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Να καταγράφει τις κενές θέσεις εργασίας µετά από συστηµατική επικοινωνία µε µελετητικά γραφεία, εργολήπτες και κατασκευαστές της ευρύτερης
περιοχής Ηρακλείου – Λασιθίου.
Να πληροφορεί για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας για επιστηµονικό
προσωπικό, για νέες προκηρύξεις, διαγωνισµούς ακόµη και πανελλαδικά.
Να «υποδέχεται» και να καλωσορίζει τους νέους µηχανικούς κάθε χρόνο
µετά τις εξετάσεις που διεξάγονται από το ΤΕΕ για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος.

Στο µέλλον και µε στόχο πάντα την ενίσχυση των διόδων επικοινωνίας του
ΤΕΕ/ΤΑΚ, προβλέπεται η σύνδεση του Γραφείου (µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος) µε Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Ιδρύµατα (π.χ. Πολυτεχνείο Κρήτης,
ΤΕΙ κλπ) αλλά και Eυρωπαϊκούς φορείς που προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης,
εκπαιδευτικά προγράµµατα κλπ (π.χ. Ευρωπαϊκή ∆ικτυακή Πύλη της Νεολαίας, Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης)
Σήµερα, το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχοντας στα χέρια του τη δυνατότητα αξιοποίησης της
τεχνολογίας, έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια καθηµερινής επαφής µε τα µέλη του,
όπως είχε δεσµευτεί. Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail)
ενηµερώνει καθηµερινά όλα τα µέλη του των οποίων διαθέτει το mail τους,
σχετικά µε τις δράσεις του ΤΕΕ και των άλλων φορέων των Μηχανικών, για σηµαντικά νέα, εκδηλώσεις, ηµερίδες, ή διαγωνισµούς και γενικότερα για ζητήµατα
που άπτονται του επαγγελµατικού και επιστηµονικού ενδιαφέροντος ενός Μηχανικού.
Επιπλέον, ο ανανεωµένος δικτυακός τόπος του Τµήµατος
(www.teetak.gr) βρίσκεται σε λειτουργία και παρέχει ήδη χρήσιµες πληροφορίες για το ΤΕΕ και τη δράση του για όλους τους ενδιαφεροµένους.
Συνάδελφοι,
Έχοντας στο µυαλό µας ότι το µέλλον ανήκει στους νέους ανθρώπους βασιζόµενοι όµως στην εµπειρία και τις γνώσεις των παλαιοτέρων, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η έµπρακτη συµµετοχή όλων µας σε κάθε νέα δυναµική προσπάθεια µε στόχο την όσο το δυνατόν πιο έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση των µελών
µας αλλά και των πολιτών της Ανατολικής Κρήτης γενικότερα.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΕΛΟΥΝΤΑ

Ρ
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Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θέλοντας να διευκολύνει και να υποστηρίξει τους νέους µηχανικούς οι οποίοι µπαίνουν για πρώτη φορά στην παραγωγική διαδικασία αλλά και άνεργους µηχανικούς φιλοδοξεί να επαναδραστηριοποιήσει το Γραφείο Εργασίας αναλαµβάνοντας, εκ νέου και πιο οργανωµένα µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, το
ρόλο του ως ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στους µηχανικούς και την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριµένα στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι:



Ε

ΤΟ Υ∆ΡΟΓΟΝΟ Η
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Συνάδελφοι,



Ι

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ:
ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
(ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ
Κ. ΣΧΙΖΑΚΗ ΠΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
29

Ν

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Ε

18

Μ

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ

Ο

17

Χ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Ε

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ
(από 1.9.2007 έως
31.10.2007)
5

Α

τεύχος 74

Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πέτρος Ινιωτάκης

°È· ﬁÏË ÙËÓ ÚﬁÛÊ·ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜, ﬁˆ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂÈ˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· √Ì¿‰Â˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜, ËÌÂÚ‹ÛÈÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ¢.∂., ‰ÂÏÙ›· Ù‡Ô˘, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ ËÌÂÚ›‰ˆÓ Î.Ô.Î. ÔÈ ªË¯·ÓÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË: http://www.teetak.gr.
2

δραστηριότητες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
(από 1.9.2007 έως 31.10.2007)

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50Α/10.4.1997) «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» και µετά από συζήτηση µε
το προσωπικό και τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Tµήµατος, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ (Τακτικά και Οµότιµα), να συµπληρώσουν την παρακάτω ΑΙΤΗΣΗ-∆ΗΛΩΣΗ
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

∞π∆∏ª∞ ™∂ ∆™ª∂¢∂ °π∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏
°π∞ ∆π™ ∞™º∞§π™∆π∫∂™ ∂π™º√ƒ∂™ ∆ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡

ΑΙΤΗΣΗ-∆ΗΛΩΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ-∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1
Αρ.Μητρώου ΤΕΕ2:
Επώνυµο:

Όνοµα:

Πατρώνυµο:

Τηλ.

∆ËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹ ¤ÛÙÂÈÏÂ ÛÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ∆.™.ª.∂.¢.∂. Î. ™. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Î·È ÛÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∆·ÌÂ›Ô˘, Ô
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢.∂. ∆∂∂/∆∞∫ Î. ¶. πÓÈˆÙ¿ÎË˜, ÌÂÙ¿ ·ﬁ Û¯ÂÙÈÎ‹ ·ﬁÊ·ÛË ÙË˜ ¢.∂. ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜:

Κιν.

Ειδικότητα:
Ταχυδροµική
∆ιεύθυνση:

Τ.Κ.

10/9/2007

Ηλεκτρονική
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Ú›Â˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ – Ì¤ÏË Ì·˜ ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Û·˜ ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ.
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Επιθυµώ την ενηµέρωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ :
Επιθυµώ την παροχή των στοιχείων µου σε Τρίτους:
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Υπογραφή:
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Η φόρµα αυτή µπορεί να σταλεί
• µε φαξ στο: 2810-281128
• µε e-mail στο deteetak@tee.gr ή στο teetak@tee.gr3
• ταχυδροµικά στη διεύθυνση: «ΤΕΕ – Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, Πρεβελάκη & Γρεβενών
712 02 Ηράκλειο Κρήτης»
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Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται η ταχυδροµική διεύθυνση, το τηλέφωνο, η ηλικία, η ηµεροµηνία πτυχίου, η ηµεροµηνία άδειας άσκησης επαγγέλµατος, η γνώση ξένης γλώσσας και το Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα αποφοίτησης.
∆εν θεωρούνται προσωπικά στοιχεία ο Αριθµός Μητρώου, το ονοµατεπώνυµο και η ειδικότητα.
Μπορείτε να βρείτε τη φόρµα για να τη συµπληρώσετε στην ιστοσελίδα του Τµήµατος: www.teetak.gr
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™Àªª∂∆√Ã∏ ∆∂∂/∆∞∫ ™∆∏¡ ∞¡∞™À°∫ƒ√∆∏™∏
∆ø¡ ¶§∏°∂¡∆ø¡ ¶∂ƒπ√Ãø¡ ∞¶√ ∆π™ ¶ƒ√™º∞∆∂™
∫∞∆∞™∆ƒ√ºπ∫∂™ ¶Àƒ∫∞°π∂™
ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¤˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¤˜ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, ÙÔ
∆∂∂/∆∞∫ ¤‰ˆÛÂ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈﬁÙËÙ· ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË:

Οι κλιµατικές αλλαγές είναι µια από τις προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει τόσο η χώρα µας
όσο και ολόκληρος ο πλανήτης. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου και η εξ αυτού σταδιακή άνοδος των µέσων θερµοκρασιών στον πλανήτη αλλά κυρίως οι όλο και περισσότερο παρατηρούµενες απότοµες εξάρσεις (καύσωνες), συντελούν στη δραµατική αύξηση της πιθανότητας για ακραία καιρικά φαινόµενα και
τις συνεπακόλουθες καταστροφές όπως οι πυρκαγιές, οι πληµµύρες κ.ο.κ.
Από τις 25 Ιουνίου, που άρχισαν οι πρώτες µεγάλες πυρκαγιές σε Πάρνηθα και Πήλιο, µέχρι σήµερα
η χώρα µας ζει µια εθνική τραγωδία κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 76 συνάνθρωποι µας (10 σε
Πάρνηθα και Πήλιο και 66 σε Πελοπόννησο και Εύβοια) ενώ παράλληλα ζούµε την µεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην Νεότερη Ελληνική Ιστορία µε 2,5 εκατοµµύρια στρέµµατα δάσους να έχουν γίνει
στάχτη και χωριά ολόκληρα να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
Την καταστροφή αυτή δεν µπόρεσε να αποτρέψει η Πολιτεία µε τις σοβαρές ελλείψεις του κρατικού
µηχανισµού όµως από εδώ και πέρα η χώρα δεν έχει ανάγκη από τη στείρα κριτική για τις ελλείψεις αυτές, την ουσιαστική υποβάθµιση της
πρόληψης, την αποδιοργάνωση της
Πυροσβεστικής και την έλλειψη συντονισµού (µε κύριο επακόλουθο την
καθυστέρηση της άµεσης επέµβασης
στους τόπου όπου εκδηλώνονται φυσικές καταστροφές). Από εδώ και πέρα η χώρα έχει ανάγκη να αντλήσουµε άµεσα όλα τα απαραίτητα συµπεράσµατα από τα αίτια που οδήγησαν
στην καταστροφή ώστε ποτέ πια να
µην ξαναζήσουµε τέτοιες τραγωδίες.
Από εδώ και πέρα η χώρα έχει ανάγκη την ενεργή συµµετοχή όλων µας για την άµεση ανασυγκρότηση της καµένης γης.
Το ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης, ως επιστηµονικός φορέας, οφείλει να προσφέρει όλες τις δυνάµεις του
προκειµένου να εξειδικεύσει και να εµπλουτίσει το σχέδιο αποκατάστασης και κοινωνικής, οικονοµικής,
οικολογικής ανασυγκρότησης της χώρας. Να στηρίξει τεχνικά και να βοηθήσει ουσιαστικά τους Νοµούς
που επλήγησαν, να διασώσουµε ό,τι µπορούµε από το περιβάλλον µας, από τα µνηµεία και τα σύµβολα
του Ελληνισµού αλλά και να κινητοποιήσουµε όλες µας τις δυνάµεις για την εθνική ανασυγκρότηση και
την ενδυνάµωση της πρόληψης και της ετοιµότητας όλης της χώρας στην αντιµετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών.
Πιο συγκεκριµένα, όλες οι δράσεις µας θα πρέπει να κινηθούν σε 3 βασικούς άξονες: την άµεση αποκατάσταση του φυσικού, οικονοµικού, κοινωνικού και οικιστικού περιβάλλοντος στις πληγείσες περιοχές και τη διερεύνηση καλύτερων τρόπων πρόληψης και άµεσης καταστολής των φυσικών καταστροφών
για όλη την χώρα. Όλα τα παραπάνω µπορούν να γίνουν πράξη ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα:
1. Με τη θεσµική και ουσιαστική κατοχύρωση του δασικού οικοσυστήµατος και την αποτροπή δηµιουργίας προσδοκιών από την καταστροφή του.
2. Με τις απαραίτητες ρυθµίσεις στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο µε σκοπό την σταδιακή κατάργηση
της εκτός σχεδίου δόµησης, την άµεση κατεδάφιση αυθαίρετων και την κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων αρτιότητας.
3. Με επικουρική τεχνική και οργανωτική υποστήριξη στους ΟΤΑ που επλήγησαν.
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4. Με την συµβολή µας, ως επιστηµονικός φορέας, στην υποστήριξη των Μηχανικών και Τεχνικών
που µετά από θεοµηνίες (σεισµοί, πυρκαγιές πληµµύρες) αναλαµβάνουν το έργο της καταγραφής
και εκτίµησης των ζηµιών. Πρόσφατο παράδειγµα η σύνταξη µε πρωτοβουλία του ΤΕΕ, µέσα σε
ελάχιστο χρόνο, «Πρόχειρου Οδηγού για τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν την αποµείωση φέρουσας ικανότητας µικρών κτιρίων µετά από πυρκαγιά», από τους καθηγητές του Πολυτεχνείου Θ.Π. Τάσιο και Μ. Χρονόπουλο.
5. Με την υλοποίηση αντιπληµµυρικών έργων, αντιδιαβρωτικών και ενάντια στις κατολισθήσεις έργων βασισµένα στην προκαταρκτική εκτίµηση των κινδύνων και των αιτιών της πληµµύρας στις
πληγείσες περιοχές και την σωστή αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων.
6. Με τη βιώσιµη ανασυγκρότηση των περιοχών αυτών µε στόχο την ανάπτυξη µε σεβασµό πάντα
προς το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονοµιά κάθε τόπου αλλά και την προσπάθεια
συγκράτησης των κατοίκων στον τόπο τους και µάλιστα µε τρόπο παραγωγικό.
7. Με τη σύσταση ενός ενιαίου συντονιστικού φορέα δασοπροστασίας, σύµφωνα µε το οµόφωνο
διακοµµατικό πόρισµα της Βουλής του 1993.
8. Με την κύρωση των δασικών χαρτών που έχουν ήδη συνταχθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηµατολογίου µέσα στο 2008.
9. Τέλος µε τη σύνταξη και ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου µέσα από συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα στο συντοµότερο δυνατό χρόνο.
∆εν υπάρχει χρόνος για χάσιµο, οφείλουµε να ανταποκριθούµε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο
αποτελεσµατικά προκειµένου να βοηθήσουµε τόσο τους συνανθρώπους µας όσο και το περιβάλλον που
θα κληροδοτήσουµε στα παιδιά µας. Έχουµε ανάγκη από ανάπτυξη που θα «καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».
Μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, απαιτείται συνεργασία και εναρµόνιση των δράσεων σε όλα τα
επίπεδα, κεντρικό, περιφερειακό, νοµαρχιακό και τοπικό. Γι’ αυτό το λόγο καλούµε όλους τους συναδέλφους να προσφέρουν εθελοντικά τις γνώσεις και την εµπειρία τους αυτήν την περίοδο (αλλά και να λάβουν πληροφορίες):
Α) Από το κεντρικό ΤΕΕ: 210-3291521, 3291522 είτε µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
grpoleodom@central.tee.gr και τηλεοµοιότυπο: 210-3245935. Επίσης
Β) Στο ΤΕΕ/ΤΑΚ (για εθελοντική υπηρεσία ή προσφορά) στα τηλέφωνα 2810-301442, 342520, 284431,
286854.
Επειδή η πυρκαγιά θέλει ειδική αντιµετώπιση πολύ σηµαντική είναι η συνεισφορά του ΤΕΕ Ελλάδος
µε τη σύσταση για τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου για τις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Περιβαλλοντικές
Καταστροφές όπου µε τη συνεργασία πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων από όλη τη χώρα θα συντάσσει προγράµµατα, θα αξιολογεί και θα δηµοσιεύει στο τέλος κάθε χρονιάς τα αποτελέσµατα σχετικά µε την υλοποίηση όλων των απαραίτητων χρηµατοδοτούµενων από το κράτος και την ΕΕ έργων.
Εδώ κρίνεται ιδιαίτερα εποικοδοµητική η ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών µε άλλες χώρες
µε στόχο την υιοθέτηση δράσεων που έχουν ήδη δοκιµαστεί και αποδειχτεί αποτελεσµατικές στην πρόληψη, την καταστολή και την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές. Για παράδειγµα, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ έχουν καταγράψει όλες τις προηγούµενες φωτιές, από το 1985 έως σήµερα. Υπάρχουν σε
εξειδικευµένα προγράµµατα ανά πάσα στιγµή δεδοµένα, όπως οι άνεµοι που φυσούν, µετεωρολογικά και
κλιµατικά στοιχεία, τα είδη των φυτών που έχουν φυτρώσει, η ηλικία τους, οι εκτάσεις που έχουν ξανακαεί, και ο χρόνος που συνέβη αυτό. Έχοντας διαθέσιµα όλα τα στοιχεία µπορούν να αντιµετωπίσουν
τις φλόγες κάθε φορά µε τον τρόπο που χρειάζεται. Η σύγκριση µε την Ελλάδα είναι καταλυτική.
Υπενθυµίζουµε τέλος ότι στην κατάσταση αυτή θα µπορούσαν να ήταν και οι Νοµοί της Κρήτης αλλά και ότι το περιβάλλον είναι ένα και µοναδικό. Είναι η κοινή κληρονοµιά των παιδιών µας και γι’ αυτό
οφείλουµε να την προστατέψουµε.
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¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ °π∞ ∆∏ ª∂πø™∏ ∆ø¡ ∑∏ªπø¡
∞¶√ ∆π™ ºÀ™π∫∂™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∂™
MÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎﬁÛÌÈ· ∏Ì¤Ú· ÁÈ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ·ﬁ ÙÈ˜ Ê˘ÛÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜, ÙÔ ∆∂∂/∆∞∫ ¤‰ˆÛÂ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈﬁÙËÙ· ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË:

10/9/2007
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα ήθελε να επισηµάνει ότι η κλιµατική αλλαγή αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον πλανήτη µε οδυνηρές συνέπειες στο περιβάλλον, την κοινωνία, και την οικονοµία. Μια πραγµατικότητα για
την οποία όλοι ευθυνόµαστε. Τα ακραία καιρικά φαινόµενα όπως πληµµύρες, καύσωνες, τυφώνες, η αύξηση της θερµοκρασίας (που οδηγεί σε πυρκαγιές) και της εκποµπής αερίων διοξειδίου του άνθρακα έχουν κάνει την εµφάνιση τους σε ολόκληρο τον κόσµο µε πολύ έντονο τρόπο κυρίως τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας πολλές καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες πίσω τους.
Από το 2004 µέχρι το 2006 ο αριθµός των φυσικών καταστροφών αυξήθηκε από 200 (κατά µέσο όρο) στις 400 ετησίως. Το φετινό καλοκαίρι καταστράφηκαν 500.000 εκτάρια στην Ευρώπη (µε τις µεγαλύτερες καταστροφές στην Ελλάδα), ενώ σε ό,τι αφορά άµεσα την Κρήτη, ως µια σεισµογενή περιοχή, οι
σεισµοί είναι υπαίτιοι για το µεγαλύτερο αριθµό θανάτων σε µεγάλη απόσταση από άλλες φυσικές καταστροφές µε µέσο ετήσιο όρο θανάτων εξαιτίας αυτών
σε 20000. Μάλιστα, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία
η Ελλάδα, από άποψη σεισµικότητας, κατέχει την
πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη καθώς και
την έκτη θέση σε παγκόσµιο επίπεδο. Το ερώτηµα που
τίθεται είναι ένα: « Τι κάνουµε για να αντιµετωπίσουµε τέτοια φαινόµενα, τι κάνουµε εµείς οι ίδιοι ως πολίτες, τι κάνει η Πολιτεία».
Στην Ελλάδα η πρόσφατη τραγωδία που ζήσαµε από τις µεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού απέδειξε ότι η πολιτική πρόληψης είναι ανύπαρκτη αλλά και σοβαρές είναι ελλείψεις και στην αντιµετώπιση των
έκτακτων καταστάσεων και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές. Η χώρα µας όπως και πολλές άλλες χώρες δείχνουν να µην είναι έτοιµες να ασχοληθούν επαρκώς µε τις µεγάλες φυσικές καταστροφές. Ο ΟΗΕ διαπιστώνει ότι µόλις τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει οι κυβερνήσεις αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών να συνειδητοποιούν την άµεση σχέση της φυσικής καταστροφής µε τον
ανθρώπινο παράγοντα και τις οικονοµικές συνθήκες.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ ως αναπόσπαστο κοµµάτι της υποχρέωσης απέναντι στην ελληνική κοινωνία για τεχνικήεπιστηµονική παρέµβαση υπογραµµίζει την ανάγκη για:
 Χάραξη οποιασδήποτε πολιτικής λαµβάνοντας υπόψη την κλιµατική αλλαγή και τις επιπτώσεις της
 Άµεση και αποτελεσµατική αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος των πληγέντων περιοχών
 Προγράµµατα στέγασης των κατοίκων σε βιώσιµες συνθήκες και όχι σε πρόχειρα καταλύµατα µε τα
κατάλληλα υλικά και τρόπους κατασκευής
 Βιώσιµη ανασυγκρότηση των περιοχών αυτών µε στόχο την ανάπτυξη µε σεβασµό πάντα προς το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονοµιά κάθε τόπου αλλά και την προσπάθεια συγκράτησης
των κατοίκων στον τόπο τους και µάλιστα µε τρόπο παραγωγικό.
 Ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών µεταξύ των κρατών της ΕΕ µε σκοπό την υιοθέτηση επιτυχηµένων µεθόδων που απεδείχθησαν αποτελεσµατικές σε παρόµοιες καταστάσεις σε κάποια άλλη χώρα

 Συνεργασία σε όλα τα επίπεδα: τοπικό- περιφερειακό- εθνικό -ευρωπαϊκό
 Ενηµέρωση και πληροφόρηση της κοινωνίας µε στόχο την αλλαγή της καθηµερινής συµπεριφοράς και
την υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής φιλικού προς το περιβάλλον.(σεµινάρια, εκπαιδευτικά προγράµµατα εντός του σχολείου κλπ)
Το ΤΕΕ έχει ήδη προτείνει τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου για τις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Περιβαλλοντικές Καταστροφές µε στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη προειδοποίηση για φαινόµενα που θα
ακολουθήσουν. Με τη συνεργασία Πανεπιστηµίων, Επιµελητηρίων, Ερευνητικών Κέντρων από όλη την
χώρα, το Παρατηρητήριο θα συντάσσει προγράµµατα, θα αξιολογεί και θα δηµοσιεύει στο τέλος κάθε
χρονιάς τα αποτελέσµατα σχετικά µε την υλοποίηση όλων των απαραίτητων χρηµατοδοτούµενων από το
κράτος και την ΕΕ έργων.
Υπενθυµίζουµε τέλος ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει ήδη εκπονήσει εργασίες µε θέµα την «Αντιµετώπιση των
συνεπειών ενός σεισµού» σε πόλεις της Κρήτης, µέσω Οµάδων Μηχανικών – µελών του ενώ παράλληλα
έχει κάνει και πληθώρα άλλων παρεµβάσεων και δράσεων για την προστασία από τους σεισµούς, όπως
ηµερίδες, σεµινάρια σε Μηχανικούς αλλά και σε εργατοτεχνίτες, συνεντεύξεις τύπου, ακόµα και αποστολή Πολιτικών Μηχανικών – µελών του σε πληγείσες περιοχές ώστε να συνδράµουν στο έργο της αποτύπωσης και καταγραφής των πληγέντων κτιρίων.

