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ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Συνάδελφοι,

Α

νάμεσα σε δύο εκλογικές
αναμετρήσεις, μετά από
ένα δύσκολο και βαρύ
χειμώνα, μιας κοινωνίας σε
κρίση, σε ύφεση, σε βαρβαρότητα κυριολεκτικά και μεταφορικά, η Διοικούσα Επιτροπή
αποφάσισε την επανέκδοση
του «Ευπαλίνου». Επιχειρούμε
να επικοινωνήσουμε σε νέα
βάση, με όλους τους συναδέλφους και τους πολίτες,
επιδιώκοντας την ενημέρωσή τους σε θέματα που
τους αφορούν.
Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ανάγκη να αποκτήσει το Τμήμα μας
ξανά τη δική του φωνή και βάρυνε στη λήψη της τελικής απόφασης και η θέση πολλών συναδέλφων,
που μας παρότρυναν, εντοπίζοντας το κενό που
δημιουργήθηκε απ’ τη μεσολαβούσα διακοπή.
Όπως κάθε αρχή, έτσι και αυτή που επιχειρούμε τώρα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, πόσο μάλλον όταν γίνεται σε ένα τέτοιο ευμετάβολο περιβάλλον.
Φιλοδοξούμε, όπως και με τον «παλιό» «Ευπαλίνο»,
μέσα απ’ τις σελίδες της έκδοσής μας, πέρα απ’
τις δραστηριότητες και τις ειδήσεις που αφορούν
στους μηχανικούς, να δώσουμε βήμα έκφρασης
σε κάθε συνάδελφο, σε κάθε παράταξη, σε θέματα
τοπικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
Σχεδιάζουμε, και θα εξαρτηθεί και απ’ τη συ-

νεργασία των
μελών
τού
ΤΕΕ κατά πόσο θα είναι εφικτός ο στόχος μας, ο καινούργιος «Ευπαλίνος» να βγαίνει και σε ηλεκτρονική μορφή
κάθε μήνα. Να υπάρχουν περισσότερα επιστημονικά
και επαγγελματικά θέματα και γρήγορη ενημέρωση
στην πληθώρα των
καθημερινών αλλαγών στη νομοθεσία.
Θέλουμε την ενεργή
συμμετοχή των νέων μηχανικών, που θα μπορούσαν μέσα απ’ τις σελίδες να παρουσιάζουν συνοπτικά χρήσιμες εργασίες, αντλώντας απ’ τη θεματολογία που ανέπτυξαν στις πτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές τους σπουδές, για να γίνονται
γνωστοί και στην τοπική κοινωνία.
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι ανοιχτή και σε άλλες σκέψεις, προτάσεις, ιδέες, που θα συγκλίνουν
στον κοινό στόχο, μια πιο δυναμική παρουσία του
Περιφερειακού Τμήματος στη «νέα» εποχή, όπου ο
ρόλος και η απασχόληση του Μηχανικού θα πρέπει
να επανεξεταστούν μέσα από ένα πρόγραμμα δράσεων σε μία Ελλάδα της Ευρώπης.
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●ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Σειρά διορθώσεων για τη β΄ φάση της μελέτης

Πρόταση ΤΕΕ για το ΣΧΟΟΑΠ
Καλλονής

Α

πόσπασμα απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής τού ΤΕΕ – Τμήμα
ΒΑ Αιγαίου, με θέμα «Ενημέρωση πορείας ΣΧΟΟΑΠ Καλλονής –
Έγκριση πρότασης», απέστειλε η Διοικούσα Επιτροπή προς το Δήμο
Λέσβου, ζητώντας συνάντηση με το δήμαρχο, Δημήτρη Βουνάτσο, και
τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Γιάννη Βατό, ούτως ώστε να τους ενημερώσουν για τη συνολική πρόταση του ΤΕΕ. Η συνάντηση που έγινε
στα μέσα Μαΐου κατέληξε με την κοινή άποψη των δύο πλευρών πως
πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία απ’ την αρχική κιόλας φάση του
κάθε ΣΧΟΟΑΠ, προκειμένου να εντοπίζονται και να περιλαμβάνονται στο
σχεδιασμό οι όποιες προτάσεις-υποδείξεις κατατίθενται.
Το πρακτικό της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για το ΣΧΟΟΑΠ Καλλονής, έχει
ως ακολούθως:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην 4η τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. που ασχολήθηκε με το θέμα τού
ΣΧΟΟΑΠ Καλλονής ήταν οι: Παναγιώτης Πιττός ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Προκοπίου Σαράντης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Αρχοντάκης Κωνσταντίνος, Φραντζέσκος Ευστράτιος,
Τριαντάφυλλος Δημήτριος, Σταμούλας Αριστοτέλης, ΜΕΛΗ.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας ΤΕΕ/Π.Τ. ΒΑ
Αιγαίου, συν. Ν. Βερβενιώτης, ο γενικός γραμματέας της αντιπροσωπείας ΤΕΕ/Π.Τ.
ΒΑ Αιγαίου, συν. Ν. Προβατάς, και τα μέλη της ομάδας της πρότασης.

Απόφαση 41: Ενημέρωση πορείας ΣΧΟΟΑΠ
Καλλονής – Έγκριση πρότασης προς το Δήμο
Λέσβου.
Η Διοικούσα Επιτροπή με ομόφωνη απόφασή της
εκφράζει την αντίρρησή της στην πρόταση της μελέτης τού ΣΧΟΟΑΠ Καλλονής για τους παρακάτω λόγους:
1. Η πρόταση αντιμετώπισης της χωροταξικής και οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής δε διαμορφώνει
συνθήκες με προοπτικές ισόρροπης και ρεαλιστικής ανάπτυξης της Καλλονής. Μιας περιοχής που
κρίνουμε ότι σύντομα θα αποτελεί το δεύτερο δήμο
του νησιού μετά την απαραίτητη τροποποίηση του
Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
2. Μέσα στα πλαίσια μιας άλλης αντιμετώπισης θα
έπρεπε να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι για
την ανάπτυξη της περιοχής Καλλονής.
π.χ.:
•Κόλπος Καλλονής, αλιευτικά καταφύγια, χώροι
επισκευής κ.λπ.,
•γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και
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πρωτογενής τομέας,
•τουρισμός και ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για
τον τουρισμό,
•αυξημένη και ευέλικτη δυνατότητα δόμησης
για επενδυτές «πράσινης» ανάπτυξης και βιοκλιματικής,
•οργανωμένοι τουριστικοί υποδοχείς,
•σύνθετα τουριστικά καταλύματα,
•φέρουσα ικανότητα περιοχής, προσδιορισμός
κριτηρίων,
•ενθάρρυνση βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής,
•προστασία οικισμών και οικιστικών συνόλων,
•διαχείριση υδάτων κ.λπ.,
•θετικά σημεία τού Π.Δ. χρήσεων γης που είναι
σε διαβούλευση.
3. Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την αντίρρησή μας
στη διάσπαση των ΣΧΟΟΑΠ κατά καποδιστριακό
δήμο και τη μη επίλυση του θέματος συντονισμού
όλων των μελετητών.
Το αποτέλεσμα της διάσπασης των μελετών είναι
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να μην είναι δυνατή η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση
π.χ. του Κόλπου Καλλονής, ο τουρισμός της βόρειας και βορειοδυτικής Λέσβου, οι οχλούσες εγκαταστάσεις, καύσιμα κ.λπ..
Η πρότασή μας για συντονισμό όλων των ομάδων
μελέτης με τη διευθύνουσα υπηρεσία των μελετών
(Τ.Υ. Δήμου και επιβλέποντες), κατεύθυνση όπου
είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε, είναι επίκαιρη
με τις πρώτες παρουσιάσεις των μελετών ΣΧΟΟΑΠ.
Πιστεύουμε ότι αν δεν αντιμετωπισθεί συνολικά η
Λέσβος ή τουλάχιστον σε δύο περιφέρειες νότια-νοτιοδυτική και βόρεια-βορειοδυτική, τα αποτελέσματα της εκπόνησης των ΣΧΟΟΑΠ δε θα είναι τα
αναμενόμενα κατά την εφαρμογή τους.
4. Τα ΣΧΟΟΑΠ πρέπει να αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να επιδιώκει τρεις βασικούς στόχους: ισορροπία, προστασία, ανάπτυξη.
Για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους πρέπει
να περιέχει μέτρα θεσμικού χαρακτήρα, ρεαλιστικά
στην σημερινή οικονομική κατάσταση της Λέσβου
και ειδικότερα της Καλλονής, καθώς και εφαρμογή
προτάσεων νέων πολιτικών σε θετική κατεύθυνση.
Το στοίχημα είναι το ΣΧΟΟΑΠ να μην παραμείνει
ένα ανενεργό ευχολόγιο, προβληματικό για τους
κατοίκους που θα επιδεινώσει την ήδη αρνητική
αναπτυξιακή πορεία της Λέσβου και της περιοχής.
Θα πρέπει να αποτελέσει την βάση για τον ορθολογικό σχεδιασμό των προγραμμάτων και των πολιτικών γης που προτείνει να εφαρμοσθούν για την
άρση των σημερινών προβλημάτων που σήμερα
εντοπίζουμε.
Δυστυχώς δεν είναι δυνατή η αποδοχή στο σύνολο

