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ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Οφείλω να ευχαριστήσω 
θερμά όλους τους Μηχανικούς 
για την εκτίμηση και την 
εμπιστοσύνη που μου έδειξαν.

“
”

 Το ΤΕΕ αποτελεί ένα σημαντικό συνεκτικό παράγοντα 
για τους Μηχανικούς αλλά, και μία σημαντική ασφαλιστική 
δικλείδα εγκυρότητας και ασφάλειας για την ίδια την κοινωνία.
 Οφείλουμε να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη αυτή.
 Αλλάζοντας το ΤΕΕ χωρίς όμως να διαγράψουμε τις 
αρχές με τις οποίες πριν 90 χρόνια συστάθηκε ως Φορέας- 
Τεχνικός Σύμβουλος.
 Το ΤΕΕ ήταν και πρέπει να παραμείνει Επιστημονικός 
Φορέας. Και ως μία «ομπρέλα», με τους Συλλόγους, να διεκδικεί 
και να προστατεύει τα επαγγελματικά και συνδικαλιστικά 
θέματα των μηχανικών.
 Και η δική μου παρουσία θα συνεχίσει στα δρώμενα 
του ΤΕΕ - πως αλλιώς άλλωστε αφού είμαι ενεργός ελεύθερος 
επαγγελματίας μηχανικός- αλλά, και από όποια άλλη θεσμική 
θέση τυχόν βρεθώ (αυτήν του Δημάρχου Λαρισαίων που 
διεκδικώ) να είστε βέβαιοι ότι, οι θέσεις του ΤΕΕ για όλα τα 
θέματα που χρόνια εξέφραζα, θα αποτελούν τη δική μου 
πυξίδα. Και η θέση των Μηχανικών θα είναι πρωτεύοντος ρόλου 
στην προσπάθεια αναγέννησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
της τοπικής κοινωνίας.

Γιατί, ο τίτλος του Προέδρου ΤΕΕ για μένα 
αποτέλεσε ύψιστο τίτλο τιμής.

   Με φιλικούς χαιρετισμούς,
   ΚωνσταNτίνος Διαμάντος

 Μία τελευταία γραφή απευθύνω από το βήμα 
αυτό, προς όλους εκείνους που με εμπιστοσύνη με 
περιέβαλλαν όλα τα χρόνια που ασχολήθηκα ενεργά με 
τα του ΤΕΕ και ιδιαίτερα, από το 2004 μέχρι σήμερα, ως 
πρόεδρος του Τμήματος.
 Παρόλο που πριν τις εκλογές του 2010 είχα 
προαναγγείλει ότι θα είναι η τελευταία μου θητεία και θα 
κλείσω τον κύκλο θεσμικής ενασχόλησης μου, δεν μπορώ 
να κρύψω τη συγκίνηση μου για τη στιγμή αυτή.
 Το ΤΕΕ και οι Μηχανικοί, αναπόσπαστο μέρος της 
ζωής μου. Έτσι έμαθα μεγαλώνοντας μέσα στα ριζόχαρτα 
και τους ραπιδογράφους του πατέρα μου από μαθητής.
 Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους 
Μηχανικούς για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που 
μου έδειξαν.
 Οφείλω ιδιαίτερα, να ευχαριστήσω όλους 
εκείνους τους μηχανικούς που συνέβαλλαν καθοριστικά 
στην επιτυχημένη παρουσία του ΤΕΕ αυτά τα χρόνια με 
αντανάκλαση στη δική μου παρουσία ως προέδρου. 
Μέσα από τη ΔΕ ,την Αντιπροσωπεία και το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο, τους Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς 
Συλλόγους Μηχανικών, τις Δομές , τις Μόνιμες Επιτροπές, 
τις Εκπροσωπήσεις, τις Ομάδες Εργασίας, τις Οργανωτικές 
Επιτροπές, τις πραγματογνωμοσύνες, ακόμα και τις 
ατομικές παροτρύνσεις και καταθέσεις ιδεών. Είναι 
εκατοντάδες Μηχανικοί στα 10 αυτά χρόνια που η 
ονομαστική αναφορά τους είναι δύσκολη εδώ. 
 Δεν μπορώ φυσικά, να μην εξάρω τους συνεργάτες-
υπαλλήλους του Τμήματος. Οι οποίοι υπερέβαλλαν πάντα 
τον εαυτό τους, αλλά και το χρόνο τους. Δεν θα γίνονταν 
τίποτα χωρίς αυτούς.
 Οφείλω σε όλους, προσωπικά, ευγνωμοσύνη για 
την άψογη συνεργασία.

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σωτήρης Ζαχαριάς
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ 
Γκιάτας Γιώργος
WWW.MOCK.GR

ΕΞΩΦΥΛΛΟ
creative.gr
 

Καλλιθέας & Τζαβέλα - Λάρισα,
τηλ : 2410 535615 , 257866
http://www.teelar.tee.gr,
e-mail : tee_lar@tee.gr

Τεύχος 86ο , 
Ιανουάριος 2014
Αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους Μηχανικούς -  
μέλη του Τμήματος.

Τα επώνυμα άρθρα που φιλοξενούνται
στο Ε.Δ. εκφράζουν τις απόψεις 
των συντακτών τους.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος - Πρόεδρος  
Ευθύμιος Μυρισιώτης - Γραμματέας
ΜΕΛΗ
Δημήτρης Χύτας, Κώνσταντίνος Ιακωβάκης, Xρήστος 
Δημακόπουλος, Γρηγόρης Σουλιώτης, Δημήτρης Γάτσιος
Χρήστος Παληός, Κώστας Τσαλαπόρτας
Ν.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γιώργος Μητσιούλης - Πρόεδρος
Δήμητρα Κωστοπούλου - Αντιπρόεδρος
Νίκος Λιάκος - γραμματέας
Νίκος Τρίμμης , Βάιος Γιαννούλας - Μέλη
Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Βασίλης Τσιώνας - Πρόεδρος 
Ουρανία Φατόλα - Αντιπρόεδρος 
Μαρία Κατσιφού - γραμματέας 
Κώστας Πρίτσας , Κώστας Υπερήφανος - Μέλη

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  του ΤΕΕ

Διμηνιαία περιοδική Έκδοση ιδιοκτησίας 
Τμήματος Κ. & Δ. Θεσσαλίας του ΤΕΕTEE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - Για του υδατικούς πόρους της Θεσσαλίας

 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2013

ΤΟ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΤΟ ΤΕΕ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΜΙΜΗ ΓΕΝΤΕΚΟ  - Μόνιμη έκθεση έργων του

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - βράβευση νέων φοιτητών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - “Δομική Ακεραιότητα των Κατασκευών” 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ-ΕΣΥΝΕ_ Για την γυναικεία επιχειρηματικότητα

Ορισμός πραγματογνωμόνων από τα δικαστήρια

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΕΕ και ΤΕΙ στη ΛΑΡΙΣΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΖΗΣΗ ΚΟΤΙΩΝΗ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

[ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]

[ΨΗΦΙΣΜΑ}

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ν. Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ - Η πρωτοχρονιάτικη πίτα 
                                                           των μηχανικών της Καρδίτσας

Ο Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα των τρικαλινών μηχανικών

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Η Δ. Ε. με τη σύνθεση που κλείνει την παρούσα θητεία

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ και ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με το ΤΕΙ
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ΕΚΛΟΓΕΣ 2013

Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ
ΤΜΗΜΑ Κ& Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   Ψήφισαν 1674 Άκυρα: 39 Λευκά: 67 

 *Για τις 6 θέσεις της κεντρικής 
Αντιπροσωπείας που αντιστοιχούν στο 
Τμήμα η  ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία 
εκλέγει δύο, πρώτευσαν οι Χρήστος 
Παληός και Θεόδωρος Κακαρδάκος, 
η Δημοκρατική Συμπαράταξη έναν, 
πρώτευσε ο Νίκος Μίχος ενώ οι υπόλοιπες 
3 έδρες θα κατανεμηθούν μεταξύ των 
παρατάξεων ΕλΕΜ (Κώστας Ιακωβάκης), 
Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία (Βάιος 
Βαρελάς), Πανεπιστημονική (Βασίλης 
Λαζαρίδης) και Συσπείρωση (Αναστασία 
Συνάπαλου). 