∂ÀÃ∞ƒπ™∆∏ƒπ√ ™∆√ ™À¡∂ƒ°∞∆∏ ∆√À «∆∞À»
∫ø™∆∞ ∆™∞°∫∞ƒ∞∫∏
™ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ¶ÔÏÈÙÈÎﬁ ªË¯·ÓÈÎﬁ ∫ÒÛÙ· ∆Û·ÁÎ·Ú¿ÎË, ÏﬁÁˆ ·Ô¯ÒÚËÛË˜ ÙÔ˘ ·ﬁ ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰·, Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢.∂. ∆∂∂/∆∞∫ Î. ¶. πÓÈˆÙ¿ÎË˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ·
ÂÈÛÙÔÏ‹:

5/10/2007
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™Àªª∂∆√Ã∏ ∆∂∂/∆∞∫ ™∆∏¡ ∏ª∂ƒπ¢∞ ª∂ £∂ª∞:
«π¢ƒÀ™∏ ∆ª∏ª∞∆√™ ¶√§π∆π∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
™∆√ ¶√§À∆∂Ã¡∂π√ ∫ƒ∏∆∏™»
∏ÌÂÚ›‰· ÌÂ ı¤Ì· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ
ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ ÙÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹ÙË˜
ÛÙ· Ã·ÓÈ¿, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∂ÚﬁÎÂÈÙÔ
ÁÈ· ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂ ·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ, Â› ÙË˜ Ô˘Û›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ
·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îﬁ Â›Â‰Ô. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÚÔÛÎÏ‹ıËÎÂ Î·È ¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢.∂. ∆∂∂/∆∞∫ Î. ¶. πÓÈˆÙ¿ÎË˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜:

ÛË ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË
ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡
Î·È ÌÔÚÊˆÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.
∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ù· π‰Ú‡Ì·Ù· ·ÓÒÙ·ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, Ù·
ÔÔ›· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îﬁ ·˘Ùﬁ Û‡ÛÙËÌ·, Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·Ú¯¤˜ ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ı· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·ﬁ‰ÔÛ‹ ÙÔ˘.
¢Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ﬁÙÈ Ë ∫Ú‹ÙË, ·ÔÙÂÏÂ› Ì›· ·ﬁ ÙÈ˜ Ï¤ÔÓ
‰˘Ó·ÌÈÎ¿ ·Ó·Ù˘ÛÛﬁÌÂÓÂ˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙﬁÛÔ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔÌ¤·, ﬁÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙË˜ ÌÂÙ·Ô›ËÛË˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ ∆Â¯ÓÈÎﬁ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ˆ˜ Ô Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ºÔÚ¤·˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÂ›
ÙÔ˘˜ ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘˜ ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È £ÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓÔ˜ ∆Â¯ÓÈÎﬁ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ¶ÔÏÈÙÂ›·˜, Û˘Ó·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡ÓË˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÂ› ÁÈ· ÙËÓ
¿ÌÂÛË ÚÔÒıËÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÌÂ
ÛÙﬁ¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘
ÙﬁÔ˘.
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùﬁ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÛÙ·ıÒ Ï›ÁÔ ÛÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ÚﬁÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜, Ô˘ Â˘Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ.
Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÌÂÙ¿ ÙÔ 2007 ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂıÂ› ÛÂ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ ¢ã ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈÍË˜ (∫¶™) Ô˘
ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È ∂ıÓÈÎﬁ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎﬁ ¶Ï·›ÛÈÔ
∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞).
∆Ô Ó¤Ô ÏÔÈﬁÓ, Ï·›ÛÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ‰È¤ÂÙ·È ·ﬁ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙÂ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÔ˘ °’
∫¶™ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎﬁÌ· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÂ› ·ÊÔ‡ Ë
‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘
∂™¶∞ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÂÍ¤ÏÈÍË.
∞ÈÛÈÔ‰ÔÍÒ ﬁÌˆ˜ ﬁÙÈ ÙÂÏÈÎ¿ ı· ˆÚÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÌÂÏ¤ÙÂ˜
Î·È ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË – ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ
˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜.
∫·È Â‰Ò ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ÚﬁÏÔ˜ Ô˘
‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ô ¶ÔÏÈÙÈÎﬁ˜ ªË¯·ÓÈÎﬁ˜, ·ÊÔ‡ ˘Ô‰ÔÌ¤˜
¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡, ÈÛÙÂ‡ˆ ﬁÙÈ
Î·È ÛÂÈ˜ Û˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ ﬁÙÈ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È.
∂›Ó·È ÁÂÁÔÓﬁ˜ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ﬁÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë
ÂÈ‰ÈÎﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ·Ï·ÈﬁÙÂÚË Î·È ÌÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁ-

∫‡ÚÈÂ ¶Ú‡Ù·ÓË, ·Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, Î˘Ú›Â˜ Î·È
Î‡ÚÈÔÈ, ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ‰¤¯ÙËÎ· ÙËÓ ÚﬁÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, Î·ıËÁËÙ‹ Î. ™Ù·˘ÚÔ˘Ï¿ÎË, Ó· ¯·ÈÚÂÙ‹Ûˆ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙﬁ¯Ô ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·ﬁ„ÂˆÓ
Î·È ÂÈ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚﬁÙ·ÛË ÁÈ·
ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÓﬁ˜ Ó¤Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜, ·˘Ùﬁ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ.
™Â ¤Ó· ›‰Ú˘Ì· Ô˘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜ Î·È ÂÈ‰ﬁÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÂÚ›ÔÙË
ı¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ‰ÈﬁÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ
ﬁÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È
ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÓﬁ˜ Ó¤Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÒÙ·ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·.
™ÙËÓ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· Ô˘ ·ÔÎÙ¿ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ
ÛÂ ·ÁÎﬁÛÌÈÔ Â›Â‰Ô.
∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ﬁÌˆ˜ ÙË Û˘ÓÂ¯‹
ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË Ó¤ˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙÂÏÂ¯È·ÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. √ ÛÙﬁ¯Ô˜ ·˘Ùﬁ˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÒÙ·ÙË˜
ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜:
 Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÌÂÙ·‚·ÏÏﬁÌÂÓÂ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙË˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜,
 Ô˘ ı· ÎÈÓËÙÔÔÈÂ› ÙÈ˜ ÙÔÈÎ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜,
 ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÈÛﬁÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜, ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆ-
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ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È Ô Î. ºÔ‡ÚÎ·˜, Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢.∂. ÙÔ˘ ∆∂∂
Î·È ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¶·È‰Â›·˜.
ŸÏÔÈ Ù¿¯ıËÎ·Ó ˘¤Ú ÙË˜ È‰Ú‡ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘
ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹ÙË˜ ÂÊﬁÛÔÓ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ﬁÏÂ˜ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ (ÚÔÛˆÈÎﬁ, ˘Ô‰ÔÌ¤˜ ÎÏ) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÓÙ· ÂÓﬁ˜ ÂÓÈ·›Ô˘
ÂıÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÂÚ› È‰Ú‡ÛÂˆ˜ Ó¤ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ
∞ÓÒÙ·ÙË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜.
£ÂÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘
ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. Ã·Ù˙Ë‰¿ÎË ÂÓÒ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÌÂ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜: Ô Î.
∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞.¶.£., Ô Î. ∫·Ú·Ì›ÓË˜, ¶Ú‡Ù·ÓË˜ Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¢.¶.£., Ô Î.
¶ÂÚ‰ÈÎ¿ÚË˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶·Ó/ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô Î. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘,
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¶·Ó/ÌÈÔ˘ ∫‡ÚÔ˘. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÙÔ Ó¤Ô ∆Ì‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹ÙË˜ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¿ ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¿
Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯ﬁÓÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·ÊÔ‡ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ Î·ÈÓÔÙﬁÌˆÓ
ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ó¤Â˜ È‰¤Â˜ Ô˘
ı· «·Ó·˙ˆÔÁÔÓ‹ÛÔ˘Ó» ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Û‡ÛÙËÌ·.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Î·È ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó, ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ ﬁÙÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚﬁ, ÔÈ ﬁÚÔÈ ı·
Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ‹ È‰Ú‡Ì·Ù· Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ı· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ËÁ¤˜ ÂÎÙﬁ˜ ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜ (ﬁˆ˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜
∫Ú‹ÙË˜) Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚﬁıÂÛË Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó
ÔÈ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê¤˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ Ë ·ÓÂÍ¤ÏÂÁÎÙË ÚÔ‹ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·ﬁ ÙÔ Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· Úﬁ‚ÏËÌ·
ÁÈ· Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÌ‹Ì·Ù·.
∆¤ÏÔ˜, ÙËÓ ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÎÏ·ÛÛÈÎ¤˜ Û¯ÔÏ¤˜
(∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ªË¯·ÓÔÏﬁÁˆÓ) Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÂ ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó ÂÍ¤¯ÔÓÙÂ˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ: Ô Î. ™·Óﬁ˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘
¶·Ó/ÌÈÔ˘ Rice ÙˆÓ ∏.¶.∞. Î·È Ë Î. ªÂÛÎÔ‡ÚË, ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ Aachen ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·. °È·
ÙÔ ÏﬁÁÔ ·˘Ùﬁ Î·È Û‡ÌÊˆÓ· ¿ÓÙ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜,
ÙÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹ÙË˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÌﬁÓÔ Ó¤Â˜ ÂÈ‰ÈÎﬁÙËÙÂ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜
¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ô˘ ı· ‰¤ÛÂÈ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÂÈ‰ÈÎﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ÂÎÂ› ÌÂ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÂÈ‰ÈÎﬁÙËÙ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡.

ÌÂÓÔ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎﬁÙËÙ· ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ™¯ÔÏ¤˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, Ô
¶ÔÏÈÙÈÎﬁ˜ ªË¯·ÓÈÎﬁ˜ Û‹ÌÂÚ· Ù·˘ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ﬁ ÔÏÏÔ‡˜, ÌÂ ÙÔÓ ﬁÚÔ «ªË¯·ÓÈÎﬁ˜».
∫·ÎÒ˜ ‚¤‚·È· Î·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÌÔ˘, ﬁÌˆ˜ ·˘Ùﬁ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÙÔÌ¤ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ªË¯·ÓÈÎÔ› ÛÙË ¯ÒÚ·
Ì·˜.
∫·È Â‰Ò ÌÔ˘ ‰›‰ÂÙ·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ó· Û·˜ ·Ó·Ê¤Úˆ ﬁÙÈ ÙÔ
ı¤Ì· ÙÔ˘ Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ ‰È·ÊﬁÚˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·ﬁ Ù· ÛÔ‚·ÚﬁÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· - ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Î·ÏÂ›Ù·È
Ó· ÂÈÏ‡ÛÂÈ ÙÔ ∆Â¯ÓÈÎﬁ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ﬁÌˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ
ı· ÂÂÎÙ·ıÒ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùﬁ.
¢Ú¿ÙÙÔÌ·È ‚¤‚·È· ÙË˜ Â˘Î·ÈÚ›·˜ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ﬁÙÈ ÙÔ
∆∂∂ Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· ÛÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ
˘ÔÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ‰˘Ó·ÌÈÎﬁ, Ô˘ ÌÂ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó·
Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¿ÚÙÈˆÓ Î·È
Ï‹ÚˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ.
√È ¿ÚÙÈÂ˜ Î·È Ï‹ÚÂÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ı· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÌÂ ÙË
ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈÔÙÈÎ¿ ¤ÚÁ·, ˘ﬁ ¤Ó· ﬁÌˆ˜ ﬁÚÔ: Ë Â›‚ÏÂ„Ë
ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÓ‹ Î·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ﬁ ¿ÙÔÌ· Â·ÚÎÒ˜ Î·Ù·ÚÙÈÛÌ¤Ó·, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ› Î·È Â·ÚÎ‹ ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÌÂ ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ∆Â¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÂÈ‚Ï¤Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ.
∆Ô ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹ÙË˜ ÌÔÚÂ› Î·È ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÂ› ÛÙËÓ
ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¡· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÎﬁÌË ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹
ÎÔÈÙ›‰· ÁÓÒÛË˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜ Ô˘ Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·ÈÓÔÙﬁÌÔ˘ ÁÓÒÛË˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ
ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ˘ﬁÏÔÈÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ∂∂ ·ÏÏ¿ Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ Ì·˜.
∫‡ÚÈÔÈ, Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ ÛÂ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¯·ıÂ›. ŸÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ Û˘ÓÂÈ‰ËÙ¿ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜, ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È Ó¤Â˜ Ô˘ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ
¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔÓ ÙﬁÔ, Î·È Ó·
·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È
ı· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∫Ú‹ÙË.
∆ËÓ ËÌÂÚ›‰· Â›ÛË˜ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó: Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
∆∂∂/∆¢∫ Î. ¶ÈÙ·ÚÈ‰¿ÎË˜, Ë Î. ªÔÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∂ª¶ Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ¶Ï·ÙÊﬁÚÌ·˜
ÁÈ· ÙËÓ ŒÚÂ˘Ó· Î·È ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·-
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ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂)
ÛÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹. ∞Ó·Ê¤ÚıËÎÂ
ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ﬁˆ˜ Â›ÛË˜ ÛÙËÓ Û˘Ó‰ÂÛÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ¿‰ÂÈÂ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰˘Ó·Ù¿
ÛËÌÂ›· ÙÔ˘˜ Ù· ÔÔ›·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹ Â›Ó·È: ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë
Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ∞¶∂ Î·È Ë ‰È·ÚÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ & ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∫ÏÂ›ÓÔÓÙ·˜, Ô Î. ∫·Ú·È‰¿ÎË˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
˘„ËÏﬁ ·Ú¯ÈÎﬁ ÎﬁÛÙÔ˜ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜, ÛÙËÓ Û¯ÂÙÈÎ¿
¯·ÌËÏ‹ ÂÓÂÚÁÂÈ·Î‹ ·ﬁ‰ÔÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·Û·Ê¤˜ ıÂÛÌÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ‰˘Û¯ÂÚ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó «·ÂÈÏ‹» ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.

∆πª∏∆π∫∏ ¢π∞∫ƒπ™∏ ™∆√ ™À¡∞¢∂§º√ ∞. ∞°°∂§∞∫∏
√ ¢Ú. ∞Ó‰Ú¤·˜ ¡.∞ÁÁÂÏ¿ÎË˜, ¶ÔÏÈÙÈÎﬁ˜ ªË¯·ÓÈÎﬁ˜
Î·È °ÂˆﬁÓÔ˜, Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
∆∂∂, ÂÍÂÏ¤ÁË ÚﬁÛÊ·Ù·
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EUREAU
(∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË ÙˆÓ
∂ıÓÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ¡ÂÚÔ‡) Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÂ› ÙÔÓ
ÙÔÌ¤· ‡‰ÚÂ˘ÛË˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
ÛÙ· ∂˘Úˆ·˚Î¿ Fora. ∏ EUREAU È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1975
Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ Ì¤ÏË ÙÈ˜ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ∂ÓÒÛÂÈ˜ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‡‰ÚÂ˘ÛË˜-·Ô¯¤ÙÂ˘ÛË˜ ÛÂ ﬁÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË
Ì¤ÏË ÙË˜ ∂∂ Î·È ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ 30 ¯ÒÚÂ˜. ™’ ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ŒÓˆÛË ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ⁄‰ÚÂ˘ÛË˜-∞Ô¯¤ÙÂ˘ÛË˜
(∂¢∂À∞). ∏ EUREAU ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÂ Â›Â‰Ô
∂∂. ∏ ∂¢∂À∞ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ EUREAU ÌÂ
ÛÙÂÏ¤¯Ë ÙË˜ Î·È ÛÙÂÏ¤¯Ë ÙˆÓ ¢∂À∞ ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙË˜ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ·ÍÈﬁÈÛÙ· ÛÙÔÈ¯Â›·
ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· ‡‰ÚÂ˘ÛË˜
Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜
Ì·˜. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞ÁÁÂÏ¿ÎË˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏËÊıÂ› ·ﬁ ÙËÓ
∂¢∂À∞ ˆ˜ ∆Â¯ÓÈÎﬁ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ˆ˜ ÂÎÚﬁÛˆﬁ˜
ÙË˜ ÛÂ Û¯ÂÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙË˜
¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÂ ÙËÓ ∂∂ Î·È ˘‹ÚÍÂ Ì¤ÏÔ˜ . ∂›ÛË˜, ˘‹ÚÍÂ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ, Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ¢.™. ÙË˜

¢ËÌÔÙÈÎ‹˜ ∂È¯Â›ÚËÛË˜ ⁄‰ÚÂ˘ÛË˜ ∞Ô¯¤ÙÂ˘ÛË˜
∏Ú·ÎÏÂ›Ô˘ Î·È ÙË˜ ∂¢∂À∞.
∂ÈÏ¤ÔÓ, ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛıÂ› ˆ˜ ÎÚÈÙ‹˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ∂∂ ( DG RES) Û˘ÓÂ¯Ò˜ ·ﬁ ÙÔ 1991 ¤ˆ˜
Û‹ÌÂÚ· Î·È Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙËÓ °ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·
ŒÚÂ˘Ó·˜ Î·È ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Arab
Water World (AWW).∆Ô 1995 ÂÎÏ¤¯ÙËÎÂ ∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ IWA ( ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·
¡ÂÚÔ‡) ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·Î‡ÎÏˆÛË Î·È ∂·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡ÂÚÔ‡ Î·È ·ﬁ ÙﬁÙÂ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ·ﬁ ÙÔ 1996 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛıÂ› ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓÒÌÔÓ·˜ ÙÔ˘ FAO, ÛÂ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ·Ó¿ÎÙËÛË˜ Î·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ (ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜
·ÔÛÙÔÏ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı‹Î·Ó ÛÙË ÀÂÌ¤ÓË, ∞›Á˘ÙÔ, ¶ÂÚÛ›·, ™˘Ú›· Î·È ª¿ÏÙ·). ∞ﬁ ÙÔ 2000 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ EUREAU
ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿ÎÙËÛË Î·È ∂·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
∂ÎÚÔÒÓ ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÀÁÚÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÂÓÒ ·ﬁ ÙÔ 2006 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ IWA ÁÈ· ÙÈ˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ˘‰·ÙÈÎÒÓ ﬁÚˆÓ ÛÂ
·Ú¯·›Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜.
∆¤ÏÔ˜, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞ÁÁÂÏ¿ÎË˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ 10 ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ·ﬁ 100 ¿ÚıÚ·
ÙÔ˘ ÛÂ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ıÂ› ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù‡Ô Î·È ¿ÏÏ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ¤ÓÙ˘·.
∂›ÛË˜, ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ·ﬁ 30 ÌÔÓÔÁÚ·Ê›Â˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ› Î·È ‰È·ÓÂÌËıÂ› ·ﬁ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ À.
°ÂˆÚÁ›·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.

∏ª∂ƒπ¢∞ ™∆∞ ¶§∞π™π∞ ∆∏™ 2∏™ ∂∫£∂™∏™ «√π∫√¢√ªø 2007»
∫∞π ∆∏™ 6∏™ ∂∫£∂™∏™ «æÀ•∏-£∂ƒª∞¡™∏-∂¡∂ƒ°∂π∞»
¢.∂.∫. ∫Ú‹ÙË˜, 27/10/2007

Ì·›ÓÔ˘Ó: ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙÔ ¯ÚﬁÓÔ Î·È ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÚÁÔÓÔÌ›· Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·.