των προτάσεων από την μελέτη, μετά την αξιολόγηση και την εμπειρία που διαθέτει το περιφερειακό
τμήμα ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ γι’ αυτά τα ζητήματα και
ειδικότερα στη φάση εφαρμογής τους.
5. Είμαστε αντίθετοι στην οριζόντια θεσμοθέτηση περιορισμών, όσων αφορά στις χρήσεις και τους όρους
δόμησης, αξιοποίησης της γης (ενώ θα πρέπει
να απαλειφθεί ο όρος «αγροικία» ανάλογος όρος
τού ΥΠΕΚΑ έχει δεχθεί πανελλαδικά αντιρρήσεις
και έχει από αποσυρθεί!), ενώ η μέγιστη συνολική δόμηση θα πρέπει να είναι 180 – 200 μ2 για
κατοικίες με προσαύξηση για λίθινες βιοκλιματικές
κατασκευές
Εφόσον προκύπτει απώλεια της αξίας της γης, ή
κατάργηση παρεκκλίσεων, τότε θα πρέπει τουλάχιστον να δοθούν ειδικά κίνητρα ή παροχές στους
ιδιοκτήτες (π.χ. μεταφορά συντελεστή και καθορισμός ζωνών υποδοχής του συντελεστή).
Σε κάθε περίπτωση, στη σημερινή εποχή της ύφεσης της οικονομίας και της οικοδομής και μέχρι οι
νέες πολιτικές ανάπτυξης, π.χ. «πράσινη ανάπτυξη», να αρχίσουν να δίδουν αποτελέσματα, είμαστε αντίθετοι (τουλάχιστον αυτή την πενταετία) για
οποιαδήποτε κατάργηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τις αρτιότητες και τις παρεκκλίσεις.
6. Θα πρέπει να επιτραπεί η ανέγερση τουριστικών
καταλυμάτων τουλάχιστον μέχρι 300 κλίνες και να
υπάρξει πρόβλεψη για τη συνέχιση λειτουργίας των
νόμιμων υφιστάμενων βιοτεχνικών μονάδων κ.λπ.,
καθώς και η δυνατότητα επέκτασης υφιστάμενων
τουριστικών μονάδων.
Στη συνέχεια καταθέτουμε τις γενικές παρατηρή-
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σεις και προτάσεις της επιτροπής που ορίσθηκε να
επεξεργασθεί το ΣΧΟΟΑΠ Καλλονής.
Πρέπει να ληφθούν υπόψη, για την διόρθωση και
βελτίωση της όλης μελέτης ειδικότερα σε τεχνικά
θέματα.
Η Διοικούσα Επιτροπή εκφράζει τη θέλησή της για
ανοιχτή συνεργασία με μελετητές, δήμο και επιβλέποντες μηχανικούς, για να έχουμε το καλύτερο
αποτέλεσμα μέσα από ένα πραγματικό διάλογο για
τη βελτίωση της τελικής μελέτης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
ΠΕΠ1:
Ζώνες δασικής βλάστησης και εξω-οικιστικού πρασίνου, καταφύγια άγριας ζωής και ζώνες Natura.
Στους λοιπούς όρους δόμησης όπου αναφέρεται «Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια αγροικιών
120 τ.μ., κτηρίων αγροτικής παραγωγής 200 τ.μ. και
κτηρίων κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων 800 τ.μ.»,
ζητείται να καταργηθεί ο όρος «αγροικία» και να αντικατασταθεί από «κατοικία» εμβαδού 160 τ.μ., ενώ η
δόμηση των αγροκτηνοτροφικών μονάδων να παραμείνει ως ισχύει σήμερα (δηλαδή μετά από την έγκριση
της οικίας διεύθυνσης Γεωργίας). Οι υφιστάμενες βιοτεχνικές δραστηριότητες να παραμείνουν και να επιτρέπονται επίσης οι νέες βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης
που συνδέονται με επεξεργασία τοπικών προϊόντων.
Να επιτρέπονται οι γεωτρήσεις μετά από την έκδοση
της απαραίτητης περιβαλλοντολογικής μελέτης.
ΠΕΠ2:
Αρχαιολογικοί χώροι – Ζώνη απολύτου προστασίας
(Α) (περιοχή Αδόμητου Μακάρων).
Ζητείται να επιτραπούν μικρές προσθήκες σε υφιστάμενα κτίσματα για λόγους υγιεινής και χρήσης,
καθώς και σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες
να επιτραπεί η επέκτασή τους που ως σκοπό έχει τον
εκσυγχρονισμό.
ΠΕΠ3:
Ζώνες προστασίας-ανάδειξης ποταμών-ρεμάτων και
παραποτάμιων/παραρεμάτιων περιοχών.
Στους λοιπούς όρους δόμησης όπου αναφέρεται
«Στην περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί οριογραμμές του ρέματος, η δόμηση επιτρέπεται σε απόσταση
μεγαλύτερη των 50 μ. σύμφωνα με τους όρους δόμη-
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σης της περιοχής», να περιοριστεί η απόσταση των 50
μ. σε 20 μ., όπως ορίζεται στο σχετικό νόμο και σε 10
εάν έχει γίνει διευθέτηση ρέματος όπως ισχύει τώρα.
ΠΕΠ4:
Ζώνη προστασίας παράκτιας ζώνης (100 μ.)
ΠΕΠΔ1:
Προστασίας-ανάδειξης απλής γεωργικής γης και
αγροτικού τοπίου.
Στις επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης όπου αναφέρεται «Μεταποιητικές Μονάδες χαμηλής όχλησης
εφόσον συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή», να
προστεθεί και ο όρος «χαμηλής και μέσης όχλησης».
Επίσης οι νομίμως υφιστάμενες βιοτεχνικές μονάδες να παραμείνουν μετά από την αναθεώρηση των
περιβαλλοντικών τους όρων.
Στους λοιπούς όρους δόμησης όπου αναφέρεται
Α) «Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια κτηρίων
αγροτικής παραγωγής 200 τ.μ. και κτηρίων κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων 800 τ.μ.», να παραμείνει η δόμηση ως έχει σήμερα.
Β) «Για την Κατοικία η ανώτατη επιτρεπόμενη δόμηση
είναι 150 τ.μ.», η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση
να γίνει 180 τ.μ. ή 200 τ.μ..
ΠΕΠΔ2:
Ζώνη ήπιας εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης
Ζητείται:
Α) Να μην ισχύσει ο περιορισμός υψομέτρου από
τη στάθμη της θάλασσας των 2 μ., μια και εξαιρεί όλοι την περιοχή της Σκάλας Καλλονής μέχρι
και τον οικισμό του Κεραμίου περίπου, περιοχή η
οποία παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον και σε
αυτή ουσιαστικά υπάρχει ενδιαφέρον και ουσιαστική ανάγκη τουριστικής ανάπτυξης.
Β) Επέκταση της ζώνης από τον οικισμό της Σκάλας
Καλλονής βόρεια μέχρι την αγροτική οδό που οριοθετείται από το νεκροταφείο οικισμού Παπιανών,
την ιδιοκτησία Μανίκα και φθάνει μέχρι το ανάχωμα του ποταμού Τσικνιά, ανατολικά μέχρι το ανάχωμα του ποταμού Τσικνιά και δυτικά την περιοχή
που περικλείεται μεταξύ της υφιστάμενης επαρχιακής οδού Καλλονής – Άγρας και της αγροτικής
οδού που ξεκινάει από το γεφύρι «Εννιά Καμάρες»,
εξαιρώντας την ιδιοκτησία «ΚΑΛΑΣ» μέχρι τον οικισμό (όπως φαίνεται στο χάρτη που επισυνάπτεται).
Ειδικά στην τελευταία περιοχή (δυτικά) υπάρχουν
υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες.

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΠΔ3:
Ζώνη προστασίας περιοικιστικού χώρου και ελεγχόμενων οικιστικών χρήσεων
Ζητείται:
Α) στη ζώνη αυτή να παραμείνουν σε ισχύ οι παρεκκλίσεις ή έστω η ζώνη των 500 μ. από τον οικισμό,
Β) όπου αναφέρεται στις επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης «Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης», να αντικατασταθεί από «Επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης»,
Γ) να επιτρέπονται και οι εμπορικές αποθήκες,
Δ) να επεκταθεί η ζώνη βόρεια μεταξύ των ποταμών
«Καθάριου» και «Αχέρωντα» μέχρι τον Άγ. Δημήτριο
(σφαγεία) και ανατολικά μέχρι την αγροτική οδό η
οποία οριοθετείται από Δημοτικό Σχολείο Κεραμίου
- ιδιοκτησία Καραθανάση - ιδιοκτησία Βαλτά - ανάχωμα ποταμού Τσικνιά, όπως φαίνεται στο χάρτη
που επισυνάπτεται.
ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ:
Προτεινόμενη περιοχή Βιοτεχνίας – Βιομηχανίας
Ζητείται επέκταση της ζώνης και από την άλλη πλευρά της επαρχιακής οδού Καλλονής – Μυτιλήνης μέχρι
την αγροτική οδό που οριοθετείται από της ιδιοκτησίες
Νέμτσα και μέχρι την ιδιοκτησία Κ. Κληρονόμου. Και
νότια από την αγροτική οδό από ποταμό Τσικνιά έως
την εθνική οδό Καλλονή – Μυτιλήνη στην ιδιοκτησία
Π. Ταστάνη. Επίσης να παραμείνουν οι όροι δόμησης
ως έχουν, μέχρι να πραγματοποιηθεί η πολεοδόμηση.

ΓΕΝΙΚΑ
Στα όρια κατάτμησης και αρτιότητας όπου αναφέρεται κατώτατο όριο κατάτμησης τα 6 στρέμματα, ζητείται ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας να
παραμείνουν τα 4 στρέμματα.
Να γίνει αναφορά:
Α) σε λιμάνια και αλιευτικά καταφύγια,
Β) σε δίκτυα και ποδηλατόδρομους,
Γ) σε αντιπλημμυρικά έργα,
Δ) στη λειτουργία εδώ και 20 χρόνια επίσημου θερινού τμήματος του νορβηγικού Πανεπιστήμιου τού
AGDER στο «Μετόχι» των Αγίων Αναργύρων της
Μονής Λειμώνος.
Ε) Στην Καλλονή δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο
όπως αναφέρει η μελέτη, το οποίο πρέπει να προβλεφθεί και επίσης υπάρχει ανάγκη δημιουργίας
Νηπιαγωγείου. Το σημερινό που λειτουργεί στην
Αρίσβη, έχει μόνο δυο αίθουσες (όλες οι άλλες
αίθουσες είναι λυόμενες) και στεγάζονται δυο νηπι-