 *Εκλέγονται οι Απόστολος Βαρνάς, Ευαγγελία 
Κωφού, Χρήστος Λυτροκάπης, Βάιος Βαρελάς και Γκένα 
Ευτυχία.

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ(%) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) 

14 .89 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 4 .26 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

39 2.49 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΑΜΑΚ) 

3 .19 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΕΜ) 10 .64 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

117 7.46 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗΣΥΜ) 310 19.77 
ΔΗ.ΠΑ.Μ. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 36 2.30 
ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία 555 35.40 
ΕλΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) 155 9.89 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

46 2.93 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 5 .32 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 65 4.15 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 0 .00 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 129 8.23 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 70 4.46 
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 .06 
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6 .38 
   

 

                       ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                   ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ & Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ψηφίσαντες 1621             Άκυρα 79                Λευκά 219    

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- 288 
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 58
ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 140
ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 137
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ. Δ.Κ.Μ. - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- 598
ΒΑΡΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 262
ΚΩΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 192
ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 111
ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- 167
ΓΚΕΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 85
ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- 270
ΒΑΡΕΛΑΣ ΒΑΙΟΣ 167
ΜΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 100
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                     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΕ 2013
                             Αντιπροσωπεία Κ&Δ Θεσσαλίας

                            Συνδυασμοί                                               Ψήφοι        Ποσοστό         Έδρες(Λαρ-Τρικ-Καρδ)
Μαζί για το ΤΕΕ-ΔΚΜ-Συνεργαζόμενοι»              710          44,8%                  27         (18-4-5) 
Αριστερή Συμπαράταξη Ανατροπής                      190          12%                        7          (3-2-2)
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών         185          11,7%                    7          (5-0-2)
Ενεργοί Μηχανικοί                                                    162          10%                        6          (0-6-0)
ΕλΕΜ-Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί       146            9,2%                     5          (5-0-0)
Πανεπιστημονική Δημοκρατική Κίνηση Μηχ     119            7,5%                     5          (2-1-2)
Μηχανικοί της Εκπαίδευσης                                      70            4,4 %                       3         (1-2-0)

Αναλυτικά αποτελέσματα σταυρών

Ψηφίσαντες: 1638, Άκυρα 21, Λευκά 35

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ & Δ 
ΘΕΣΣAΛΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
1 ΑΦΕΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 34
2 ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 28
4 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32
5 ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
6 ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37
7 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 26
8 ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 23
10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 67
11 ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 27
12 ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 24
13 ΤΣΙΚΑΡΔΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 32

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1 ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 49
2 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 65
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 35
4 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 46
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38
6 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40
7 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 31
8 ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42
9 ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51
10 ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 43
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ - ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ 24
2 ΚΑΡΦΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 26
3 ΚΡΥΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42
4 ΣΑΛΙΑΧΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 46
5 ΤΖΗΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27

 24

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ)
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΑΝΑ) 41
2 ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40
3 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 72
4 ΛΑΧΑΝΑ ΖΩΗ 43
5 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25
6 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21
7 ΤΣΑΛΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 29
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 13
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 21
2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 17
3 ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 11

ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1 ΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46
2 ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 50
3 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 48
4 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48
5 ΜΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 60
6 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ 62
7 ΝΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 71
8 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51
9 ΤΖΙΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 75
10 ΤΖΙΩΛΗ ΣΤΑΜΟΥΛΩ 77
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
11 ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75
12 ΤΡΙΜΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72
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ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ. Δ.Κ.Μ. - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
1 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 91
2 ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ 98
3 ΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 248
4 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 68
5 ΓΑΒΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 78
6 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 125
7 ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ 61
8 ΓΚΕΡΛΙΩΤΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ 67
9 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75
10 ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 185
11 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 118
12 ΚΟΥΛΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 144
13 ΚΟΥΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 78
14 ΛΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 113
15 ΜΑΡΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 113
16 ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75

17 ΜΠΑΓΙΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ 79
18 ΜΠΟΚΑΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 119
19 ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 70
20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 138
21 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70
22 ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 75
23 ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 51
24 ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 113
25 ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99
26 ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 121
27 ΤΖΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59
28 ΦΥΤΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 103
29 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21
30 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 147

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 64

2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 129
3 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΘΑ 90

4 ΚΑΤΣΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ 105
5 ΛΙΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 85

6 ΜΟΥΧΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39
7 ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54

8 ΜΠΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 73
9 ΠΑΓΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 31

10 ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΠΑΡΗΣ 75
11 ΤΣΙΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 169

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66
2 ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45

3 ΚΟΡΟΜΠΛΗ ΜΑΡΙΑ 68
4 ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 98

5 ΛΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 116
6 ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 149

7 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 69
8 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΞΕΝΙΑ 73

9 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 46
10 ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 67
11 ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 74

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18
2 ΓΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26
3 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19
4 ΛΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18
5 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1 ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 21
2 ΦΩΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 15

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1 ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34
2 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32
3 ΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21
4 ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23
5 ΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26
6 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16
7 ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 20
8 ΤΥΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 16

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
1 ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 21
2 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 17
3 ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11
4 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40
5 ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 21
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 29
7 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28
8 ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12
9 ΤΑΧΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 16
10 ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 14
11 ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 9
12 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 23
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΙΟΣ 30
2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 43
3 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21
4 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 24
5 ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15
6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
7 ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22
8 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 18
9 ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19
10 ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 20
11 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 19

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1 ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30
2 ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 19
3 ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15
4 ΤΣΕΡΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 27

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
1 ΓΕΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25
2 ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 52
3 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23
4 ΚΡΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34
5 ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22
6 ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55
7 ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 44
8 ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ ΙΣΜΗΝΗ 37
9 ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
10 ΣΤΑΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΑΛΚΗΣ) 16
11 ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 58
12 ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 43
2 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 42
3 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50

4 ΠΑΠΑΛΙΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 42
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Να συνεχίσει το «ανοιχτό» ΤΕΕ
 Μετά από τρεις θητείες στο αξίωμα του προέδρου του Τμήματος, ο Ντίνος Διαμάντος, που αυτή τη φορά δεν έβαλε 
υποψηφιότητα, δήλωσε προσερχόμενος στην ψηφοφορία:
 «Οι φετινές εκλογές του ΤΕΕ έχουν δυική σημασία. Πρώτον, σε μία περίοδο πρωτοφανούς κρίσης για τους επιστήμονες 
μηχανικούς, πρέπει η φωνή τους να γίνει όσο ποτέ, δυνατή και ενωμένη. Σταματώντας κάθε προσπάθεια που εκφράζεται 
μέσα από ακραίες μνημονιακές πολιτικές και επιχειρεί να καταργήσει το διπλωματούχο Μηχανικό ως επιστήμονα και ως 
επαγγελματία και, να καταργήσει και το ΤΕΕ, 90 χρόνια μετά την ίδρυσή του. 90 χρόνια προσφοράς στην Πατρίδα και την 
κοινωνία. Δεύτερον, σε επίπεδο του Περιφερειακού μας Τμήματος, οφείλουμε να μην ανακόψουμε την πορεία του «ανοιχτού» 
ΤΕΕ , του Επιστημονικού ΤΕΕ, του ΤΕΕ των μηχανικών και των επαγγελματικών τους θεμάτων. Με αναπροσαρμογή βέβαια, 
στις παρούσες συνθήκες και, διόρθωση πορείας, όπου χρειάζεται.
 