∆Ô ∆∂∂/∆∞∫ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ ∞§º∞
∂∫£∂™π∞∫∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ ËÌÂÚ›‰· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27
√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∂ÎıÂÛÈ·Îﬁ ∫¤ÓÙÚÔ ∫Ú‹ÙË˜ ,
ﬁÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ¿Óˆ ·ﬁ 300 ªË¯·ÓÈÎÔ›.
∆ËÓ ËÌÂÚ›‰· ¯·ÈÚ¤ÙÈÛÂ Ô ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆∂∂/∆∞∫ Î.
¶¤ÙÚÔ˜ πÓÈˆÙ¿ÎË˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ ÂÎı¤ÛÂÈ˜
Û·Ó ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â˘Î·ÈÚ›· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Î·È ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÙﬁÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ﬁÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜, ·ÊÔ‡ Ë Ú·Á‰·›· ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË
ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ Ô˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·È ·ﬁ ·˘Ù¤˜, ··ÈÙÔ‡Ó
Û˘ÓÂ¯‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ·˘Ù¤˜. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ó¤ÊÂÚÂ «Ù· Ó¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿ ˘ÏÈÎ¿ ÛË-

√È ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ ÌÂ
ÛÙﬁ¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô Î. π. ∫·Û·¿ÎË˜, ÃËÌÈÎﬁ˜ ªË¯·ÓÈÎﬁ˜, (ÂÈÛ‹ÁËÛË ÌÂ ı¤Ì·: «¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞
ª√¡ø™∂ø¡ & ∆ƒ√¶√π ∞¶√∫∞∆∞™∆∞™∏™) ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÔÓÒÛÂˆÓ (˘ÁÚÔÌﬁÓˆÛË, ıÂÚÌÔÌﬁÓˆÛË, Ë¯ÔÌﬁÓˆÛË) ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ
ÙÚﬁˆÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ Ë ÌﬁÓˆÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏ‡ ÛÔ‚·Ú‹ ÂÚÁ·Û›· Ë ÔÔ›· ··È-
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ÙÂ› ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ: ÛˆÛÙ‹ ÌÂÏ¤ÙË, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹˜ Î·È Û˘ÓÂ¯‹ ÚÔÛÙ·Û›·.
√ Î. µ. °ÚËÁÔÚ¿ÎË˜, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎﬁ˜, (ÂÈÛ‹ÁËÛË ÌÂ ı¤Ì·: «µπ√∫§πª∞∆π∫∏ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏») ¤Î·ÓÂ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡
Î·È ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÛÈÙÈÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎ‹˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÎÙÈÚ›ˆÓ ·ﬁ
¿ÏÏÂ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜. ∞Ó·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ıÂÚÌﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ÙÔ˘˜
Î·ÓﬁÓÂ˜ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ÙÈ˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ‚·ÛÈ˙ﬁÌÂÓË
ÛÙËÓ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜.

Το πάνελ µε το Προεδρείο και τους οµιλητές. ∆ιακρίνονται από αριστερά ο κ. Κτενιαδάκης, ο κ. Γρηγοράκης, ο κ. Ινιωτάκης, ο κ. Κασαπάκης, ο κ. Καραπιδάκης και ο κ. Καραµπίκας

√ Î. ª. ∫ÙÂÓÈ·‰¿ÎË˜, ªË¯/ÁÔ˜ - ∏Ï/ÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎﬁ˜, (ÂÈÛ‹ÁËÛË ÌÂ ı¤Ì·: «∂¶∂ªµ∞™∂π™ ∂•√π∫√¡√ª∏™∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ™∂ Àºπ™∆∞ª∂¡∞ ∫∆πƒπ∞») ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÙÚﬁÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚÂ›
Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÂ› ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÎÙ›ÚÈ· ·Ó·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÛÎÔÈÌﬁÙËÙ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ, ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÚÈÓ ·ﬁ ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ
·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂ÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îﬁ Î¤Ï˘ÊÔ˜, ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ
¯ÒÚˆÓ, ÙÔ ˙ÂÛÙﬁ ÓÂÚﬁ ¯Ú‹ÛË˜, ÙÔÓ ·ÂÚÈÛÌﬁ-ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌﬁ, ÙÔÓ ÊˆÙÈÛÌﬁ Î·È ÙÈ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Î·È Û˘ÛÎÂ˘¤˜.

Κατάµεστη η αίθουσα

∆Ô ∆∂∂/∆∞∫ ı¤ÏÂÈ Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ Î·È ·ﬁ ÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ﬁÏÔ˘˜ ﬁÛÔ˘˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ËÌÂÚ›‰·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È
ÙËÓ ∞-∂ÎıÂÛÈ·Î‹ Î·È ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙË˜ Î. ∞. ∫·Ú·Ì›Î· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ‡ Î·Ï‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜
ÙÔ ∆∂∂/∆∞∫ Â›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ (Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› ﬁÙÈ ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ∆∂∂/∆∞∫ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ «∞ – ∂ÎıÂÛÈ·Î‹», ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ËÌÂÚ›‰·). π‰È·›ÙÂÚ· Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢.∂. ÙÔ˘
∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ Î. ∑. ∞ÛÛ·ÚÈˆÙ¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ËÌÂÚ›‰·˜ ÛÂ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô.

∆¤ÏÔ˜, Ô ‰Ú. ∂. ∫·Ú·È‰¿ÎË˜, Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜
∆∂π ∫Ú‹ÙË˜, (ÂÈÛ‹ÁËÛË ÌÂ ı¤Ì·: «ºø∆√µ√§∆∞π∫∞
™À™∆∏ª∞∆∞ ªπ∫ƒ∏™ ∫§πª∞∫∞™») ¤Î·ÓÂ ÏﬁÁÔ
ÁÈ· Ù· ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Î¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÈÎÚ‹˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ Ë
ÔÔ›· Â›Ó·È Ì›· ·ﬁ ÙÈ˜ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘ÛÛﬁÌÂÓÂ˜
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∂∫∆√™ ∂¢ƒ∞™ ∞¶√∑∏ªπø™∏ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ª∂ ™Àªµ∞™∏
√ƒπ™ª∂¡√À Ãƒ√¡√À ∆∏™ ∂.À.¢.∂. – ⁄¢ƒ∂À™∏
∏ƒ∞∫§∂π√À ∞°. ¡π∫√§∞√À
∆ËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹ ¤ÛÙÂÈÏÂ ÛÙÔ °. °. ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ À.¶∂.Ãø.¢.∂. Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢.∂. ∆∂∂/∆∞∫
Î. ¶. πÓÈˆÙ¿ÎË˜ ÌÂÙ¿ Î·È ·ﬁ Û¯ÂÙÈÎ‹ ·ﬁÊ·ÛË ÙË˜ ¢.∂. ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜:

30/10/2007

∫‡ÚÈÂ °ÂÓÈÎ¤, ﬁˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÛÙÔ º∂∫ µ’/753/3-9-2007 ‰ËÌÔÛÈÂ‡ıËÎ·Ó ‰‡Ô ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È À¶∂Ãø¢∂ Ô˘ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÎÙﬁ˜ ¤‰Ú·˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ∆∂π, ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·È ÌÂ Û‡Ì‚·ÛË ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
¢ËÌﬁÛÈÔ Î·È ÛÙ· ¡.¶.¢.¢. Î·È «Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÁÎ·ÈÚÔ Î·È ÛˆÛÙﬁ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Î·È ·Ó¿ıÂÛË, Î·È ÙË ÂÌÚﬁıÂÛÌË Î·È ¤ÓÙÂ¯ÓË Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎ·ÈÚË
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
·ÔÚÚﬁÊËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ».
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ªÂ ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌﬁ˙ÂÙ·È Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÂÎÙﬁ˜ ¤‰Ú·˜ Ô˘ Â›¯Â Î·ıÔÚÈÛıÂ› ÌÂ ÙÔ ¡. 2685/18-2.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
1999/ÙÂ‡¯Ô˜ º∂∫ ∞35) Î·È Â›¯Â ÌÂ›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÁÈ· 8 ¯ÚﬁÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· (ÛÙ· 9,78 Â˘ÚÒ ·Ó¿ ËÌ¤Ú· ÁÈ· ÂÈ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ÛÙÚÔÊ‹ ·˘ıËÌÂÚﬁÓ).
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
∏ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÌﬁÓÔ ÙÔ˘˜ ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ·.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ∞∂π Î·È ∆∂π Ô˘ Â›Ó·È ÌﬁÓÈÌÔÈ ‹ ÌÂ Û‡Ì‚·ÛË ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
™ÙËÓ ∂À¢∂ "⁄‰ÚÂ˘ÛË ∏Ú·ÎÏÂ›Ô˘ – ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ·ﬁ ÙÔ ºÚ¿ÁÌ· ∞ÔÛÂÏ¤ÌË", ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔÓ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹,
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ô˘ Â›Ó·È ÌﬁÓÈÌÔ˜ ªË¯·ÓÈÎﬁ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È 11 ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰È·ÊﬁÚˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂ Û‡Ì‚·ÛË
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ 5 ¢ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯ÔÈ ªË¯·ÓÈÎÔ›, 2 Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ªË¯·ÓÈÎÔ› ·ﬁÊÔÈÙÔÈ ∆∂π, 2 ∂ÚÁÔ‰ËÁÔ›,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
1 °ÂˆÏﬁÁÔ˜ ·ﬁÊÔÈÙÔ˜ ∞∂π, Î·È ¤Ó·˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ∆∂π. ∆Ô ÚÔÛˆÈÎﬁ ·˘Ùﬁ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓÔ ÛÙÈ˜ ·ÓÙ›ÍÔÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘, ÌÂ ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∞Ô.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ÛÂÏ¤ÌË Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·˘ÙÔ‡, ¤ÚÁ· ˙ˆÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ∫Ú‹ÙË ‰·¿ÓË˜ 160 ÂÎ·Ù. ∂˘ÚÒ.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
∫‡ÚÈÂ °ÂÓÈÎ¤,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÙÂ ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ› ·˘Ù‹ Ë ·‰ÈÎ›· Î·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ·Ó·ÚÔÛ·Ú.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ÌÔÁ‹ ÙË˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ÂÎÙﬁ˜ ¤‰Ú·˜ ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ Î·È ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÔÓ›ÌÔ˘˜ Î·È ÌÂ Û‡Ì‚·ÛË ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯Úﬁ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ÓÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ∞∂π Î·È ∆∂π, Î·ıﬁÛÔÓ ﬁÏÔÈ, ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ Û¯¤ÛÂˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÚ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Á·Û›·.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

™À¡∂¢ƒπ√ ª∂ £∂ª∞ «∞¡∞¶∆À•π∞∫√™ Ãøƒ√∆∞•π∫√™
™Ã∂¢π∞™ª√™ & ¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ∂™¶∞ 2007- 2013
∫∞π ¡∏™πø∆π∫∂™ ¶√§π∆π∫∂™».
ÚÔÙ·ÍÈÎﬁ˜ ™¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ & ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ – ∂™¶∞
2007_2013 Î·È ÓËÛÈˆÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜».
∏ ¢.∂. ÙÔ˘ ∆∂∂/∆∞∫ ·ﬁ ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂ ÙÈ˜ ¢.∂. ÙˆÓ ˘ﬁÏÔÈˆÓ ÓËÛÈˆÙÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘
∆∂∂4, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÙËÓ √ÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÛÙÔ

ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙÂ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘
«∆∞À», ÛÂ ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ·ﬁ ¤Ó· 2ÌËÓÔ ‰ËÏ·‰‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛıËÎÂ Î·È ›Ûˆ˜ ‹‰Ë Ó· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ﬁÙ·Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ ı· ‚ÚÂıÂ› ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÔ˘, ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÌÂ ı¤Ì· «∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îﬁ˜ Ãˆ-

4

ΤΕΕ ∆υτικής Κρήτης, ΒΑ Αιγαίου, ∆ωδεκανήσου, Εύβοιας, Κερκύρας, και της Ν.Ε. Κυκλάδων

∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ﬁÙÈ Ë ·Ó·ÁÎ·ÈﬁÙËÙ· ÙË˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ·˘Ù‹˜,
ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·ﬁ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙ·
Î·È Ù· ÎÔÈÓ¿ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, Ô˘ ÂÎÙﬁ˜
ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË, ÛÙÔ Â‡ıÚ·˘ÛÙÔ Î·È
ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ
Ê˘ÛÈÎﬁ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙËÓ Â˘¿ıÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÎÏ›Ì·Î· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ﬁÚˆÓ Ô˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛÂÏ·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘˜.
∆Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÙË˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÓËÛÈˆÙÈÎÒÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∆∂∂, Ô˘
ÍÂÎ›ÓËÛÂ ·ﬁ ÙÔ 2004, Î·È ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÒıËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È
·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
Ù· ·Ú·¿Óˆ ÎÔÈÓ¿ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¿
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ·˘Ù¿. ™Ùﬁ¯Ô˜
‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙË˜ ÎÚÈÛÈÌﬁÙËÙ·˜ Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
ÙˆÓ ¡ËÛÈÒÓ, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ ªÂÛÔÁÂÈ·Î‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ¡ËÛÈÒÓ.
◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ Û˘Ó‰È·ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÛÙ· Ã·ÓÈ¿ (ª¿ÚÙÈÔ˜ 2005 ÌÂ ı¤Ì· «∏ ÂÓÂÚÁÂÈ·Î‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ˆ˜ ÌÔ¯Ïﬁ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ÓËÛÈˆÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· – ¶ÚÔÔÙÈÎ¤˜», ÛÙËÓ
∫¤ÚÎ˘Ú· (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2005 ÌÂ ı¤Ì· «√È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜
Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ÛÙÈ˜ ÓËÛÈˆÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· – ¶ÚÔÔÙÈÎ¤˜»), ÛÙË Ã›Ô (ª¿˚Ô˜ 2006 ÌÂ ı¤Ì·
«√ ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎﬁ˜ ™¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ·ﬁ
ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔ ÓËÛÈˆÙÈÎﬁ ¯ÒÚÔ – ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· – ∂Ìﬁ‰È· – ¶ÚÔÔÙÈÎ¤˜») Î·È
ÛÙËÓ ∫¿Ï˘ÌÓÔ (™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2006 ÌÂ ı¤Ì· «¡ËÛÈˆÙÈÎ¤˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ¤˜ – ∂È‰ÈÎ¤˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ¡ËÛÈˆÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ∞ÔÎ¤ÓÙÚˆÛË Î·È ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ‹
∞Ó·ıÂÒÚËÛË»).

∆Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¯ˆÚ›ÛÙËÎÂ ÛÂ 4 ™˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜:
1. Ãøƒ√∆∞•π∫√™ ™Ã∂¢π∞™ª√™ ∫∞π ¡∏™πø∆π∫∏ ¶√§π∆π∫∏
2. ∏ ¶ƒ√™¶∂§∞™πª√∆∏∆∞ ∆ø¡ ¡∏™πø¡
3. ∏ ™Àªµ√§∏ ∆√À ∂™¶∞ 2007 – 2013 ™∆∏¡
∞¡∞¶∆À•∏ ∆ø¡ ¡∏™πø¡. ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞
∫∞π ¶ƒ√√¶∆π∫∂™
4. ¶ƒ√™∆∞™π∞ & ¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡
– ∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ¶√§π∆π∫∏ ™∆π™ ¡∏™πø∆π∫∂™ ¶∂ƒπ√Ã∂™, ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ - ¶ƒ√√¶∆π∫∂™
¶ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ·, ÛÙ· ÂﬁÌÂÓ· ÙÂ‡¯Ë ÙÔ˘ «∆∞À».

5

6

14

ºÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ
∆∂∂/∆∞∫, ¯ÚﬁÓÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·ﬁ ¶¤ÌÙË 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 (¤Ó·ÚÍË) ¤ˆ˜ Î·È ∫˘ÚÈ·Î‹ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007, Î·È ÙﬁÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹ÙË˜6.

Πρέπει να επισηµανθεί ότι η 4η αυτή συνάντηση αποτέλεσε την προσυνεδριακή διαδικασία του (εν λόγω) Συνεδρίου που συµφωνήθηκε από τα Περιφερειακά Τµήµατα που
συµµετείχαν να διεξαχθεί µε την ίδια θεµατολογία στην Κρήτη και το οποίο διοργανώνουµε σήµερα.
Ξενοδοχείο ATLANTIS
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ª√¡πª∂™ ∂¶π∆ƒ√¶∂™ ∆∂∂/∆∞∫
°π∞ ∆∏¡ 3∂∆π∞ 2007 - 2009

δραστηριότητα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ªﬁÓÈÌˆÓ
∂ÈÙÚÔÒÓ, ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÌÂÏ¤ÙË,
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙÂÓ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È
ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÚﬁÔ‰Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ Î¿ıÂ ÌÂÏ¤ÙË˜
Ô˘ ı· ÂÎÔÓÂ›Ù·È».

ªÂ ·ﬁÊ·ÛË ÙË˜ ¢.∂. ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜, Û˘ÛÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ
ªﬁÓÈÌÂ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ 3ÂÙ›·
2007 – 2009 (Û.Û. ﬁÛË ‰ËÏ·‰‹ Î·È Ë ıËÙÂ›· ÙË˜ ÙˆÚÈÓ‹˜ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜).
∆Ô ∆∂∂/∆∞∫ ı¤ÏÂÈ Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ Î·È ‰ËÌﬁÛÈ· Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ÙÔ˘˜ 136 Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ·ÚÈıÌﬁ
·ÚÎÂÙ¿ ¿Óˆ ·ﬁ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂﬁÌÂÓÔ, Ô˘ ÂÎ‰‹ÏˆÛ·Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÙËÓ ÚÔÛÂ¯‹ 3ÂÙ›·. ∏
¢.∂. ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈ¤Ï·‚Â ﬁÏÔ˘˜ Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜
ÛÙÈ˜ ªﬁÓÈÌÂ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜, Î·È ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘ÌÂ ·˘Ù¿ Ô˘
‹‰Ë ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ «¶§∞π™π√ ¢ƒ∞™∏™ ∆∏™
¢π√π∫√À™∞™ ∂¶π∆ƒ√¶∏™ ∆√À ∆∂∂/∆∞∫» ÁÈ· ÙËÓ
3ÂÙ›· 2007 – 2009: «∂ÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ﬁÙÈ ¤Ó·˜ ‚·ÛÈÎﬁ˜
ÛÙﬁ¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÌÏÔÎ‹ Î·È Ë ÂÓ·Û¯ﬁÏËÛË ﬁÏˆÓ
ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ
ÎÏ¿‰Ô, ıÂˆÚÔ‡ÌÂ ÛÎﬁÈÌË ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªﬁÓÈÌˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Î·È √Ì¿‰ˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·. £· ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ı·

∆Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÚ·ÌÌ¤˜, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛıÂ› Ë ÚÒÙË ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ªﬁÓÈÌˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜
ÙËÓ ¶¤ÌÙË 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜. ™Ùﬁ¯Ô˜ ÙË˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÚﬁÏÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ
ªﬁÓÈÌˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ, Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ ÙË˜
Î¿ıÂ ªﬁÓÈÌË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·ﬁ„ÂˆÓ Î·È ·ÚÔ¯‹ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ‹ÛÂˆÓ. ¶ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ·, ÁÈ
ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ›Ó·ÎÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ªﬁÓÈÌÂ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜, ÙÔ˘˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘˜ ·ﬁ ÙË ¢.∂., ÙÔ˘˜
∂ÈÌÂÏËÙ¤˜ Î·È Ù· Ì¤ÏË Î¿ıÂ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÛÙÔ ÂﬁÌÂÓÔ ÙÂ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ «∆∞À».

ÂÎÂ›ÓÔÈ Ô˘ ÊÂ‡ÁÔ˘Ó
æ∏ºπ™ª∞ °π∞ ∆√ £∞¡∞∆√ ∆√À ™À¡∞¢∂§º√À
¶∞¡∞°πø∆∏ ™∆∞Àƒ√À§∞∫∏
ªÂ ÙËÓ Â›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ™Ù·˘ÚÔ˘Ï¿ÎË, ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡, Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘
∆∂∂ – ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ∫Ú‹ÙË˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÔÌﬁÊˆÓ·:

6Ë ™À¡∂¢ƒπ∞™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∆π¶ƒ√™ø¶∂π∞™
∆∂∂/∆∞∫
 ∂ÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌﬁÊˆÓ· Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙÈÌËÙÈÎ‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË˜ ÛÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ πˆ¿ÓÓË ∫ÏˆÓÈ˙¿ÎË, Ì¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢˘ÙÈÎ‹˜ ∫Ú‹ÙË˜,
ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘
™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÙˆÓ ¡ËÛÈˆÙÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∆.∂.∂. ÙËÓ 22· ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007.

