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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΒΒΑΣΩ ΧΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

Η διέλευση της Ιόνιας Οδού από το Λεκανοπέ-διο Ιωαννίνων είναι το θέµα εγγράφου που α-
πέστειλε ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ- Τµήµατος Η-
πείρου Γεώργιος  Σταµουλάκης  προς τον υπουρ-
γό ΠΕΧΩ∆Ε  Γιώργο  Σουφλιά, τον υφυπουργό
Σταύρο  Καλογιάννη, το γενικό γραµµατέα Γιώργο
Τρυφωνίδη και την ΕΥ∆Ε / ΜΕ∆Ε.  Στο έγγραφο
τονίζονται τα εξής: 
Η κατασκευή της Ιόνιας Οδού ή άλλως, του κά-

θετου ∆υτικού άξονα Βορρά - Νότου, ήταν ένα α-
πό τα βασικότερα θέµατα που απασχόλησε το
Τµήµα της Ηπείρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας, εδώ και µία δεκαπενταε-
τία. 
Όλα αυτά τα χρόνια, ως τµήµα

δεν είχαµε περιοριστεί απλά στο
να εκφράζουµε σθεναρά και συνε-
χώς την αναγκαιότητα της κατα-
σκευής της Ιόνιας Οδού για την
άρση της συγκοινωνιακής αποµό-
νωσης της Ηπείρου, αλλά κάναµε
και συγκεκριµένες προτάσεις, ώ-
στε η κατασκευή της οδού να
πραγµατοποιηθεί µε τα λιγότερα
τεχνικά, χωροταξικά και περιβαλ-
λοντικά προβλήµατα. 
Έτσι, για το τµήµα διέλευσής της

από το Λεκανοπέδιο των Ιωαννί-
νων, έχοντας υπόψη ότι τέτοιου εί-
δους έργα όταν διέρχονται από περιοχές όπου υ-
πάρχει έντονη οικιστική ανάπτυξη πρέπει να συµ-
βάλουν στη λύση των οικιστικών και πολεοδοµι-
κών προβληµάτων και όχι να τα επιδεινώνουν, α-
πό το 1987 είχαµε προτείνει η χάραξή της να µη
διέλθει από τις παρώρειες του Λεκανοπεδίου ό-
που πρόκειται να επεκταθεί η πόλη των Ιωαννί-
νων, αλλά δυτικότερα ακολουθώντας ορεινή πο-
ρεία. 
Η πρόταση αυτή που την είχαµε υποβάλει στο

Υπουργείο υπό µορφή οριζοντιογραφίας και µη-
κοτοµής, για να στηρίξουµε επιπρόσθετα την
πρότασή µας αλλά και για να διευκολύνουµε
τους µελετητές, όπως είναι γνωστό απορρίφθη-
κε, µε αποτέλεσµα το έργο να δηµοπρατηθεί α-
πό το Αντίρριο έως τον κόµβο µε την Εγνατία µε
τη µέθοδο Σ∆ΙΤ. 

Η πρόσφατη ανακοίνωση από τον Υφυπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε  Σταύρο  Καλογιάννη  ότι από το Υπουρ-
γείο εγκαταλείπεται η παλαιά του πρόταση και
υιοθετείται χάραξη εκτός του Λεκανοπεδίου και
κατά συνέπεια και των ορίων επέκτασης του ∆ή-
µου Ιωαννιτών αποτέλεσε ευχάριστη εξέλιξη και
κατά την άποψή µας δικαίωσε όλους τους φο-
ρείς, που συµπορεύτηκαν µαζί µας για την προ-
ώθηση αυτής της λύσης για το τόσο σοβαρό αυ-
τό πρόβληµα. 
Το ΤΕΕ -  Τµήµα Ηπείρου αισθάνεται έντονη ικα-

νοποίηση για την ευόδωση των προσπαθειών του

και την αποδοχή της πρότασής του από το ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε και σε αυτό το σηµείο θεωρούµε ότι θα ή-
ταν παράλειψή µας να µην αναφερθούµε και στις
ενέργειες και τη συµβολή του συναδέλφου µας υ-
φυπουργού  Σταύρου Καλογιάννη για την πραγµα-
τοποίηση αυτού του στόχου. 
Επειδή όµως βρισκόµαστε στο στάδιο της προ-

καταρκτικής µελέτης, θεωρούµε σκόπιµο µιας και
υφίσταται ο χρόνος, να προβούµε σε κάποιες πα-
ρατηρήσεις, που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά
τη σύνταξη της προµελέτης από το µελετητικό
γραφείο που θα αναλάβει την εκπόνησή της, οι ο-
ποίες κατά την άποψή µας βελτιώνουν σηµαντικά
τη νέα χάραξη που προτείνεται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε,
όπως: 

1. Η οδός διέρχεται σε µικρή απόσταση από τον
οικισµό της Κοσµηράς και ιδίως από την προτει-

νόµενη επέκτασή του. Θα ήταν σκόπιµο σε περί-
πτωση που δεν είναι δυνατή η προς τα ανατολικά
αποµάκρυνση του άξονα, η διέλευση της οδού να
γίνει µε τέτοιον τρόπο ώστε να δηµιουργούνται ε-
λάχιστα οικιστικά και περιβαλλοντικά προβλήµα-
τα στον οικισµό, όπως µε την κατασκευή σήραγ-
γας. 

