκεί

η συµπλήρωση µιας φόρµας στην η-
λεκτρονική διεύθυνση http:// portal.
tee.gr /portal/ page/ portal/ ΙΝΤΕR_
RΕLΑΤΙΟΝ/ΥDΕ/ ΤRΕΧΟUSΑ_ΕΝΙ-
ΜΕRΟSΙ ή η αποστολή fax στη ∆ιεύ-
θυνση ∆ιεθνών Σχέσεων & Θεµάτων
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τµήµα Θεµά-
των Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Καλα-
ντζοπούλου, e-mail: okal@ central
.tee.gr, τηλ. 210-3291.613, 3291.608 και
3291.366, fax 210-3291.614) προκειµέ-
νου να τους σταλεί το έντυπο που
θα πρέπει να συµπληρώσουν. Σηµει-
ώνουµε ότι δεν υπάρχει προθεσµία.
Ο εµπλουτισµός της βάσης θα είναι
συνεχής.