∆ËÓ 3Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2007, ËÌ¤Ú· ∆ÂÙ¿ÚÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë 6Ë Ù·ÎÙÈÎ‹ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙË˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ›· ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· 44 ÌÂÏÒÓ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 50
Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó. ™˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ¤ÓÙÂ (5) ı¤Ì·Ù·.
∞Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ :
 ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ ¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô˘.
 ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÔ˜ ¢.∂..
 ŒÏÂÁ¯Ô˜-ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜-ÂÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÙË ¢.∂..
 ¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜-ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ˜-·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜, Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∆.∂.∂..
 ∞ÔÓÔÌ‹ ÙÈÌËÙÈÎ‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË˜ ÛÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ
πˆ¿ÓÓË ∫ÏˆÓÈ˙¿ÎË.
 ™ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜-ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ˜-·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Â›
ıÂÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∆.∂.∂., Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ "∞" ƒÈ¯¿Ú‰Ô˜
¶Ô‚¿ÛÎË ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÙÚ›· ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ı¤Ì·Ù·
 ¶ÚﬁÙ·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∆.∂.∂. ÌÂ ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ
∞Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÂ ﬁÏ· Ù· ¢ËÌﬁÛÈ·
ÎÙ›ÚÈ·.
 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¡.∂. §·ÛÈı›Ô˘.
 ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹ ª·Ú›Ó·˜ ÛÙÔ ÎﬁÏÔ ÙÔ˘ ¢ÂÚÌ·Ù¿.

¡· ·ÔÛÙÂ›ÏÂÈ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘.
¡· ÂÎ‰ÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈÎﬁ „‹ÊÈÛÌ· Î·È
 ¡· Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÙÔ ÔÛﬁ ÙˆÓ 100_ ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘



16

17

βαλλοντικής αγωγής. ∆εδοµένου ότι η σηµερινή
µας κοινωνία χαρακτηρίζεται από µία συνεχή τάση προς την κατεύθυνση της τεχνολογικής προόδου, οι ικανότητες και οι γνώσεις του Μηχανικού
Περιβάλλοντος θα είναι συνεχώς αναγκαίες και θα
βρίσκονται πάντα σε µεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα
και στον υπόλοιπο κόσµο.
Παρόλα αυτά, αν και το επαγγελµατικό αντικείµενο του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι ευρύ,
δεν υπάρχει ρητή αναγνώριση των σχετικών επαγγελµατικών του δικαιωµάτων. Αντιθέτως, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι πολύ περιορισµένα, µε αποτέλεσµα να
µην του επιτρέπεται να διαθέσει τις γνώσεις του
για την επίλυση των διαφόρων περιβαλλοντικών
προβληµάτων.
Το Τεχνικό Επιµελητήριο (ΤΕΕ) σαν συλλογικό
όργανο διεκδίκησης των δικαιωµάτων των Μηχανικών, οφείλει να βοηθήσει στην προσπάθεια των
µελών του Μηχανικών Περιβάλλοντος για την
διεκδίκηση και αναγνώριση των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων του κλάδου τους. Στην κατεύθυνση
αυτή, η Μόνιµη Επιτροπή Περιβάλλοντος του
ΤΕΕ/ΤΑΚ πρότεινε στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του
Τµήµατος την έκδοση σχετικού εγχειριδίου, που
θα συνόψιζε τα προβλήµατα και τα κωλύµατα που

Μηχανική του Περιβάλλοντος ως επιστηµονικός τοµέας έχει πάρει την µορφή που
έχει σήµερα στα διάφορα πανεπιστήµια
του κόσµου κάτω από την πίεση των σύγχρονων
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Το επάγγελµα του
Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού έχει πλέον ωριµάσει αρκετά ώστε να τον καθιστά ικανό να είναι σε
ηγετική θέση και να συνεργάζεται µε άλλους Μηχανικούς, Χηµικούς, Βιολόγους και Τοξικολόγους.
Ο πτυχιούχος του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζεται και ως «Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός» έχει ως κύρια δραστηριότητα
την ενασχόληση µε: τον σχεδιασµό και εφαρµογή
προγραµµάτων για την προστασία, ανάπτυξη και
εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος, την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραµµάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστηµάτων, καθώς επίσης και τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ο Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός, εποµένως,
θα πρέπει να µπορεί να απασχολείται σε φορείς
του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα αυτοδύναµα ή
σε συνεργασία µε άλλες ειδικότητες Μηχανικών σε
θέµατα της επιστήµης του, καθώς επίσης και στην
εκπαίδευση για τη διδασκαλία µαθηµάτων περι-
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συναντά ο Μηχανικός Περιβάλλοντος καθηµερινά
στην αγορά εργασίας και θα προέβαλε τις ικανότητες, τις γνώσεις και τα δικαιώµατά του.
Η συγκεκριµένη πρόταση έγινε αποδεκτή από
τη ∆ιοικούσα Επιτροπή και ανατέθηκε σε µια Οµάδα Εργασίας από οκτώ µέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ η συγγραφή εγχειριδίου υπό το συντονισµό του Κωνσταντίνου Τσαγκαράκη, επίκουρου καθηγητή
∆.Π.Θ. Η οµάδα των οκτώ µελών αποτελείται από
τους: Αποστολάκη Μαρία, Μηχανικό Περιβάλλοντος M.Sc., Βουµβουλάκη Ευαγγελία, Μηχανικό
Περιβάλλοντος M.Sc., Γενειατάκη Μανόλη, Μηχανικό Περιβάλλοντος M.Sc., Γεωργάτου Χριστίνα,
Μηχανικό Περιβάλλοντος, Μακρυπόδη Γιώργο,
Μηχανικό Περιβάλλοντος M.Sc., Πατρικαλάκη
Ελευθερία, Μηχανικό Περιβάλλοντος M.Sc., Περυσινάκη Αγάπη, Μηχανικό Περιβάλλοντος, και Πουντουράκη Αντώνη, Μηχανικό Περιβάλλοντος M.Sc.
Στην εν λόγω εργασία αναλύεται το φαινόµενο
του αποκλεισµού του Μηχανικού Περιβάλλοντος
από το άρρηκτο δικαίωµά του υπογραφής Περιβαλλοντικών Μελετών πριν την έλευση της τετραετίας, όπως προστάζει η ισχύουσα νοµοθεσία για
τις άλλες ειδικότητες Μηχανικών, αδίκως όµως
συµπαρασύρει και τους κατ’ εξοχήν ειδικούς. Είναι
σαφές ότι παράνοµα αφαιρείται το δικαίωµα από
τους διπλωµατούχους Μηχανικούς Περιβάλλοντος
να εκπονούν και να υπογράφουν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιδιωτικών έργων, πρακτική που δεν εφαρµόζεται σε καµία άλλη κατηγορία µελετών επίσης πολύ µεγάλης σπουδαιότητας.
Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά σε τέσσερις βασικές κατηγορίες µελετών (Κατηγορία 13:
Μελέτες Υδραυλικών Έργων και ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων, Κατηγορία 14: Ενεργειακές Μελέτες,
Κατηγορία 18: Μελέτες Χηµικής Μηχανικής και Χη-

µικών Εγκαταστάσεων, Κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες), οι οποίες αποτελούν βασικό γνωστικό αντικείµενο του Μηχανικού Περιβάλλοντος,
σύµφωνα µε τα διδασκόµενα µαθήµατα στα δύο
Τµήµατα και θα έπρεπε να µπορούν να υπογράφονται από τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος. Αναλύεται επίσης και το φαινόµενο αποκλεισµού τους
από το Μητρώο Εργοληπτών και Κατασκευαστών
(ΜΕΚ).
Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος διαθέτει την απαιτούµενη γνώση, ώστε να αναλαµβάνει την εκπόνηση µελετών είτε µεµονωµένα είτε σε συνεργασία µε άλλες ειδικότητες µηχανικών (χηµικοί,
πολιτικοί, αγρονόµοι τοπογράφοι κλπ). Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τις υδραυλικές µελέτες διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των ελάχιστων διδασκόµενων µαθηµάτων στα δύο τµήµατα Μηχανικών Περιβάλλοντος (13,25%) είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των Πολιτικών (7,84%) και των
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών (6%). Το γνωστικό λοιπόν αντικείµενο των Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι ευρύτερο από εκείνο των Πολιτικών και των Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
µε κατεύθυνση διαφορετική της υδραυλικής.
Για την κατηγορία των χηµικοτεχνικών µελετών που δικαίως έως σήµερα δίδεται στους Χηµικούς Μηχανικούς αξίζει να αναφερθεί ότι η διαφορά του µέσου ποσοστού ελαχίστων διδασκόµενων χηµικοτεχνικών µαθηµάτων είναι περίπου
3%. Συγκεκριµένα, οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος
παρουσιάζουν µέσο ποσοστό 37,1% ενώ οι Χηµικοί Μηχανικοί 40%. ∆ικαιολογηµένα λοιπόν µπορούν οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος να έχουν το δικαίωµα εκπόνησης χηµικοτεχνικών µελετών.
Σχετικά µε τις ενεργειακές µελέτες, όπως προκύπτει από τους πίνακες, οι Ηλεκτρολόγοι και οι
Μηχανολόγοι Μηχανικοί παρουσιάζουν τη µεγαλύ-

19

κλείονται όχι µόνο από τα σχολεία όλων των βαθµίδων, αλλά και ως ειδικό επιστηµονικό προσωπικό από κάθε άλλο φορέα διαχείρισης και έρευνας
σχετικό µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επιπλέον, δεν περιλαµβάνονται στις ειδικότητες που
έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό
του Α.Σ.Ε.Π. για τους εκπαιδευτικούς (ΦΕΚ
Β1373/8-9-2004), παρότι τυπικά υπάρχει η δυνατότητα συµµετοχής τους σε διαδικασίες πρόσληψης ως αναπληρωτές – ωροµίσθιοι στη ∆/βάθµια
Εκπαίδευση (σχετικά νέος κλάδος ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγων).
Η εργασία αυτή της Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ε.–Τ.Α.Κ. έχει ως σκοπό τη µελέτη των δυνατοτήτων των Μηχανικών Περιβάλλοντος σε σχέση µε άλλες ειδικότητες και όχι τη
δηµιουργία εντυπώσεων και προστριβών, καθώς
το θέµα που τίθεται είναι όχι µόνο αντιδεοντολογικό αλλά και βιοποριστικό. Ενώ δηλαδή, δηµιουργήθηκε η ειδικότητα αυτή των µηχανικών στα
ελληνικά πολυτεχνεία, την ίδια στιγµή παραµερίζεται και αντικαθίσταται, καθώς δεν υπάρχει ταυτόχρονη θεσµοθετηµένη κατοχύρωση των επαγγελµατικών της δικαιωµάτων, µε αποτέλεσµα στην
πλειοψηφία τους οι απόφοιτοι να ετεροαπασχολούνται ή να απασχολούνται µερικώς. Το «αντιδεοντολογικό» του ζητήµατος βεβαίως δεν σταµατά
στους αποφοίτους, αλλά επεκτείνεται και στην επιστηµονική κατάρτιση των καθηγητών των δύο
τµηµάτων.
Από τη µελέτη της Οµάδας Εργασίας διαπιστώνεται ότι το Πρόγραµµα Σπουδών καταδεικνύει το
υψηλό επίπεδο και τη διεπιστηµονικότητα των
σπουδών, καθώς και την άρτια κατάρτιση των αποφοίτων του τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Αναµφισβήτητα λοιπόν, ο Μηχανικός Περιβάλλοντος είναι σε θέση να συνεργαστεί µε επιτυχία µε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα µηχανικού
προκειµένου να συµβάλλει στην αντιµετώπιση
των απαιτήσεων και των προβληµάτων της σύγχρονης εποχής αλλά και, όπου χρειαστεί, να διαδραµατίζει ένα ρόλο ρυθµιστή των ισορροπιών
µεταξύ κοινωνικών, φυσικών και οικονοµικών δυνάµεων, µέσα στα υφιστάµενα πλαίσια της ηθικής
και της κοινωνικής αποδοχής.

τερη συνάφεια µε την κατηγορία. Όµως, η ειδικότητα των Χηµικών Μηχανικών µόνο µε 3 µαθήµατα (βλ. πίνακες Α.Π.Θ) έχει το ίδιο δικαίωµα υπογραφής, κάτι που βεβαίως δεν ισχύει για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος.
Όσον αφορά στις µελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης (βλ. ∆ηµοκρίτειο)
µε µόλις ένα µάθηµα καθώς και οι Μηχανολόγοι
Μηχανικοί (βλ. Ε.Μ.Π.) µε δύο µαθήµατα έχουν το
δικαίωµα εκπόνησης µελετών αυτής της κατηγορίας. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 3 στα 5
τµήµατα των Πολιτικών Μηχανικών δεν έχουν κανένα σχετικό µάθηµα. Επιπρόσθετα, το ίδιο δικαίωµα έχουν και οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί µε ελάχιστο ποσοστό συναφών µαθηµάτων πολύ κοντά
στο 0, εφόσον από τα 7 συνολικά τµήµατα, µόνο
οι απόφοιτοι της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών έχουν 1 υποχρεωτικό µάθηµα. Οι Χηµικοί Μηχανικοί συµµετέχουν στην κατηγορία χωρίς να έχουν
παρακολουθήσει ούτε ένα υποχρεωτικό συναφές
µάθηµα ενώ οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος έχουν υψηλότερο ποσοστό από τους Ηλεκτρολόγους και
τους Χηµικούς Μηχανικούς (0,7%).
Το ζήτηµα της διεκδίκησης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των Μηχανικών Περιβάλλοντος
δεν έγκειται µόνο στην λήψη µελετητικού πτυχίου αλλά και στην απόκτηση Εργοληπτικού Πτυχίου, καθώς το προεδρικό διάταγµα 472/85 το οποίο ορίζει όλα τα σχετικά για την εγγραφή στο
Μητρώο Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) δεν συµπεριλαµβάνει την ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε το ανωτέρω Π.∆., στο Μ.Ε.Κ.
µπορούν να εγγραφούν µηχανικοί ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των γνωστών ειδικοτήτων. Είναι σαφές ότι οι
Μηχανικοί Περιβάλλοντος πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους στο Μ.Ε.Κ. σε κατηγορίες σχετικές µε το γνωστικό τους αντικείµενο, επισηµαίνοντας ότι έχει ήδη παρέλθει δεκαετία από την ίδρυση των τµηµάτων στο Πολυτεχνείο
Κρήτης και στο ∆.Π.Θ.
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί το
δραστικότερο µέσο διαµόρφωσης οικολογικής συνείδησης και η συµβολή της στη διαµόρφωση συµπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον είναι καθοριστική. Η εξειδίκευση των Μηχανικών Περιβάλλοντος τους καθιστά απόλυτα ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αντικειµένου της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στα ιδρυτικά Π.∆.
των δύο τµηµάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος
(Π.∆. 365/1993 και Π.∆. 232/1995) ορίζεται σαφώς ότι µπορεί να συµµετέχει στην εκπαίδευση
σε θέµατα περιβάλλοντος (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια). Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση, οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος απο-

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗΣ!!!*
Εξηγήσεις οφείλουν το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε που ενέκρινε, αλλά και οι τοπικοί φορείς που λειτούργησαν ως επισπεύδοντες (Ν.Α.Η.,
Ο.ΑΝ.Α.Κ), για το περιεχόµενο της µελέτης γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδοµικής δραστηριότητας (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) ιδιοκτητών γης, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Ν. Ηρακλείου. Η συγκεκριµένη µελέτη, που δηµοσιεύθηκε, παραµονές εκλογών, στο ΦΕΚ 405 Α.Α.Π./ 6-9-2007, προσδιορίζει Ζώνες Οικιστικής Ανάπτυξης 53.042 στρ.
προκειµένου να αναπτυχθούν προγράµµατα ΠΕΡΠΟ 16.400 στρ. µέχρι το 2015. Τα αιτήµατα που έχουν ήδη καταγραφεί είναι 5.351 στρ. από τα οποία ένα ποσοστό µόνο αφορά Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς και το υπόλοιπο
καθαρά ιδιωτικές πολεοδοµήσεις! Με τη µελέτη όµως θεσµοθετούνται, επί πλέον των αιτηµάτων, 11.049 στρ.!
Από τα 53.042 στρ. τα 39.885 στρ. βρίσκονται στην ήδη πυκνοδοµηµένη βόρεια ζώνη του Νοµού.
 ∆εν είναι µόνο που µελέτες, προγράµµατα, συνέδρια, πολιτικοί και πολίτες αναφέρονται σε µόνιµη βάση στην ανισορροπία της ανάπτυξης και στα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την άρση αυτής της ανισορροπίας.
 ∆εν είναι µόνο που σε όλους σχεδόν τους ∆ήµους όπου προσδιορίζονται οι περιοχές Π.Ε.Ρ.Π.Ο., είναι σε εξέλιξη µελέτες Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. οι κατ΄εξοχήν αρµόδιες να καθορίσουν, σε συνάρτηση µε τις υπόλοιπες χρήσεις γης,
περιοχές Π.Ε.Ρ.Π.Ο. και που η µελέτη Π.Ε.Ρ.Π.Ο, έρχεται να προκαταλάβει.
 Είναι πάνω απ΄όλα το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που από το 1997, έχει αναλάβει την υποχρέωση, πρώτα και κύρια απέναντι
στον εαυτό του (µε το Ν. 2507/98), να καταρτίσει Ρυθµιστικό Σχέδιο για το Ηράκλειο που περιλαµβάνει όλες
τις παραπάνω περιοχές. Ούτε προεκλογικά το θυµήθηκε, ούτε προγραµµατικά, αναφέρθηκε ο Υπουργός. Θυµήθηκε όµως να προτάξει την έγκριση της µελέτης Π.Ε.Ρ.Π.Ο. για να θερµάνει το κλίµα του real estate και να δηµιουργήσει προσδοκίες που θα εκτινάξουν στα ύψη τις ήδη υψηλές τιµές των αγροτεµαχίων που ονειρεύονται
να γίνουν οικόπεδα!
ΖΟΑ

Ο.Τ.Α.

ΖΟΑ1

∆. Αλικαρνασού
∆. Γουβών
∆. Επισκοπής
∆. Ηρακλείου
∆. Χερσονήσου
∆. Γουβών
∆. Γαζίου
∆. Μαλίων
∆. Τυλίσσου
∆. Βιάννου
∆. Κόφινα
∆. Γόρτυνας
ΣΥΝΟΛΟ

ΖΟΑ2
ΖΟΑ3
ΖΟΑ4
ΖΟΑ5
ΖΟΑ6
ΖΟΑ7
ΖΟΑ8

Eπιφάνεια
(στρ)
3.232
19.887
300
98
4.885
2.457
11.114
764
4.490
3.612
1.034
1.169
39.885

Αιτήµατα
(στρ.)

Aνάπτυξη
έως 2015

2.982

9.000

223
643
300
203

1.600
2.000
1.300
700
1.200

1.000
5.351

600
16.400

Ιδιαίτερα ερωτηµατικά γεννάει το γεγονός
ότι στις περιοχές Π.Ε.Ρ.Π.Ο. περιλαµβάνεται
η πρώην Αµερικάνικη βάση Γουρνών.
Μετά από την πρόσφατη εξέλιξη
µε την πρωτοβουλία της ΚΕ∆
να την παραχωρήσει
για εµπορική και τουριστική χρήση,
δηµοσιεύτηκε ότι «ανοίγει ο δρόµος
της πολεοδόµησης τώρα που εγκρίθηκε
η µελέτη Π.Ε.Ρ.Π.Ο.».
Όµως, οι προς πολεοδόµηση περιοχές
που η µελέτη αυτή διερευνούσε,
είναι περιοχές α΄και β΄ κατοικίας
και από κανένα γενικότερο σχέδιο
δεν προκύπτουν άλλες χρήσεις.

Χαρακτηριστικά, η Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ που διατύπωσε απόψεις για τη µελέτη (Μάρτιος 2005) αναφέρει: «Συµπερασµατικά: Ο µόνος λόγος που µπορεί να δικαιολογήσει την ανάθεση για δεύτερη φορά της µελέτης Γενικών Κατευθύνσεων για Π.Ε.Ρ.ΠΟ. αυτή την χρονική στιγµή είναι οι πιέσεις για χωροταξική κάλυψη των Οικοδοµικών Συνεταιρισµών και οι Ιδιωτικές Πολεοδοµήσεις που περιλαµβάνει η τροποποίηση της 16/81 Ε.Σ.Χ.Π. καθώς και το γεγονός ότι η έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης µελέτης του Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προγράµµατος προστασίας
Περιβάλλοντος του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου, φαίνεται να έχει παγώσει.».
Να υποθέσουµε ότι η ΚΕ∆ εξαγγέλλει χωρίς να γνωρίζει και χωρίς να ενδιαφερθεί να µάθει και ότι τα σχέδια της
θα βρούν εµπόδιο στη χρήση γης; Αν όµως είναι έτσι, τότε ποιός προώθησε οικιστική ανάπτυξη α΄ και β΄ κατοικίας στο χώρο της πρώην Αµερικάνικης βάσης Γουρνών;

επισκεφτείτε τη σελίδα µας στο internet: http://www.amak.tee.gr

OI MHXANIKOI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
*
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Ζητούµε συγγµώµη από τους αναγνώστες, αλλά δυστυχώς ο γνωστός «δαίµονας του τυπογραφείου» χτύπησε στο προηγούµενο τεύχος του ΤΑΥ73 αλλάζοντας τον τίτλο του
άρθρου της ΑΜΑΚ από «ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ … «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ! σε «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» που είναι ο τίτλος του άρθρου της παράταξης στο τεύχος 72.
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Για µια φορά ακόµη ΤΣΜΕ∆Ε

1. «ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΟΜΗΣΗ»
Τελευταία µε ευκολία τίθεται το θέµα της κατάργησης της. εκτός σχεδίου δόµησης. Το θέµα
αυτό είναι σοβαρό και πρέπει να εξετασθούν οι συνέπειες τόσο στην άσκηση του επαγγέλµατος των µελών µας όσο και στην οικονοµία του τόπου.

2. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΟΚΩ∆ΙΚΩΝ (ΕΝ ΕUROCΟDE)
Όπως ίσως είναι γνωστό οι ευροκώδικες είναι πλέγµα κανονισµών για τον σχεδιασµό δοµικών έργων πολιτικού µηχανικού και συντάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης.
Τα αρχικά κείµενα είναι για δοκιµαστική εφαρµογή και χαρακτηρίζονται ENV ενώ τα τελικώς
διαµορφωµένα κείµενα χαρακτηρίζονται τελικά πρότυπα (EN , European norms)
Στην Ελλάδα τα κείµενα αυτά διαχειρίζονται από τον ΕΛΟΤ
Κάποια τµήµατα των ευροκωδικων έχουν µεταφραστεί και τέτοιες ανεπίσηµες µεταφράσεις
υπάρχουν και στις βιβλιοθήκες του ΤΕΕ.
Σε κάποια έχουν συνταχθεί τα εθνικά κείµενα για την εφαρµογή τους.
Παρά το ότι οι ευροκώδικες δεν έχουν πάντα υποχρεωτική εφαρµογή σήµερα, στην πραγµατικότητα είναι απαραίτητοι για την µελέτη των έργων πολιτικού µηχανικού .
Το πρόβληµα που δηµιουργείται είναι ότι:
Α. Στις βιβλιοθήκες του ΤΕΕ δεν υπάρχει το σύνολο των κειµένων
Β. κανείς δεν γνωρίζει αν αυτά που υπάρχουν είναι τα διορθωµένα.
Γ. για την απόκτηση τους πρέπει να τα αναζητήσει στον ΕΛΟΤ µε πληρωµή
σηµαντικού ποσού, για κάθε «µέρος».
Επειδή τα κείµενα αυτά είναι απαραίτητα στην άσκηση του επαγγέλµατος των συνάδελφων
και για την µελέτη και κατασκευή του µέγιστου όγκου των έργων της κοινωνίας το ΤΕΕ να µεριµνήσει για την ελεύθερη πρόσβαση των µελών του τόσο στα τελικά κείµενα των ευροκωδίκων
όσο και στα διορθωµένα κάθε φορά κείµενα δοκιµαστικής εφαρµογής

3. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Για την απλοποίηση του υπολογισµού των ελάχιστων αµοιβών στα κτιριακά έργα, που αφορούσαν το µεγάλο πλήθος των έργων, εισήχθη ο «συµβατικός» προϋπολογισµός, δηλαδή ανά µ2
η ανά µ3 κτλ .
Σήµερα η «απλοποίηση» αυτή έχει γίνει τόσο πολύπλοκη που απαιτούνται πλήθος προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρόνος απροσδιόριστος και ειδικευµένοι χρήστες για τον υπολογισµό της αµοιβής.
Παραπέρα ο µηχανικός υποχρεούται να υπολογίσει και τις κρατήσεις που η πολιτεία ζητά από τους πολίτες της καθώς και τις κρατήσεις και εισφορές του ΙΚΑ.
Είναι επίσης γνωστό ότι ο συµβατικός προϋπολογισµός απέχει παρασάγγας από τον πραγµατικό.
Με βάσει τα παραπάνω προτείνεται:

Το Ασφαλιστικό είναι το θέµα που απασχολεί εδώ και χρόνια όλους τους Μηχανικούς. Η ψήφιση του τελευταίου Νόµου διαµορφώνει ένα τοπίο εξαιρετικά ανασφαλές και δύσκολο, κυρίως για τους νέους Μηχανικούς. Η συνεχής αδιαφορία των ∆ιοικήσεων του ΤΣΜΕ∆Ε για την
άποψη των µελών του Ταµείου καταδεικνύει ότι οι Μηχανικοί πρέπει να αντιδράσουν δυναµικά απέναντι στο κρίσιµο αυτό θέµα. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα πρέπει να εξακολουθήσει να διεκδικεί διαφάνεια και νοµιµότητα.
Από τις πιο βασικές και σοβαρές διεκδικήσεις του κλάδου, σχετικά µε τα όσα ισχύουν σήµερα στον Ασφαλιστικό µας φορέα, είναι τα ακόλουθα:
1. ∆ηµοσιοποίηση των πεπραγµένων της ∆ιοίκησης ώστε να είναι εφικτή η διαφάνεια και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ενεργειών της, από τα µέλη του Ταµείου.
2. Συνεργασία της ∆ιοίκησης µε εξειδικευµένους επιστήµονες για την κατάρτιση επενδυτικών
σχεδίων προκειµένου να βελτιωθούν οι αποδόσεις των αποθεµατικών του Ταµείου.
3. Επένδυση σε τοµείς µε υψηλή απόδοση και χαµηλό ρίσκο των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε.
4. Πλήρης, τακτική και αναλυτική ενηµέρωση των ασφαλισµένων σχετικά µε τα ασφαλιστικά
θέµατα (τροποποίηση εισφορών και παροχών, κ.λ.π.)
5. Ουσιαστική και πλήρης µηχανοργάνωση των Γραφείων του ΤΣΜΕ∆Ε. Στελέχωση των Γραφείων Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου, καθώς και άµεση εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του
συστήµατος µηχανοργάνωσης.
Με δεδοµένο ότι τα παραπάνω αποτελούν τις σοβαρότερες επιδιώξεις µας, αλλά και το γεγονός ότι είναι εφικτά, η Μόνιµη Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεµάτων θα πρέπει να αναπτύξει τη
δράση της γύρω από αυτούς τους στόχους.
Για το λόγο αυτό προτείνουµε να ανατεθεί, σε άτοµα µε εξειδικευµένη γνώση στα οικονοµικά, η αξιολόγηση των Αναλογιστικών Μελετών του ΤΣΜΕ∆Ε καθώς και η ερµηνεία των οικονοµικών στοιχείων που προκύπτουν από τους ισολογισµούς των ετών 2005 και 2006.
Προκειµένου να υλοποιηθεί η µελέτη των οικονοµικών στοιχείων θα πρέπει να απαιτήσουµε
την κατάρτιση των ισολογισµών των δύο τελευταίων ετών καθώς και όλες τις Αναλογιστικές
Μελέτες που έχουν γίνει.
Έχοντας στα χέρια µας τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να ξεκινήσει η επεξεργασία τους, µε
σκοπό αφενός την αξιολόγηση των όσων ισχυρίζεται η ∆ιοίκηση του Ταµείου και αφετέρου τη
δηµιουργία τεκµηριωµένων προτάσεων ώστε να µειωθούν οι απώλειες από τα κεφάλαια που
µέχρι σήµερα µένουν ανεκµετάλλευτα.

1. Η απαλλαγή του µηχανικού από τον υπολογισµό κρατήσεων άλλων. Η πολεοδοµία να υπολογίζει τις κρατήσεις φόρων και το ΙΚΑ τις εισφορές
2. Η δραστική απλοποίηση του υπολογισµού της ελάχιστης αµοιβής.

Όλοι οι Μηχανικοί έχουν τη διάθεση και είναι ταγµένοι να προσπαθούν για ένα καλύτερο µέλλον. Αρκεί να έχουν πεισθεί για το όφελος και τον τρόπο.
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Το ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου, απέστειλε
στον ∆ήµαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη την παρακάτω
επιστολή, που αφορά στη Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη:

Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ.Ε.Ε.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε.


ση εκλογή από τη ∆.Ε..
 Επιστηµονικές Επιτροπές στελεχωµένες από προσωπικότητες και όχι αιρετές.
 Συνέλευση Οργάνων, (∆.Ε., Π.∆.Ε. και προεδρεία Αντιπροσωπειών) που θα συνεδριάζει άπαξ του έτους και θα εγκρίνει τον οικονοµικό προϋπολογισµό και απολογισµό.
Στην περίπτωση που θα γίνει βελτίωση του υπάρχοντος Θ.Π, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. θα
πρέπει, κατά την άποψη µου, να εκλέγεται
έµµεσα, δηλαδή από τα µέλη της κεντρικής
Αντιπροσωπείας, διότι η άµεση εκλογή παρουσιάζει ορισµένα αρνητικά.
 Η επιλογή των υποψηφίων των συνδικαλιστικών παρατάξεων που πρόσκεινται στα
κόµµατα θα γίνεται από αυτά.
 Αποκλείεται η εκλογή συναδέλφων µικροτέρων παρατάξεων.
 Οι διατάξεις καθαίρεσης θα υπόκεινται στις
διαδικασίες των πολιτικών δικαστηρίων.

Η αναθεώρηση του Θεσµικού Πλαισίου είναι
στις άµεσες προτεραιότητες των Οργάνων του
Τ.Ε.Ε. και αυτή την τριετία. Θέλω να ελπίζω ότι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν δεδοµένου
ότι οι σχετικές συζητήσεις για το θέµα αυτό
ξεκίνησαν το έτος 1999.
Στα συγκεντρωτικά στοιχεία του Τ.Ε.Ε. αποτυπώνονται δύο προτάσεις για την εκλογή του
Προέδρου του Τ.Ε.Ε.. Άµεση και Έµµεση.
Άµεση, δηλαδή από το εκλογικό σώµα των
εγγεγραµµένων διπλωµατούχων µηχανικών
που έχουν δικαίωµα ψήφου και έµµεση από
τα εκλεγµένα µέλη της Αντιπροσωπείας.
Από τα 17 περιφερειακά τµήµατα, έξι (6)
προτείνουν άµεση εκλογή, ένα (1) έµµεση και
τα υπόλοιπα δέκα (10) δεν εξέφρασαν ξεκάθαρη θέση. Όσον αφορά στη ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε.
της προηγούµενης τριετίας εξέφρασε µόνον
τον προβληµατισµό της για το θέµα αυτό.
Η προσωπική µου άποψη ξεκινά από άλλη βάση και τις προτάσεις µου διέπει µία τελείως
διαφορετική φιλοσοφία.
 Κατάργηση της κεντρικής Αντιπροσωπείας.
 ∆ηµιουργία τµήµατος Αττικής - Πειραιώς.
 ∆ιοικούσα Επιτροπή είκοσι µελών µε άµεση εκλογή.
 Προεδρείο ∆ιοικούσας Επιτροπής µε έµµε-

Η εκδοχή ότι µε την άµεση εκλογή επιταχύνονται οι διαδικασίες των οργάνων είναι ουτοπία. ∆εν υπάρχουν νοµικά αδιέξοδα παρά
µόνον προφάσεις.
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Κύριε ∆ήµαρχε, το ∆.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου, συνεχίζει να πληροφορείται µέσω του τοπικού τύπου και µόνο για την τύχη του κτιρίου "Αχτάρικα", που πριν από αρκετό καιρό
στέγαζε τη Βικελαία Βιβλιοθήκη.
Η ∆ηµοτική Αρχή άφησε αναπάντητα τα ερωτήµατα, που είχαµε θέσει δηµοσίως στις
12/5/2007. Επίσης αγνοήθηκαν οι εκκλήσεις φορέων, συλλόγων, ανθρώπων του πνεύµατος, επώνυµων και ανώνυµων πολιτών.
Από τον τοπικό τύπο λοιπόν, για µια ακόµα φορά, πληροφορηθήκαµε την πρόθεση σας να προσλάβετε ένα Αρχιτέκτονα Μηχανικό για δέκα ηµέρες µε µια όχι και τόσο ευκαταφρόνητη αµοιβή,
προκειµένου να ασχοληθεί "µε την ενίσχυση της Αρχιτεκτονικής µελέτης της Βικελαίας Βιβλιοθήκης"! Ποια όµως είναι και από ποιον έχει εκπονηθεί ή αν δεν έχει εκπονηθεί σε ποιον προτίθεστε
να αναθέσετε την Αρχιτεκτονική αυτή µελέτη και µε ποιόν τρόπο, δεν γνωρίζουµε µέχρι σήµερα.
Πως είναι δυνατόν να παρέµβει κάποιος σε µία -τέτοιου µεγέθους και σηµασίας για την ΠόληΑρχιτεκτονική µελέτη για δέκα µόνο ηµέρες;
Είναι αυτονόητο, ότι η µελέτη µιας Βιβλιοθήκης χρειάζεται ειδικές προδιαγραφές και εξειδίκευση. Πολύ περισσότερο δε, όταν αναφερόµαστε στο πνευµατικό αυτό ίδρυµα της πόλης µας, τη Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου, της οποίας η Αρχιτεκτονική Μελέτη έπρεπε και πρέπει
να προκύψει µέσα από Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατόν να επιλεγεί η καλύτερη δυνατή λύση, που θα συνδυάζει λειτουργικότητα, προσβασιµότητα και ανάδειξη του µεγέθους και του πλούτου µιας τέτοιας εµβέλειας βιβλιοθήκης.
Επίσης κύριε ∆ήµαρχε, από τον τοπικό τύπο πληροφορηθήκαµε ότι, αγνοώντας όλες τις τεκµηριωµένες εκκλήσεις που έχουν γίνει µέχρι σήµερα, ένα τµήµα του κτιρίου "Αχτάρικα" θα δοθεί προς
εκµετάλλευση.
Όµως, ως ∆ηµοτική Αρχή, οφείλετε να µην αγνοείτε, ότι η ποιότητα ζωής σε µια πόλη, έχει επίσης διαστάσεις κοινωνικές, πολιτισµικές, ηθικές και πνευµατικές και πρέπει να αντιµετωπίζεται µε
µια τέτοια σύνθετη θεώρηση.
Το ∆.Σ. του Σ.Α.Ν.Η. θεωρεί ότι θα πρέπει να απαντήσετε δηµόσια, ξεκάθαρα και υπεύθυνα σε
όλα τα ερωτήµατα και τις εκκλήσεις, που έχουν θέσει οι πολίτες του Ηρακλείου, σχετικά µε την τύχη της Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης.
Τους το οφείλετε.

για το ∆.Σ. του Σ.Α.Ν.Η

η πρόεδρος
Μαράτα Μπαντουβά

η γραµµατέας
Πόπη Παπαντωνίου
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Περιοχές S.P.A. (Special Protection Area)

∞ﬁ ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ

∂ÌÌ. µÂÚ›ÁÔ ÃˆÚÔÙ¿ÎÙË,
¶ÔÏÂÔ‰ﬁÌÔ ªË¯·ÓÈÎﬁ

ύµφωνα µε την απόφαση 97/266/ΕΚ που δηµοσιεύθηκε την 18η ∆εκεµβρίου 1996 στην
Εφηµερίδα των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για
όλες της περιοχές του δικτύου Natura καταρτίσθηκε µια βάση δεδοµένων8, που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς
προστασίας των εν λόγο περιοχών.
Αναλύοντας το περιεχόµενο της παραπάνω οδηγίας και ειδικότερα την παράγραφο 6.1 σε συνδυασµό µε τη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, προκύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε τις επιπτώσεις διαφόρων χρήσεων και δραστηριοτήτων σε
αυτές τις περιοχές. Πιο συγκεκριµένα ένα µέρος των
πληροφοριών που παρέχει η βάση δεδοµένων αναφέρεται «σε επιπτώσεις δραστηριοτήτων που ενδέχεται να επηρεάζουν, είτε θετικά είτε αρνητικά, τη
διατήρηση και διαχείριση του τόπου».
Από το συνδυασµό των προαναφερθέντων στοιχείων προκύπτει ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες που ενδέχεται να επηρεάζουν το καθεστώς προστασίας του τόπου.
Είναι προφανές, ότι µε µια πρώτη ανάγνωση του
πίνακα προκύπτουν αρκετά κενά σε διάφορες περιοχές και δραστηριότητες, γεγονός που οφείλεται
στην έλλειψη δεδοµένων. Ωστόσο είναι αρκετά διαφωτιστικός και σε κάθε περίπτωση µπορεί να αποτελέσει µια αρχική βάση για την διαχείριση των
προστατευόµενων περιοχών.
Αναλύοντας το περιεχόµενο του πίνακα ανακύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε τις χρήσεις που επηρεάζουν το καθεστώς
προστασίας των ζωνών.

σίας.
• Η οικιστική δραστηριότητα παρουσιάζει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις που οφείλονται
κυρίως στην «εναπόθεση οικιακών απορριµµάτων» και την κατασκευή «αυτοκινητοδρόµων»
• Ωστόσο η «∆ιακεκοµµένη αστική δόµηση» περίπου στο 50% των περιπτώσεων παρουσιάζεται ως ουδέτερη δραστηριότητα ενώ στο υπόλοιπο ως δραστηριότητα µε αρνητικές επιπτώσεις.
• Τέλος θετικές ή ουδέτερες επιπτώσεις έχουν
γενικότερα οι δραστηριότητες τουρισµού και
αναψυχής µε ενδεικτικά παραδείγµατα αυτά
της «αναρρίχησης, σπηλαιολογίας, πεζοπορίας
και ιππασίας»
Συνοπτικά θα µπορούσε να γίνει µια κατάταξη
των αρνητικών κλάδων δραστηριοτήτων ξεκινώντας από τις δυσµενέστερες σύµφωνα µε το ποσοστό που παρουσιάζονται στον πίνακα.
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Πιο συγκεκριµένα :
• Η «βοσκή» και η «θήρα» αποτελούν εχθρό των περιοχών
Natura.
• Η «συγκοµιδή χλωρίδας» και «η
καύση» αποτελούν επίσης δραστηριότητες µε δυσµενείς επιπτώσεις στο καθεστώς προστα-
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1) Γεωργικές & ∆ασικές ∆ραστ.
2)Αλιεία – Θήρα – Συγκοµιδή
3) Αστικές & Βιοµηχανικές ∆ρ.
4) ∆ίκτυα
5) Φυσικές ∆ιεργασίες
6) Τουρισµός αναψυχή
7) Ρύπανση
8) Εξόρυξη

32%
25%
12%
9%
8%
5%
3%
2%

Περιοχές S.C.I. (Site of Community Importance)

Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩ∆Ε
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Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË
ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ Κ. ΣΧΙΖΑΚΗ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)

∞ﬁ ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ

£·Ï‹ ªÈ¯. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘,
™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙË˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·Î‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜

εδρος του ∆ιαχειριστή του
Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρβήµα ο Γ.Γ. CIGRE. Στο προεδρείο,
γειας (∆ΕΣΜΗΕ) και ο Στο
ο κ. Θ. Παπάζογλου
Τούρκος οµόλογός του.
Το Πανεπιστήµιο το οποίο φιλοξένησε το DEMSEE
2007 βρίσκεται στη Χαλκηδόνα, και από την άλλη
πλευρά του δρόµου εισόδου στις εγκαταστάσεις του
ιδρύµατος, βρίσκεται το
µεγάλο Ελληνικό Νεκροτα- Από τις εργασίες του συνεδρίου
φείο της Χαλκηδόνας. Το νεκροταφείο αυτό παραχωρήθηκε από τον σουλτάνο Χαµίτ τον 2ο το 1822, όπως αναγράφεται στα Ελληνικά σε µαρµάρινη επιγραφή της κεντρικής του εισόδου. Μέσα στο νεκροταφείο υπάρχει η Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου.
Στο περιθώριο του συνεδρίου ο πρόεδρος του
DEMSEE 2008, εκ µέρους της οργανωτικής επιτροπής
του συνεδρίου, παρέθεσε δείπνο εργασίας όπου συζητήθηκαν τα οργανωτικά θέµατα και ιδέες για τα
θέµατα ιδιαίτερης προσοχής και σηµασίας.
Μετά τη λήξη του DEMSEE’07, η σκυτάλη δόθηκε
επίσηµα στην Κύπρο για τη διεξαγωγή του DEMSEE
2008 στη Λευκωσία στο διήµερο 22-23 Σεπτεµβρίου
του εποµένου έτους. Για το συνέδριο του 2008 θα
συνεργαστούν η Αρχή Ηλεκτρισµού της Κύπρου
(ΑΗΚ), το Πανεπιστήµιο της Κύπρου, και το ΕΤΕΚ. Το
συνέδριο θα δώσει µια νέα ευκαιρία στενότερης συνεργασίας µεταξύ του ΤΕΕ και του ΕΤΕΚ στα ενεργειακά. Ήδη υπήρξαν οι πρώτες απευθείας επαφές του
κεντρικού ΤΕΕ και του ΕΤΕΚ στην Αθήνα όπου συµφωνήθηκε η εκ µέρους του ΤΕΕ υποστήριξη του
DEMSEE 2008, και αντιπροσωπεία του ΤΕΕ θα πάει
στην Κύπρο, στα µέσα Νοεµβρίου, για συνοµιλίες µε
το ΕΤΕΚ.
Τέλος, η προγραµµατισµένη Σύνοδος των Τµηµάτων ΤΕΕ στο 3ο δεκαήµερο Νοεµβρίου στο ΤΕΕ-ΤΑΚ
θα είναι µια ευκαιρία παρουσίασης µιας σχετικής εισήγησης, εκ µέρους της επιµελητηριακής Οµάδας
Εργασίας.
Συµπερασµατικά, η επιµελητηριακή αποστολή στο

DEMSEE 2007 υπήρξε απόλυτα επιτυχής.