2. Η διέλευση της οδού µέσα από τον κάµπο Α-
σβεστοχωρίου-Κόντσικας, πιθανό να συµβάλει
στην υποβάθµιση των παραγωγικών δραστηριο-
τήτων του και µάλλον θα δηµιουργήσει ηχητικά
προβλήµατα στους οικισµούς Ασβεστοχωρίου και
Κόντσικας, που η επίλυσή τους πρέπει να ληφθεί
υπόψη κατά την κατασκευή του έργου. Αν και µε
πρώτη µατιά η πρόταση για διέλευση, δυτικότερα

της δικής µας ορεινής, που υιοθε-
τείται, φαίνεται οικονοµικότερη, µε
τις απαλλοτριώσεις και την ανάγκη
εξεύρεσης αδρανών µάλλον καθί-
σταται εξίσου δαπανηρή µε την δι-
κή µας. Τέλος: 

3. Θεωρούµε ότι το τµήµα εξό-
δου όπου η Ιόνια Οδός συναντά
την Εθνική οδό Ιωαννίνων - Ηγου-
µενίτσας, πρέπει να αντιµετωπισθεί
µε ιδιαίτερη επιµέλεια, διότι µε την
προτεινόµενη χάραξη η οδός διέρ-
χεται στα όρια της επέκτασης του
οικισµού της Ζωοδόχου και σε έ-
δαφος µε µορφολογία που µάλλον
θα απαιτήσει σηµαντικά έργα. 
Επαναλαµβάνουµε ότι οι παρα-

πάνω παρατηρήσεις έχουν ως σκοπό να συµβά-
λουν στην καλύτερη κατασκευή του έργου, και
να ελαχιστοποιούν ή να προλάβουν κάποιες κοι-
νωνικές αντιρρήσεις, εάν αυτές υπάρξουν, και σε
καµία περίπτωση δεν έχουν την έννοια της ενα-
ντίωσης προς τη νέα προτεινόµενη χάραξη. 
Ακόµη πρέπει να επισηµάνουµε ότι είναι σκό-

πιµο να γίνει το δυνατόν γρηγορότερα γνωστή
η πρόταση για τη διέλευση του βορείου τµήµα-
τος του Λεκανοπεδίου από την Ιόνια Οδό, ώστε
έγκαιρα να προβούµε σε παρατηρήσεις. 
Είναι προφανές ότι κατά τη δηµόσια διαβού-

λευση που θα ακολουθήσει µετά την κατάθεση
της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης
και αξιολόγησης (ΠΠΑΕ) το τµήµα µας θα προβεί
σε πιο συγκεκριµένες προτάσεις σχετικά µε το
θέµα. 

ΤΕΕ  -  ΤΜΗΜΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

∆ιέλευση  Ιόνιας Οδού 



H ανάγκη λήψης µέτρων προστασίας στις ανε-
γειρόµενες οικοδοµές και τα µεγάλα τεχνικά

έργα, ώστε να λιγοστεύουν οι πιθανότητες εργα-
τικών ατυχηµάτων και η εφαρµογή της νοµοθε-
σίας, υπογραµµίστηκε στην Hµερίδα,  που πραγ-
µατοποιήθηκε στο TEE - Tµήµα Mαγνησίας. ∆ιορ-
γανωτές ήταν το TEE - Tµήµα Mαγνησίας, το
Eργατικό Kέντρο Bόλου, το Συνδικάτο Oικοδό-
µων, η ΠE∆ME∆E και το Σώµα Eλέγχου για την

Προστασία της Εργασίας (ΣEΠE) Mαγνησίας. 
Στόχος της ηµερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση

τόσο των οικοδόµων όσο και των εργολάβων, α-
φού η εντατικοποίηση της εργασίας αποτελεί το
βασικό παράγοντα πρόκλησης εργατικών ατυχη-
µάτων. 

Eυχάριστο δε είναι το γεγονός ότι κατά την
περίοδο των Oλυµπιακών Aγώνων, δε διαπιστώ-
θηκαν ιδιαίτερα προβλήµατα, διότι ελήφθησαν ο-
ρισµένα µέτρα από τα µεγάλα εργοτάξια. 
Ωστόσο, όπως επισηµάνθηκε στην ηµερίδα, τα

αποτελέσµατα δεν είναι το ίδιο θετικά και για τις
µικρές οικοδοµές. 
Παράλληλα, διαπιστώνεται µείωση σε ποσο-

στό 15-20% και στα εργατικά ατυχήµατα στις οι-
κοδοµές, κυρίως την τελευταία 5ετία, αφού το
2001, προκλήθηκαν 60 εργατικά ατυχήµατα, αντί
21 που προκλήθηκαν το 2005, ενώ στόχος για το
έτος που διανύουµε είναι η ακόµη µεγαλύτερη
µείωσή τους. 