 Έχουν βέβαια οι εκλογές, και μία σημειολογία για μένα προσωπικά, διανύοντας την τρίτη και τελευταία θητεία μου. 
Τα συναισθήματα μου είναι ανάμικτα. Ιδιαίτερη συγκίνηση για ένα κομμάτι της ζωής μου που με γέμιζε και με γεμίζει. Με 
προσπάθεια διαρκή να ανταποκριθώ σε μία πρωτοφανή εμπιστοσύνη που οι μηχανικοί έδειξαν στο πρόσωπό μου, σπάζοντας 
όλες τις παραταξιακές γραμμές.
 Η δέσμευσή μου πλέον, απέναντί τους είναι ότι, αν ο Λαρισαϊκός λαός  με εμπιστευτεί τις τύχες της πόλης μας, τότε, 
το ΤΕΕ και οι μηχανικοί, που τους χρειάζομαι δίπλα μου, θα είναι στην πρώτη γραμμή πάλι. Και οι θέσεις που εκφράσαμε 
διαχρονικά, θα πάρουν το δρόμο της υλοποίησης.
 Ένα μεγάλο ευχαριστώ – έστω και αν δεν μπορεί να το ακούσει- οφείλω στον άνθρωπο που από μικρό παιδί, με 
έμαθε να αγαπώ και να σέβομαι το ΤΕΕ, τους μηχανικούς, την επιστήμη και το επάγγελμα του μηχανικού. Τον αρχιτέκτονα 
πατέρα μου, Δημήτρη Διαμάντο». 

*Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 
επισκέφθηκε τη Λάρισα και μίλησε σε προεκλογική 
συγκέντρωση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
Μηχανικών. Στα γραφεία του Τμήματος τον 
υποδέχθηκε και ο πρόεδρος  Ντ. Διαμάντος

*Η τελευταία συνεδρίαση της κεντρικής 
Αντιπροσωπείας όπου μετείχε ο Ντ. 
Διαμάντος, όντας εκλεγμένος σ΄ αυτήν 
επί σειρά ετών

 «Απαιτείται η σύνταξη ενός «οδικού χάρτη ελπίδας», ένα δυναμικό τοπικό σχέδιο ανάπτυξης που ενεργοποιώντας τις τοπικές 
παραγωγικές δυνάμεις, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και με συνέργεια όλων των φορέων και συλλογικοτήτων 
να μπορεί να αποδώσει άμεσα αποτελέσματα στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα», τόνισε ο πρόεδρος Ντίνος Διαμάντος μιλώντας  στην 
ετήσια πανηγυρική εκδήλωση του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας.
 Ο απερχόμενος, μετά από τρεις θητείες πρόεδρος του Τμήματος, δεν απέφυγε να αναφερθεί και στα προσωπικά του σχέδια, που 
έτσι κι αλλιώς είχε από καιρό ανακοινώσει. «Νιώθω ως άτομο πολύ ισχυρός από κάθε άποψη – γνώσεων, εμπειριών, σχέσεων- μέσα από 
την πορεία αυτή.
 Για το λόγο αυτό, αισθάνομαι ότι μπορώ και οφείλω να μεταφέρω όλα αυτά σε ένα άλλο επίπεδο ενασχόλησης, κεφαλαιοποιώντας 
έτσι η πόλη μας όλο αυτό το δυναμικό απόθεμα που το ΤΕΕ, οι μηχανικοί και ο ίδιος προσωπικά κατακτήσαμε 9 χρόνια που έχω την τιμή 
να είμαι πρόεδρος», τόνισε χαρακτηριστικά. «Με τη δύναμη του ΤΕΕ και όλων των μηχανικών, με τις θέσεις που πάντα τεκμηριωμένα 
εκφράζαμε και με τη φιλοσοφία του «ανοιχτού δημοκρατικού συμμετοχικού ΤΕΕ», μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε και σε ένα ανάλογο 
μοντέλο για την πόλη μας. Πρωταγωνιστώντας στη διαμόρφωση ενός δυναμικού τοπικού αναπτυξιακού σχεδίου για το Δήμο Λαρισαίων».

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΤΕΕ

Να ενεργοποιήσουμε τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις
*Και πρόταση κεφαλαιοποίησης της εμπειρίας του ΤΕΕ στον Δήμο 
Λαρισαίων

 Παρουσία εκπροσώπων φορέων, τοπικών 
παραγόντων και πολλών μηχανικών, πραγματοποιήθηκε η 
καθιερωμένη ετήσια πανηγυρική εκδήλωση του ΤΕΕ Κ&Δ 
Θεσσαλίας για το Νέο Χρόνο. Την εκδήλωση του ΤΕΕ τίμησαν 
με την παρουσία τους ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης 
κ. Ιγνάτιος, που ευλόγησε την πίτα, ο περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός, η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας 
Ρ. Καραλαριώτου, ο δήμαρχος Λαρισαίων Κ. Τζανακούλης, 
ο πρόεδρος του ΤΕΙ Π. Γούλας, οι επικεφαλής των 
παρατάξεων μείζονος αντιπολίτευσης του περιφερειακού 
και του δημοτικού συμβουλίου Λ. Λιακούλη και Γ. Σούλτης, 
ο αντιπρόεδρος της ΕΣΕΕ Ν. Τζίκας, η πρόεδρος των 
ξενοδόχων Ειρ. Παπαϊωάννου, η διευθύντρια του γαλλικού 
Ινστιτούτου Χρ. Βουλγαράκη, άλλοι εκπρόσωποι φορέων, 
πρώην πρόεδροι του ΤΕΕ, ο πρόεδρος της απερχόμενης 
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Γ. Βαρνάς, της Ν. Ε. Τρικάλων Γ. 
Μητσιούλης, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και πολλοί 
μηχανικοί. 
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 Στον χαιρετισμό του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. 
Αγοραστός εξήρε το πνεύμα συνεργασίας που κυριάρχησε στη 
σχέση με το ΤΕΕ και τον πρόεδρο Ντ. Διαμάντο όλα αυτά τα χρόνια, 
με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής και την προώθηση λύσεων στα 
προβλήματα αλλά και τον ρόλο και προσφορά των μηχανικών που 
εργάζονται στις υπηρεσίες και στις κατασκευαστικές εταιρίες για 
την πρόοδο των έργων. 
 Χαιρετισμούς και ευχές απηύθυναν τα μέλη των οργάνων 
διοίκησης του Τμήματος ενώ στην ομιλία του ο πρόεδρος Ντίνος 
Διαμάντος υπογράμμισε μεταξύ άλλων: 