αγωγεία. Το ολοήμερο και το κλασσικό, με 90 περίπου παιδιά. Επίσης προτείνουμε τις επεκτάσεις του
οικισμού Καλλονής στον επισυναπτόμενο χάρτη.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΒΗΣ
α) Καθορισμός του ορίου ΝΔ του οικισμού προς την
πλευρά της Καλλονής (τα δύο όρια να εφάπτονται). Γι’ αυτό ζητείται η επέκταση του ορίου,
ώστε και αυτό το μικρό τμήμα ανάμεσα στους οικισμούς να ενσωματωθεί (περίπου 2 στρέμματα).
β) Από διασταύρωση δημοτικών οδών έμπροσθεν
ιδιοκτησίας Παναγιώτη Μαρμάρου προς στροφή
δρόμου στην ιδιοκτησία Χαράλαμπου Παρασχέλλη,
ακολουθεί την αγροτική οδό έως τη βόρεια παράκαμψη της εθνικής οδού καθ’ όλο το μήκος της
προς Ανατολικά περίπου 17 στρέμματα.
γ) Η ΝΑ γωνία του οικισμού να καθορισθεί επί της
αγροτικής οδού 50 μ. νότια από τη διασταύρωση των αγροτικών οδών, έμπροσθεν ιδιοκτησίας
Εμμανουήλ Μαλλή και να ακολουθήσει την ανατολική παράκαμψη έως την εθνική οδό Καλλονής
- Μυτιλήνης περίπου 7 στρέμματα.
Δηλαδή όλες η ζώνες επέκτασης θα είναι 26
στρέμματα περίπου.
Η Ανατολική παράκαμψη να ξεκινήσει από το δυτικό ανάχωμα στη γέφυρα Τσικνιά και βγει στα 50 μ.
επί αγροτικής οδού μετά τη διασταύρωση των οδών,
έμπροσθεν ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Μαλλή. Αν γίνει
αυτό, θα προσθέσει στη ζώνη επέκτασης περίπου
άλλα 3 στρέμματα. Θα αποφύγει να βγει πάνω στον
κόμβο του πρατηρίου βενζίνης και θα απομακρυνθεί
από υφιστάμενες κατοικίες.
Νότια της ιδιοκτησίας της Δασικής Υπηρεσίας
υπάρχει χώρος 4 περίπου στρεμμάτων που μπορεί να
δοθεί για αθλοπαιδιές, μια και το υφιστάμενο γήπεδο
θα καταργηθεί λόγω επέκτασης του Νηπιαγωγείου.
Επισημαίνεται ότι αρκετά μεγάλο τμήμα του οικισμού που φαίνεται στο υπόστρωμα ως αδόμητο,
έχει ήδη δομηθεί και ο πληθυσμός είναι περίπου
600 γιατί αρκετοί απογράφησαν στον τόπο καταγωγής τους.
Ο Σ.Δ. να παραμείνει όπως καθορίζεται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
5) Η περιοχή Τοπικού κέντρου να επεκταθεί σ’
όλο το μήκος της εθνικής οδού Καλλονής - Μυτιλήνης
και στην περιοχή του πάρκου από ιδιοκτησία Παύλου
Ελευθερέλλη έως Νικολάου Κασιώτη.
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΙΩΝ
Προτείνεται ή αύξηση των ορίων οικισμού με
φορά νοτιοανατολική (προς Καλλονή) όπως περιγράφεται παρακάτω:
Νοτιοανατολικό όριο του οικισμού ο υφιστάμενος αγροτικός δρόμος, ο οποίος τέμνει τον κεντρικό οδικό άξονα Καλλονής - Δαφίων και των επαρχιακό δρόμο (προς Ερεσό - Σίγρι). Το όριο του οικισμού επεκτείνεται βορειοανατολικά σε απόσταση 70
μέτρων βόρεια του επαρχιακού δρόμου προς Σίγρι
- Ερεσό. Νότια το όριο ξεκινάει από το υφιστάμενο
όριο οικισμού και καταλήγει στον αγροτικό χωματόδρομο σε απόσταση 150 από διασταύρωση αγροτικών οδών.
Επισημαίνεται ότι ένα μεγάλο τμήμα του οικισμού
έχει οικοδομηθεί, αν και στους χάρτες φαίνεται αδόμητο, όπως επίσης πρέπει να τονισθεί ότι οι εκτάσεις, κυρίως βόρεια του οικισμού, δεν μπορούν να
οικοδομηθούν, αν και βρίσκονται εντός ορίων οικισμού, λόγω μορφολογίας τους και ιδιοκτησιακού
καθεστώτος (δημοτικά βοσκοτόπια).
Σ.Δ.
Όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Τοπικό κέντρο
Η περιοχή τοπικού κέντρου να επεκταθεί περιμετρικά της πλατείας των Δαφίων.

ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΚΕΡΑΜΙ
Σκάλα Καλλονής
Είναι παραθαλάσσιος οικισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά το 1922 από πρόσφυγες που ήρθαν από
τη Μ. Ασία. Στη δυτική πλευρά του οικισμού δημιουργήθηκε ο αλιευτικός συνοικισμός για να στεγάσει τους
πρόσφυγες σε τυπικά ισόγεια σπίτια, ελάχιστα από τα
οποία σώζονται σήμερα στην αρχική τους μορφή. Όλοι
οι κάτοικοι ήταν αποκλειστικά ψαράδες. Ακόμα και
σήμερα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Σκάλας
ασχολείται με την αλιεία.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, το οποίο
είναι ο Κόλπος Καλλονής και τα αλιεύματά του (σαρδέλες Καλλονής, όστρακα κ.λπ.) και το οποίο αποτελεί
τον κυριότερο πλουτοπαραγωγικό πόρο της περιοχής,
δεν αναφέρεται πουθενά στη μελέτη. Με αποτέλεσμα
να μη γίνεται καμμία πρόταση για ανάπτυξη του τομέα
της αλιείας (λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια, εγκαταστάσεις επισκευής σκαφών, διάθεσης αλιευμάτων κ.λπ.).
Από το 1989 κάτοικοι της περιοχής που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, επέστρεψαν και εκμεταλλευόμενοι το Ν. 1262, κατασκεύασαν τις πρώτες τουριστι-
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κές μονάδες στην περιοχή. Έτσι μαζί με πλήθος ενοικιαζόμενων δωματίων που έφτιαξαν οι κάτοικοι του οικισμού, η περιοχή αναπτύχτηκε και τουριστικά. Ο τύπος
των τουριστών που επισκέπτεται την περιοχή είναι ο
απλός τουρίστας (ήλιος – θάλασσα), οικογενειακός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός (παρατηρητές πουλιών), ναυταθλητικός τουρισμός. Αυτός ο τελευταίος
έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής (κλειστή ασφαλής
θάλασσα, εναλλαγή διεύθυνσης ανέμων κατά τη διάρκεια της μέρας). Οπότε πρέπει να προβλεφτούν σημεία
ανάπτυξης αντιαθλητικού τουρισμού στην παραλία.
Η πρόταση της ζώνης ήπιας εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης ΠΕΠΔ2, η οποία εκτείνεται από τη
Σκάλα Καλλονής μέχρι τα Αριανά, αυτοαναιρείται εάν
ισχύσει το προβλεπόμενο στο Ειδικό Πλαίσιο για τον
Τουρισμό: «σε τμήματα με υψομετρική στάθμη εδάφους μικρότερη των δύο μέτρων από τη στάθμη της
θάλασσας δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κτισμάτων».
Περίπου το 40% της ΠΕΠΔ2 βρίσκεται σε περιοχή
όπου απαγορεύεται σύμφωνα με τα παραπάνω η δόμηση. Έτσι το παραθαλάσσιο μέτωπο των τουριστικών
εγκαταστάσεων θα πρέπει να μετακομίσει 1 χιλιόμετρο
μακριά από τη θάλασσα, ενώ θα επιτρέπεται κοντά στη
θάλασσα να χτίζονται όλες οι άλλες χρήσεις που επιτρέπονται στην ΠΕΠΔ2 (κατοικίες, εμπορικά καταστήματα,
βενζινάδικα, αποθήκες κ.λπ.).
Επίσης το σύνολο της έκτασης που βρίσκεται στην
ΠΕΠΔ1 της περιοχής, βρίσκεται σε υψόμετρο μικρότερο των 2 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας, όποτε
η κατασκευή εγκαταστάσεων ήπιων δραστηριοτήτων
αναψυχής και εναλλακτικού τουρισμού (οικοτουρισμός)
μέχρι 30 κλινών στην ουσία απαγορεύεται.
Επίσης το όριο των 100 κλινών που επιτρέπεται να
κατασκευάζονται σε περιοχές εντός σχεδίου, το θεωρούμε απαράδεκτο. (Εάν βρεθεί ένας επενδυτής που
θέλει να κατασκευάσει ένα ξενοδοχείο 200 κλινών, θα
πρέπει να τον διώξουμε!)
Θεωρούμε ότι οι προτάσεις για την ανάπτυξη του
τουρισμού στην περιοχή όχι μόνο δε θα τον αναβαθμίσει, αλλά θα απομακρύνει και κάθε επίδοξο επενδυτή. Είναι γνωστό ότι ο τουρισμός στην περιοχή μας,
αλλά και σε όλο το νησί, βρίσκεται σε πτωτική πορεία
(οι πτήσεις τσάρτερ, από 37 την εβδομάδα που ήταν
το 1995, έχουν συρρικνωθεί στις 17!). Φέτος έφυγαν
δυο από τα μεγαλύτερα τουριστικά πρακτορεία από το
νησί και μετέφεραν τους τουρίστες σε προορισμούς
όπως η Σάμος, η Κως, η Ρόδος, γιατί εκεί υπάρχουν
μεγάλες τουριστικές μονάδες. Είναι ασύμφορο να μοιράζεις τους τουρίστες ενός τσάρτερ σε 15 - 20 δια-
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φορετικά καταλύματα, που μπορεί να απέχουν μεταξύ
τους 20 – 40 χιλιόμετρα, από το να τους αφήνεις σε
1 – 2 ξενοδοχεία.
Θεωρούμε ότι πρόταση για τουριστικά καταλύματα
εναλλακτικού τουρισμού (οικοτουρισμός) μέχρι 30 κλινών, εάν τελικά δεν ισχύσει ο περιορισμός του υψομέτρου των 2 μέτρων από τη θάλασσα, είναι θετική, και
προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως πιστεύουμε ότι θα
πρέπει να συνδυαστεί με τη δυνατότητα κατασκευής
δυο ή τριών μονάδων δυναμικότητας μέχρι 300 κλινών
το πολύ, ώστε να αποτελέσει μια «κρίσιμη μάζα» για την
προσέλκυση τουρισμού και την ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών μονάδων.
Εάν ο περιορισμός του υψόμετρου των 2 μέτρων
από το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, δεν μπορεί να
αλλάξει, θεωρούμε ότι η έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ θα αποτελέσει την ταφόπλακα για την ανάπτυξη του τουρισμού
στην περιοχή.
Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος δεν έχει ληφθεί
υπ’ όψιν, είναι το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγορά δεύτερης
(παραθεριστικής) κατοικίας στην περιοχή. Οπότε η πρόταση για δημιουργία περιοχής παραθεριστικής κατοικίας θεωρούμε ότι είναι αναγκαία.
Όπως και η πρόταση ανάπτυξης δικτύου ποδηλατόδρομων σε όλο το λεκανοπέδιο της Καλλονής, που θα
αξιοποιήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής.
Στην περιοχή Μετόχι, από το 1993 έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο
κάθε χρόνο, παράρτημα του νορβηγικού Πανεπιστήμιου
AGDER, καθώς και Κέντρο Μελετών XRC στην παρακείμενη περιοχή Χριστός. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η
παρουσία αυτού του σημαντικού ιδρύματος στην περιοχή για στενότερη σχέση του Πανεπιστημίου με την

τοπική κοινωνία, πράγμα που το επιδιώκουν και οι
Νορβηγοί.
Πιστεύουμε ότι το ΣΧΟΟΑΠ για να λειτουργήσει προς
όφελος της τοπικής κοινωνίας, δεν πρέπει να είναι μια
παράθεση στατιστικών δεδομένων και κανόνων τους
οποίους συνέταξαν κάποιοι γραφειοκράτες στα γραφεία τους, ούτε θεωρητικά ευχολόγια για «βιώσιμη, αειφόρο ανάπτυξη, προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των
τοπίων, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και ένταξη της περιοχής σε ενιαίες πολιτιστικές-φυσιολατρικές διαδρομές της ευρύτερης περιοχής».
Θα πρέπει να μελετηθούν και να αναδειχθούν τα
πραγματικά δεδομένα και τα πραγματικά προβλήματα της περιοχής, αναζητώντας τα από τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στον τόπο. Τα στατιστικά
δεδομένα συχνά δεν έχουν καμμιά σχέση με την πραγματικότητα και οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα και
συνεπώς σε λάθος προτάσεις.
Πέρα λοιπόν από τα παραπάνω στοιχεία που σας
αναφέραμε και τα οποία δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά
τη σύνταξη της μελέτης, διαπιστώνουμε έκπληκτοι ότι
προτείνεται αναβάθμιση και ανάδειξη των ανύπαρκτων
αξιόλογων κτηρίων: «Αξιόλογα στοιχεία του οικισμού
είναι ο ναός του Αγίου Ιωάννη (1834), ρυθμού βασιλικής, με αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα τα ψηλά παράθυρα στην πρόσοψη, ενώ κοντά στην πλατεία ξεχωρίζει το αρχοντικό του Καλλιά-Μπέη με τα τοξωτά παράθυρα και το πολυγωνικό φουγάρο, που έχει αναπλαστεί». Ενώ αντίθετα στους οικισμούς Κεραμίου και
Παπιανών, όπου υπάρχουν κηρυγμένα διατηρητέα
βυζαντινά μνημεία καθώς και πολλά αξιόλογα νεώτερα
κτήρια, δε γίνεται καμμία αναφορά στις προτάσεις οικιστικής αναβάθμισης.
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Π Α Ρ Ε Μ Β ΑΣΕΙΣ