O πρόεδρος των οικοδόµων Kων.  Σακελλαρί-
ου τόνισε ότι «ο κόσµος της οικοδοµής, έχει
πληρώσει πολύ ακριβά την εργοδοτική αυθαιρε-
σία, µε σοβαρά εργατικά ατυχήµατα. H Hµερίδα
έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει και τους οικο-
δόµους αλλά και τους εργολάβους. ∆ιότι στο
βωµό του εργολαβικού κέρδους, λόγω της κα-

τάργησης του οκταώρου σηµειώνονται τα περισ-
σότερα εργατικά ατυχήµατα. Eίναι ευχάριστο
που κατά τη διάρκεια των Oλυµπιακών αγώνων,
στην περιοχή µας δεν είχαµε ιδιαίτερα σοβαρά
εργατικά ατυχήµατα. Aυτό συνέβη διότι τα µεγά-
λα εργοτάξια, είχαν δεχθεί να πάρουν κάποια
µέτρα προστασίας της εργασίας και των εργαζο-
µένων. Tο πρόβληµα είναι ότι δεν έχουµε την δυ-
νατότητα παρέµβασης στις µικρές οικοδοµές». 

O προϊστάµενος του ΣEΠE Mαγνησίας  Aλ.  Kα-
ραγεωργίου σηµείωσε ότι «είναι µία σηµαντική
πρωτοβουλία, αφού για πρώτη φορά κάθονται σε
ένα τραπέζι όλοι οι φορείς που ασχολούνται µε
την οικοδοµή. Στα εργατικά ατυχήµατα υπάρχει

µία φθίνουσα πορεία, συνολικά και ιδιαίτερα το
2006, φαίνεται αυτή η µείωση. Tα εργατικά ατυ-
χήµατα που συµβαίνουν στην οικοδοµή αποτε-
λούν το 15-20% του συνόλου των εργατικών ατυ-
χηµάτων. Aυτό συµβαίνει την τελευταία πενταε-
τία και ειδικά την περίοδο των Oλυµπιακών αγώ-
νων. Eίναι χαρακτηριστικό ότι το 2001, συνέβησαν
στη Mαγνησία 60 εργατικά ατυχήµατα στην οικο-
δοµή, ενώ αντίστοιχα το 2005 συνέβησαν 21 ερ-

γατικά ατυχήµατα στον ίδιο κλάδο». 
O πρόεδρος της ΠE∆ME∆E  Nικ.  Kαραγιάν-

νης  τόνισε ότι «αυτή η προσπάθεια ενηµέρω-
σης και ευαισθητοποίησης θα συνεχιστεί. Xρει-
άζεται όµως και οι εργαζόµενοι να δίνουν βα-
ρύτητα και να τηρούν τα µέτρα υγιεινής και α-
σφάλειας. Bασική αρχή για τον κλάδο µας εί-
ναι η τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφά-
λειας και η αθέλητη έλλειψη προσοχής είναι,
τις περισσότερες φορές, η βασική αιτία των
εργατικών ατυχηµάτων. Θα πρέπει να συνεχι-
στεί όµως αυτή η προσπάθεια για την παραπέ-
ρα µείωση των εργατικών ατυχηµάτων». 

O πρόεδρος του EKB  Γ.  Kαλαντζής  τόνισε
ότι «θα πρέπει να συνεχισθεί η ενηµέρωση και
οι έλεγχοι για την προστασία των εργαζοµέ-
νων στην οικοδοµή, όπου συµβαίνουν πολλά
εργατικά ατυχήµατα». Eπίσης, υπογράµµισε ό-
τι «βασική αρχή για το EK είναι η ασφάλεια
των εργαζοµένων, ειδικά στις οικοδοµές και
στα τεχνικά έργα, ενώ η έλλειψη προσοχής εί-
ναι η βασική αιτία πρόκλησης ατυχηµάτων. Γι’
αυτό πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για
περαιτέρω µείωση και να δοθεί η δέουσα προ-

σοχή από τους ε-
µπλεκόµενους φο-
ρείς». 

