
Åνόψει του νέου, υπό εκπόνηση, εθνικού χωροταξι-
κού σχεδιασµού, το ΤΕΕ διοργανώνει Ηµερίδα µε

θέµα: «Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασµός και Εξορυ-
κτική ∆ραστηριότητα», στην Αίθουσα Αντιπροσωπεί-
ας του ΤΕΕ, Καραγεώργη Σερβίας 4, 5ος όροφος.
Σκοπός της ηµερίδας είναι η ευαισθητοποίηση ό-

λων των ενδιαφεροµένων και η προβολή των θέσε-
ων, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των προτά-
σεων του κλάδου. Θα τονιστεί η
αναγκαιότητα να περιληφθεί ο
κλάδος ως σύνολο στους µελ-
λοντικούς χωροταξικούς σχεδιασµούς και να συµµε-
τέχει ενεργά στον καθορισµό των κατάλληλων πλαι-
σίων, που θα λαµβάνουν υπόψη τις χωρικές ιδιαιτε-
ρότητές του για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώ-
ρας.

Το  Πρόγραµµα  
9:00    Προσέλευση - Εγγραφή συµµετεχόντων 
9:30  Χαιρετισµοί
10:45    Εισήγηση Οργ. Επιτροπής
11:00  Εισήγηση του Γενικού ∆/ντή Φυσικού Πλούτου
του ΥΠΑΝ κ. Νικ.  Χέλµη
11:15      Εισήγηση του Προϊσ/νου του Τµήµατος Χρήσε-
ων Γης και Χωρ/κής Οργάνωσης των Παραγωγικών
∆ραστηριοτήτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε κ. Αντ.  Μαυρωνά  
11:30  Εισήγηση του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου Επι-
κρατείας και Προέδρου του Ε Τµήµατος κ. Κ.  Μενου-

δάκου
11:45  Εισήγηση του Συντονιστή βιοµηχανικών υποδο-
µών και ανάπτυξης του ΣΕΒ κ. Φωκ.  ∆εληγιάννη
12:00  Εισήγηση του Προέδρου του Συνδέσµου Μεταλ-
λευτικών Επιχειρ. κ. Ε.  Βιδάλη
12:15  Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος
της Βουλής κ. Αθ.  Κατσιγιάννη  
13:00  Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εξο-

ρυκτική δραστηριότητα στα πλαίσια
του χωροταξικού σχεδιασµού, Μα-
νούρης  Γ.,  ∆ρ. ΠΜ. Οικο/γος, Νοµ.

∆/ντής ∆/νσης Περι/κού Σχε/σµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε
13:15  Εθνικός Χω/ξικός Σχε/σµός και Εξο/κή ∆ραστη-
ριότητα: Τα δύσκολα σηµεία της σχέσης,  Κάρκα  Ελέ-
νη,  ΑΜ, ∆ρ. 1ου Παν. Σορβόννης
13:30  Εθνικός Χω/κός Σχε/σµός και Εξο/κή ∆ρα/τα,
Ιωαννίδης  Ι.  -  ∆ρυµωνίτης  ∆.  -  Κόντη  Η. : ΜΜΜ του ΙΓ-
ΜΕ 
13:45  Χωροταξική θεώρηση της ενεργειακής αξιοποί-
ησης λιγνιτικών κοιτασµάτων. Συµβολή στην εθνική
και περιφερειακή ανάπτυξη,  Ζαραφίδης  ∆.  -  Ρούµπος
Χ. : ∆ΕΗ/ Γενική ∆/νση Ορυχείων
14:45  Βωξίτης - Αλουµίνα - Αλουµίνιο και η συµβολή
τους στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. Πενή-
ντα χρόνια δράσης και συνύπαρξης στους νοµούς
Βοιωτίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας,  Τζιµόπουλος  Χαρ.,
ΜΜΜ. ∆ελφοί, ∆ίστοµο ΑΜΕ για τις Α.τ.Ε., S&Β,  ∆.∆.

και ΕLΜΙΝ.
15:05    Εξορυκτικές δραστηριότητες και
προστατευόµενες περιοχές,   Φιλιππή
Βήνη,  Μηχ. Περ/ντος, ∆/νση Περ/ντος,
Υγιεινής και Ασφάλειας S&Β Βιοµ/κά
Ορυκτά ΑΕ
15:20    Χωροθέτηση εξορυκτικών δρα-
στηριοτήτων και βιώσιµη ανάπτυξη,
Τσώλας  Ιωάν.,  Λέκτορας του ΕΜΠ
15:35    Η βιώσιµη επανένταξη περιοχών
µε εξειδίκευση στην εξορυκτική δρα-
στηριότητα ως κατεύθυνση του εθνι-
κού χωροταξικού σχεδιασµού,   Κλα-
µπατσέα  Ειρ.,  ∆ρ. ΑΜ - Χωροτάκτης
15:50  Πρόταση για αλλαγή του υφιστά-
µενου νοµικού πλαισίου αδειοδότησης
εξορυκτικών δραστηριοτήτων µε περι-
βαλλοντική επέµβαση µεγάλης κλίµα-
κας, ∆.Ε.  Περιφ.  Τµήµ.  ΤΕΕ  Θράκης  
16:05    Οι παλαιές µεταλλευτικές ερ-
γασίες και ο νέος ΕΧΣ, Παπαγεωργί-
ου  Ιωάννης,  ΜΜΜ, Σύµβουλος
16:20    Ερωτήσεις- Παρεµβάσεις - Συ-
ζήτηση
17:15  Συµπεράσµατα
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Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασµός και
Εξορυκτική ∆ραστηριότητα