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ

Αρχαία Άντισσα

1) Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή τού 2011,
ο αριθμός των κατοίκων που απογράφτηκαν
ήταν 616, οι οποίοι διπλασιάζονται από το μήνα
Μάρτιο έως και το Νοέμβριο και τριπλασιάζονται
αυτών τους καλοκαιρινούς μήνες. Παρατηρείται
δηλαδή αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με τις
προβλέψεις τις μελέτης.
2) Αύξηση των προτεινόμενων ορίων του οικισμού
έως και την επαρχιακή οδό
3) Ο συντελεστής δόμησης να παραμένει ως έχει
4) Στις ΠΕΠ οι αγροικίες να γίνουν κατοικίες με μέγιστη συνολική δόμηση 200 τ.μ.
5) Στις ΠΕΠ 3, προσδιορισμός ζώνης στα 20 μ.
6) Ο συντελεστής δόμησης να παραμείνει ως έχει
7) Αξιόλογα κτηρια προσθέτουμε τα εξής: 14
Νερόμυλοι, από τους οποίους μερικοί σώζονται μέχρι και σήμερα, το κτήριο της Παλαιάς
Χωροφυλακής (έχει ανεγερθεί το 1878, σπίτι
Χατζή Χότζα Εμίν Εφένδη), Γενί Τζαμί (δίπλα στο
Οθωμανικό Τέμενος).

1) Συντήρηση και ανάδειξη του Οβριόκαστρου
2) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
3) Ανάδειξη παράκτιας περιοχής
4) Ο συντελεστής δόμησης 0,90
5) Στις ΠΕΠ 3 προσδιορισμός ζώνης στα 20 μ.

Μπαλίνη
1) Χάραξη δρόμου εντός οικισμού
2) Ο συντελεστής δόμησης 0,90
3) Στις ΠΕΠ 3 προσδιορισμός ζώνης στα 20 μ.

Κούλοβα
Οριοθέτηση οικισμού στη θέση Κούλοβα.
Πλεονεκτήματα:
1) Υφιστάμενη μελέτη για Ασφαλτόστρωση Σκαλοχωρίου
– Καλό Λιμάνι – Αρχαία Άντισσα – Γαβαθάς σε τελικό στάδιο
2) Υφιστάμενος Δημοτικός Φωτισμός
3) Υφιστάμενο Δίκτυο Ύδρευσης
4) Κατάλληλη μορφολογία εδάφους
5) Μόνιμοι κάτοικοι: 20
6) Υφιστάμενες κατοικίες: 25
7) Υφιστάμενη ταβέρνα-εστιατόριο
8) Όριο κατάτμησης και αρτιότητας 1.000 και συντελεστής δόμησης 0,90
9) Στις ΠΕΠ 3 προσδιορισμός ζώνης στα 20 μ.

Καλό Λιμάνι
1) Ο συντελεστής δόμησης 0,90
2) Στις ΠΕΠΔ2 Όριο κατάτμησης και αρτιότητας
1.000. Αύξηση των ορίων έως και την περιοχή της
Αγίας Μαρίνας
3) Στις ΠΕΠ 3 προσδιορισμός ζώνης στα 20 μ.
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1) ΖΩΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΦΙΛΙΑΣ
α) ΝΔ
Από σημείο 17 του ορίου οικισμού στην αγροτική
οδό και από εκεί στο σημείο 5 του ορίου οικισμού.
Εμβαδόν 20,5 στρεμμάτων.
β) Ν
Από σημείο 13 σε σημείο 16 οικισμού.
Εμβαδόν ζώνης 9 στρέμματα.
γ) Ανατολικά οικισμού.
Από σημείο 9 των ορίων του οικισμού που ακολουθεί το ρέμα, μέχρι τη συνάντησή του με την
οδό προς γήπεδο και από εκεί στο σημείο 11 των
ορίων του οικισμού.
Εμβαδόν ζώνης 9 στρέμματα.
Συνολικό εμβαδόν ζώνης επέκτασης: 42,5 στρέμματα
δ) Αν δυτικά πάει ευθεία, θα προστεθούν άλλα 41
στρέμματα.
Ο Σ.Δ. να παραμείνει όπως καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η περιοχή Τοπικού κέντρου να επεκταθεί:
α) κατά μήκος της επαρχιακής οδού Καλλονής –
Σκαλοχωρίου,
β) από επαρχιακή οδό Καλλονής – Σκαλοχωρίου κατά
μήκος της οδού που οδηγεί προς Κεχράδα και
γ) από την επαρχιακή οδό και στο δρόμο προς κεντρική πλατεία.
Να σημειωθεί ότι κατασκευάζεται δυτικά η παράκαμψη της οδού από επαρχιακή οδό Καλλονής – Φίλιας
προς Τσιχράδα.

ΚΕΧΡΑΔΑ
Η έκταση του οικισμού να καθορισθεί γύρω στα
125 στρέμματα (είναι από τον ποταμό μέχρι είσοδο ιδιοκτησίας Αναστασίας Βαρδαξή και ευθεία στη θάλασσα. Από το δρόμο εισόδου στον οικισμό να μπει δυτικά μια λωρίδα 60 μ. περίπου).
Να πολεοδομηθεί η περιοχή και να καθοριστούν
όροι δόμησης ανάλογοι με το διάταγμα των οικισμών
κάτω των 2.000 κατοίκων.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΙΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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●ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Για τις χρήσεις γης

Παρέμβαση απ’ το Βόρειο Αιγαίο

Έ

γκαιρα, απ’ τις αρχές Φεβρουαρίου, το Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου τού ΤΕΕ είχε παρέμβει συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση για το Π.Δ. για τις χρήσεις γης. Πιο συγκεκριμένα, σε έγγραφό του προς την πολιτική ηγεσία τού ΥΠΕΚΑ, με θέμα: «Προεδρικό Διάταγμα για
τις χρήσεις γης», ανέφερε:

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Λάβαμε γνώση του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος “κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης”, που
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος
ΒΑ Αιγαίου τού ΤΕΕ μετά την πρωτοφανή αντίδραση
της τοπικής κοινωνίας των νησιών (δεκάδες τηλεφωνήματα πολιτών), σε έκτακτη συνεδρίαση ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσουμε την απόσυρση του Προεδρικού
Διατάγματος για τους παρακάτω λόγους.
•Πάγια θέση μας είναι ότι ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της περιουσίας των πολιτών.
•Οι χρήσεις γης πρέπει να αντιμετωπίζονται και
να θεσμοθετούνται μετά από διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, κατά τη σύνταξη σχεδίων ΣΧΟΑΑΠ, ΓΠΣ και Πολεοδομικών Μελετών και όχι
μέσα από προσχηματική διαβούλευση, που οι τελικές αποφάσεις παίρνονται στο τέλος από τους
«φωτισμένους σωτήρες» του αθηναϊκού κράτους.
Από το 1987 που θεσμοθετήθηκαν οι κατηγορίες και
το περιεχόμενο των χρήσεων γης, πολλά έχουν αλλάξει. Αποκορύφωμα σήμερα, η πρωτοφανής ύφεση
της οικονομίας και των κατασκευών στη χώρα.
•Η πράσινη ανάπτυξη δεν έφερε τα αποτελέσματα που
περίμεναν κάποιοι και οι 100.000 θέσεις εργασίας
παραμένουν ζητούμενο.
•Απαιτούνται άλλες πολιτικές, κατευθύνσεις και κατηγορίες ζωνών ανά περιφέρεια, ώστε να αντιμετωπισθεί με σύγχρονο και επιστημονικό τρόπο ο Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός.
•Παρακολουθώντας τα ΣΧΟΟΑΠ και τα ΓΠΣ που εκπονούνται στη Λέσβο, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν
να προσθέσουν καμμιά αναπτυξιακή πρόταση με τον
τρόπο που συντάσσονται. Απαίτηση των πολιτών ήταν
η αναθεώρηση του τρόπου σύνταξης των πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών, ώστε να συμβάλουν
στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για άλλον
τύπο ανάπτυξης.
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•Διαπιστώνουμε ότι με το νέο σχέδιο, για μια ακόμη
φορά μοναδικός σκοπός είναι η απαγόρευση της
εκτός σχεδίου δόμησης με οριζόντια αντιμετώπιση.
Χιλιάδες περιουσίες απαξιώνονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μοναδικές ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού.
Είναι γνωστό το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα νησιά.
Η γη έχει κατατμηθεί, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι πολύ μικρές και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ελάχιστοι, και αυτό με επιλογές αγροτικής πολιτικής χρονών.
Σήμερα στα νησιά:
•Έχουμε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων αλλά όχι
“απασχολούμενους με την κύρια εκμετάλλευση”
(απαιτείται διευκρίνηση του όρου) που θα μπορούν
να χτίζουν κατοικίες. Αλήθεια, θα μπορούν να τις μεταβιβάζουν σε μη απασχολούμενους με την κύρια εκμετάλλευση;
•Υπάρχουν παραγωγικές εγκαταστάσεις συσκευασίας
και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, όχι μόνο τοπικών αγροτικών προϊόντων.
Κύριοι Υπουργοί,
Για τους παραπάνω λόγους κρίνουμε σκόπιμο να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο άρθρο 12 και
ειδικότερα στις παρ. 10, 11, 12 και 15.
•Θα είναι καταστρεπτικό για τη στοιχειώδη ανάπτυξη
των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, αφού σήμερα δεν εκπονούνται πολεοδομικές μελέτες.
•Δε διευκρινίζεται με ποιες διαδικασίες θα μπορεί να
επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόμενης
επιφάνειας δόμησης για χρήσεις με τα στοιχεία 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 και 15. Γιατί επιτρέπει μόνο Ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι 50 κλίνες,
που δεν είναι βιώσιμες.
•Το άρθρο 14 του σχεδίου πρέπει να αποσυρθεί και
να επανεξετασθεί στο σύνολό του. Δεν αιτιολογεί γιατί
επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας μόνο για τον “απασχολούμενο με την κύρια εκμετάλλευση” και όχι η
κατοικία από τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που φο-
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ρολογήθηκαν για το σκοπό αυτό. Ταυτόχρονα επιτρέπονται βουστάσια - πτηνοτροφεία, λατομεία - ορυχεία,
γεωργικές αποθήκες, αλλά και ειδικές τουριστικές
εγκαταστάσεις.
•Στη Ζώνη Γ΄ (Εκτόνωσης Αστικών Επιβαρύνσεων)
απαγορεύεται η κατοικία πλην για τους απασχολούμενους με την κύρια εκμετάλλευση, αλλά επιτρέπονται
σύνθετα τουριστικά καταλύματα (που θα περιλαμβάνουν και κατοικίες που θα χτίζονται από μεγάλα συμφέροντα) και ταυτόχρονα επιτρέπονται και εγκαταστάσεις γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, εμπορευματικοί σταθμοί, κ.λπ..
•Το Άρθρο 16 “Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις”
πρέπει να επανεξετασθεί στο σύνολό του, λόγω των
αντιφάσεων για την έναρξη εφαρμογής του διατάγματος. Οποιοδήποτε τελικά διαμορφωμένο προεδρικό διάταγμα θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη σύνταξη των ΣΧΟΟΑΠ ή των ΓΠΣ ή των Πολεοδομικών
Μελετών ή μετά από την αναθεώρησή τους. Θα είναι καταστρεπτικό να έχει άμεση εφαρμογή και μετά
τις όποιες διορθώσεις θα γίνουν στο τελικό κείμενο.
Ζητάμε την απόσυρση του διατάγματος, ειδικό-