Aπό την πλευρά
του ο πρόεδρος του
TEE Mαγνησίας Σ.
Aναγνώστου είπε ό-
τι «είναι πολύ σηµα-
ντικό που εργοδότες
και εργαζόµενοι
συνδιοργανώνουν

αυτή την Hµερίδα. Eίναι γεγονός ότι ένα ατύ-
χηµα στην οικοδοµή φέρνει πολλά προβλήµα-
τα και στους εργοδότες -που έχουν ποινικές
ευθύνες- αλλά κυρίως στον εργαζόµενο που
πολλές φορές το ατύχηµα είναι θανατηφόρο ή
σοβαρός τραυµατισµός, δηλαδή µη ιάσιµος. Στη
δεύτερη περίπτωση έχει πρόβληµα και ο εργα-
ζόµενος και η οικογένειά του, µε αποτέλεσµα
να δηµιουργείται σοβαρό κοινωνικό θέµα, στο
σύνολο. Στόχος είναι να µειώσουµε και εάν εί-
ναι δυνατόν να µηδενίσουµε αυτά τα εργατικά
ατυχήµατα, για τα οποία η νοµοθεσία υπάρχει.
∆εν φταίει το Kράτος, αλλά εµείς, που δεν ε-
φαρµόζουµε αυτή τη νοµοθεσία, που η εφαρ-
µογή της είναι για το κοινό καλό». 
Ένα ατύχηµα στην οικοδοµή φέρνει πολλά

προβλήµατα, επισήµανε ο πρόεδρος του TEE
Mαγνησίας κ. Σωκράτης Aναγνώστου, τόσο
στον εργαζόµενο και στην οικογένειά του, όσο
και στον εργοδότη, που έχει οικονοµικές και
ποινικές ευθύνες. 
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Hµερίδα για την ασφάλεια στα έργα 

Mείωση 15%  του ποσοστού 
των εργατικών ατυχηµάτων 
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T α προβλήµατα που απασχολούν τόσο τους µη-
χανικούς που εργάζονται στα πολεοδοµικά

γραφεία, όσο και τους ιδιώτες που ασχολούνται
µε την έκδοση των οικοδοµικών αδειών, απασχό-
λησαν την ενδιαφέρουσα ηµερίδα που πραγµατο-
ποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Tεχνικού Eπιµελη-
τηρίου Mαγνησίας και συνδιοργάνωσαν η Nοµαρ-

χιακή Aυτοδιοίκηση Mαγνησίας, το τοπικό τµήµα
του TEE και οι ∆ήµοι Bόλου και Nέας Iωνίας. 

Aν και η θεµατολογία της ηµερίδας παρουσία-
σε ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τρόπο έκδοσης
των οικοδοµικών αδειών, η λειτουργία των πολε-
οδοµικών γραφείων ήταν το θέµα στο οποίο επι-
κεντρώθηκαν οι χαιρετισµοί των επίσηµων προ-
σκεκληµένων. Θετικό στοιχείο της ηµερίδας ήταν
ότι ενώ αρχικά στην αίθουσα του TEE δεν προ-
σήλθαν αρκετοί µηχανικοί, στη συνέχεια όµως το
ενδιαφέρον αυξήθηκε κατακόρυφα, κυρίως από
νέους, µε αποτέλεσµα τις εργασίες της ηµερίδας
να παρακολουθήσουν περίπου 180 µηχανικοί. 

O Nοµάρχης Mαγνησίας Γιάννης  Πρίντζος  επι-
σήµανε στο χαιρετισµό του, ότι τα πολεοδοµικά
γραφεία πάσχουν στη στελέχωση από µηχανι-
κούς, στη στέγαση των υπηρεσιών, στον εξοπλι-
σµό και στο προσωπικό. «Oι πολεοδοµικές υπη-
ρεσίες λειτουργούν αµφίδροµα - ανέφερε. Όταν
υπάρχει µια αρµονική σχέση µεταξύ των ιδιωτών
µηχανικών και των υπαλλήλων, τότε πολλά προ-
βλήµατα µπορούν να διορθωθούν». Eπισήµανε δε

ότι οι πολίτες θα πρέπει να
αντιληφθούν ότι οι καλές µε-
λέτες και οι σωστές άδειες,
µπορούν να τους προφυλά-
ξουν από περαιτέρω έξοδα
και όχι να ζητούν «εκπτώ-
σεις» στα δύο συγκεκριµένα

θέµατα. 
Eκπροσωπώντας το ∆ήµο Bόλου, ο αντιδήµαρ-

χος Tεχνικών Yπηρεσιών  Παύλος  Mαρκάκης,  α-
ναφέρθηκε στον «κυκεώνα» της πολεοδοµικής
νοµοθεσίας και στις κάθε τόσο αλλαγές που προ-
ωθούνται στον τρόπο έκδοσης, τονίζοντας ότι οι
πολίτες κατέχονται από λανθασµένη νοοτροπία.
«Άδεια φθηνή σηµαίνει πανάκριβη κατασκευή»
τόνισε ο κ. Mαρκάκης που ζήτησε να µην υπάρ-
χουν αντιπαλότητες µεταξύ των µηχανικών που
εργάζονται στις πολεοδοµίες και των ελευθέρων
επαγγελµατιών. 