Αθήνα,  20  Σεπτεµβρίου  2006

Σιδηροδροµική
Εγνατία

ÔÅÅ-ÔÌ. ÊÅÍÔÑ.ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ

Ôο ΤΕΕ/ΤΚΜ, συνεχίζοντας την προ-
σπάθειά του να προσεγγίσει και ανα-

δείξει το θέµα της σιδηροδροµικής δια-
σύνδεσης της Βόρειας Ελλάδας, µετά την
ολοκλήρωση της Οµάδας Εργασίας για
τη Σιδηροδροµική Εγνατία, διοργανώνει,
σε συνεργασία µε τα Περιφερειακά Τµή-
µατα του ΤΕΕ, Ηπείρου, Κ. και ∆υτ. Θεσσα-
λίας, ∆υτικής, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, ηµερίδα µε θέµα «Σιδηροδροµι-
κή Εγνατία», την Παρασκευή 22 Σεπτεµ-
βρίου 2006, στην Αποθήκη ∆΄ του ΟΛΘ, α-
πό τις 09.00 έως τις 15.00. 
Σκοπός της εκδήλωσης είναι: 
1. Η ενηµέρωση των εκπροσώπων των

φορέων και των συναδέλφων µηχανικών
για: 
α) τις πολιτικές της ΕΕ και της ελληνι-

κής πολιτείας για τους Ελληνικούς Σιδη-
ροδρόµους, 
β) την πορεία των µελετών των δυτι-

κών επεκτάσεων, 
γ) την πορεία των έργων εκσυγχρονι-

σµού και βελτίωσης του δικτύου στη Β.
Ελλάδα, 
δ) την παρουσίαση προτάσεων, ερευ-

νών και µελετών για την κατασκευή νέων
τµηµάτων, για τη δηµιουργία ενός τετα-
µένου άξονα κατά µήκος της Β. Ελλάδος.

2. Η κατάθεση των προτάσεων των Πε-
ριφερειακών Τµηµάτων του ΤΕΕ για τη Σι-
δηροδροµική Εγνατία. 

3. Η ενεργοποίηση των φορέων της Β.
Ελλάδας µε στόχο την ολοκλήρωση των
µελετών και την υλοποίηση των έργων. 

4. Η δέσµευση του ΥΜΕ και του ΟΣΕ
για τη δηµοσιοποίηση δεσµευτικών χρο-
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νοδιαγραµµάτων. 
5. Η κατάθεση προτάσεων για θέµατα ορ-

γάνωσης και λειτουργίας του ΟΣΕ, προκει-
µένου να υλοποιηθεί ένα τόσο µεγαλόπνοο
έργο. 
Το πρόγραµµα της ηµερίδας περιλαµβά-

νει τις ακόλουθες ενότητες: 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Ι:  Η  πολιτική  ανάπτυξης  του  σι-
δηροδρόµου  στην  Ελλάδα:  το  βορειοδυτικό
τόξο  

1. Σιδηροδροµική Εγνατία - τα βασικά δε-
δοµένα 
Οµάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
2. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης σιδηρο-

δροµικών µεταφορών 
α) Οι δυτικές επε-

κτάσεις στον προγραµ-
µατισµό του ΟΣΕ 
β) Νέες χαράξεις και

βελτιώσεις στο ανατολικό δίκτυο 
γ) Ανάπτυξη εµπορευµατικών µεταφορών 
Φανή Κουτρουµπά / Βασ. Μακαντάση / Λε-

ων. Μόσχος, Γεν. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης ΟΣΕ,
Γεν ∆ιεύθυνση Υποδοµών ΟΣΕ. 