τερα αυτήν τη μοναδική στιγμή για τη χώρα και
καλούμε τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης
και τους βουλευτές των νησιών να πάρουν ξεκάθαρη θέση.
Η έγκριση και η άμεση εφαρμογή του θα είναι η πλήρης καταστροφή των εκατομμυρίων ιδιοκτητών, η απαξίωση της ιδιοκτησίας τους, που στο τέλος θα αγοραστεί από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και θα είναι
ό,τι πιο καταστροφικό για τη σημερινή Ελλάδα.
Το ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου έχει ολοκληρωμένη πρόταση
που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους αρμοδίους
τού ΥΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκυρία της αυξανόμενης βαθιάς ύφεσης που πλήττει τη χώρα και ειδικότερα στον τομέα των κατασκευών.
Είμαστε στη διάθεσή σας να αιτιολογήσουμε την πρότασή μας αναλυτικά, κατά την επίσκεψη του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος στη Μυτιλήνη.

Ο Πρόεδρος
Της Δ.Ε. τού ΤΕΕ - Τμήμα ΒΑ Αιγαίου
Πιττός Παναγιώτης»

Εν υπνώσει ο κατασκευαστικός κλάδος

Στο μηδέν η οικοδομή
Επιμέλεια: Μ. Χατζηγεωργίου
ετά την κατάρρευση της εμπορικής δραστηριότητας με πτώση στον τζίρο των επιχειρήσεων που επίσημα τουλάχιστον αγγίζει το 50%, της μεγάλης πτώσης στον τουρισμό και τα ξενοδοχεία που βάζουν λουκέτο το ένα
μετά το άλλο, ακολουθεί ο κλάδος των κατασκευών, που κάποτε είχε χαρακτηρισθεί ως η βαριά
βιομηχανία της χώρας.
Σήμερα, οι απώλειες στον κατασκευαστικό κλάδο,
τα δημόσια έργα και την οικοδομική δραστηριότητα ιδιωτικού χαρακτήρα, είναι ανυπολόγιστες και η
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πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ξεπερνά το 60%.
Την ώρα που η χώρα μας βιώνει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία της, με αποκορύφωμα το γεγονός ότι έχει μπει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο από τις αρχές της άνοιξης,
όλοι οι παραγωγικοί και αναπτυξιακοί τομείς καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον, καταγράφοντας βουτιές, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι αδύνατον να
υπολογιστούν με ποσοστά.
Μετά την κατάρρευση της εμπορικής δραστηριότητας, με πτώση στον τζίρο των επιχειρήσεων που επί-
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Ο Τ Υ Π Ο Σ ΕΓΡΑΨΕ
σημα τουλάχιστον αγγίζει το 50%, της μεεργασίας. Τα πάντα έχουν ανασταλεί
γάλης πτώσης στον τουρισμό και τα ξενογύρω από τον τομέα που ονομάζουμε ιδιδοχεία που βάζουν λουκέτο το ένα μετά
ωτικές επενδύσεις, γύρω από το χώρο
το άλλο, ακολουθεί ο κλάδος των κατατων κατασκευών, είτε είναι αντιπαροχές,
σκευών, που κάποτε είχε χαρακτηρισθεί
είτε ανέγερση εξοχικών κατοικιών, είτε
ως η βαριά βιομηχανία της χώρας.
κατοικιών μέσω στεγαστικών δανείων.
Σήμερα, οι απώλειες στον κατασκευαστιΆλλωστε και οι τράπεζες δε δίνουν πλέκό κλάδο, τα δημόσια έργα και την οιον δάνεια.»
κοδομική δραστηριότητα ιδιωτικού χαραΣτην ίδια κατάσταση, σύμφωνα με τον
κτήρα είναι ανυπολόγιστες και η πτώση
Π. Πιττό, είναι και ο τομέας των δημοσίΟ κύριος Π. Πιττός
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ξεων έργων. Όπως αναφέρει, δεν πραγμαπερνά το 60%.
τοποιούνται έργα, δε δημοπρατούνται νέα και αυτά
που δημοπρατούνται, προχωρούν με πολύ αργούς
Απαισιόδοξος
Την απαισιοδοξία του για την κατάσταση που επικρα- ρυθμούς, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που
τεί και τον προβληματισμό του τόσο για το μέλλον υπάρχει.
του κλάδου, όσο και για το μέλλον της χώρας, εκΧωρίς προοπτική ανάκαμψης
φράζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αι- Η κατάσταση ύπνωσης στον κατασκευαστικό κλάδο
γαίου, Παναγιώτης Πιττός, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει ως συνέπεια, όπως είναι φυσικό, να πολλαπλασημειώνει ότι επιπλέον αρνητικό παράγοντα στην σιάζονται καθημερινά οι άνεργοι που μέχρι πρότινος
ήδη επιβαρυμένη κατάσταση αποτελεί και το γεγο- απασχολούνταν σ’ αυτό τον τομέα. Όπως αναφέρει
νός ότι εξ αιτίας των εκλογών, έχουν παγώσει όλες ο πρόεδρος του Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίοι δραστηριότητες.
ου τού ΤΕΕ, η ανεργία των μηχανικών, αλλά και όλων
«Η οικοδομική δραστηριότητα αυτήν τη στιγμή, χω- των ειδικοτήτων που απασχολούνται στην οικοδομή,
ρίς υπερβολή θα μπορούσε να πει κανείς ότι βρί- έχει φτάσει στα ύψη, χωρίς προοπτική ανάκαμψης.
σκεται στο μηδέν. Αφενός μεν λόγω της δύσκολης- «Δυστυχώς, δε φαίνεται προς το παρόν φως στο
τραγικής οικονομικής συγκυρίας, λόγω των μέτρων τούνελ, όχι μόνο στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά
που έχουν ληφθεί, αλλά και λόγω των διατάξεων και και σε όλους τους κλάδους, γι’ αυτόν το λόγο η Ελτων νόμων που ψηφίστηκαν, έχουν μπει σε εφαρμο- λάδα στις 18 Ιουνίου πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηγή, όμως παρουσιάζουν κάποιες δυσλειτουργίες και ση, με συμβιβασμούς από την πλευρά των πολιτικών
χρειάζεται περίοδος προσαρμογής.
δυνάμεων, που θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει
Αυτήν τη στιγμή, τα τεχνικά γραφεία όλης της Ελλά- κανείς και ιστορικούς. Η κρίση δεν είναι μόνο οικοδας δεν είναι έτοιμα να καταθέσουν φακέλους προ- νομική. Έχει βαθύτερο χαρακτήρα και ξεκινά από
κειμένου να βγουν νέες άδειες. Όλα αυτά είναι δι- τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν εδώ και
αδικαστικά θέματα και πιστεύουμε ότι χρειάζονται πολλά χρόνια, αλλά και από τον τρόπο που μέχρι σήκάποιες βελτιώσεις. Η πρότασή μας είναι να δοθεί μερα λειτουργούσε η δημόσια διοίκηση. Οι μεταρπαράταση, ώστε να εκλεγεί νέα κυβέρνηση και να ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν πέρα και έξω από την
γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στα νομοσχέ- τρόικα, χωρίς να μας τις επιβάλει κάποιο μνημόνιο.
δια και ο νέος νόμος για την έκδοση των αδειών να Πολλά από αυτά που σήμερα είναι ζητούμενα για την
ισχύσει από το 2013. Λόγω της οικονομικής συγκυ- Ελλάδα, έχουν λυθεί σ’ άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Λιρίας, πρέπει να δοθεί παράταση και για τα αυθαί- γότερη διοίκηση σε κάποιο φορέα δε σημαίνει απαρετα, γιατί πιστεύουμε ότι οι πολίτες δεν μπορούν ραίτητα και βελτίωση των συνθηκών και εξοικονόνα συγκεντρώσουν τα χρήματα για να υπαχθούν στη μηση πόρων ίσως. Μπορεί να σημαίνει και το αντίρύθμιση, επομένως καλό θα ήταν να δοθεί επιπλέ- θετο. Αυτό που μετρά σ’ αυτές τις περιπτώσεις, είον χρόνος.
ναι η σωστή διοίκηση και οργάνωση, ώστε να παράΗ πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δεν γεται σωστό έργο. Οι μεταρρυθμίσεις είναι ανάγκη
μπορεί πλέον να υπολογιστεί. Ακόμη και οι ελάχι- να προχωρήσουν, δεν μπορούν πλέον να κόβουν μιστοι πολίτες που βγάζουν μια οικοδομική άδεια, δεν σθούς και συντάξεις, γιατί αυτό το μέτρο, όπως αποτην προχωρούν. Η οικοδομική δραστηριότητα είναι δείχθηκε, όχι μόνο δεν απέδωσε, αλλά βύθισε την
μηδενική, με εξαίρεση μικροεπισκευές και επεμβά- ελληνική κοινωνία σε μια ύφεση που αγγίζει τα όρια
σεις απολύτως απαραίτητες σε σπίτια και χώρους του λήθαργου.»
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●Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΤΕΕ
Τα επαγγελματικά δικαιώματα και η εκτός σχεδίου δόμηση στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος των μηχανικών