Aπό την πλευρά του ο πρόεδρος του δηµοτι-
κού Συµβουλίου Kώστας  Xαλέβας, εκπροσωπώ-
ντας το ∆ήµο N. Iωνίας, µίλησε για την πολυπλο-
κότητα στον τρόπο έκδοσης των οικοδοµικών α-
δειών. «Aντί για απλούστευση, που ακούµε τα τε-
λευταία 25 χρόνια, βλέπουµε επιβάρυνση στον
τρόπο έκδοσης των οικοδοµικών αδειών, µε απο-
τέλεσµα οι ιδιώτες µηχανικοί να µην προλαβαί-
νουν να µαθαίνουν ποιοι νόµοι και διατάξεις ισχύ-
ουν» κατέληξε. 

«Nα οδηγηθούµε σε µια νοµοθεσία που δεν θα
επιτρέπει την αυθαιρεσία» τόνισε στο χαιρετισµό
του ο αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας του ∆ήµου Bό-
λου Tάσος  Στρατηγόπουλος.  

O πρόεδρος του TEE Mαγνησίας Σωκράτης
Aναγνώστου, κλείνοντας τους χαιρετισµούς, ανέ-
φερε ότι η πλειοψηφία των µηχανικών της Mα-
γνησίας ασχολείται µε την έκδοση οικοδοµικών
αδειών και η διοργάνωση της ηµερίδας προέκυψε
µέσα από την ανάγκη ενηµέρωσής τους. Zήτησε
από τους µηχανικούς οι φάκελοι των αδειών που
κατατίθενται  να είναι πλήρεις, ενώ πρόσθεσε ότι
«οι πολεοδοµίες είναι το µαλακό υπογάστριο του
κλάδου µας και πρέπει να τις προστατέψουµε». O
ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλά παράπονα
για τη λειτουργία της Πολεοδοµίας του δήµου
Bόλου, τονίζοντας ότι οι Πολεοδοµίες θα πρέπει
να ασχοληθούν εκτεταµένα µε τα θέµατα των πο-
λεοδοµήσεων και της αυθαίρετης δόµησης. 

Tο πρόγραµµα της ηµερίδας  περιελάµβανε τις
εξής εισηγήσεις: 

•  Aν.  Λουκίδου,  «Oικοδοµική Άδεια. Tρόπος έκ-
δοσης Oικοδοµικών Aδειών» •  Aθ.  Φουρνιτζή,
«∆ικαιολογητικά Έκδοσης Oικοδοµικών Aδειών.
Eγκρίσεις. ∆ιάγραµµα κάλυψης» •  Γ.  Πολυµενί-
δης,  «Προδιαγραφές Σύνταξης Tοπογραφικού
Σχεδίου για έκδοση Oικοδοµικής Άδειας (Aρτιό-
τητα, τυφλά οικόπεδα, τακτοποιήσεις οικοπέδων)»
•  Kώστας  Kαραγιάννης,  «Προδιαγραφές Στατικής
µελέτης» •  ∆ηµ.  Kαλέργης, «EΠAE» •    Nικόλαος
Mαντζίρης, «Φορολογικά» •  Nικόλαος  Kατσής,
«Aρτιότητα στην εκτός σχεδίου δόµηση. Aιγια-
λός, παραλία» •  Σωκράτης  Mάρκος, «Προδιαγρα-
φές ηλεκτροµηχανολογικών Mελετών» •    Xαρά-
λαµπος  Tζάβελος,  «Γενικός Oικοδοµικός Kανονι-
σµός (ΓOK)» •  Xρήστος  Tσιλιός,  «Nοµιµοποίηση
αυθαιρέτου για έκδοση Aδείας» •  Λάζαρος  Kο-
λαξής, «Xώροι Στάθµευσης Aυτοκινήτων» •    I.
Λουλουργάς,  «Πολεοδοµικός Σχεδιασµός» .

Hµερίδα για τη λειτουργία 
των πολεοδοµικών γραφείων 
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Oι Yπηρεσίες του OAE∆ δεν προκρίνουν την
υπαγωγή των επαγγελµατικών δραστηριο-

τήτων των Mηχανικών στα διάφορα επιδοτού-
µενα προγράµµατα, γνωστοποιεί ο Πρόεδρος
του TEE - Tµήµατος Aνατολικής Στερεάς Στέ-
λιος  Zαχαρόπουλος µε επιστολή του προς το
Γραφείο Eπαγγελµατικών Θεµάτων του TEE
και ζητά την παρέµβαση της ∆ιοίκησης του
TEE. Στην επιστολή υπογραµµίζονται τα εξής:
Mετά από διαµαρτυρίες µελών µας, σας γνω-
ρίζουµε ότι οι Yπηρεσίες του OAE∆ δεν προ-
κρίνουν την υπαγωγή των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων των Mηχανικών στα διάφορα
επιδοτούµενα προγράµµατα. Kατά την άποψη
του OAE∆, τα µέλη του TEE ανήκουν στους ε-
παγγελµατίες, που ως κάτοχοι άδειας άσκη-
σης επαγγέλµατος, δεν είναι δυνατό να θεω-

ρούνται άνεργοι και ως υποστήριξη προβάλ-
λονται οι διατάξεις του N. 1545/85 και συγκε-
κριµένα η παρ. 2α του άρθρου 3. 