3. ∆ιαλειτουργικότητα Πανευρωπαϊκού
Σιδηροδροµικού δικτύου 
Γιαννόπουλος Γιώργος, Καθηγητής ΑΠΘ, 
Πυργίδης Χρήστος, Καθηγητής ΑΠΘ, µέ-

λος επιτροπής Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σι-
δηροδρόµων της ΕΕ 

4. ∆ιευρωπαϊκοί και Ευρασιατικοί Άξονες 
Τσαµπούλας ∆ηµήτρης, Καθηγητής ΕΜΠ 
5. Οι Ελληνικοί Σιδηρόδροµοι το 2020,

Νέες χαράξεις στον Ανατολικό Άξονα 
Προφυλλίδης Βασίλης, Καθηγητής ∆ΠΘ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΙΙ:  ∆ραστηριότητες  -  θέµατα  -
προβλήµατα  για  την  ολοκλήρωση  του  βό-

ρειου  (Σιδηροδροµική  Εγνατία)  και  δυτικού
(Ιόνια  χάραξη)  σιδηροδροµικού  άξονα.  Νέες
χαράξεις  στον  Ανατολικό  Άξονα  

1. Μελέτες δυτικών επεκτάσεων (Καλα-
µπάκα - Γιάννενα, Γιάννενα- Ηγουµενίτσα,
Καλαµπάκα - Κοζάνη - Καστοριά), Μελέτη
σκοπιµότητας για τον άξονα Γιάννενα -
Κρυονέρι (Αντίρριο) 
Εκπρόσωπος ∆ιεύθυνσης Μελετών ΟΣΕ 
2. Τεχνικά προβλήµατα και επιλογές στον

άξονα Καλαµπάκα - Γιάννενα 
Εκπρόσωπος «Οδοµηχανική ΑΕ» 
3. Τεχνικά προβλήµατα και επιλογές στον

άξονα Γιάννενα - Ηγουµενίτσα 
Εκπρόσωπος «Α∆Κ» 
4. Τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση των δυ-

τικών επεκτάσεων.
Νέες µέθοδοι κατα-
σκευής 
Μπάσµπας Σωκρά-

της, Επίκ. Καθηγητής ΤΑΤΜ, Π.Σ. ΑΠΘ 
5. Προαστιακός σιδηρόδροµος Θεσσαλο-

νίκης 
Νάτσινας Θεόδωρος, (ΠΜ) Συγκοινωνιο-

λόγος 

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
1. Θέσεις Περιφερειακών Τµηµάτων ΤΕΕ 
2. Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόµων 
Παράλληλα, από τις 20  έως  24  Σεπτεµ-

βρίου  2006, στον ίδιο χώρο, θα λειτουργεί
έκθεση  φωτογραφιών µε αρχειακό υλικό
για τους Ελληνικούς Σιδηροδρόµους, του ι-
στορικού Μουσείου «Χρήστος Καλεµκε-
ρής» του ∆ήµου Καλαµαριάς. Ώρες έκθε-
σης: 10.00-14.00, 18.00-22.00. 

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: ÂÁÓÙ ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÏÕ

Ηµερίδα,  22  Σεπτεµβρίου  2006,  
Θεσσαλονίκη
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Πρόσκληση

Ï Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων
Βορείου Ελλάδος καλεί τα µέλη του να στε-

λεχώσουν τις επιτροπές του Συλλόγου και τις ο-
µάδες εργασίας που ενέκρινε το ∆Σ στις 19 Ιουνίου
2006. Το συµπληρωµένο δελτίο εκδήλωσης ενδια-
φέροντος, που βρίσκεται στα γραφεία του Συλλό-
γου ή στη διεύθυνση www.smhbe.gr.,  πρέπει να α-
ποσταλεί στη διεύθυνση: Εθνικής Αµύνης 25, ΤΚ
54621, Τηλ.-Fax: 2310-269.887, e-mail:
smhbe@smhbe.gr ταχυδροµικώς είτε µε Fax είτε
µε e-mail. Τα δελτία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
βρίσκονται στο site του ΣΜΗΒΕ.

Ô α βραβεία απονέµονται κάθε 2 χρόνια από το
1988 και µετά, σε υλοποιηµένο αρχιτεκτονικό

έργο ενός Ευρωπαίου αρχιτέκτονα ή µιας οµάδας. 
Η διαδικασία οργανώνεται από το Ίδρυµα «Μies

van der Rohe» στη Βαρκελώνη και υποστηρίζεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε χώρα επιλέγει
5 έργα µέσω του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Σε ένα
από τα διακεκριµένα αυτά έργα απονέµεται το

Βραβείο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για
τη σύγχρονη Αρχιτε-
κτονική και σε ένα
πρωτοεµφανιζόµενο
Αρχιτέκτονα ή οµά-
δα απονέµεται Ειδι-

κή Μνεία. Επίσης επιλεγµένα από τις συµµετοχές
έργα δηµοσιεύονται και εκτίθενται. Η ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης των προτεινόµενων έργων πρέπει
να είναι από 1  Ιανουαρίου  2005  έως  31  ∆εκεµβρίου
2006.
Καλούνται όσοι αρχιτέκτονες επιθυµούν να

συµµετάσχουν, να υποβάλουν τα έργα τους (ντοσιέ
µε φωτογραφίες και σχέδια), στον ΣΑ∆ΑΣ - ΠΕΑ
(Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι, 10555 Αθήνα, τηλ.: 210-
3215.146 & 210-3215.147), επειγόντως, επειδή οι ηµε-
ροµηνίες είναι ασφυκτικές, έως  15.9.2006  και ώρα
14:00 µ.µ.

Βραβεία
«Μies van
der Rohe» 