Η κρίση είναι εδώ…

Σ

τα ζητήματα αιχμής που απασχολούν τους μηχανικούς προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το
επαγγελματικό τους «αύριο», αφιερώθηκε στο σύνολό της η ομιλία του προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ
του ΤΕΕ, Παναγιώτη Πιττού, στο κόψιμο της πίτας τού 2012, που έγινε στο
ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο» στη Μυτιλήνη.
Η βασική διαφορά με ανάλογες εκδηλώσεις άλλων χρόνων, ήταν πως απ’ τη
Διοικούσα Επιτροπή, δεδομένης της ρευστότητας λόγω κρίσης, δεν έγινε ο συνήθης προγραμματισμός δραστηριοτήτων
για τη νέα χρονιά.
Ο κ. Πιττός στην ομιλία του υποστήριξε πως σε περιόδους όπως η διανυόμενη, που όλα διαρκώς αλλάζουν, δεν έχει
νόημα να κάνει κάποιος απολογισμό τού
τι έπραξε ή και προγραμματισμό τού τι θα
κάνει, αφού προτεραιότητα έχει η αντιμετώπιση των μεγάλων και υπαρκτών προβλημάτων που πιέζουν ασφυκτικά τους
μηχανικούς.
«Στρατός σωτηρίας…»
Μεταξύ των ζητημάτων που ανέδειξε ο κ.
Πιττός ως ιδιαίτερης σημασίας για τους
μηχανικούς, ήταν ο νόμος για τη δόμηση σε μικρούς οικισμούς κάτω των 2.000
κατοίκων, αλλά και το υπό διαβούλευση
τότε προεδρικό διάταγμα για τις χρήσεις
γης, που περιορίζει δραστικά την εκτός
σχεδίου δόμηση, όπως και τα νομοθετήματα που επηρεάζουν τα επαγγελματικά
δικαιώματα των μηχανικών. Όπως τόνισε
ο κ. Πιττός, δεν μπορείς να καταδικάζεις
κάποιους σε ανεργία, αλλά δεν μπορείς και
να τους αλλάζεις επάγγελμα μέσα σε μια
νύχτα, γιατί, όπως υπογράμμισε, αυτό συμβαίνει με τις προβλέψεις για τους παραδοσιακούς οικισμούς.
Ο ίδιος σημείωσε ότι όλα αυτά τα νέα
μέτρα που προκύπτουν από νόμους και
διοικητικές αποφάσεις, έχουν ως αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η κρίση στους μηχανικούς, αλλά και σε 200 συναφή επαγγέλματα που εξαρτώνται απ’ την οικοδο-

μή, όπως και η βαριά ελληνική βιομηχανία (τσιμέντα, χάλυβας, αλουμίνιο), με ό,τι
αυτό συνεπάγεται σε περαιτέρω αύξηση
της κρίσης.
Στην ίδια ομιλία του, ο πρόεδρος του
Τμήματος ανέφερε πως «οι εργολάβοι και
οι μελετητές δεν είναι “στρατός σωτηρίας”
για να πληρώσουν τα δημόσια έργα και την
ανασυγκρότηση του τόπου.»
«Πληρώνουν προσωπικό, υλικά, και πρέπει
να πληρωθούν άμεσα απ’ τους φορείς, που
τους χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ ακόμη
και στα νησιά», επεσήμανε ο κ. Πιττός.
Στην εκδήλωση, εκτός από δεκάδες μηχανικούς, έδωσαν το παρών ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Νάσος Γιακαλής, ο
δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος,
ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Λέσβος, δημιουργική πορεία» Παντελής
Πατερέλλης, καθώς και ο αντιδήμαρχος
Πλωμαρίου - Θερμής Σταύρος Πολίτης.

«Δεν είναι στρατός
σωτηρίας οι εργολάβοι
και οι μελετητές, για να
στηρίζουν τα δημόσια
έργα περιμένοντας χρόνια για να πληρωθούν»,
είπε ο Παναγιώτης
Πιττός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης
εξόφλησης των χρεών
των δήμων
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●ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Για το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4030/2011

Πρόταση τροποποίησης απ’ το ΤΕΕ

Μ

ία ακόμη παρέμβαση προς την
πολιτική ηγεσία τού ΥΠΕΚΑ
έγινε τον Ιανουάριο απ’ το
Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού
Αιγαίου τού ΤΕΕ, η οποία αφορούσε στην
κατάθεση πρότασης τροποποίησης του
άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4030/2011.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο,
είναι γνωστό ότι η παράγραφος αυτή θεωρήθηκε απαράδεκτη, αφού πλήθος Διπλ. Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών που ασχολούνται με την έκδοση οικοδομικών αδειών, ειδικότερα στο Αιγαίο, μέσα
σε μια νύχτα βρέθηκαν εκτός επαγγέλματος,
κατά πρωτοφανή τρόπο, χωρίς να έχουμε λάβει γνώση, όπως αυτό επιβάλλεται από το
νόμο.
Ουσιαστικά, με τη διάταξη αυτή, χιλιάδες μηχανικοί δεν καταδικάζονται απλά στην
ανεργία, που είναι δεδομένη λόγω της ύφεσης στην οικοδομή και των οικονομικών προβλημάτων των πολιτών, αλλά στην αλλαγή
επαγγέλματος, μέσα σε μια νύχτα.
Το Περιφερειακό Τμήμα ΒΑ Αιγαίου τού
ΤΕΕ σε έκτακτη συνεδρίασή του εκφράζει
την αντίθεσή του στη νέα προσπάθεια ρύθμισης του θέματος.
Στο ΒΑ Αιγαίο έχουν κηρυχθεί με οριζόντια αντιμετώπιση, χωρίς καμμιά επιστημονική τεκμηρίωση και εφαρμογή των διεθνών
συμβάσεων προστασίας της Αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς, αλλά και χωρίς διαβούλευση,
πληθώρα παραδοσιακών οικισμών, με τελευταίο κρούσμα την κήρυξη 14 οικισμών στη
Σάμο.

Με τη νέα τροποποίηση, στην εποχή της
ύφεσης της οικοδομικής δραστηριότητας,
αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη νέα οικονομική επιβάρυνση των πολιτών που να δικαιολογεί τη συμμετοχή τριών κλάδων Διπλ.
Μηχανικών και τον αποκλεισμό των Τοπογράφων Μηχανικών για την έκδοση π.χ. οικοδομικής άδειας αντικατάστασης κουφωμάτων, στέγης, μεσοπατώματος, χρωματισμών
με ικριώματα, κατασκευής προσθήκης WC
κ.λπ..
Σε τι θα βελτιώσουν την προστασία της
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς;
Ομόφωνα ζητάμε την παρακάτω τροποποίηση της παρ. 2, του άρθρου 8 του ν.
4030/2011 ως εξής:
Ρύθμιση πολεοδομικών και χωροταξικών
θεμάτων
2.α. «Για τις άδειες δόμησης που αφορούν κηρυγμένα διατηρητέα κτήρια, νεώτερα μνημεία, νεώτερα μνημεία καθώς και κτήρια σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από Διπλωματούχους
Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, οι στατικές μελέτες από Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς και οι μηχανολογικές-ηλεκτρολογικές
μελέτες από Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς.
Ο Πρόεδρος
Της Δ.Ε. τού ΤΕΕ - Τμήμα ΒΑ Αιγαίου
Πιττός Παναγιώτης

Παράταση για τα συμφωνητικά

Μ

ε απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, μέσω διαδικτύου, μέχρι
και την 28η Σεπτεμβρίου 2012 των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους,
καθώς και των καταστάσεων που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το ΤΕΕ αντιστοίχως.
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●ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Αυξάνονται οι δόσεις σε 48

Σ

ε 48 δόσεις, από 36 που
ισχύει μέχρι τώρα, θα εξοφλείται το ειδικό πρόστιμο για
την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Η αύξηση των δόσεων
αφορά όλα τα κτήρια που υπάγονται στη ρύθμιση των αυθαιρέτων, είτε είναι κατοικία είτε
άλλου είδους χρήση.
Επίσης, με άλλη τροπολογία μειώθηκε στο 20% το ειδικό
πρόστιμο της τακτοποίησης της
κύριας και μοναδικής κατοικίας
των παλιννοστούντων ομογενών
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα
των δήμων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τού
ΤΕΕ, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου είχαν ενταχθεί στο ηλεκτρο-

νικό σύστημα 225.804 αιτήσεις
τακτοποίησης αυθαιρέτου, σημειώνοντας αύξηση κατά 10.000
μέσα σε μία βδομάδα.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος
Σπίρτζης εξέφρασε την πεποίθηση, για να δικαιωθεί άμεσα, πως
θα υπάρξει και νέα παράταση
στην υποβολή των δηλώσεων και
κατηγόρησε το ΥΠΕΚΑ για την τακτική του να δίνει κάθε τόσο και
από μία παράταση, υπενθυμίζοντας τη θέση του Επιμελητηρίου
να υπάρξει παράταση ενός χρόνου τουλάχιστον.
Όπως είπε, η οριζόντια εφαρμογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων, σε συνδυασμό με την
έλλειψη χωροταξικού και πολε-

οδομικού σχεδιασμού, την ανυπαρξία δασικών χαρτών και την
ογκώδη και πολυπλόκαμη πολεοδομική νομοθεσία, δημιούργησε
πολλά προβλήματα στην εφαρμογή της ρύθμισης.
Έως τέλος Ιουνίου
Σύμφωνα με την τελευταία
σχετική απόφαση, η τακτοποίηση των αυθαιρέτων παρατείνεται έως το τέλος Ιουνίου. Αυτό γίνεται σε μία προσπάθεια να αυξηθούν τα έσοδα από τον τομέα
αυτό. Οι εισπράξεις από την πληρωμή παραβόλων και προστίμων
έχουν ήδη ξεπεράσει τα 300
εκατ. ευρώ, ενώ τα υπολογιζόμενα έσοδα από τη ρύθμιση είναι
της τάξης τού 1,5 δισ. ευρώ.

Προεδρικά Διατάγματα για Λέσβο - Σάμο

Δ

ύο σημαντικά Προεδρικά
Διατάγματα που αφορούν στη Λέσβο και τη
Σάμο, υπογράφηκαν τον
Ιανουάριο από την πολιτική ηγεσία της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και
προωθήθηκαν προς υπογραφή από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας μετά και τη
σχετική γνωμοδότηση από
το ΣτΕ.
Πρόκειται για την «τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην πόλη
της Μυτιλήνης στην περιοχή
Επάνω Σκάλα, στο Ο.Τ. 503
& 500» επί της παραλιακής

οδού Μυτιλήνης – Θερμής
(«Βόρεια Παράκαμψη») και το
«χαρακτηρισμό των οικισμών
Άνω ή Παλαιό Βαθύ (οριοθετημένο τμήμα), Βουρλιώτες,
Παλαιό Καρλόβασι (οριοθετημένο τμήμα), Κουμαραδαίοι, Κουμέικα, Λέκκα, Μαυρατζαίοι, Μαραθόκαμπος, Μυτιληνιοί, Παγώνδας, Πύργος,
Σπαθαραίοι, Σταυρινήδες του
Δήμου Σάμου, της νήσου Σάμου, ως παραδοσιακών, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών και
συμπλήρωση του από 29-81980 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ΄ 510) του
παραδοσιακού οικισμού Κοκκαρίου».