 Για τον Δήμο
«Νιώθω ως άτομο πολύ ισχυρός από κάθε άποψη – γνώσεων, εμπειριών, σχέσεων- μέσα από την πορεία αυτή», 
συμπλήρωσε ο Ντ. Διαμάντος. «Για το λόγο αυτό, αισθάνομαι ότι μπορώ και οφείλω να μεταφέρω όλα αυτά σε ένα άλλο 
επίπεδο ενασχόλησης, κεφαλαιοποιώντας έτσι η πόλη μας όλο αυτό το δυναμικό απόθεμα που το ΤΕΕ, οι μηχανικοί και 
ο ίδιος προσωπικά κατακτήσαμε 9 χρόνια που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Η πόλη που γεννήθηκα, μεγάλωσα και 
γύρισα να ζήσω ως επιστήμονας, επαγγελματίας και οικογενειάρχης.
Με τη δύναμη του ΤΕΕ και όλων σας, με τη συμμετοχή τη δική σας, με τις θέσεις που πάντα τεκμηριωμένα εκφράζαμε 
και, με τη φιλοσοφία του «ανοιχτού δημοκρατικού συμμετοχικού ΤΕΕ» μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε και σε ένα 
ανάλογο μοντέλο για την πόλη μας. Πρωταγωνιστώντας στη διαμόρφωση ενός δυναμικού τοπικού αναπτυξιακού 
σχεδίου για το Δήμο Λαρισαίων. Με κύριο στόχο ένα καίριο χτύπημα στην καλπάζουσα ανεργία. Όχι με προσωρινές και 
επιδοματικές πολιτικές αλλά, με δυναμικά ενεργητικές πολιτικές ανάπτυξης πρωτοβουλιών και στήριξης της τοπικής 
επιχειρηματικότητας αλλά και, διαμόρφωσης κλίματος εξωστρέφειας.
Στην προσπάθεια αυτή πρέπει οι φορείς, οι πολίτες, όλοι, να συμμετέχουμε σε μία «πράξη διάρκειας και ευθύνης» για 
όλη τη προβλεπόμενη θεσμική θητεία και όχι με μία «στιγμιαία πράξη επιλογής». Είμαστε έτοιμοι για το άλμα εμπρός, 
και τα όνειρα μας προέκταση της πραγματικότητας να τα κάνουμε χειροπιαστή ελπίδα». 
Ο Ντ. Διαμάντος ευχαρίστησε επίσης την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τη Νομαρχία πριν αλλά και τον Δήμο καθώς και τους 
τοπικούς φορείς, οργανώσεις, παράγοντες, τις αρχές της Πολιτείας μα και τα ΜΜΕ της περιοχής για τη συνεργασία όλα 
αυτά τα χρόνια. 

 «Σε μία Ελλάδα που δείχνει ότι το 2014 μπορεί να φανεί αχτίδα ανόρθωσης, με το πρωτογενές πλεόνασμα, 
πιθανό άνοιγμα ξανά στις αγορές,  οι σκληρές πραγματικότητες, όπως ο καλπασμός ανεργίας, η φοροκαταιγίδα, η 
μείωση της αγοραστικής δύναμης, η κατάρρευση κοινωνικού κράτους, αφυδατώνουν την Ελληνική κοινωνία, που 
βιώνει μία σκληρή καθημερινότητα και μία διαρκή αβεβαιότητα.
 Η Ανάπτυξη μετριέται σε  «αριθμητικούς δείκτες», όταν όμως ενεργοποιηθούν πρώτιστα οι άνθρωποι στη βάση 
ενός Εθνικού στρατηγικού σχεδίου με στοχοθεσία, χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητες. Και με τις προδιαγραφές 
ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα έχει αποβάλλει χαρακτηριστικά πεπαλαιωμένου κρατισμού και λαϊκισμού. 
Η Ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να έχει το βασικό της κύτταρο στις δημόσιες δομές που έχουν αμεσότητα με τις τοπικές 
κοινωνίες. Και αυτές είναι οι δομές της αυτοδιοίκησης».  

        Οι μηχανικοί
 Και ο κ. Διαμάντος συνέχισε: «Ο ρόλος των μηχανικών ιστορικός και μοιραίος, να βρίσκονται στην προμετωπίδα της πρωτοβουλίας, της 
έμπνευσης και του σχεδιασμού αλλά και της διασφάλισης υλοποίησης αυτού του σχεδίου. Επειδή ο μηχανικός γνωρίζει γιατί, πότε και πώς να 
το υλοποιήσει. Οι μηχανικοί που δυστυχώς, γνωρίζουν τη χειρότερη περίοδο από ποτέ. Στον επιστημονικό, επαγγελματικό και κοινωνικό τους 
ρόλο, η Πολιτεία έχει επιφυλάξει για τους μηχανικούς μία πολιτική με δραματικές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα. Επαγγελματικός εξοστρακισμός, 
που έχει επιπτώσεις και στην κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση. Μείωση της επαγγελματικής ύλης. Απαξίωση της δημόσιας τεχνικής 
υπηρεσίας. Εξαφάνιση της μικρομεσαίας μελετητικής και εργοληπτικής ραχοκοκαλιάς. Εκβιομηχάνιση και μεταφορά δραστηριοτήτων. 

 

 Το ΤΕΕ, ως φορέας, οφείλει να αποδείξει για μία ακόμα φορά ότι σε χρόνια κρίσης και ύφεσης μπορεί να τραβήξει μπροστά την Πολιτεία 
και την κοινωνία. Η επιχειρούμενη με πολλούς τρόπους «αμφισβήτησή του» - δυστυχώς και εκ των έσω- και η επιχειρούμενη υποβάθμισή του, 
μέχρι και κατάργηση κάποιοι απεργάζονται, μόνο δυσμενείς επιπτώσεις για τους ίδιους τους μηχανικούς και τη χώρα μπορεί να έχει. Το ΤΕΕ 
οφείλει να χαράξει νέους δρόμους στο επάγγελμα, και να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο επιστημονικής και επαγγελματικής θέσης των Ελλήνων 
μηχανικών. Το ΤΕΕ οφείλει και το ίδιο να αλλάξει. Να αλλάξει πραγματικά. 

 Προσωπικά, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο της ζωής μου, αυτόν της ενασχόλησης με τα πράγματα του ΤΕΕ, αισθάνομαι πέρα από 
συγκινημένος, τιμημένος από όλους τους μηχανικούς που όλα αυτά τα χρόνια με εμπιστεύθηκαν. Οφείλω βέβαια να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, 
όλους όσοι συμμετείχαν με κάθε τρόπο ώστε να αποδοθεί ένα σημαντικό πολυεπίπεδο έργο. Ένα έργο σε όλους τους τομείς που προδιαγράφει 
το ιδρυτικό θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ. Στον επιστημονικό, επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα. Από τους ακούραστους υπαλλήλους του Τμήματος 
μέχρι τα μέλη των Δ. Ε., των Ν. Ε. και της Αντιπροσωπείας. Αλλά, και όλους τους μηχανικούς συμμετείχαν στο παραγωγικό έργο του Τμήματος 
είτε από μόνιμες επιτροπές, είτε ομάδες εργασίας, είτε εκπροσωπήσεις». 
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 *O χημικός μηχανικός Οδυσσέας Νικολόπουλος, που άρχισε τα πρώτα γρατσουνίσματα 
στη κιθάρα στην εφηβεία του, άρχισε να εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές της Θεσσαλονίκης κατά 
τη διάρκεια των σπουδών του στο Πολυτεχνείο. Τότε έγραψε και τα πρώτα του τραγούδια, ενώ 
μετείχε σε συναυλίες ανά την Ελλάδα μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά. Ο πρώτος του δίσκος με τίτλο 
δίσκο με τίτλο ‘‘Η Γυναίκα Του Εικοστού Πρώτου Αιώνα’’ με τη βοήθεια του  Θάνου Μικρούτσικου, 
ενώ ήδη εργαζόταν στη βιομηχανία. Ακολούθησαν εμφανίσεις σε γνωστούς μουσικούς χώρους 
της Αθήνας και η κυκλοφορία πάλι με τη Legend του δεύτερου, ψηφιακού CD single αυτή τη 
φορά, με τίτλο ‘‘Σε Ένα Λεπτό’’. Εν συνεχεία επιστρέφει στη Λάρισα όπου ζει και εργάζεται μέχρι 
και σήμερα στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ταυτόχρονα πραγματοποιεί εμφανίσεις 
σε διάφορα μουσικά στέκια της πόλης ενώ σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει το τρίτο του 
ολοκληρωμένο άλμπουμ με νέα τραγούδια. 