ραγµατοποιήθηκε 19-20 Σεπτεµβρίου στην Πόλη µε επιτυχία το ετήσιο ∆ιεθνές Εργαστήρι
Απελευθερωµένης Αγοράς Ηλεκτρισµού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: DEMSEE 2007. Συµµετείχαν ειδικοί από τον ακαδηµαϊκό χώρο και την ηλεκτρική
βιοµηχανία από ένα σύνολο δέκα χωρών. Υπήρξε µια
ισχυρή παρουσία από τον Ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα από την Κρήτη. Επίσης, αξιοσηµείωτη υπήρξε η
συµβολή των Τµηµάτων ΤΕΕ Ανατολικής και ∆υτικής
Κρήτης καθώς και του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Ειδικότερα, από το ΤΕΕΤΑΚ συµµετείχε ο συντονιστής της πρωτοβουλίας
DEMSEE, από το ΤΕΕ-Τ∆Κ συµµετείχαν ο πρόεδρος
Αντώνης Πιταριδάκης και ο συνάδελφος Χαράλαµπος
Λίτος, από το ΕΤΕΚ και την Αρχή Ηλεκτρισµού της
Κύπρου συµµετείχαν ο πρόεδρος της οργανωτικής
επιτροπής DEMSEE 2008 Βενιζέλος Ευθυµίου και ο
συνάδελφος Γιώργος Ασχίκαλης.
Κατά τη διάρκεια του διηµέρου αναπτύχθηκαν εργασίες στα θέµατα:
- Ανάπτυξης και λειτουργίας της απελευθερωµένης
αγοράς ηλεκτρισµού
- Θεσµικών πλαισίων
- Οικονοµικά των Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
- Υποδοµών και συνεργασίας των ηλεκτρικών δικτύων
- Έρευνας και τεχνολογιών αιχµής καθώς και προόδου στα έξυπνα δίκτυα
- Εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης
- Λειτουργίας των ηλεκτρικών συστηµάτων
- Περιβάλλοντος
- Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
- Περιφερειακής ανάπτυξης.
Το διεθνές συµβούλιο Συστηµάτων Ηλεκτρικής
Ενέργειας (CIGRE) έδωσε µεγάλη σπουδαιότητα στο
DEMSEE’07 µε τη συµµετοχή του Γενικού Γραµµατέα
του στο συνέδριο, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα των
µεγάλων τεχνολογικών προκλήσεων για τους µηχανικούς της εποχής µας στην ανάπτυξη και λειτουργία
των δικτύων ηλεκτρισµού. Η Ακαδηµία Αθηνών εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Ενέργειας της Ακαδηµίας, ο οποίος έδωσε συγκεκριµένα παραδείγµατα συµβολής της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στις σύγχρονες τεχνολογίες συστηµάτων ηλεκτρισµού. Συµµετείχαν, επίσης, ο Πρό-
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συνάδελφος Κ. Σχιζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο και
σπούδασε Αρχιτεκτονική στην
Ρώµη. Αρχικά εργάστηκε στο ∆ήµο
Ηρακλείου και από το 1989 και µετά
υπήρξε βασικό στέλεχος κατασκευαστικής εταιρίας ενώ αργότερα ίδρυσε την δική του ανώνυµη εταιρία. Παράλληλα µε την επαγγελµατική του πορεία εργάστηκε στην τοπική ραδιοφωνία, εξέδωσε δύο ποιητικές συλλογές και πραγµατοποίησε
δύο ατοµικές εκθέσεις ζωγραφικής
στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου και
στο Εργαστήρι Κουνάλη στα Χανιά.
Συλλέκτης έργων δηµιουργών Κρητικής καταγωγής, έκανε πράξη το όνειρό του για µια πινακοθήκη
στον τόπο που αγαπά και ζει, που το βασικό κορµό
της αποτελούν Κρήτες κυρίως ζωγράφοι.
Σήµερα, το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου (προσωπικό δηµιούργηµα του) φιλοξενεί τη συλλογή του µε τίτλο: «Σύγχρονη Τέχνη: Μια µατιά στο
εικαστικό τοπίο της Κρήτης». Στη συγκεκριµένη έκθεση συναντά κανείς έργα καλλιτεχνών από τη δεκαετία του ’30 µέχρι σήµερα, οι οποίοι έζησαν στην
Κρήτη ή µαθήτευσαν κοντά σε Κρήτες. Έργα Νεοελλήνων καλλιτεχνών που εκτέθηκαν σε αίθουσες τέχνης του Ηρακλείου, των Χανίων και του Ρεθύµνου,
µε θέµα τους εικόνες και τοπία του τόπου αυτού. «Η
ιδιαίτερη φυσιογνωµία της συγκεκριµένης συλλογής,

η προσωπικότητα της και ο χαρακτήρας της, όπως και κάθε ιδιωτικής
συλλογής άλλωστε, αποκαλύπτεται
µέσα από την ιστορία που αφηγούνται τα ίδια τα έργα, επιλογές του
συλλέκτη», όπως έγραψε η ΝτενίζΧλόη Αλεβίζου, ∆ρ. ιστορικός της
τέχνης.
Πρόκειται για µια συλλογή µε την
οποία ο Κ.Σχιζάκης κάνει το πρώτο
βήµα (και θα ακολουθήσουν και άλλα) µε στόχο την εκπλήρωση του
σκοπού του Μουσείου που είναι η
διάσωση, η ανάδειξη και η προβολή
έργων των δηµιουργών Κρητικής καταγωγής και αυτό γιατί όπως πολύ απλά και αληθινά
αναφέρει ο ίδιος: «εδώ ζει, εδώ εργάζεται, αυτούς
ξέρει, αυτούς εκτιµά, αυτούς αγαπά».
Το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου αποτελεί έναν από τους «άγνωστους θησαυρούς της νεοελληνικής τέχνης», όπως έγραψε «Το Βήµα», ευελπιστούµε ότι η προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής
µας κληρονοµιάς θα
συνεχιστεί
και θα βρει
την ανταπόκριση που
της αναλογεί από όλους «µέσα
σε µια δύσκολη περίοδο όπου
η τεχνολογία αφενός
αφαιρεί πολλές φορές τα παραδοσιακά στοιχεία, αφετέρου δίνει έµπνευση για νέες µορφές τέχνης και
τεχνικής», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συλλέκτης.
Η είσοδος στο µουσείο είναι ελεύθερη1 και στόχος είναι η προσφορά στο Ηρακλειώτικο και όχι µόνο κοινό, προκειµένου η Κρήτη να ακολουθεί πάντα την εξέλιξη και η ποιοτική στάθµη να παραµείνει όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί βιβλιοθήκη εικαστικών βιβλίων ανοιχτή για
το κοινό.
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1

Νυµφών 3, Πόρος-Ηράκλειο.Τηλ.2810 226683 για τηλεφωνικό ραντεβού.
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

∞ﬁ ÙÔ

°ÈÒÚÁÔ ¶··Ì·Ùı·È¿ÎÈ

ο υδρογόνο (Η) είναι το ελαφρύτερο στοιχείο όχι µόνο πάνω στη Γη αλλά γενικά και στο Σύµπαν
µε ένα ειδικό βάρος 0.0899 γραµ. το λίτρο, άχρωµο, άοσµο και µε µια υψηλότατη θερµογόνο δύναµη 34.000 Kcal το χγµ ενώ παράλληλα είναι και το µοναδικό αέριο που παρουσιάζει την ιδιότητα
να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν καύσιµο σε παντοειδείς θερµαντικές χρήσεις, στα αυτοκίνητα, µε την
βοήθεια των λεγοµένων «Ενεργειακών Κυττάρων – Fuel Cells» ή και απευθείας σε µηχανές εσωτερικής
καύσης. Στα παραπάνω ενεργειακά κύτταρα το υδρογόνο ενώνεται µε το οξυγόνο της ατµόσφαιρας µε αποτέλεσµα την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, που στην συνέχεια κινεί έναν ηλεκτροκινητήρα και µέσω αυτού το αυτοκίνητο και παράλληλα φορτίζει και τους συσσωρευτές του. Αυτή η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται µε συµπαραγωγή νερού που απορρίπτεται. Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι η χρησιµοποίηση του υδρογόνου στην κίνηση των αυτοκινήτων αναµένεται ότι θα πραγµατοποιείται µε έναν
συντελεστή απόδοσης µεγαλύτερου του 50%, µε δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης του, έναντι του σηµερινού 30 έως 35% στα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.

Τ

Παράλληλα, όπως προαναφέρεται, το υδρογόνο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν
καύσιµο και στους µεγάλους Ατµοηλεκτρικούς Σταθµούς και Μονάδες Συνδυασµένου Κύκλου όπως και σε κάθε είδους ατµολέβητες αντί του πετρελαίου,
του άνθρακα, ή του φυσικού αερίου και ακόµη στην κίνηση των αεριωθουµένων αεροπλάνων καθώς και σε κάθε είδους θερµαντικές ανάγκες π.χ. στην
θέρµανση κτιρίων κλπ. Και σε όλες αυτές τις χρήσεις χωρίς την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα, CO2. Έτσι το υδρογόνο µας παρουσιάζεται και είναι στην
πραγµατικότητα, το ιδανικό καύσιµο και ο «από Μηχανής Θεός» στην καταπολέµηση του φαινόµενου του θερµοκηπίου.

δυνατόν να διοχετεύεται στα ηλεκτρικά δίκτυα και η µεταµεσονύχτια παραγωγή όλων των παραπάνω να
χρησιµοποιείται στην παραγωγή του υδρογόνου. Σήµερα βρίσκεται υπό µελέτη και εξέλιξη και η µέθοδος «∆ιαχωρισµός του Νερού σε Υψηλή Θερµοκρασία –High Temperature Water Splitting» σε θερµοκρασίες µέχρι και 2.0000Κ.µε άµεση διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο µε χρησιµοποίηση όσο
το δυνατόν χαµηλότερου κόστους θερµότητας π.χ. από ειδικούς πυρηνικούς σταθµούς που βρίσκονται
υπό εξέλιξη ή µε ηλιακούς συγκεντρωτικούς αντανακλαστήρες ή ακόµη και γεωθερµίας αφού θα ήταν οξύµωρο να χρησιµοποιείται θερµότητα µε σύγχρονο παραγωγή αερίων θερµοκηπίου.
Σήµερα παρουσιάζονται ορισµένα σοβαρά εµπόδια στην χρησιµοποίηση
του υδρογόνου στην κίνηση των αυτοκινήτων παρά το γεγονός ότι η
θερµική του απόδοση είναι τριπλάσια εκείνης της βενζίνης όταν ένα της χγρ αποδίδει 10.000 Kcl περίπου έναντι, όπως προαναφέρεται, 34.000 Kcl του υδρογόνου. Το σοβαρότερο εµπόδιο
που σήµερα απασχολεί τις µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες
είναι ο τρόπος αποθήκευσης µιας ποσότητας υδρογόνου ικανής να κινήσει το επιβατικό αυτοκίνητο σε µια απόσταση
500 χλµ περίπου, όση και η απόσταση που µπορεί σήµερα
να διανύσει ένα αυτοκίνητο µε πλήρες δοχείο βενζίνης. Βέβαια ο τρόπος αποθήκευσης του υδρογόνου στα επιβατικά
αυτοκίνητα, που τελικά θα επιλεγεί και που θα είναι αποφασιστικός στην όλη διαχείριση του υδρογόνου, δεν θα πρέπει:
• Να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή να περιορίζει την άνεση των επιβαινόντων,
• Να µειώνει την αισθητική εµφάνιση των οχηµάτων,
• Να αυξάνει το κόστος κατασκευής του οχήµατος ώστε αυτό να µπορεί να συναγωνίζεται επιτυχώς τα
συµβατικά οχήµατα. βενζίνης και πετρελαίου.
• Να αυξάνει το κόστος της ανά χλµ. κίνησης των οχηµάτων
Η τροφοδότηση των ενεργειακών κυττάρων του οχήµατος µε υδρογόνο από το δοχείον αποθήκευσης του
θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε η επιτάχυνση του να µην υπολείπεται εκείνης των σηµερινών οχηµάτων,
Παράλληλα, βέβαια προς τα παραπάνω, θα πρέπει να έχει δηµιουργηθεί και να υπάρχει σε καλή και ασφαλή λειτουργία, σε
κάθε χώρα, ένα δίκτυο πρατηρίων υδρογόνου ώστε να είναι
δυνατός ο απρόσκοπτος και ευχερής ανεφοδιασµός των οχηµάτων ενώ παράλληλα ο ανεφοδιασµός του κάθε οχήµατος µε
υδρογόνο δεν θα πρέπει να υπολείπεται, ούτε σε χρόνο, ούτε
σε ασφάλεια του σηµερινού ανεφοδιασµού των συµβατικών
αυτοκινήτων µε βενζίνη ή πετρέλαιο

Το υδρογόνο δεν συναντάται ελεύθερο στην ατµόσφαιρα παρά µόνο στα υπερυψηλά της στρώµατα και µπορεί να παραχθεί είτε µε ηλεκτρόλυση του νερού, µε συµπαραγωγή οξυγόνου που τα δύο αέρια αποθηκεύονται χωριστά, µε µια κατανάλωση 40 Kwh για την παραγωγή ενός χγµ
υδρογόνου. Το υδρογόνο παράγεται και βιοµηχανικά, µε αισθητά χαµηλότερο κόστος, από τον άνθρακα
και τα σύνθετα αέρια στα οποία εµπεριέχεται και κυρίως από το φυσικό αέριο από το οποίο παράγονται,
σήµερα, τα 500 ∆ις Μ3 περίπου που χρησιµοποιούνται στην βιοµηχανία, στην παραγωγή αµµωνίας στην
παραγωγή λιπασµάτων, µε ένα κόστος παραγωγής 2.70 ∆ολ. ΗΠΑ ή 2,0 Ε το 1 χγρ, µε µια ενεργειακή απόδοση, όπως προαναφέρεται, 34.000 K.Cal \ χγρ. Να σηµειωθεί ότι αυτά τα 500∆ις Μ3 µπορούν να καλύψουν µόλις το 0,1% περίπου των σηµερινών παγκόσµιων αναγκών σε υδρογόνο για την κίνηση των αυτοκινήτων κλπ ανεξάρτητα βέβαια από το γεγονός ότι η παραπάνω παραγωγή του υδρογόνου από το φυσικό αέριο συνεπάγεται και µε την απελευθέρωση του CO2 που εµπεριέχεται σε αυτό και που, βέβαια,
επαυξάνει το CO2 της ατµόσφαιρας και συντηρεί έτσι το # Φαινόµενο του Θερµοκηπίου #. Μελλοντικά
µε την συστηµατοποίηση της παραγωγής του υδρογόνου µε την ηλεκτρόλυση του νερού θα διακοπεί και
η παραγωγή του από το φυσικό αέριο.. Έτσι, µελλοντικά η παραγωγή του υδρογόνου, θα γίνεται κυρίως
µε ηλεκτρόλυση που θα στηρίζεται στο ηλεκτρικό ρεύµα κατά προτίµηση παραγωγής των Α.Π.Ε., τον άνεµο και το ηλιακό φως και τούτο γιατί η αβεβαιότητα της λειτουργίας των δεν προσιδιάζει στην τροφοδότηση ηλεκτρικών δικτύων. Εντούτοις, µελλοντικά, ανάλογα προς κάθε περίπτωση, η ηµερήσια παραγωγή ρεύµατος των Α.Π.Ε. µαζί µε την παραγωγή των πυρηνικών και των σταθµών σύντηξης θα είναι

Για την επίλυση των, όπως παραπάνω συνοπτικά αναφερθέντων προβληµάτων του τρόπου παραγωγής
και χρησιµοποίησης του υδρογόνου απασχολούνται, σήµερα, δεκάδες ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια
µεγάλων αυτοκινητοβιοµηχανιών που αναζητούν τον προσφορότερο και οικονοµικότερο τρόπο παραγωγής και διαχείρισης του που συνδέεται µε επενδύσεις τρις- εκατοµµυρίων ∆ολ. σε όλη την Γη. Πρόκειται περί σοβαρότατου και πολυσχιδούς προβλήµατος αρκεί να αναφερθεί ότι το σύνηθες δοχείον βενζί-
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Οι παραπάνω περιορισµοί προϋποθέτουν ότι για την επίλυση
των θα έχει αποφασισθεί η πλέον κατάλληλη κατάσταση του
υδρογόνου για την αποθήκευση και χρήση του, δηλαδή αν θα
είναι σε αέρια υπό πίεση ή σε κατεψυγµένη υγρή κατάσταση ή
απορροφηµένο σε σύνθετα ή χηµικά ή και µεταλλικά υβρίδια
και υπό την οποία, κατάσταση θα διενεργείται ο απόλυτα ασφαλής τρόπος, όπως προαναφέρεται, κεντρικής αποθήκευσης
του, ο ευχερής και ασφαλής τρόπος µεταφοράς, η ασφαλής
του µετάγγιση στις δεξαµενές - αποθήκες των πρατηρίων και
ο ασφαλής και ταχύς ανεφοδιασµός των οχηµάτων και η όπως
παραπάνω αποθήκευση του σε αυτά.