Ειδικά για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου
στην πόλη της Μυτιλήνης, η
οποία είχε «κολλήσει» τα τελευταία χρόνια, αφού καθυστέρησε σημαντικά και στο
Υπουργείο Πολιτισμού, με
ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής
Πολιτικής «ξεμπλόκαρε» και
υπεγράφη από τον τότε υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Άδωνι Γεωργιάδη. Και τα δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων
διαβιβάστηκαν στη Γενική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή
(ΚΕΝΕ) για την επιβαλλόμενη
νομική επεξεργασία.
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●ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σε επιτροπές και όργανα

Ορισμός εκπροσώπων τού ΤΕΕ

Σ

τον ορισμό ή στην αντικατάσταση
εκπροσώπων τού ΤΕΕ σε επιτροπές
και όργανα φορέων του Δημοσίου
και της αυτοδιοίκησης προχώρησε η
Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού
Τμήματος ΒΑ τού ΤΕΕ.
Πιο συγκεκριμένα:
• Με έγγραφό της προς το Δημοτικό
Συμβούλιο Χίου, ενημέρωσε για την απόφασή της να αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα εκπρόσωπό της κ. Χαβιάρα
Παναγιώτη από τακτικό μέλος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
του Δήμου Χίου, με τον Παπαλάνη
Ελευθέριο.
• Ομοίως αντικαθιστά τον παραιτηθέντα
εκπρόσωπό της κ. Χαβιάρα Παναγιώτη,
πολιτικό μηχανικό από τακτικό μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου, με τον
Τριαντάφυλλο Δημήτρη, μηχανολόγο
μηχανικό.
• Με έγγραφό της προς την Απο-κεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου, η Διοικούσα Επιτροπή
τού Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου τού ΤΕΕ ορίζει
ως εκπροσώπους της στη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Επικινδύνως
Ετοιμόρροπων Κατασκευών, της παρ.
2 του άρθρου 7 τού Π.Δ. 13-4-1929
(ΦΕΚ 153/Α/1929) χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, τους εξής: Αθηναίο Ιωάννη
του Αποστόλου, αρχιτέκτονα-πολιτικό
μηχ/κό, ως τακτικό μέλος και Ράντου
Ευδοκία του Ηλία, αρχιτέκτονα μηχ/κό,
ως αναπληρωματικό μέλος.

• Με άλλη απόφασή της, ορίζει ως εκπροσώπους της στη συγκρότηση της Επιτροπής
Οδικής Ασφάλειας Περιφερειακής
Ενότητας Λέσβου τους: Κρητικόπουλο
Φώτιο του Ευστρατίου, αγρ. & τοπογρ.
μηχ/κό, ως τακτικό μέλος και Προβατά
Νικόλαο του Σωτηρίου, πολιτικό μηχ/κό,
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ως αναπληρωματικό μέλος.
• Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει ως εκπροσώπους της στη συγκρότηση μικτού
οργάνου/κλιμακίου ελέγχου που προβλέπεται από την παρ. 2β τού άρ. 11 της
ΚΥΑ Φ.Α./9.2/οικ 28425/1245 (ΦΕΚ
2604 τ. Β΄/22-12-2008) «Συμπλήρωση
διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ανελκυστήρων», τους: Καραβασίλη
Ιωάννη του Χρυσοστόμου, ηλεκτρολόγο μηχ/κό, Δ/νση, ως τακτικό μέλος,
Κάκουλα Δημήτριο του Αντωνίου, μηχανολόγο μηχ/κό, ως αναπληρωματικό
μέλος.
• Με απόφασή της ορίζει ως εκπροσώπους τής Δ.Ε. στη συγκρότηση τριμελών
Επιτροπών Επικινδύνως Ετοιμόρροπων
Κατασκευών, της παρ. 2 του άρθρου 7
τού Π.Δ. 13-4-1929 (ΦΕΚ 153/Α/1929)
χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου Περιφερειακής
Ενότητας Χίου, τους: Αναστάσιο Μάγειρο
του Νικολάου, αρχιτέκτονα μηχ/κό, Δ/
νση, ως τακτικό μέλος και Εμμανουήλ
Βουρνού τού Μιχαήλ, αρχιτέκτονα μηχ/
κό, ως αναπληρωματικό μέλος.
• Η Διοικούσα Επιτροπή τού Π.Τ. ΒΑ
Αιγαίου τού ΤΕΕ με την αριθμ. 48/303-2012 απόφασή της ορίζει ως εκπροσώπους της στη «συγκρότηση του Νέου
Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Αιγαίου» τους: Πιττό Παναγιώτη του
Γεωργίου, πολιτικό μηχ/κό, ως τακτικό μέλος και Μάντζαρη Δημήτριο του
Παναγιώτη ως αναπληρωματικό μέλος.
• Ως εκπροσώπους τού ΤΕΕ στη συγκρότηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας
Περιφερειακής Ενότητας Σάμου,
η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει τους:
Καρμανιώλο Εμμναουήλ του Ιωάννη,
πολιτικό μηχ/κό, ως τακτικό μέλος και
Σεϊρλή Ιωάννα του Γεωργίου, πολιτικό
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μηχ/κό, ως αναπληρωματικό μέλος.
• Η Διοικούσα Επιτροπή τού Π.Τ. ΒΑ
Αιγαίου τού ΤΕΕ ορίζει ως εκπροσώπους
της στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την
ανάθεση με διαπραγμάτευση της μελέτης: «Τροποποίηση της μελέτης εφαρμογής του έργου Μονάδα Επεξεργασία
και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμών Δήμου
Πέτρας», τους: Τράικο Εμμανουήλ του
Σπυρίδωνα, πολιτικό μηχ/κό, ως τακτικό
μέλος και Γώγο Αντώνιο του Γρηγορίου,
πολιτικό μηχ/κό, ως αναπληρωματικό
μέλος.
• Ομοίως ορίζει ως εκπροσώπους στη
συγκρότηση της Επιτροπής Οδικής
Ασφάλειας Περιφερειακής Ενότητας
Ικαρίας τους: Γλάρο Κωνσταντίνο του
Ευαγγέλου, πολιτικό μηχ/κό, ως τακτικό μέλος και Καρναβά Δανιήλ του
Γεωργίου, πολιτικό μηχ/κό, ως αναπληρωματικό μέλος.
• Εκπροσώπους στη συγκρότηση τριμελών
Επιτροπών Επικινδύνως Ετοιμόρροπων
Κατασκευών, χωρικής αρμοδιότητας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, ορίζει η Δ.Ε. τους: Καραθάναση Ελισάβετ

του Ιωάννη, αρχιτέκτονα μηχ/κό, ως
τακτικό μέλος και Αγγελή Νικόλαο του
Εμμανουήλ, αρχιτέκτονα μηχ/κό, ως
αναπληρωματικό μέλος.
• Η Διοικούσα Επιτροπή τού Π.Τ. ΒΑ
Αιγαίου τού ΤΕΕ ορίζει ως εκπροσώπους της στη συγκρότηση τριμελών
Επιτροπών Επικινδύνως Ετοιμόρροπων
Κατασκευών, χωρικής αρμοδιότητας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, τους:
Δογάνη Γεώργιο του Αθανασίου, αρχιτέκτονα μηχ/κό, ως τακτικό μέλος και
Σπανό Ιωάννη του Κωνσταντίνου, αρχιτέκτονα μηχ/κό, ως αναπληρωματικό
μέλος.
• Με απόφασή της η Δ.Ε. ορίζει ως εκπροσώπους της στη συγκρότηση τριμελών
Επιτροπών Επικινδύνως Ετοιμόρροπων
Κατασκευών, χωρικής αρμοδιότητας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου,
τους: Παντελαρούδη Ευστρατία του
Χαραλάμπους, αρχιτέκτονα μηχ/κό, ως
τακτικό μέλος και Σαράντη Κωνσταντίνο
του Βασιλείου, αρχιτέκτονα μηχ/κό, ως
αναπληρωματικό μέλος.
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●ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Με Προεδρικό Διάταγμα

Προστασία μικρών νησιωτικών υγροτόπων

Σ

τις 2 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο,
γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα
των Υροτόπων. Την ημέρα αυτή,
το 1971, υπογράφηκε στο Ραμσάρ του
σημερινού Ιράν η Διεθνής Σύμβαση
για την Προστασία των Υγροτόπων
Διεθνούς Σημασίας. Στη Σύμβαση
αυτή, η Ελλάδα προσχώρησε επισήμως το 1974. Αυτήν τη στιγμή στη
Σύμβαση Ραμσάρ έχουν ενταχτεί 11
μεγάλοι υγρότοποι της Ελλάδας: η
λιμνοθάλασσα του Κοτυχίου, η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, ο Αμβρακικός
Κόλπος, η λίμνη Μικρή Πρέσπα, το
Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με
την αλυκή Κίτρους, οι λίμνες Βόλβη
και Κορώνεια, η λίμνη Κερκίνη, η
λίμνη Βιστωνίδα και η λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος, το Δέλτα του
Νέστου, η Λίμνη Ισμαρίδα και το Δέλτα
του Έβρου. Οι περιοχές αυτές αποτελούν σήμερα Εθνικά Πάρκα και προστατεύονται με ειδικές διατάξεις που
απορρέουν από το νόμο 1650/86 και
το νόμο 3937/2011.

Μετά από 41 χρόνια, έγινε φανερό
ότι δεν είναι σημαντικοί μόνο οι υγρότοποι μεγάλου μεγέθους, αλλά και τα
μικρότερα υγροτοπικά συστήματα, ειδικά στις νησιωτικές χώρες, όπως
η Ελλάδα, όπου τα νησιά αποτελούν
σταθμούς μετανάστευσης αποδημητικών πουλιών. Αυτές οι περιοχές
έχουν μικρή έκταση και συνήθως δεν
εντάσσονται στο δίκτυο Natura, με
αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από την
επεκτεινόμενη αστικοποίηση των νησιών και τις ανθρωπογενείς επιδράσεις.
Ειδικά στη λεκάνη της Μεσογείου, για
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι απαραίτητη η προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων ως κοι-
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τίδων βιοποικιλότητας διεθνούς σημασίας και ως σταθμών ξεκούρασης
και διατροφής για τα μεταναστευτικά
πουλιά. Πολύ σημαντικό είναι και το
γεγονός ότι οι υγρότοποι αυτοί λειτουργούν ως ασπίδες προστασίας
των νησιωτικών εδαφών από την κλιματική αλλαγή και την ερημοποίηση.
Στις 2 Φεβρουαρίου 2012, αντί άλλης «εορταστικής εκδήλωσης» για την
Παγκόσμια Ημέρα των Υγροτόπων, ο
τότε υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την
εξουσιοδότηση του νόμου για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (Ν.
3937/2011) και μετά από επαρκή
επιστημονική τεκμηρίωση, υπέγραψε
και προώθησε για επεξεργασία στο
Συμβούλιο της Επικρατείας σχέδιο
προεδρικού διατάγματος για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων, με τον τίτλο: «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων
και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων
που περιλαμβάνονται σε αυτόν».
Στο διάταγμα προστασίας περιλαμβάνονται 380 μικροί (με έκταση κάτω
των 80 στρεμμάτων) υγρότοποι στη
νησιωτική Ελλάδα, εκ των οποίων οι
68 είναι εντοπισμένοι στο Νομό Λέσβου. Στον κατάλογο, η χαρτογραφική επεξεργασία του οποίου έγινε από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
(Ο.Κ.Χ.Ε.), περιλαμβάνεται διάγραμμα και λίστα συντεταγμένων για κάθε
υγρότοπο. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος πέρασε από δημόσια διαβούλευση στην αρχή του περσινού
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καλοκαιριού, με σχόλια, που λήφθηκαν υπόψη, τόσο στην τελική
διαμόρφωση του καταλόγου, όσο
και στα μέτρα προστασίας.
Σύμφωνα με το σχέδιο προεδρικού
διατάγματος, στους μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους του καταλόγου,
επιτρέπονται δραστηριότητες για τη
διατήρηση και την ανάδειξή τους,
καθώς και για την αειφορική διαχείριση των πόρων τους, συμπεριλαμβανομένων της επιστημονικής
έρευνας, της ευαισθητοποίησης
του κοινού και των ελαφρών υποδομών, όπου απαιτούνται. Δεν επιτρέπεται η δόμηση (εκτός ήδη αδειοδοτημένων κτηρίων), οι εκχερσώσεις της φυσικής βλάστησης, οι
αποξηράνσεις και οι επιχωματώσεις (μπάζωμα), οι εξορύξεις, η
συλλογή των οργανισμών και οι παρεμβάσεις στο υδρολογικό δίκτυο
(π.χ. γεωτρήσεις) και στο τοπίο. Ενθαρρύνονται οι φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι γεωργίας και οι
δραστηριότητες ανάδειξης των περιοχών αυτών. Το ΥΠΕΚΑ έχει αναρτήσει και διαθέτει ελεύθερα προς
κάθε ενδιαφερόμενο το σύνολο
των υγροτόπων από τη δικτυακή γεωπύλη geodata.gov.gr τού ΟΚΧΕ.
Αυστηρό πλαίσιο