 *Η μηχανολόγος μηχανικός Γλυκερία Καραγκούνη διπλωματούχος του Πολυτεχνείου του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Πολυτεχνείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, ασχολείται με την επιχειρηματική 
και τεχνολογική στρατηγική, τη διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας και τη διοίκηση παραγωγής. Διδάσκει στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, ενώ έχει εργαστεί 
ως μηχανικός στην Αεροπορία Στρατού, σε ελληνικές βιομηχανίες, ως ελεύθερος επαγγελματίας και σύμβουλος επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Επιστημονικά άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.  Έχει λάβει 
πρώτο βραβείο επιστημονικής εργασίας στο 5ο Διεθνές Συνέδριο  EuroMed Glion-Montreux, Switzerland, 4-5 October, 2012.
Παράλληλα ασχολείται με την παιδική – νεανική λογοτεχνία. «Το Φυλαχτό του Ποσειδώνα» είναι το πρώτο της εφηβικό μυθιστόρημα που 
κυκλοφόρησε το 2010 από τις εκδόσεις Κέδρος και σήμερα προχωρά στην 3η έκδοση.  Έχει βραβευθεί από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά 
το 2009 για το έργο της «Μια ανατολή στο Έμπου» (εφηβικό μυθιστόρημα) και το 2010 για το μυθιστόρημα «Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών 
Ινδιών» (για παιδιά 9-12 ετών). Τα δύο μυθιστορήματα αναμένονται να κυκλοφορήσουν μέσα στο 2014, ενώ ετοιμάζεται και το δεύτερο βιβλίο 
της τριλογίας του «Φυλαχτού». 

*Τυχερή της εκδήλωσης, που κέρδισε το φλουρί της πίτας ήταν η πολιτικός μηχανικός 
Βίκυ Χατζηνίκου-Σακελλάριου. Το αναμνηστικό που αντιστοιχούσε, ένα χειροποίητο 
κόσμημα της Κατερίνας Στολιοπούλου από το κατάστημα titi jewels,κλήθηκε από τον 
πρόεδρο να επιδώσει η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Ρένα Καραλαριώτου. 

 *Η εκδήλωση, την 
οποία παρουσίασε η Δήμητρα 
Παιδή που εργάζεται στον 
Σύνδεσμο Εργοληπτών,  
έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα 
που παρουσίασε ο Οδυσσέας 
Νικολόπουλος με την ορχήστρα 
του.

Βραβεύσεις
 
 Το ειδικό θέμα της φετινής εκδήλωσης ήταν «Μηχανικοί και Πολιτισμός» και τιμήθηκαν μηχανικοί μέλη του τοπικού Τμήματος οι οποίοι πέραν της επαγγελματικής 
δραστηριότητας έχουν να παρουσιάσουν και διακριτή παρουσία στον πολιτιστικό τομέα. Συγκεκριμένα ο χημικός μηχανικός Οδυσσέας Νικολόπουλος για την ενασχόλησή 
του με τη μουσική, για την επίδοση της τιμητικής πλακέτας ο πρόεδρος Ντ. Διαμάντος κάλεσε τον περιφερειάρχη Κ. Αγοραστό και τον πρόεδρο των χημικών Κώστα 
Παπαμαργαρίτη και η μηχανολόγος μηχανικός Γλυκερία Καραγκούνη για τη συγγραφή έργων εφηβικής λογοτεχνίας στην οποία κλήθηκαν από τον πρόεδρο να επιδώσουν 
μαζί την τιμητική πλακέτα ο δήμαρχος Κ. Τζανακούλης και ο πρόεδρος των μηχανολόγων Νίκος Παπαγεωργίου.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
Με τον Φ. Κουβέλη και τον Δ. Κουτσούμπα
 *Για τους υδατικούς πόρους της Θεσσαλίας

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ
Το ΤΕΕ τίμησε τον Μίμη Γεντέκο

Το ΤΕΕ για το Πολυτεχνείο

 Χρήσιμη συνάντηση με τον πρόεδρο Φώτη Κουβέλη 
και στελέχη της ΔΗΜΑΡ είχε στα Τρίκαλα, αντιπροσωπεία 
παραγόντων του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΕΕ και της ΕΘΕΜ, στο πλαίσιο της 
κοινής δράσης που έχουν αναπτύξει για τα θέματα των υδατικών 
πόρων της Θεσσαλίας.
 Ανάλογη συνάντηση προγραμματίστηκε και 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τον γενικό γραμματέα 
Δημήτρη Κουτσούμπα και στελέχη του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια 
επίσκεψης των Θεσσαλών παραγόντων στα γραφεία του 
κόμματος στον Περισσό.
Στη διάρκεια των συναντήσεων, οι εκπρόσωποι της Θεσσαλίας 
παρέδωσαν το κοινό υπόμνημα με τις θέσεις των φορέων και 
ενημερωτικό σημείωμα με τις εκκρεμότητες στα εν εξελίξει 
υδατικά έργα της Θεσσαλίας. Η ενημέρωση κάλυψε όλο το φάσμα 
των θεμάτων (Γεωργία, Ενέργεια, έργα, Σχέδια Διαχείρισης, ΣτΕ 
κλπ).
 Με βάση το διάλογο που αναπτύχθηκε και λαμβανομένων 
υπόψη και των δημόσιων δηλώσεων των ηγετών των κομμάτων, 
τα αποτελέσματα των συναντήσεων κρίνονται θετικά. Στο 
πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, οι φορείς θα συνεχίσουν 
ενημερώνοντας και άλλα κόμματα.
 Οι φορείς εκπροσωπήθηκαν στις συναντήσεις από 
τον Κ. Παπαστεργίου, πρώην δήμαρχο Τρικάλων, τον Β. 
Αναγνωστόπουλο, πρώην νομάρχη Καρδίτσας, τον Ντ. Διαμάντο, 
πρόεδρο ΤΕΕ, τον Φώτη Αλεξάκο, περιφερειακό σύμβουλο και τον 
Τάσο Μπαρμπούτη, μέλη Δ.Σ. ΕΘΕΜ, τον Κώστα Γκούμα, πρώην 
πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ και την γεωπόνο Ελένη Βογιατζή, καθηγήτρια 
ΤΕΙ Λάρισας.

 Το όνομα του Μίμη Γεντέκου δόθηκε σε χώρο στον 3ο 
όροφο του κτιρίου του ΤΕΕ στη Λάρισα, όπου φιλοξενείται μόνιμα 
έκθεση με δημιουργίες του μεγάλου Θεσσαλού καλλιτέχνη.
Στην εκδήλωση ονοματοδοσίας προς τιμήν του καλλιτέχνη, 
παρέστη η σύζυγός του κυρία Ανθούλα Γεντέκου, η οποία 
προχώρησε σ’ αυτήν την «δωρεά εμπιστοσύνης» των έργων 
τέχνης προς το ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας. Την εκδήλωση  
προλόγισαν ο Χρήστος Μπεχλιβάνος, δημοσιογράφος-
συγγραφέας (έχοντας την επιμέλεια των κειμένων της έκθεσης και 
του βιογραφικού του Μίμη Γεντέκου) και ο Θωμάς Παρασκευάς, 
πρόεδρος συλλόγου Αρχιτεκτόνων ν. Λάρισας.
 Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του Τμήματος Ντίνος 
Διαμάντος τόνισε:  Η αποστολή ενός Έθνους, μίας κοινωνίας 
είναι να βλέπει τους δεσμούς της. Να εμπνέεται και να εμπνέει. 
Μέσα από τον Πολιτισμό που δημιουργεί και διαχέει στα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα. Τον Πολιτισμό που είναι ο ασφαλής δρόμος 
για την διαφύλαξη της Ελευθερίας. Της Ελευθερίας ως «αγαθή 
συνείδησις», όπως την προσδιόρισε ο Περίανδρος ο Κορίνθιος, 
που προέρχεται από την αίσθηση της εσωτερικής πληρότητας και 
ηθικής καταξίωσης. Αποτέλεσμα ενός νικηφόρου καθημερινού 
αγώνα που, τόσο ανάγκη έχει στις σημερινές κρίσιμες στιγμές και 
η Πατρίδα και ο λαός μας.
 Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, ο μεγάλος Θεσσαλός 
καλλιτέχνης Μίμης Γεντέκος, ταυτίστηκε μέσω των εκατό και 
πλέον γλυπτών του με την Ελλάδα, την Εθνική της διαδρομή και 
ιστορία, τους ανθρώπους και τα χώματά της. 