νης ενός αυτοκινήτου των75 περίπου λίτρων όταν πληρωθεί µε υδρογόνο µε πίεση µιας ατµόσφαιρας το
εµπεριεχόµενο υδρογόνο θα επαρκεί για την µετακίνηση τ.ου οχήµατος για µόλις 500 µέτρα αντί των
500.000 που είναι ο βασικός στόχος. Παράλληλα το ίδιο δοχείο των 75 λίτρων πληρούµενο µε πίεση 300
Ατµοσφαιρών, θα διακινούσε ένα µέσο SUV 300χλµ ενώ µε πίεση 700 ατµ. θα επαρκούσε, όπως παραπάνω, για 500χλµ Έτσι π.χ. ένα δοκιµαστικό αυτοκίνητο της Ford Αµερικής µε ειδικής κατασκευής δοχείον καυσίµου χωρητικότητας 75 λίτρων µε πλήρωση υδρογόνο υπό πίεση 350 περίπου ατµοσφαιρών
δίδει στο όχηµα µια αυτονοµία 300 έως 350 χλµ.. Παράλληλα η BMW ετοιµάζει ένα αυτοκίνητο µε το όνοµα «Hydrogen 7» µε ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης ειδικής κατασκευής που θα έχει τη δυνατότητα κίνησης µε βενζίνη για 450 χλµ ή κατεψυγµένο, υγροποιηµένο υδρογόνο για 200 χλµ περίπου. Το αυτοκίνητο προορίζεται µόνο για την αγορά των ΗΠΑ και για τις ολίγες εκείνες χώρες όπου υπάρχει σήµερα η δυνατότητα ανεφοδιασµού µε υδρογόνο. Ασφαλώς το αυτοκίνητο αυτό της BMW προβλέπεται για
την µεταβατική περίοδο των 20 έως και 30 ετών όπου η βενζίνη και το υδρογόνο θα συνυπάρχουν στην
αγορά. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις τα δοχεία καυσίµου είναι ειδικής και δαπανηρής κατασκευής.
Όπως είναι φυσικό τα παραπάνω προαναφερθέντα προβλήµατα του υδρογόνου απασχολούν και τα εργαστήρια και άλλων ερευνητικών κέντρων και µεταξύ αυτών και των παρακάτω ∆ιεθνών Οργανώσεων: Η
πρώτη συστήθηκε από 13 Χώρες µε την από το 1977 συµφωνία «International Energy Agency’s
Implementing Agreement» που σήµερα απασχολεί περισσότερους από 35 Ερευνητές από τις παραπάνω
χώρες και που βασικά εργάζονται πάνω στα προβλήµατα αποθήκευσης και διανοµής του υδρογόνου. Η
δεύτερη ιδρύθηκε το 2003 µεταξύ 17 Χωρών και ασχολείται µε δύο δεκάδες Ερευνητές, µε την οικονοµία του υδρογόνου, δηλαδή µε την παραγωγή, τους τρόπους διακίνησης του καθώς και µε την τεχνολογία των ενεργειακών κυττάρων. Η τρίτη ιδρύθηκε πρόσφατα, το 2006, από το Υπουργείο Ενέργειας των
ΗΠΑ στην οποία συµµετέχουν Ερευνητές των σχετικών µε το υδρογόνο βιοµηχανιών, Ερευνητές Κρατικών Πανεπιστηµίων καθώς και των Κεντρικών Οµοσπονδιακών Ερευνητικών Εργαστηρίων. Να σηµειωθεί
ότι κατά το έτος 2006 επιχορηγήθηκαν 80 ερευνητικές εργασίες πάνω στα προβλήµατα παραγωγής και
αποθήκευσης του υδρογόνου µε 80 εκ ∆ολ.
Η επίλυση όλων των προαναφερθέντων προβληµάτων που αφορούν στην ασφαλή αλλά
και πλέον οικονοµικώς συµφέρουσα παραγωγή και χρησιµοποίηση του Υδρογόνου αναµένεται να έχουν επιλυθεί κατά την περίοδο
2015 -2020 µε σταδιακή εφαρµογή των κυρίως στις ΗΠΑ όπου εν τω µεταξύ θα έχει αναπτυχθεί και η παραγωγή υδρογόνου µε τη
λεγόµενη «Υψηλής Θερµοκρασίας Ηλεκτρόλυση (Υ.Θ.Η.) – High Temperature
Electrolysis – H.T.E.». Στην περίπτωση αυτή
το προς ηλεκτρόλυση νερό θερµαίνεται σε
θερµοκρασία 800 έως 1000Κ και οι ατµοί του
προσάγονται σε ειδικές συστοιχίες ηλεκτρόλυσης µε διαχωρισµό του υδρογόνου και του οξυγόνου. Η µέθοδος αυτή παρουσιάζει ένα πολύ υψηλό
βαθµό απόδοσης έναντι της ηλεκτρόλυσης σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος και ένα πολύ χαµηλότερο κόστος παραγωγής αφού η ατµοποίηση του νερού µπορεί να επιτευχθεί µε θερµότητα πολύ χαµηλού κόστους όπως π.χ. από τους 4ης γενιάς Πυρηνικούς Σταθµούς, γνωστούς σαν «Pebbles Reactors – Αντιδραστήρες Χαλικοκλίνης» ή και των «Ηigh Temperature Gas Cooled Reactors Αερόψυκτοι Αντιδραστήρες
Υψηλών Θερµοκρασιών» που βρίσκονται σε εξέλιξη ή όπως προαναφέρεται και µε ηλιακούς συγκεντρωτικούς αντανακλαστήρες ή ακόµη και µε θερµότητα γεωθερµίας µε σηµαντική µείωση του κόστους παραγωγής του υδρογόνου που αναµένεται να είναι και κατώτερο του σηµερινού κόστους παραγωγής του
από φυσικό αέριο των 2.40 ∆ολ. το χγρ. Στις ΗΠΑ , και συγκεκριµένα η General Atomics προλέγει, µε
την εφαρµογή της Η.Τ.Ε. στην παραγωγή του υδρογόνου, ένα κόστος πολύ χαµηλότερο των 2.40$ και
συγκεκριµένα 1,53$ περίπου το χγµ πράγµα που θα σήµαινε µια εξοικονόµηση πολλών δεκάδων ή και εκατοντάδων ∆ις ∆ολ. µόνο για τις ΗΠΑ αλλά, φυσικά και για την παγκόσµιο οικονοµία.
Όµως η ευεργετική επίδραση της παραγωγής και χρήσης του υδρογόνου στην παγκόσµιο οικονοµία δεν
περιορίζεται στα παραπάνω γιατί η παραγωγή του συνοδεύεται και µε την παραγωγή οξυγόνου, βλέπε
τεχνικό υπόµνηµα, που η ευρύτατη χρήση του στην νοσηλευτική και την µεταλλουργία θα συµβάλλει,
οικονοµικά, σηµαντικά, στην καθιέρωση της χρήσης του υδρογόνου.

32

Η Ελλάδα, η Χώρα µας δεν προβλέπεται να αποκτήσει πυρηνικό σταθµό στο προσεχές µέλλον που, όπως
προαναφέρεται, θα διευκόλυνε τα µέγιστα την πλούσια παραγωγή χαµηλού κόστους υδρογόνου παρά το
γεγονός ότι οι γείτονες µας, Βουλγαρία και Τουρκία προβλέπεται να αποκτήσουν µέχρι το 2015 η µεν
Βουλγαρία δύο των 1500 ΜW, η δε Τουρκία τρεις, ένα στα παράλια του Αιγαίου και δύο στα νότια που
θα τις καταστήσουν, µε την εφαρµογή της «Υψηλής Θερµοκρασίας Ηλεκτρόλυσης» χώρες παραγωγής
φθηνού υδρογόνου. Και αυτή η απόφαση µας παρά το γεγονός ότι οι σηµερινοί πυρηνικοί σταθµοί 4ης
γενιάς, είναι απόλυτα ασφαλείς και παρά το γεγονός ότι π.χ. η Γαλλία µε τις πολλές περιβαλλοντικές ευαισθησίες στηρίζει το 76% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια και η Ιαπωνία, χώρα σεισµοπαθής
το 30% στην παραγωγή πυρηνικών σταθµών µέχρι και 3ης γενιάς. Αντίθετα η Ελλάδα προτιµά να καίει
λιγνίτες µε τις φοβερές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων των ευρύτερων περιοχών των σχετικών
σταθµών και να αγοράζει πανάκριβη ηλεκτρική ενέργεια από…Αλβανία, Βουλγαρία, Τουρκία κλπ. Έτσι η
Χώρα µας είναι η υποχρεωµένη να ακολουθήσει
το δύσκολο, χρονοβόρο και δαπανηρότατο
δρόµο και να στηριχθεί, απόλυτα στις Α.Π.Ε.
στον άνεµο, το ηλιακό φως και τον κυµατισµό
των θαλασσών για να µπορέσει, έστω και µε
µεγάλη καθυστέρηση, να γίνει Χώρα παραγωγής
υδρογόνου όχι µόνο για να µηδενίσει την κατανάλωση πετρελαιοειδών που ασφυκτικά πιέζουν το εµπορικό της ισοζύγιο αλλά να γίνει και
χώρα εξαγωγής υδρογόνου µε φανταστικές για
την οικονοµία της προοπτικές. Νήσοι αραιά κατοικηµένοι πλούσιες σε ηλιακό φως και ανέµους όπως π.χ. η Γαύδος και η Γαυδοπούλα
µπορούν να αποκτήσουν ισχυρότατες εγκαταστάσεις ανεµογεννητριών και εκτεταµένα πεδία φωτοβολταϊκών ακόµη και ηλιακών αντανακλαστήρων, όπως π.χ. η Ισπανία και να µετατραπούν σε µεγάλους εργοστασιακούς χώρους παραγωγής υδρογόνου που θα εξάγεται υγροποιηµένο µε Ελληνικά Τάνκερ όπως
σήµερα οι Χώρες του Κόλπου εξάγουν σε όλη την Γη υγροποιηµένο το φυσικό τους αέριο. Παράλληλα
βραχονησίδες εγγύς µεγάλων νήσων ή και της κυρίως Χώρας πρέπει να µετατραπούν σε νησίδες Α.Π.Ε.
και µεταφορά µε υποβρύχια καλώδια της παραγωγής των στα σχετικά κέντρα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή παραγωγής υδρογόνου.
Παράλληλα προς τα παραπάνω πλεονεκτήµατα από τη χρήση του υδρογόνου θα σταµατήσει στην Χώρα
µας και η καύση του λιγνίτη µε τις σοβαρότατες βλαβερές επιπτώσεις και συνέπειες στην υγεία των παροικούντων τις ευρύτερες περιοχές των Ατµοηλεκτρικών Λιγνιτικών Σταθµών και οι λιγνίτες θα αφεθούν
για µελλοντική των ακίνδυνη χηµική εκµετάλλευση και µε πολύ υψηλότερες αποδόσεις.
Η Ελλάδα δεν θα πρέπει να περιορισθεί στην εκπλήρωση των διεθνών της υποχρεώσεων π.χ. προς το
πρωτόκολλο του Κιότο αλλά µε διεθνείς διαγωνισµούς να διαθέσει µε ειδικές, µακροχρόνιες συµβάσεις
περιοχές (νησίδες και βραχονησίδες) για εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. και παραγωγής υδρογόνου. Το µέλλον διαγράφεται όσο ποτέ άλλοτε ευοίωνο για τη Γη µας, για όλους τους Λαούς και είµαστε υποχρεωµένοι να
αδράξοµε την ευκαιρία να µην την αφήσοµε να χαθεί, όπως τόσες και τόσες φορές, και εκεί που σήµερα εισάγοµε πετρέλαιο να εξάγοµε µελλοντικά υδρογόνο γιατί διαφορετικά αν χάσοµε και αυτή τη µοναδική ιστορική ευκαιρία τότε «η εσχάτη πλάνη θα είναι χείρον της πρώτης» και από εισαγωγείς υδρογονανθράκων θα γίνοµε, στο προσεχές µέλλον εισαγωγείς υδρογόνου.
Τέλος, παρά το γεγονός ότι η παρουσιαζόµενη σήµερα πρόοδος στην αποθήκευση και γενικά στην παραγωγή και χρησιµοποίηση του υδρογόνου είναι ενθαρρυντική, η εξεύρεση των «Λύσεων» που εµφανώς
θα διαφέρουν από τη δεκάδα των σήµερα υπό µελέτη, θα απαιτήσει ακόµη χρόνο, πολύ κόπο και πολύ
χρήµα όµως τελικά θα βρεθούν µέσα στα επόµενα 10 µε 15 ή και 20 χρόνια και που θα δώσουν στην
ανθρωπότητα την δυνατότητα τα ∆ις των αυτοκινήτων, τα χιλιάδες αεροπλάνα να κυκλοφορούν και οι
χιλιάδες Θερµοηλεκτρικοί Σταθµοί να λειτουργούν χωρίς να ρυπαίνουν την ατµόσφαιρα µε αποτέλεσµα
την ταχεία αναστροφή τόσον του Φαινόµενου του Θερµοκηπίου και των καταστρεπτικών καιρικών φαινόµενων όσο και των βλαβερών συνεπειών του στην υγεία των ανθρώπων σε όλη την γη. Παράλληλα η
χρησιµοποίηση του υδρογόνου θα δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να εκµεταλλευθεί πληρέστερα
και αποδοτικότερα τις δυνάµεις της Φύσης, δηλαδή την ενέργεια του Ήλιου αλλά και αυτές που κρύβονται µέσα στα στοιχεία της Φύσης και ιδιαίτερα στο υδρογόνο που είναι το πλέον διαδεδοµένο στοιχείο
στο Σύµπαν. Όπως σήµερα µε βεβαιότητα µπορούµε να προβλέψοµε, οι επόµενοι αιώνες και χιλιετηρίδες θα είναι του «Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ» και των «ΥΠΕΡΑΓΩΓΩΝ» του ηλεκτρικού ρεύµατος, όπως σε άλλη µου ερ-
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γασία έχω περιγράψει, που θα διαµορφώσουν µια άνετη και ειρηνική ζωή των ανθρώπων πάνω στη γη
οπότε και δεν θα αναγκασθούν, µελλοντικά, να µεταναστεύσουν στο ∆ιάστηµα από αυτό το ∆ιαµάντι του
Σύµπαντος όπως θα έχει πλέον διαµορφωθεί, η Γη µας.

ŒÛÙÈ ‰›ÎË˜ ÔÊı·ÏÌﬁ˜, Ô˜ Ù· ·Óı’ ÔÚ¿...

Υπόµνηµα Τεχνικών και Οικονοµικών Στοιχείων του Υδρογόνου

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΕΛΟΥΝΤΑ

Ο χηµικός τύπος του νερού Η20 µας καθορίζει ότι στην ηλεκτρόλυση του διαχωρίζονται δύο άτοµα υδρογόνου και ένα άτονο οξυγόνου. Παράλληλα το ειδικό βάρος του υδρογόνου είναι 0.0899 γραµµάρια
το λίτρο ενώ του οξυγόνου είναι 1,43 γρµ. το λίτρο. Επιπρόσθετα και συνοπτικά µε την ηλεκτρόλυση 18
γραµµοµορίων νερού θα πάροµε 16 γραµµάρια οξυγόνου και 2 γραµµάρια . υδρογόνου. Η παραπάνω αναλογία ισχύει και στην ηλεκτρόλυση µεγαλύτερων ποσοτήτων νερού. Έτσι µε βάση την παραπάνω αναλογία µε την ηλεκτρόλυση 10χγρ νερού θα πάροµε 1.11 χγρ. υδρογόνου και 8.89 χγρ οξυγόνου, δηλαδή ισχύει η αναλογία 1προς 8 σε βάρος.
Σύµφωνα µε σχετικές αναλύσεις για την απόκτηση ενός ενός χγρ. υδρογόνου µε την γνωστή ηλεκτρόλυση υπό συνθήκες περιβάλλοντος και όχι µε την # Ηλεκτρόλυση Υψηλών Θερµοκρασιών # καταναλίσκονται 40 Kwh οπότε µε βάση τα παραπάνω κατά την σχετική διαδικασία θα πάροµε και 8 χγρ περίπου οξυγόνο
∆εχόµενοι µια τιµή βάσης µίας Kwh ίση µε 0,150Ε για ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής ανεµογεννητριών και
φωτοβολταϊκών το κόστος ηλεκτρόλυσης για παραγωγή ενός χγρ υδρογόνου µπορεί χονδρικά να υπολογισθεί όπως παρακάτω
Αξία ηλεκτρικού ρεύµατος Kwh 40 χ 0,150
Αποσβέσεις κλπ, κλπ (κατ’ εκτίµηση)
Εργατικά κλπ (κατ’ εκτίµηση)
Ανταλλακτικά κπλ, κλπ (κατ’ εκτίµηση)
Επεξεργασία υδρογόνου για αποθήκευση και µεταφορά
στα πρατήρια και διανοµή στα SUV (κατ’ εκτίµηση)

=
=
=
=

6,00
0.70
0.30
0.30

€
€
€
€

=

0.70 €

----------=

Σύνολο
8.00 Ε

Όµως µε το υδρογόνο παράγεται συγχρόνως όπως παραπάνω και οξυγόνο που αποτελεί σήµερα ένα ευρύτατα χρησιµοποιούµενο αέριο στην νοσηλευτική, την µεταλλουργία και σε πλείστες άλλες χρήσεις. Με
τις τρέχουσες τιµές της αγοράς στην νοσηλευτική των 2.50 Ε. το Μ3 ο Παραγωγός του υδρογόνου – οξυγόνου θα µπορεί άνετα να διαθέτει το οξυγόνο στην χονδρική αγορά στην τιµή των 1.25 Ε το Μ3 και
δεδοµένου ότι κατά την παραγωγή ενός χγρ υδρογόνου παράγονται συγχρόνως 8 χγρ οξυγόνου και το
βάρος ενός Μ3 ανέρχεται σε 1430 γρ. κατά την παραγωγή του ενός χγρ υδρογόνου θα συνπαράγονται
8.00 \ 1.430 = 5.59Μ3 οξυγόνου µε συνολική αξία 5.59χ1.25 = 6.988_.
Όταν όµως το κόστος παραγωγής του ενός χγρ υδρογόνου, µε την συµπαραγωγή του οξυγόνου, στοιχίζει συνολικά όπως παραπάνω 8.00_ τότε βλέποµε ότι µε το συνπαραγόµενο οξυγόνο µπορούν να καλυφθούν, σχεδόν στο σύνολο τους οι δαπάνες της ηλεκτρόλυσης και έτσι το υδρογόνο να παραµένει σαν
καθαρό κέρδος στον παραγωγό.
Παράλληλα αν δεχθούµε το κόστος 1 λίτρου βενζίνας στη διανοµή στα πρατήρια ίσο µε 1.00_ και δεδοµένου ότι το υδρογόνο έχει µια υπέρ τριπλάσια θερµογόνο δύναµη και επιπρόσθετα είναι ένα καθαρότερο καύσιµο προκύπτει ότι το υδρογόνο θα µπορεί άνετα να διατίθεται στην τιµή των 3χ 1.00 = 3.00
Ε το χγρ και αυτό στην περίπτωση ηλεκτρόλυσης υπό συνήθεις συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος.
Στην περίπτωση όµως εφαρµογής της µεθόδου της # Ηλεκτρόλυσης Υψηλών Θερµοκρασιών # και δεχόµενοι την εκτίµηση της General Atomics για ένα κόστος 1.53_. ή 1.20 Ε το χγρ σαν το κόστος παραγωγής του υδρογόνου αντί των 6.00 Ε, όπως παραπάνω, τότε αυτοµάτως δηµιουργούνται µεγάλα περιθώρια κέρδους που επιτρέπουν αισιοδοξία στην όλη παραγωγή, και χρησιµοποίηση του υδρογόνου. Παράλληλα µε την πάροδο του χρόνου ενώ οι συνθήκες παραγωγής του υδρογόνου θα βελτιώνονται, αντίστοιχα της βενζίνης θα δυσχεραίνονται καθώς µε την προϊούσα µείωση των ευχερώς αντλούµενων αποθεµάτων πετρελαίου οι Πετρελαιοπαραγωγοί θα καταφεύγουν σε όλο και δυσχερέστερες αντλήσεις που
θα επαυξάνουν συνεχώς το κόστος παραγωγής του πετρελαίου και αντίστοιχα της βενζίνης και του πε
τρελαίου Diesel.
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∫ˆÛÙ‹ ∂. ª·˘ÚÈÎ¿ÎË,
¶ÔÏÈÙÈÎﬁ ªË¯·ÓÈÎﬁ

ην ώρα που η ενοιολογία των
λέξεων αειφορία και βιωσιµότητα δοκιµάζεται πολλαπλά και
σκυλεύεται από τους θιασώτες µιας
αχαλίνωτης αναπτυξιακής φρενίτιδας δίχως αρχές και όρια, την ώρα
που το αναπτυξιακό περιφερειακό
µοντέλο της ελληνικής επαρχίας (και
του Μεραµπέλου...) ελέγχεται και
διηθείται από το φίλτρο µιας έκπτωτης πολιτικής λογικής για το περιβάλλον, την ώρα που η ∆ηµοτική
Αρχή πολιτεύεται έµπλεη σε µια Πολιτεία χωρο(α)ταξίας και έκδηλης κρατικής περιβαλλοντικής πολιτικής, την ώρα που γράφονται
και ξαναγράφονται µελέτες που ποτέ δεν ολοκληρώνονται για τη βιωσιµότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση, την ώρα που το περιβάλλον έχει γίνει ένα επικερδέστατο εµπόληµα από τις ακτές
του Καλού Χωριού µέχρι και την Πλάκα στην Ελούντα, την ώρα που το φυσικό αποταµίευµα υπόκειται
στις ερπύστριες µιας άνευ όρων και χωρίς ιστορικό προηγούµενο λεηλασίας και διασπάθισης µε
την επιδεικτική και θλιβερή απουσία της τοπικής
αυτοδιοίκησης, την ίδια ακριβώς ώρα, µέσα στην
παρακµή και στη µαυρίλα, κάποιοι έντιµοι δικαστές εξακολουθούν να φυλάνε Θερµοπύλες και να
παραµένουν πιστοί στα ιδανικά και στα ιδεώδη µιας
∆ηµοκρατικής χώρας που υπηρετούν. Εξακολουθούν να δίνουν µαθήµατα, ότι η βιώσιµη ανάπτυξη προϋποθέτει και ένα βιώσιµο κράτος: Που σηµαίνει ένα κράτος που έχει αποκτήσει (και κατακτήσει...) το ήθος και την ικανότητα να σχεδιάζει
και να υλοποιεί µια τέτοια πολιτική. Όχι όµως ένα
κράτος εχθρικό προς την τάξη και τον προγραµµατισµό και που «αντιλαµβάνεται το περιβάλλον ως ορυχείο αδάπανων πλην προσοδοφόρων πελατειακών
παροχών ή συναλλαγών»(1).