1. Eίναι γνωστό ότι οι εγγραφές των µελών
µας στο TEE και παράλληλα στο TΣME∆E, κα-
τοχυρώνουν την επιστηµονική τους ιδιότητα
και βέβαια έχουν σχέση µε τη δυνατότητα ά-
σκησης του επαγγέλµατός τους. H δυνατότητα
αυτή οδηγεί στη συνέχεια στην εξεύρεση ε-
ξηρτηµένης εργασίας ή επίσης στην άσκηση ε-
λευθερίου επαγγέλµατος, µετά από νόµιµη έ-
ναρξη. 

2. Tο άρθρο 3 παρ. 2α του N. 1545/85 αναφέ-
ρεται σε όσους «απασχολούνται ή ασκούν ο-
ποιοδήποτε ελευθέριο ή άλλο επάγγελµα ή
είναι επιχειρηµατίες κλπ.». ∆εν αναφέρεται σε
όσους έχουν δυνατότητα να ασκήσουν το ε-

πάγγελµά τους, επειδή αυταπόδεικτα η δυνα-
τότητα αυτή δεν µπορεί ποτέ να εκλαµβάνεται
ως εργασία. 

3. Mέχρι σήµερα η κατάσταση που επικρατεί
για τους Mηχανικούς έχει ενδιαφέρον. Yπήρ-
ξαν περιπτώσεις συναδέλφων, που αρµοδίως
διαπιστώθηκε η ανεργία τους και οι επαγγελ-
µατικές τους δραστηριότητες έχουν υπαχθεί
στα επιδοτούµενα προγράµµατα του OAE∆.
Tις περισσότερες φορές όµως τα αντίστοιχα
αιτήµατα απορρίπτονται και πρόσφατα µάλι-
στα σύµφωνα µε την B116557/29-5-06 Eγκύκλιο
της ∆ιοίκησης του OAE∆, οι Mηχανικοί, ∆ικη-
γόροι και Iατροί, δεν µπορούν πλέον να εγ-
γράφονται στα Mητρώα Aνέργων των αρµο-
δίων Yπηρεσιών. 

4. Tο πρόβληµα για τα µέλη µας είναι φανε-
ρό και προφανώς απαιτείται ανάλογη παρέµ-
βαση. Θεωρούµε συνεπώς ότι το TEE, σε επί-
πεδο Kεντρικής ∆ιοίκησης, πρέπει ανάλογα να
το επιµεληθεί. 

Eπιδοτούµενα προγράµµατα 
του OAE∆ 

TTEEEE  -  TTMMHHMMAA  AANNAATTOOΛΛIIKKHHΣΣ  ΣΣTTEEPPEEAAΣΣ

TTEEEE  -  TTMMHHMMAA  ΘΘPPAAKKHHΣΣ

Σ το Nοµαρχιακό Συµβούλιο Pοδόπης, παρου-σιάστηκαν τα συµπεράσµατα της Oµάδας
Eργασίας του TEE - Περιφερειακού Tµήµατος
Θράκης για το σχεδιασµό ∆ιαχείρισης των Στε-
ρεών Aποβλήτων της Περιφέρειας
Aνατολικής Mακεδονίας - Θράκης. O
πρόεδρος του τµήµατος, αφού εξήρε
την ευαισθησία και υπευθυνότητα της
Nοµαρχιακής Aυτοδιοίκησης Pοδόπης
να προσφεύγει στη γνωµοδότηση του
TEE - Θράκης για θέµατα που ο θε-
σµικός του ρόλος επιτάσσει να διε-
ρευνά και αντιµετωπίζει, παρουσίασε
την OE που απαρτίσθηκε από τους
µηχανικούς κα Zωή  Kοσµίδου, κ. Πα-
ναγιώτη  Παρασκευόπουλο  και κ. Kώ-
στα  Kαλούδη.

H προτεινόµενη τροποποίηση του
σχεδίου διαχείρισης της Περιφέρειας
διατηρεί τον βασικό κορµό των στόχων του σχε-
δίου που εγκρίθηκε παλαιότερα από το Nοµαρ-
χιακό Συµβούλιό σας, και έχει ήδη εγκριθεί από
το Tαµείο Συνοχής της Eυρωπαϊκής Kοινότητας.
Στο κείµενο της OE επισηµαίνονται τα αδύνα-

τα σηµεία του σχεδίου τροποποίησης που χρή-
ζουν ιδιαίτερης διευκρίνισης και αντιµετώπισης
(όπως χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, ι-

λύες βιολογικών καθαρισµών, µεταβολή οικονο-
µικών δεδοµένων κλπ.)