Στις αρχές Μαΐου, το σχέδιο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο, προχωρώντας ακόμα περισσότερο τα αυστηρά μέτρα
για την προστασία και την ανάδειξη των υγρότοπων, «έκοψε» ως μη
νόμιμη, διάταξη που επέτρεπε κατ’
εξαίρεση να γίνονται έργα «εθνικής
σημασίας», κρίνοντας ότι λόγω της
αοριστίας και της γενικότητας του
όρου αφήνεται ελεύθερο ευρύ πεδίο δράσης και σημειώνοντας ότι
ανεκτά θα μπορούσαν να είναι έργα
μόνο για την «εθνική άμυνα».

Σύμφωνα με το σχέδιο,
στους υγροτόπους απαγορεύονται εργασίες δό- Σύμφωνα με το
μησης και η ανέγερση σχέδιο, στους
οποιασδήποτε κατασκευ- υγροτόπους
ής, εκτός εάν σχετίζεται απαγορεύονται
άμεσα με την προστασία εργασίες δόμησης
και τη διατήρησή τους, και η ανέγερση
την επιστημονική παρα- οποιασδήποτε
κολούθηση και την περικατασκευής, εκτός
βαλλοντική ενημέρωση
εάν σχετίζεται
των επισκεπτών. Επίσης
απαγορεύονται η διάνοι- άμεσα με την
ξη οδικού δικτύου, οι εκ- προστασία και τη
χερσώσεις της βλάστη- διατήρησή τους,
σης, οι αποξηράνσεις, οι την επιστημονική
επιχωματώσεις, η απόρ- παρακολούθηση και
ριψη αποβλήτων, οι εξο- την περιβαλλοντική
ρύξεις αδρανών κ.λπ. ενημέρωση των
υλικών, η επέκταση καλ- επισκεπτών.
λιεργειών, η αλιεία, η βόσκηση (εκτός εάν από
μελέτες είναι αναγκαία για την οικολογική διαχείριση του υγροτόπου), κάθε παρέμβαση που αλλοιώνει το τοπίο.
Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από τη δημοσίευση του
Π.Δ., εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.
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●ΘΕΣΜΙΚΑ
Απ’ τη Δ.Ε. του τμήματος

Συγκροτήθηκαν οκτώ Μόνιμες Επιτροπές

Σ

τη συγκρότηση Μόνιμων Επιτροπών που προβλέπονται απ’ το άρθρο
14 του Ν. 1486/84, ο οποίος ορίζει ότι οι Μ.Ε. είναι όργανο με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτές ή επεξεργάζονται από μόνες τους, προχώρησε η Διοικούσα
Επιτροπή του Περιφερειακού Tμήματος ΒΑ Αιγαίου τού ΤΕΕ.
Στόχος των Επιτροπών είναι να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα δραστηριότητάς τους, να ενημερώνουν τη Διοικούσα Επιτροπή, να θέτουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις σ’ επίπεδο Περιφέρειας.
Κάθε Μόνιμη Επιτροπή θα μπορεί να συνεδριάζει και να επεξεργάζεται ειδικά θέματα, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο ή τον υπεύθυνο από πλευράς τής
Δ.Ε., ή και να εισηγείται προς τη Δ.Ε., τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
Οι Μόνιμες Επιτροπές που συγκροτήθηκαν είναι οι εξής:

Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών
& Οικιστικών Θεμάτων
Νομός Λέσβου
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού
Τμήματος ΒΑ Αιγαίου τού ΤΕΕ, με απόφασή της
συγκρότησε τη Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών
& Οικιστικών Θεμάτων του Τμήματος στο Νομό
Λέσβου.
Η Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών & Οικιστικών
Θεμάτων συγκροτήθηκε ως ακολούθως:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βαλαβάνη Ροδάνθη (Π.Μ).
Βουρβούλη Μαριάνθη (Α.Μ.)
Μαλλιαρός Δημήτριος (Π.Μ.Χ.).
Πρωτοψάλτη Κορνηλία (Π.Μ.)
Χαλαυτής Ευστράτιος (Α.Μ.)
Σωσωνίδης Γεώργιος (Α.Μ.)

Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας
& Ενέργειας
Νομός Λέσβου
Με άλλη απόφαση της Δ.Ε., στελεχώθηκε η
Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας,
με στόχο την παρακολούθηση των εξελίξεων
στον τομέα δραστηριότητάς της, την ενημέρωση της Διοικούσας Επιτροπής, την εισαγωγή
ζητημάτων και προτάσεων για λύσεις σ’ επίπεδο Περιφέρειας.
Η Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας
συγκροτήθηκε ως ακολούθως:
1.
2.
3.
4.
5.

Βάλλης Ευάγγελος (Μ.Μ.)
Γαβριηλίδης Ιωάννης (Η.Μ.)
Ελευθεριάδης Λάζαρος (Π.Μ.)
Μαρμαρινός Ευστράτιος (Η.Μ.)
Πασπαλάς Απόστολος (Χ.Μ.)

Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ Αιγαίου τού ΤΕΕ συγκρότησε τη Μόνιμη
Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα του Τμήματος στο Νομό Λέσβου ως
ακολούθως:
1.
2.
3.
4.
5.
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Βουκλαρής Γιώργος (Π.Μ.)
Μαρμαρινός Ευστράτιος (Η.Μ. & Η.Υ.)
Σαραντινού Αγγελική (Π.Μ.)
Σκοπελίτης Αργύριος (Π.Μ.)
Τσεσμελής Παράσχος (Αγρ. Τ.Μ.)
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Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών
και Οδικής Ασφάλειας
Η Διοικούσα Επιτροπή με απόφασή της προχώρησε στη
συγκρότηση και της Μόνιμης Επιτροπής Μεταφορών και
Οδικής Ασφάλειας στο Νομό Λέσβου, που όπως κι όλες
οι Μόνιμες Επιτροπές, θα μπορεί να συνεδριάζει και
να επεξεργάζεται ειδικά θέματα, σε συνεννόηση με τον
πρόεδρο ή τον υπεύθυνο από πλευράς τής Δ.Ε. ή και να
εισηγείται προς τη Δ.Ε., τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
Η Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
συγκροτήθηκε ως ακολούθως:
1.
2.
3.
4.

Βάλλης Ευάγγελος (Μ.Μ.).
Γαββές Εμμανουήλ – Στέλιος (Π.Μ.)
Κουτσοβίλη Δωροθέα (Π.Μ.)
Προβατάς Νικόλαος (Π.Μ.).

Μόνιμη Επιτροπή Νέων
Μηχανικών
Η Διοικούσα Επιτροπή του
Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ Αιγαίου
τού ΤΕΕ, συγκρότησε την επταμελή
Μόνιμη Επιτροπή Νέων Μηχανικών
στο Νομό Λέσβου, η οποία θα αποτελείται από τους:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γαββές Εμμανουήλ – Στέλιος (Π.Μ.)
Κακές Γεώργιος (Π.Μ.)
Κομνηνός Νικόλαος (Π.Μ.)
Πασπαλάς Απόστολος (Χ.Μ.)
Σεϊντάνης Μιχαήλ (Η/Υ Μ.)
Σκοπελίτης Αργύριος (Π.Μ.)
Τσουλέλλης Μιχαήλ (Π.Μ.)

Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Υδάτινων Πόρων & Χωροταξίας
Νομός Λέσβου
Με άλλη απόφαση συγκροτήθηκε απ’ τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ
Αιγαίου τού ΤΕΕ, η Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Υδάτινων Πόρων και Χωροταξίας του Τμήματος
στο Νομό Λέσβου, ως ακολούθως:
1.
2.
3.
4.
5.

Βουκλαρής Γεώργιος (Π.Μ.)
Κουρογένη Αφροδίτη (Π.Μ.)
Κουτσοβίλη Δωροθέα (Π.Μ.)
Μαλλιαρός Δημήτριος (Π.Μ.Χ.).
Πιτσιλαδής Ηρακλής (Α.Μ.)

Μόνιμη Επιτροπή
Πληροφορικής

Μόνιμη Επιτροπή Προγραμματισμού Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τη Μόνιμη Επιτροπή Πληροφορικής
του Τμήματος στο Νομό Λέσβου
συγκρότησε η Δ.Ε. τού ΤΕΕ, στο
πλαίσιο του Ν. 1486/84 άρθρο
14, που ορίζει ότι οι μόνιμες επιτροπές είναι όργανο με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα
για τα θέματα που παραπέμπονται
σ’ αυτές ή επεξεργάζονται από
μόνες του.
Η Μόνιμη Επιτροπή Πληροφορικής
συγκροτήθηκε ως ακολούθως:

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ Αιγαίου τού
ΤΕΕ συγκρότησε την εννεαμελή Μόνιμη Επιτροπή Προγραμματισμού
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του
Τμήματος.
Η Μόνιμη Επιτροπή Προγραμματισμού Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκροτήθηκε ως ακολούθως:

1. Μαρμαρινός Ευστράτιος
(Η.Μ.)
2. Σεϊντάνης Μιχαήλ Η/Υ Μ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Βαλαβάνη Ροδάνθη (Π.Μ.)
Ελευθεριάδης Λάζαρος (Π.Μ.)
Κακές Γεώργιος (Π.Μ.)
Κουτσοβίλη Δωροθέα (Π.Μ.)
Προβατάς Νικόλαος (Π.Μ.)
Σαραντινού Αγγελική (Π..Μ.)
Τσουπής Παναγιώτης (Α.Μ.)
Βαλλίνα Ιωάννα (Α.Μ.)
Χαλαυτής Ευστράτιος (Α.Μ.)
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