 Αποτελεί ύψιστη τιμή,  η εμπιστοσύνη έργων δύο θεματικών του μεγάλου Θεσσαλού καλλιτέχνη Μίμη Γεντέκου 
στο ΤΕΕ. Η πρώτη με τις χειρωνακτικές εργασίες δεν είναι μία απεικονιστική καταγραφή αλλά μία ιστορική καταγραφή 
με το μάτι και την έμπνευση ενός μεγάλου καλλιτέχνη που, με τον τρόπο αυτό, μας δίνει διαρκή ερεθίσματα για τον 
ιδρώτα του σώματος και τον κάματο του πνεύματος. Αλλά, και την εκτίμηση και αποτίμηση της τεχνολογικής εξέλιξης 
που, διευκόλυνε μεν αλλά, σε τίποτα δεν μπορεί να αποτινάξει την ανθρώπινη παρέμβαση. Η δεύτερη, με μία, πάντα 
επίκαιρη – και θα έλεγα, αναγκαία και σήμερα παρέμβαση- πρωτοβουλία που, ανέδειξε με ένα θαυμάσιο τρόπο 
εικαστικής παρέμβασης, έναν θεσμό. Την Πανθεσσαλική Έκθεση.  Και βέβαια, αυτό πάντα, μέσα από την αντίληψη 
και τη θετική ανταπόκριση του τότε, αυτοδιοικητικού θεσμικού ηγήτορα της πόλης, του Δημάρχου Καραθάνου.
Αναδεικνύει αυτή η πρωτοβουλία, μία διαχρονική αξιακή αρχή που πρέπει κάθε πόλη και αυτοδιοικητικός θεσμός να 
σέβεται. Η διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου χώρου αλλά, και της δομικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, σε κάθε 
περίπτωση, ακόμα και προσωρινών παρεμβάσεων για χάριν συγκεκριμένων θεσμών, όπως εκθέσεων, οφείλουμε να 
ευθυγραμμίζεται με την Αρχιτεκτονική και Εικαστική ανάλογη παρουσία. 
 Θερμές ευχαριστίες εκ μέρους της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ και όλων των μηχανικών, θέλω να εκφράσω προς τη 
σύζυγο του καλλιτέχνη, την κυρία Ανθούλα Γεντέκου. Η εμπιστοσύνη της απέναντι στο ΤΕΕ και σε μένα προσωπικά, 
αποτελεί τιμή. Η πρωτοβουλία της δωρεάς της αποτελεί για το ΤΕΕ και την πόλη, πιστεύω, μία σημαντική ενέργεια. 
Θεωρώ ότι, πέραν της λιτής αυτής εκδήλωσης, και με την ονοματοδοσία του χώρου με το όνομα του καλλιτέχνη, του 
χώρου όπου φιλοξενείται πλέον μόνιμα η έκθεση των δύο θεματικών του και θα αποτελεί πλέον «μόνιμη θέαση» σε 
κάθε επισκεπτόμενο το ΤΕΕ αφού βρίσκεται στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, η Λάρισα πρέπει να τιμήσει 
το δικό της Μίμη Γεντέκο. Οι ευχαριστίες βέβαια, οφείλονται και εκφράζονται και προς τον «ηθικό αυτουργό» της 
δωρεάς, τον καλό δημοσιογράφο και συμπολίτη, Χρήστο Μπεχλιβάνο. 

 Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.-Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας τιμά την 40η επέτειο της ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου 
ενάντια στην ξενοκίνητη χούντα.
    Θεωρεί πως, σήμερα, οφείλουμε να δώσουμε επίκαιρο νόημα και απάντηση στα διαχρονικά συνθήματα για «Ψωμί» μέσα από 
ανάπτυξη ίσων ευκαιριών μόνιμης απασχόλησης και σίγουρης ασφάλισης για όλους, για «Παιδεία» μέσα από την κατοχύρωση 
της Εθνικής της υπόστασης και την αναβάθμιση μέσα στο νέο ενιαίο σύγχρονο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, χωρίς νομοθετικούς 
αυτοματισμούς ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ισοπέδωσης προς τα κάτω,  και για «Ελευθερία» μέσα από την κατοχύρωση 
των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών δημοκρατικής έκφρασης και δράσης, περνώντας σε μία νέα εποχή των Δημοκρατικών 
θεσμών, χωρίς δεσμά διαπλοκών και με σεβασμό στην προσωπικότητα του ανθρώπου.
 Έτσι αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο και όχι απλό επετειακό νόημα η διατήρηση  ζωντανής μνήμης των γεγονότων εκείνων 
των ημερών- που αποτέλεσαν την κορύφωση μίας σειράς προηγούμενων δράσεων αντίστασης κατά την 7ετή περίοδο. 
Διακηρύσσουμε για μία ακόμη φορά, πως οι Έλληνες Μηχανικοί, είναι αποφασισμένοι να αγωνισθούν για την πραγμάτωση του 
οράματος και των στόχων που τότε χαράχθηκαν, και που ένωσαν όλο τον Ελληνικό λαό. Και όπως τότε, με τον φυσικό χώρο των 
μηχανικών, το Πολυτεχνείο, να διαδραματίζει και να συμβολίζει τον χώρο εγγύησης και ενότητας για τον δίκαιο αγώνα, έτσι και 
σήμερα, το Τεχνικό Επιμελητήριο θα είναι ο φερέγγυος Σύμβουλος και το ενωτικό στοιχείο της Κοινωνίας για τους σύγχρονους 
αγώνες και τις δίκαιες διεκδικήσεις.  
 Με ιδιαίτερη σημασία σε μία κρίσιμη στιγμή για τη χώρα που, ζητούμενο είναι η σταθεροποίηση και ανάπτυξη της 
Οικονομίας και κύρια, η Κοινωνική συνοχή των γενεών του Ελληνικού λαού. Στην κρίσιμη αυτή στιγμή που οι δημοκρατικοί θεσμοί 
με αιχμή το ίδιο το Σύνταγμα δοκιμάζονται και σε πολλές περιπτώσεις «παραχαράσσονται» μέσα από επιβολή και επιρροή έξωθεν, 
απαιτείται υψηλό αίσθημα ευθύνης από όλον τον Ελληνικό λαό και ενότητα.
Το ΤΕΕ και οι μηχανικοί θα σφυρηλατήσουν την ενότητα αυτή και την προοπτική της Ελλάδος και του λαού της μέσα από μία 
συγκροτημένη πρόταση ενός «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης», που υπό τον συντονισμό του 
όλων των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων θα πρέπει να συνταχθεί και, να αποτελέσει την σταθερή Εθνική προοπτική, 
καταργώντας κάθε «μνημόνιο».
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Βράβευση νέων φοιτητών από το ΤΕΕ