Τ

Όπως είναι γνωστό, µόλις πριν από λίγες ηµέρες, το Ε’ Τµήµα του ΣτΕ
µε µια ιστορική του απόφαση σταθµό, για την εκτός σχεδίου δόµηση, έδωσε το παρών και απέδειξε ότι δεν
είναι όλα µαύρα σ’ αυτό τον τόπο. Το
ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της
χώρας, συνεχίζοντας µια µακρά παράδοση που το έχει καταστήσει σύµβολο και θεµατοφύλακα των αρχών
του ∆ικαίου του περιβάλλοντος, ακύρωσε την κατασκευή δεκάδων ανεξάρτητων µονοκατοικιών σε εκτός
σχεδίου περιοχή της Ελούντας, επικαλούµενο ένα
σκεπτικό όχι µόνο εθνικής αλλά οικουµενικής
στρατηγικής για την ολοκληρωµένη και αειφόρο
ανάπτυξη. Ένα σκεπτικό που αποτελεί πλέον το έγκυρο όραµα του επόµενου αιώνα µια που δεν είναι χρησµός ούτε ιδεολόγηµα, αλλά πόρισµα της
συστηµικής επιστήµης και θεσµοθετηµένο διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό ∆ίκαιο.
Η απόφαση αυτή, που κατά τη συνήθη τάξη, θα
µετουσιωθεί σε ερµηνευτική εγκύκλιο του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, αναµένεται να βάλει τέλος σε φαραωνικές οικοδοµικές
και οικιστικές παρεµΗ βιώσιµη πολιτική δεν αποτεβάσεις µεγάλης κλίµαλεί πλέον σουρεαλιστική ουτοκας που προγραµµατίπία αλλά µονόδροµο: Το «σύνζονται να επιβαρύδροµο της Ελούντας» συνιστά
νουν πολύπλοκα, ποιπια ορατή απειλή για τη βιωσικίλα και παραγωγικά
µότητα στον παράκτιο χώρο. Ως
παράκτια οικοσυστήµαπότε η πολιτική βαρηκοΐα του
τα όχι µόνο στην πεΥ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε θα ευνοεί αυτές τις
ριοχή του Μεραµπέκαταστάσεις που εναντιώνονται
λου, αλλά και σε ολόστο ∆ίκαιο του περιβάλλοντος;
κληρη τη χώρα. Οι α(πίνακας του Rene Magritte
1959, La Chateau des Pyrenees)
ποφάσεις του Ε’ Τµήµατος του ΣτΕ, αποτε-
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λούν πάντοτε κορυφαία νοµικά κείµενα και συνιστούν µια ανώτατη επεµβατική βούληση δηµόσιας οικολογικής τάξης, στην ουσία µια θεσµογονία, βασισµένη σε όλες τις παραµέτρους διασφάλισης της φυσικής βάσης, της περιβαλλοντικής τάξης
και της ποιοτικής ανάπτυξης. Παράµετροι, όπως είναι η αρχή της βιωσιµότητας και του σεβασµού της
φέρουσας ικανότητας, η υποχρεωτική αποκατάσταση των διαταραχθέντων οικοσυστηµάτων, η βιοποικιλότητα και η κοινή φυσική κληρονοµιά, καθώς και
οι αρχές της ήπιας ανάπτυξης των ευπαθών οικοσυστηµάτων, της χωρονοµίας, της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, του βιώσιµου αστικού περιβάλλοντος και της προστασίας του φυσικού κάλλους.
Η παρούσα δηµόσια παρέµβαση, πέρα από τα
εύσηµα που θα επιθυµούσε να αποδώσει σε µια τέτοια, όντως ιστορική και καινοτόµα ανώτατη δικαστική κρίση, θα επιχειρούσε να θέσει εξαιρετικά
σοβαρά ερωτήµατα πάνω σε µια θεµατική ενότητα που αφορά το µοντέλο ανάπτυξης και της χωρονοµίας στην περιοχή µας:
Αλήθεια, υπάρχει σήµερα πολιτική ατζέντα στο
Μεραµπέλο, για το µεγάλο πρόβληµα της περιβαλλοντικής προστασίας, σύµφωνα µε τις αρχές, τους
στόχους και τις επιδιώξεις, που έχει θεσπίσει η διεθνής κοινότητα και που πρέπει να αποτελούν πλέον αναπόσπαστο µέρος µιας καθηµερινής πολιτικής δράσης και πολιτικού σχεδιασµού, ή είµαστε
της λογικής «να πάµε παραπέρα» µε τον αυτόµατο
πιλότο του αόρατου χεριού της αγοράς;
Τα παραδείγµατα είναι δυστυχώς πολλά...Επιστέγασµα µιας τέτοιας ανύπαρκτης διορατικής
πολιτικής µε αιχµή προστασίας το περιβάλλον, ήταν η επί δεκαετίας και πάνω, επιδίωξη σύµπαντων
των θεσµικών φορέων του Μεραµπέλου, για τη µείωση της αρτιότητας για ξενοδοχεία, από τα 20 στα
10 στρέµµατα. Η κυβέρνηση της Ν∆ υιοθέτησε αυτό το (στην ουσία λαϊκίστικο και στερούµενου σοβαρής τεκµηρίωσης) αίτηµα µιας ∆ηµοτικής Αρχής
που αρεσκόταν να χαϊδεύει αυτιά υποψηφίων επενδυτών και να αλιεύει ψήφους. Το ενέταξε έτσι, στο
ν/σ για τον ιαµατικό τουρισµό. Κάποιοι πίστεψαν,
και δυστυχώς εξακολουθούν πιστεύουν µε αφέλεια,
ότι το αναπτυξιακό υστέρηµα του Μεραµπέλου, λύθηκε ...ως από µηχανής Θεός!
Οι πάµπολλες µελέτες και τα επιχειρησιακά σχέδια πρώτης βαθµίδας χωροταξικού σχεδιασµού σε
επίπεδο ∆ήµου (ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.), δεν υποκαθιστούν την ανάγκη προτάγµατος ενός στρατηγικού
πολιτικού προσανατολισµού και υλοποίησης µιας
«πράσινης πολιτικής». Πολύ φοβάµαι ότι αυτό
σήµερα δεν υπάρχει, (ούτε βέβαια υπήρχε …) στο
∆ήµο Αγ. Νικολάου. Προσκρούει κι αυτό (όπως και
τόσα άλλα ίσως), στη θεωρία του πολιτικού κόστους. Και πιο πολύ φοβάµαι, ότι είναι ανύπαρκτη
µια πολιτική βιώσιµης συναρµογής του ανθρωπο(1) (2)

Μιχ. ∆εκλερής «Ο ∆ωδεκάδελτος του Περιβάλλοντος» εκδόσεις Σάκκουλα 1996
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γενούς συστήµατος του ∆ήµου και του οικοσυστήµατός του. Αυτό είναι άλλωστε και το κρίσιµο οικουµενικό ερώτηµα της εποχής µας. Ο ∆ήµος µας έχει όµως, µια υποχρέωση παραπάνω να το πράξει:
Μεραµπέλο, σηµαίνει µέρος µε καλή θέα και η
λέξη αυτή, διαπερνάται από µια διηνεκή φυσική
κοσµητεία και σηµατοδοτεί µια απλοχεριά της
φύσης προς τους ανθρώπους της, την οποία
πρέπει να ∆ΙΑΦΥΛΑΞΕΙ…
Η γενναία αυτή απόφαση του Ε’ τµήµατος του
ΣτΕ πρέπει να ανοίξει το γρηγορότερο ένα ευρύ πολιτικό και κοινωνικό διάλογο για τις κατευθύνσεις
προστασίας που είναι ανάγκη να θεσµοθετηθούν
στο παράκτιο Μεραµπέλο. Τα νοµικά κείµενα και οι
αρχές υπάρχουν. Κάποιοι πρέπει να τολµήσουν και
να ξεπεράσουν τον πολιτικό πουριτανισµό για
την «πράσινη ανάπτυξη» και τις παλιές και ξεπερασµένες συνταγές του πολιτεύεσθαι...
Και η πράσινη ανάπτυξη, κελεύει πλέον ριξικέλευθες και καινοτόµες λύσεις: Η ∆ηµοτική Αρχή
Αγ. Νικολάου, αν έχει καταλάβει την κρισιµότητα
και την καµπή που διέρχεται το περιβαλλοντικό απόθεµα του τόπου, πρέπει να συντονίσει ένα «µανιφέστο βιώσιµης διαδροµής» και όχι να υιοθετεί
και να παραλαµβάνει τις κατά παραγγελία µελέτες
(απότοκους συντεχνιακών συµφερόντων...) που συχνά χωρίς αιδώ, έρχονται σε τέλεια αντίθεση µε θεσπισµένες διεθνείς και Ελληνικές αρχές βιωσιµότητας, όπως τις σαφείς κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης για την περιοχή µας, τις θεµατικές στρατηγικές της Ε.Ε. για
την ανάπτυξη στον παράκτιο χώρο, της αειφόρου
χρήσης των φυσικών πόρων κ.λπ.
Η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων σε µια
περιοχή, σηµαίνει και πολιτική βιωσιµότητας,
που είναι κατά συνέπεια καθοριστικής σηµασίας συστατικό στοιχείο της µακροπρόθεσµης ευµάρειας
στην περιοχή. Αυτό είναι το κριτήριο. ∆εν είναι το
πόσα κυβικά µέτρα µπετόν περισσότερα σκυροδετούνται ετησίως. Ελπίζω κάποιοι να το καταλάβουν
και να το µετουσιώσουν σε πολιτική βούληση στο
εξής... Επιτέλους πρέπει να µάθουµε να είµαστε ωφέλιµοι και όχι αρεστοί...
Η πολιτική σκέψη πρέπει να οικοδοµείται πλέον, πάνω στο αναµφίβολο, ότι η χωροταξία πρέπει
να είναι η πρωταρχική δράση και βουλή και «η µάλλον in extremis αναγνώριση της ανάγκης να ενθυµίζει τον άσωτο εκείνο κληρονόµο που πειθαναγκάζεται να βάλει κάποια τάξη στα οικονοµικά του, αφού
πλέον έχει κατασπαταλήσει την πατρική του κληρονοµιά»… (2)
Όµως, σε µια δηµοκρατία, όταν η Πολιτική δεν
αρκεί, η ∆ικαιοσύνη επαρκεί και περισσεύει. Κάτι µου λέει πως το ΣτΕ έχει πολύ δουλειά στο Μεραµπέλλο και στο Λασίθι…


∆ιήγηµα
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πλωσα το χέρι, έκοψα µερικά χλωρόκλαδα, τα σκέπασα µε φύλλα από τις µουριές πράσινα και
δροσερά , τα 'βαλα προσκεφάλι, ανέβηκα στο φαρδύ µατζιπέτι που ΄ταν ζεστό ακόµη από τη κάψα του απογεµατινού κι έπειτα έγειρα και ξάπλωσα κατά πως έκαµε και ο παλιός Θεός. Από πάνω µου µυριάδες αρίφνητες µικρά και µεγάλα φώτα ανάβανε το ένα µετά το άλλο στη βελουδένια πολιτεία τ' ουρανού. Την ίδια ώρα που βραδιάζει εδώ νυχτώνει κι εκεί σκέφτηκα. Ένα θηλυκό χρυσοµάγουλο φεγγάρι, λυπηµένο, στρογγυλό κι ολόγλυκο ξεπρόβαλε ακροπατώντας δειλό και ντροπαλό, λυχνάρι και συντροφιά στο αποψινό νυχτέρι. Η γλυκιά µεθυστική νύχτα διαπέρασε τα µέλη µου, τα µαλάκωσε, τα µατόφυλλα βαρύνανε και χωρίς να το καταλάβω αποκοιµήθηκα.
∆εν πέρασε πολλή ώρα ώσπου, άξαφνα, αισθάνθηκα πως ο νους µου ξεκόρµισε κι άρχισε να ψηλώνει και να φεύγει µακριά µέσα στη µαύρη άβυσσο. Ταξίδεψα ώρες πολλές ανάµεσα σε αστρικά σµήνη, σε
ήλιους και φεγγάρια, σε πλανήτες και αστέρες, σε νεφελώµατα και γαλαξίες, σε αστρόσκονη και ηλιακούς ανέµους, σε αστεροειδείς και δακτύλιους, ώσπου, να, έφτασα σε µια άλλη πολιτεία, γαλήνια και
µαγική, γυροτειχισµένη µε φαρδιά κάστρα από ορεία κρύσταλλο, ίδια κι απαράλλαχτη, έτσι µου φάνηκε
στην πρώτη µατιά µε τη δική µου. Καθισµένος στον πιο ψηλό της λόφο αγνάντευα τα χτίρια, τους δρόµους, τη θάλασσα, τα βουνά, τον ουρανό και τους κάµπους της. Μα να, τι παράξενο, τα σπίτια ήτανε
γυάλινα και τα κεραµίδια τους µαλαµατένια. Πάνω, ψηλά, σ' έναν αλαφρό γαλαζοπράσινο ουρανό µεγάλα πολύχρωµα σύννεφα σε απαλούς τόνους κυνηγούσαν το ένα τ΄ άλλο παρασυρµένα από ένα ελαφρύ
αεράκι φτιάχνοντας ένα παραµυθένιο σκηνικό. Μεσ' στη µέση της λαµπερής πολιτείας ξεχώριζε ένα τεράστιο χτίρι µ' έναν αστραφτερό ολόχρυσο τρούλο και δυό ψηλόλιγνα καµπαναριά. Μια αιθέρια µουσική
που ξεχύνουνταν από καµπάνες καµωµένες από καθάριο κρύσταλλο γαλήνευε το νου και την ψυχή µου.

A
’
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Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Γενικός Γραµµατέας
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος
ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μέλος
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΜΠΡΙΛΑΚIΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΝΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
ΜΑΝΙΑ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χηµικός Μηχανικός, Γενικός Γραµµατέας
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
MIXAΛHΣ XΩPAΦAΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
KAΦETZAKHΣ ΓEΩPΓIOΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Γραµµατέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΧΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Mέλος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΙ∆ΟΝΙΩΤΑΚΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Mέλος
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ
KAΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΟΥ
Μακέτα, ∆ιαχωρισµοί, Μοντάζ, Εκτύπωση
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τηλ.: 2810 380882 Φαξ.: 2810 380887
Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους
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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΑΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-284431,
ΦΑΞ: 2810-281128
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ........................................................................................
ΕΤΑΙΡΙΑ..................................................................................................................
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.............................................................................................
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ.........................................................................................................
ΠΟΛΗ & ΤΚ.........................................................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ..........................................................................................................
ΦΑΞ.............................................................................................................................
ΑΦΜ...........................................................................................................................
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (6 ΤΕΥΧΗ) ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΗ 15 €,
ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 30 €
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ
Ή ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ.....................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ.........................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.............................................................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ...........................................................................................................

∆ιανέµεται δωρεάν στα µέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ



Στο βάθος µια ζαφειρένια θάλασσα απλώνουνταν ως εκεί που έφτανε το µάτι. Ένα πλοίο από πολύχρωµο γυαλί είχε µόλις ξεµυτίσει κατάφωτο από το λιµάνι µε τον ολόλευκο καπνό πίσω του να γράφει
ένα τούλι από πλατίνα σαν ουρά από ολοκέντητο νυφικό. Στους ασηµένιους δρόµους έτρεχαν φιλντισένιες άµαξες που τις έσερναν πανώρια κατάλευκα άτια αφήνοντας πίσω τους ένα γλυκόλαλο κουδούνισµα καθώς πανάλαφρα αερικά µ’ ένα απαλό θρόισµα περνούσαν από το ένα σπίτι στο άλλο.
Στην άλλη µεριά του λόφου, έξω από την πολιτεία, απλώνουνταν ένας απέραντος κάµπος σπαρµένος µε σµαραγδένια δένδρα φορτωµένα διαµαντένιους καρπούς που ΄µοιαζαν µε ελιές και µε κάτι χαµωτά φυτά γεµάτα τσαµπιά µε ρουµπινάκια που µου θύµισαν αµπέλια έτοιµα για τον τρύγο. Μυρωδιές
εξαίσιες φερµένες από ένα ζεστό αεράκι που 'ρχονταν από τον κάµπο γιόµιζαν τα σωθικά µου και τον
αιθέρα γύρω µου. Που και που ξεχώριζε η γη σ' ένα απαλό πορτοκαλί µε τα βουνά στο βάθος στις αποχρώσεις του καφέ χαµηλά και τις ώχρας ψηλά. Ένα απ΄ αυτά, το ΄δειχνε καθαρά, ήταν ολόιδιο µε τα
παράξενα αερικά. ∆ίπλα µου, στη κορφή του λόφου, έλαµπε ένα µικρό µαυσωλείο καµωµένο από κάτι
σαν πολύτιµη και διάφανη πέτρα. Μέσα αναπαύονταν ότι είχε αποµείνει από ένα µεγάλο πνεύµα. Μαγεµένος έκλεισα το γύρο ως τα δυτικά όπου ολόχρυσος ένας άλλος ήλιος είχε πια κοκκινίσει και πήγαινε να κρυφτεί πίσω από ένα µακρύ βουνό που έµπαινε βαθιά µέσα στη θάλασσα. Προς τα βόρεια κι
ανατολικά ένα νησί µακρύ και χαµηλό στο χρώµα των βουνών έκλεινε τη µεγάλη θαλασσινή αγκαλιά. Τα
φώτα είχαν ανάψει σιγά-σιγά στη µυστική πολιτεία και καθώς οι τοίχοι έφεγγαν από µέσα νόµιζες πως
όλοι γιόρταζαν. Κάτι µικρές και αεικίνητες οπτασίες δρασκέλισαν βιαστικά τα µαγλινά κατώφλια και τρύπωσαν πίσω από τους κρυστάλλινους τοίχους. Θα 'ναι τα παιδιά σκέφθηκα. Αµέσως µετά η µουσική που
γιόµιζε οληµερίς τον αέρα άρχισε να χαµηλώνει ώσπου µια σιωπή κάλυψε το σύµπαν, οι µαυλιστικές µυρωδιές που θύµιζαν νυχτολούλουδο, αγιόκληµα και γιασεµί δυνάµωσαν, το πλοίο χάθηκε πίσω από το
γαλατένιο ορίζοντα, τα φώτα ένα-ένα έσβησαν το ίδιο όπως είχαν ανάψει και µόνο τα ολόχρυσα άστρα
απόµειναν να σιγοκαίνε πολύτιµες σπίθες µιας ακριβής φλόγας που άναβε αόρατη πάνω 'κει στο σιωπηλό στερέωµα. Στο βάθος ένα άλλο χλωµό κι ολόγιοµο φεγγάρι, καµωµένο λες από χρυσόχαρτο, σαν ψεύτικο, γλίστρησε αθόρυβο και σιωπηλό χρυσώνοντας µε τ΄ ολόγλυκο φως του γη κι ουρανό. Σε λίγο τα
σύννεφα κουρασµένα κι αυτά απ’ το οληµέριο κυνηγητό σταµάτησαν, βάρυναν, κι ένα σιγανό νυχτοβρόχι
µε κάτι σταγόνες παράξενες και πανέµορφες σαν διάφανα µαργαριτάρια άρχισε να σκεπάζει την παραµυθένια πολιτεία.
Η νερένια δροσούλα µε τις µικρές διαµαντένιες σταγόνες της και το πρωινό απόι µ΄ έκαναν ν΄ ανοίξω τα µατόκλαδα καθώς ένας ζεστός νοτιάς µόλις είχε αρχίσει να φυσά. Σηκώθηκα, πήρα τα φύλλα
που 'χα για προσκεφάλι, είχαν µαραθεί κιόλας, πότε πρόλαβαν σ' ένα βράδυ, κι άρχισα να τα σκορπώ
στον Αφρικάνικο αγέρα. Και τότε, σαν από θαύµα, άρχισαν να πληθαίνουν καθώς πετούσαν στον ασπρογάλανο, αχνοφώτεινο ουρανό. Το ένα γίνουνταν δύο, τα δύο τέσσερα, τα τέσσερα οκτώ, ώσπου γέµισαν τον κόσµο και παρασυρµένα από το νοτιά άρχισαν να σκεπάζουν στέγες και ταράτσες, δρόµους και
πλατείες, βεράντες και µπαλκόνια, ντύνοντας την πολιτεία µε όµορφα ζεστά φθινοπωρινά χρώµατα. Ένα
πορτοκαλλοκόκινο σεντόνι µε αρκετή ώχρα και λίγο κίτρινο σκέπασε ότι έβλεπε το µάτι ως τη θάλασσα. Στις γειτονιές οι πρώτοι αγγουροξυπνηµένοι βάλθηκαν να µαζεύουν παραξενεµένοι ένα-ένα τα µαραµένα φύλλα της µουριάς. Κατέβηκα από το µατζιπέτι, πήγα προς το µνηµείο του µεγάλου Κρητικού,
γύρισα ανατολικά κι αντίκρισα πίσω από τον ξύλινο σταυρό τον ήλιο που είχε αρχίσει κιόλας ξεκούραστος, ξαναµµένος και φουριόζος το καθηµερινό ταξίδι του. Ένοιωσα τα µάτια µου να βουρκώνουν. Να
΄ταν από τον πορτοκαλένιο δίσκο που τόλµησα ν' αντικρίσω κατάµατα ή από τα όσα είχα δει και τόσο
µε 'χαν µαγέψει µέσα σε µια νύχτα µόνο, ή κι από τα δυο ; Ούτε ήξερα, ούτε κι ήθελα να µάθω. Γονάτισα, παραµέρισα µε τις παλάµες µου τα φύλλα και τα χόρτα, πήρα λίγο χώµα στις φούχτες µου, το
σήκωσα ψηλά και το σκόρπισα πάνω µου. Γύρισα, ξαναντίκρισα τον ήλιο, έκαµα το σταυρό µου κι έπειτα έσκυψα και µε τρεµάµενα χείλη προσκύνησα το αµάραντο πρόσωπο της πιο µεγάλης , της πιο αγαπηµένης, της πιο γλυκιάς µάνας.

