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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

        Τρίτη 31/10/2017 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ √ 

ΝΤΟΥΦΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ √ 

ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ √ 

ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ √ 

ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ √ 

 
 
Σημείωση: οι συνάδελφοι Παπαβασιλείου Ζωή, Μπαξεβάνου Αικατερίνη και 
Φουνταρλής Δημήτριος ενημέρωσαν ότι δεν θα παρευρεθούν στην 
συνεδρίαση για προσωπικούς λόγους. 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
 

1. Έναρξη της συνεδρίασης. 
2. Συζητήθηκε περαιτέρω η πρόταση πραγματοποίησης εσπερίδας με αντικείμενο 

την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Σκοπός είναι η ενημέρωση του συνόλου 
των μηχανικών για την διαχείριση των αποβλήτων γενικότερα σε σχέση με την 
τρέχουσα νομοθεσία και τα σχέδια διαχείρισης τους, καθώς και τη διαχείριση των 
αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων. Προτάθηκε η συνεργασία με τους 
παρακάτω φορείς: 
-Δήμος Λαρισαίων  
-Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 
- Φορέας Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων 
- ΠΑΔΥΘ 
-ΤΕΙ τμήμα πολιτικών μηχανικών 
Η ΜΕ θα ετοιμάσει και θα καταθέσει πρόταση στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ 
σχετικά με τη διοργάνωση της εσπερίδας. 

3. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη σημασία της διαλογής  στην πηγή των 
αστικών αποβλήτων και δράσεις που μπορεί να αναλάβει το ΤΕΕ σε συνεργασία 
με φορείς των περιφερειακών ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται περισσότερο χρόνο στο συγκεκριμένο θέμα, όπως και με τα 
περιφερειακά τμήματα των αντίστοιχων νομών.  

4. Συζητήθηκε το θέμα της επεξεργασίας των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών 
και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) κάτι το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται και στο νομό 
μας.  

5. Συζητήθηκε και συμφωνήθηκε η ΜΕ να ενημερώνει μέσω του ΤΕΕ την ιστοσελίδα 
του τμήματος με δραστηριότητες που αφορούν σε περιβαλλοντικά θέματα, π.χ. 
διοργάνωση συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, διοργάνωση 
ημερίδων κλπ.  

6. Η επιτροπή καθόρισε ως ημέρα συνάντησης την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα, μετά 
από τη σχετική επιβεβαίωση. Επομένως η επόμενη συνάντηση καθορίστηκε στις 
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28/11/2017. Θα σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail. 
7. Λήξη της συνεδρίασης. 

 
Οι Συντονιστές 

 
Σταυρούλα Τσιτσιφλή, Λάμπρος Ντούφας 

 
 
 

Τα μέλη 
 

Κων/νος Κλοκοτάρας          Αθανάσιος Σακκάς Αναστάσιος Μπέσιος 