Δημήτριος Χαρ. Αποστολίδης Λύκειο Μπακογιάννη- Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Η/Υ ΔΠΘ, Γεώργιος Κων. 
Γερούκης Λύκειο Νίκαιας-Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Η/Υ Δ.Π.Θ. , Δημήτριος Ιωαν. Γκουτσίδης 6ο 
Λύκειο Λάρισας- Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ιωαννίνων, Άγγελος Δημ. Δανιήλ 2ο Λύκειο 
Λάρισας- Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Η/Υ ΕΜΠ, Χρυσούλα Βασ. Δημοπούλου 1ο Λύκειο Λάρισας- 
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Βλάσιος Γ. Δημοσίου 3ο Λύκειο Λάρισας-Πολιτικών Μηχ/κών ΑΠΘ, 
Θεοφανώ Β. Ζαφειρίου 1ο Λύκειο Λάρισας- Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ, Γεώργιος Κ. 
Ζαφειρίου 6ο Λύκειο Λάρισας-Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ, Χαράλαμπος Λεων.  Ζαχαρής 4ο Λύκειο 
Λάρισας-Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Μακεδονίας, Έλλη Σωτ. Ζαχαριά 3ο Λύκειο 
Λάρισας- Οικονομικών Επιστημών Παν. Μακεδονίας, Λουίζα Ιωαν. Θανοπούλου 4ο Λύκειο Λάρισας-
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Φρειδερίκη Χρυσ. Καπούλα 1ο Λύκειο Φαρσάλων- Φαρμακευτική 
Πανεπιστημίου Πατρών, Κωνσταντίνα Δημ. Καρβούνη 5ο Λύκειο Λάρισας- Πολιτικών Μηχανικών 
Πατρών, Γεώργιος Ιωαν. Λιάπης 7ο Λύκειο Λάρισας-Βιολογίας Α.Π.Θ, Ειρήνη-Άλκηστις Ευθ. Μπατάλα 
Λύκειο Μπακογιάννη- Πολιτικών Μηχανικών  ΕΜΠ, Ιωάννης Ευαγγ. Μπεκερτζής  6ο Λύκειο Λάρισας-
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας, Βεατρίκη Γ. Μπλάνα 2ο Λύκειο Λάρισας-Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας, Ελένη Σωτ. Νταφοπούλου 3ο Λύκειο Λάρισας-Σχολή Επιστημών Αγωγής  
Παν. Ιωαννίνων, Δέσποινα Δημ. Πάλλη 10ο Λύκειο Λάρισας- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας,  
Λυδία-Σωτηρία Κοσμ. Πανταζοπούλου Λύκειο Ράπτου-  Πολιτικών Μηχανικών - Α.Π.Θ. , Τριαντάφυλλος 
Κων. Παπαδόπουλος 5ο Λύκειο Λάρισας-Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων Παν. Κρήτης, Γεώργιος Κων. 
Παπαμαργαρίτης 4ο Λύκειο-Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Η/Υ  ΕΜΠ, Αντώνης Λαζ. Πάππας 3ο Λύκειο 
Λάρισας- Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Η/Υ Α.Π.Θ. , Σταύρος Δημ. Σαμαράς – Καμηλαράκης 5ο Λύκειο 
Λάρισας- Μηχανικών Χωροταξίας Ανάπτυξης ΑΠΘ, Φωκίων-Ταξιάρχης Ιωαν. Σανούδος-Δραμαλιώτης 
Λύκειο Ράπτου-Μηχανολόγων Μηχ/κών ΕΜΠ, Αικατερίνη Βασ. Σουρλατζή Ψυχολογίας Φιλοσοφικής  
Α.Π.Θ. , Σωκράτης Νικ. Σπύρου 2ο Λύκειο Λάρισας-Ιατρική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αναστασία Στ. 
Τσαγκαράκου Λύκειο Ράπτου-Βιοχημείας& Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας.

 Τις Πολυτεχνικές Σχολές επέλεξε και φέτος  η πλειοψηφία των 
παιδιών των Λαρισαίων μηχανικών, που πέρασαν στα πανεπιστήμια  
μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων και που βραβεύτηκαν από το ΤΕΕ Κ&Δ 
Θεσσαλίας  στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση. Όπως αποδείχθηκε, 
ποσοστό άνω του 60% των επιτυχόντων προτίμησε σχολές του 
Πολυτεχνείου, κυρίως μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολιτικών 
μηχανικών και αρχιτεκτόνων, ενώ δεν έλειψαν και προτιμήσεις σε σχολές 
οικονομικών και ανθρωπιστικών σπουδών.  
 Στους νέους φοιτητές μίλησαν ο πρόεδρος Ντίνος Διαμάντος 
και ο πρόεδρος της απερχόμενης Αντιπροσωπείας Γιάννης Βαρνάς ενώ 
μαζί με μέλη της Δ. Ε. τους απένειμαν επαίνους και αναμνηστικά δώρα. 
Συγχαίροντας τα παιδιά για την επιτυχία τους αλλά και τους παριστάμενους 
γονείς για τη συμβολή τους στην προσπάθεια, ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
προέτρεψε τους νέους σε διαρκή προσπάθεια στις σχολές τους και όχι 
μόνο εκεί αλλά στο σύνολο του περιεχομένου της ζωής. 

 Τα  παιδιά που βραβεύτηκαν και οι σχολές που 
πέρασαν αντιστοίχως αλλά και τα λύκεια στα οποία 
φοίτησαν είναι: 
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Ενημέρωση από το ΤΕΕ για τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Ενημέρωση για το νόμο αυθαιρέτων

 Το ζωηρό ενδιαφέρον των Λαρισαίων μηχανικών προσείλκυσε το ολοήμερο  ενημερωτικό σεμινάριο που οργάνωσε 
το ΤΕΕ, στην αίθουσα εκδηλώσεών του,  για η νέα νομοθεσία και τις ρυθμίσεις που προκύπτουν σχετικά με τα αυθαίρετα 
κτίσματα (Ν.4178/2013). 
 Εισηγητές ήταν η Ελένη Μπούτου - Λεμπέση αρχιτέκτων μηχανικός,  πρώην διευθύντρια ΔΟΚΚ ΥΠΕΧΩΔΕ και ο 
Σταύρος Σουάνης πολιτικός μηχανικός, MSc. Οι συμμετέχοντες έλαβαν ενημερωτικό υλικό και βεβαίωση συμμετοχής από 
το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας. Η εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε και  στις άλλες δύο  πόλεις του Τμήματος, στα Τρίκαλα και την 
Καρδίτσα.

 «Αποσαφήνιση των διατάξεων του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης», ήταν το θέμα 
της ενημερωτικής ημερίδας που διοργάνωσαν στη Λάρισα το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, παρουσία του 
αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ Σπύρου Καλαφάτη, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό.
Θέματα της αρμοδιότητάς τους ανέπτυξαν με ομιλίες τους ο γ.γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Σωκράτης 
Αλεξιάδης, ο νομικός σύμβουλος του υπουργού Κώστας Καρατσώλης, η αναπληρώτρια προϊσταμένη διεύθυνσης 
Οικοδομικού Κανονισμού του ΥΠΕΚΑ  Ευρυδίκη Γαρδίκη ενώ στην εκδήλωση μίλησε και ο πρόεδρος του Τμήματος Ντίνος 
Διαμάντος.

 Η νομοθεσία και τα συστήματα Πυροπροστασίας  
Βιομηχανίας και Καταστημάτων  καθώς και οι όροι Υγιεινής 
και Ασφάλειας Βιομηχανικών και Επαγγελματικών Χώρων, 
ήταν το θέμα ενημερωτικής επιστημονικής εκδήλωσης 
που προσείλκυσε το ενδιαφέρον των Λαρισαίων 
μηχανικών σε εκδήλωση στην αίθουσα του ΤΕΕ.
Στα αξιοσημείωτα ότι η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά 
μέσω Ίντερνετ. Την διοργάνωσε το  Περιφερειακό Τμήμα 
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Πανελληνίου 
συλλόγου διπλωματούχων Μηχανολόγων -Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Κ& Δ Θεσσαλίας.
 Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του ΠΣΔΜ-Η 
Κ& Δ Θεσσαλίας, Νίκος Παπαγεωργίου και ακολούθησαν 
εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων.  Στους συμμετέχοντες 
χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης.