H τελική πρόταση της ∆.E του TEE Θράκης εί-
ναι να γίνει αποδεκτή η συγκεκριµένη τροποποί-

ηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης στερεών αποβλή-
των της Περιφέρειας Aν. Mακεδονίας & Θράκης
επισφραγίζοντας µε τον τρόπο αυτό µία σειρά
σωστών και έγκαιρων ενεργειών και µελετών
που αντιµετώπισαν το µεγάλο αυτό ζήτηµα συ-
νολικά για όλη την Περιφέρεια, που διαθέτει δυ-
νατότητα και ευλυγισία να αξιοποιηθούν σύγχρο-
νες τεχνολογίες και επιστηµονικές γνώσεις, και

εξασφάλισαν τη χρηµατοδότηση του έργου κατά
75% από το Tαµείο Συνοχής της E.E. (εκτός βέ-
βαια από τη δαπάνη του Eργοστασίου επεξεργα-
σίας των απορριµµάτων που θα επιβαρύνει τον
ιδιώτη επενδυτή).

H διαφοροποίηση του Tµήµατός µας ως προς
την Πρόταση, έγκειται στην απαίτηση να προκη-
ρυχθεί και δηµιουργηθεί µόνο ένας MEA και έ-
νας XYTY στην Ξάνθη, όπως προέβλεπε το αρχι-

κό σχέδιο, καθόσον η ύπαρξη εναλλακτικών σε-
ναρίων στο θέµα αυτό θα προκαλέσει σύγχυση
στα κριτήρια αξιολόγησης, καθυστέρηση ανάθε-
σης και εκπόνησης των αντιστοίχων έργων µε
κίνδυνο όχι µόνο να χαθεί η Kοινοτική Eπιδότη-
ση του έργου αλλά και να µας επιβληθούν και
πρόστιµα για τη συνέχιση της ανεξέλεγκτης δια-
χείρισης των αποβλήτων.

Tα συµπεράσµατα για το σχεδιασµό
διαχείρισης στερεών αποβλήτων



Tη µελέτη της Oµάδας Eργασίας που συ-
γκροτήθηκε ύστερα από απόφαση της ∆ιοι-

κούσας Eπιτροπής του TEE/TKM και αφού έλα-
βε υπόψη της την εισήγηση της Mόνιµης Eπι-
τροπής Έργων Yποδοµής και Περιφερειακής
Aνάπτυξης, αποφάσισε να παρουσιάσει αναλυ-
τικά σε ηµερίδες που θα διεξαχθούν σε πόλεις
της B. Eλλάδος το επόµενο διάστηµα η ∆ιατµη-
µατική Eπιτροπή, που συγκροτήθηκε από τα
Περιφερειακά Tµήµατα βόρειας Eλλάδας

(Hπείρου, Θεσσαλίας, ∆υτικής, Kεντρικής, Aνα-
τολικής Mακεδονίας και Θράκης), H πρώτη από
τις ηµερίδες αυτές οργανώνεται στην ∆΄ Aπο-
θήκη του OΛΘ, µε στόχο: 

1. Tην ενηµέρωση των εκπροσώπων των φο-
ρέων και των συναδέλφων µηχανικών για:
α) τις πολιτικές της EE και της ελληνικής πο-

λιτείας για τους Eλληνικούς Σιδηροδρόµους β)
την πορεία των µελετών των δυτικών επεκτά-
σεων γ) την πορεία των έργων εκσυγχρονι-
σµού και βελτίωσης του δικτύου στη B. Eλλάδα
δ) την παρουσίαση προτάσεων, ερευνών και µε-
λετών για την κατασκευή νέων τµηµάτων, για
τη δηµιουργία ενός τεταµένου άξονα κατά µή-
κος της B. Eλλάδος

2. Tην κατάθεση των προτάσεων των Περι-
φερειακών Tµηµάτων του TEE για τη Σιδηρ.
Eγνατία

3. Tην ενεργοποίη-
ση των φορέων της B.
Eλλάδος µε στόχο την ολοκλήρωση των µελε-
τών και την υλοποίηση των έργων 

4. Tη δέσµευση του YME και του OΣE για τη
δηµοσιοποίηση δεσµευτικών χρονοδιαγραµµά-
των

5. Tην κατάθεση προτάσεων για θέµατα ορ-
γάνωσης και λειτουργίας του OΣE προκειµένου
να υλοποιηθεί ένα τόσο µεγαλόπνοο έργο. 

H Oµάδα Eργασίας συγκροτήθηκε από τους
µηχανικούς Σ. Πρέντζα ATM, µέλος της ∆E του
TEE/TKM, Zαχ. Λάτσιο, ΠM, ∆/ντή OΣE Mακεδο-
νίας - Θράκης, Aπ. Φώλα, ΠM, OΣE, Θεµ. Mπού-
τσικα, ΠM OΣE και Θεωδ. Nάτσινα, ΠM - Συγκοι-
νωνιολόγο, συνέταξε µελέτη µε τίτλο «Σιδηρο-
δροµική Eγνατία» και είχε ως αντικείµενο θέ-
µατα που αφορούν τη σιδηροδροµική διασύν-
δεση της Bορείου Eλλάδος.

Tα κείµενα της µελέτης αυτής αφορούν:
α) Tην παρουσίαση της κατάστασης και των

δεδοµένων σε ευρωπαϊκό, βαλκανικό και ελλη-
νικό επίπεδο, τις προοπτικές ανάπτυξης των Σι-
δηροδρόµων και τη συµµετοχή τους στο µετα-

φορικό έργο.
β) Tις επιλογές της EE σχετικά µε τους ∆ιευ-

ρωπαϊκούς Άξονες (οδικούς, σιδηροδροµικούς,
ακτοπλοϊκούς) και τις επιπτώσεις στους Eλλη-
νικούς Σιδηροδρόµους. 
γ) Oικονοµικά και τεχνικά στοιχεία, καθώς

και στοιχεία των µελετών για την επέκταση
του σιδηροδρόµου ∆υτικά στους άξονες Kαλα-
µπάκας - Kοζάνης - Kαστοριάς, Kαλαµπάκας -

Iωαννίνων - Hγουµενί-
τσας και Iωαννίνων -
Aντιρρίου - Pίου.

δ) Tην υφιστάµενη κατάσταση του σιδηρο-
δροµικού δικτύου στη βόρεια Eλλάδα, τις ανα-
γκαίες επεµβάσεις και έργα βελτίωσης και εκ-
συγχρονισµού.
ε) Στοιχεία ερευνητικών εργασιών και µελε-

τών για νέες χαράξεις µεταξύ σηµαντικών προ-
ορισµών (Bέροια - Kοζάνη, Θεσσαλονίκη -
Aµφίπολη - Kαβάλα - Tοξότες), προκειµένου να
δηµιουργηθεί ένας βασικός άξονας µε τεταµέ-
νη χάραξη και σύντµηση των χρονοαποστάσε-
ων.
στ) Συµπεράσµατα και προτάσεις για στό-

χους, κατευθύνσεις, ενέργειες για τη δηµιουρ-
γία ενός σύγχρονου ολοκληρωµένου σιδηρο-
δροµικού δικτύου.

Kατά τις συνεδριάσεις της ∆ιατµηµατικής
Eπιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε κατά τη
διάρκεια της εργασίας αυτής και συνεδρίασε
δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, στις 15 και τις 30
Mαίου 2006, εξετάσθηκαν οι θέσεις και οι προ-
τάσεις των Περιφερειακών Tµηµάτων βόρειας
Eλλάδας του TEE και µετά το διάλογο που α-

ναπτύχθηκε, κατέληξαν σε συγκεκριµένες θέ-
σεις και προτάσεις, που θα παρουσιασθούν α-
ναλυτικά στις Hµερίδες. 

Aναλυτικό πρόγραµµα της Hµερίδας στη
Θεσσαλονίκη, θα δηµοσιευθεί στο τεύχος του
«Tεχνογραφήµατος».
Στο πλαίσιό της, σε συνεργασία µε το Iστορι-

κό Mουσείο «XPHΣTOΣ KAΛEMKEPHΣ» του
∆ήµου Kαλαµαριάς ,θα λειτουργήσει έκθεση
φωτογραφίας µε αρχειακό υλικό για τους Σιδη-
ροδρόµους της Bορείου Eλλάδος, από 20-9-06
έως 24-9-06, στον ίδιο χώρο. 
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TTEEEE  -  TTMMHHMMAA  KKEENNTTPPIIKKHHΣΣ  MMAAKKEE∆∆OONNIIAAΣΣ

Συγκρότηση O. E.

H ∆.E. στην 16η/20-7-2006 συνεδρίασή της,
αποφάσισε την προκήρυξη συγκρότησης

των παρακάτω οµάδων εργασίας: 1.«Παρακο-
λούθηση  των  παραµέτρων  ρύπανσης  των  επι-
φανειακών  υδάτων  των  λιµνών  του  Nοµού  Aι-
τωλοακαρνανίας».  2. «Πηγές  ενέργειας:  ∆υ-
νατότητες  -  Προοπτικές»

Oι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι µπορούν να
εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους µε
αίτησή τους συνοδευόµενη από σύντοµο βιο-
γραφικό στα γραφεία του TEE / Aιτωλοακαρ-
νανίας (K. Παλαµά & Λ. Mαβίλη 6, Aγρίνιο, 3ος
όροφος) ή να αποστείλουν φαξ στο 26410-
31.506 ή e-mail στο tee_ait@tee.gr , εντός τριά-
ντα ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
στο Eνηµερωτικό ∆ελτίο του TEE.

TTEEEE  -  ΤΤΜΜ..  AAIITTΩΩΛΛOOAAKKAAPPNNAANNIIAAΣΣ

Θεσσαλονίκη,  22  Σεπτεµβρίου  2006

Σιδηροδροµική EγνατίαΣιδηροδροµική Eγνατία