 Ημερίδα-σεμινάριο με θέμα “Δομική Ακεραιότητα 
των Κατασκευών” οργάνωσε το ΤΕΕ Κ & Δ Θεσσαλίας σε 
συνεργασία με τον σύλλογο πολιτικών μηχανικών, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στη Λάρισα. Η εκδήλωση 
περιελάμβανε και πρακτική εφαρμογή ενώ δόθηκαν και  
βεβαιώσεις παρακολούθησης. Προλόγισε ο πρόεδρος του 
συλλόγου πολιτικών μηχανικών Γιώργος Καρτσαφλέκης 
και εισηγητές ήταν οι πολιτικοί μηχανικοί Δημήτρης 
Νικολαΐδης και Ιωάννης Κωστόπουλος .

Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι και Πυροπροστασία

Ενημερωτική εκδήλωση 
πολιτικών μηχανικών

Ενημέρωση από το ΤΕΕ για τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων
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Ενημέρωση και συνεργασία με το ΤΕΙ

Ενεργειακή πολιτική στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διάλεξη καθηγητών Αρχιτεκτονικής 

Αρχιτεκτονική διάλεξη του Ζήση Κοτιώνη

Έκθεση φωτογραφιών αρχιτεκτόνων 

 Άμεση και θετική ήταν η ανταπόκριση του Τμήματος στην πρόσκληση του ΤΕΙ Θεσσαλίας για ενημέρωση πάνω στις 
υποδομές και το έργο του Ιδρύματος και στόχο τη συνεργασία των δύο φορέων. 
 Κλιμάκιο της Δ. Ε. με επικεφαλής τον πρόεδρο Ντίνο Διαμάντο και με τη συμμετοχή προέδρων κλαδικών συλλόγων 
μηχανικών, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στη Λάρισα όπου ξεναγήθηκαν από τον πρόεδρό του Παναγιώτη Γούλα. 
Επίσης υπήρξε συνάντηση με τον διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με τους καθηγητές  των Τμημάτων  ΣΤΕΦ ( 
μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών πληροφορικής), με τους καθηγητές  του Τμήματος Μηχανικής 
Βιοσυστημάτων, επισκέψεις στα εργαστήρια και άλλες εγκαταστάσεις του ΤΕΙ.

 «Σκέψεις για την Αρχιτεκτονική», ήταν το θέμα της διάλεξης που δόθηκε στην αίθουσα του ΤΕΕ στη Λάρισα, 
από τους καθηγητές αρχιτεκτονικής ΕΜΠ Δημήτρη Ησαΐα  και Τάση Παπαϊωάννου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 
«Πανοράματος σύγχρονης Αρχιτεκτονικής» που οργανώνει ο σύλλογος αρχιτεκτόνων Λάρισας. Την εκδήλωση προλόγισε 
ο πρόεδρος του συλλόγου Μάκης Παρασκευάς.

 «Έργα Εδάφους» ήταν το θέμα της διάλεξης που έδωσε ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής Ζήσης Κοτιώνης, μιλώντας 
στην αίθουσα του ΤΕΕ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πανόραμα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής» που διοργανώνει ο Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων Λάρισας. 
 Τον ομιλητή προλόγισε ο πρόεδρος του συλλόγου αρχιτεκτόνων Μάκης Παρασκευάς. Ο Ζήσης Κοτιώνης είναι διδάκτωρ 
αρχιτέκτων, καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι συγγραφέας επτά βιβλίων θεωρίας και 
ερμηνείας του τοπίου και της αρχιτεκτονικής. Διατηρεί γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών στην Αθήνα και το Βόλο. Μελέτες 
και έργα του έχουν διακριθεί, δημοσιευτεί και εκτεθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Αθήνα, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Βενετία, 
Κρακοβία, Σάο Πάολο, Κάσσελ). Το 2010 ήταν Επίτροπος του Ελληνικού περιπτέρου στην Μπιενάλε της Βενετίας. 

 Έκθεση φωτογραφιών 17 Λαρισαίων 
αρχιτεκτόνων εγκαινιάστηκε και λειτούργησε 
επί δεκαήμερο στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Στις 
φωτογραφίες οι συμμετέχοντες μηχανικοί 
αναδείκνυαν τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνονται και ανακαλύπτουν την 
αρχιτεκτονική μέσα στην πόλη. Στην έκθεση 
συμμετείχαν οι:  Αντωνίου Κων/νος, Δεσκάτας 
Ευάγγελος, Ευθυμιάδου Αργυρή, Λίλη Ευθυμία, 
Λύτρα Βικτωρία, Μαβίδης Δημήτριος, Ματσάκα 
Ανθή, Μόρας Αντώνιος, Μόσιαλος Ευάγγελος, 
Μπουκουβάλα Ματίνα, Μπουραζά Χρύσα, 
Οικονόμου Αχιλλέας, Πολύζος Νίκος, Σακκάς Αθανάσιος, Σαμαράς Νίκος, 
Σκυλοδήμου Λίλα, Φαρμάκη Βασιλική. 
 Στην εκδήλωση των εγκαινίων μίλησε ο πρόεδρος του συλλόγου 
αρχιτεκτόνων Λάρισας Μάκης Παρασκευάς.

 Η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και παράλληλα προσομοίωση διαβούλευσης ήταν ο στόχος εκδήλωσης που 
διοργανώθηκε στη Λάρισα από το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) και το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) υπό την αιγίδα του ΤΕΕ - Τμήμα Κ& Δ Θεσσαλίας, με θέμα «Ενέργεια: χθες 
– σήμερα – αύριο. EcoEnergy Campaign στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 
Επρόκειτο για μία από τις 12 ανάλογες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε ισάριθμες πόλεις της Ελληνικής Περιφέρειας με 
σκοπό τη συζήτηση για αειφόρο τοπική ανάπτυξη με ορθά στοχευμένη ενεργειακή πολιτική. 
Μεταξύ των παρόντων ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ντ. Διαμάντος, ο Κ. Παππάς ως 
εκπρόσωπος της γ.γ. Αποκεντρωμένης διοίκησης, εκπρόσωποι δήμων της Θεσσαλίας και μηχανικοί της περιοχής.  Εισηγήσεις 
για ενεργειακά θέματα παρουσιάστηκαν από τους μηχανικούς Μαργαρίτα Καραβασίλη, Κων. Βασιλικό, Γ. Αυγερίδη, Περικλή 
Σαχίνη, Εύη Τζανακάκη και Αντ. Νάτσικα ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης λειτούργησαν workshop με θέμα «προσομοίωση 
διαβούλευσης και διαδικασίας λήψης αποφάσεων επί ενεργειακών επιλογών και εκπόνηση σχεδίου δράσης». 
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 « Γυναικεία επιχειρηματικότητα - γυναίκες στελέχη επιχειρήσεων 
- νέες προοπτικές σε μία Ελλάδα της Ανάπτυξης», ήταν το θέμα της 
Εσπερίδας που διεξήχθη στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας και 
που συνδιοργάνωσαν το  ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Λάρισας 
και ο ΕΣΥΝΕ Θεσσαλίας. 
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις: 
- «Καλές πρακτικές στην στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας», Πόπη Σουρμαΐδου, διευθύνουσα 
σύμβουλος Κέντρου Εργάνη 
- «Πανεπιστήμιο και Επιχειρηματικότητα», Δημήτρης Κουρέτας, 
αναπληρωτής πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & πρόεδρος 
περιφερειακού συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας 
- «Γυναίκα Επιχειρηματίας - Ελπίδα για το μέλλον», Λιάνα Γούτα   πρόεδρος 
Τομέα Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών της ΕΕΔΕ Μακεδονίας. 
Στο πλαίσιο των χαιρετισμών των προέδρων του Επιμελητηρίου Λάρισας Σωτ. 
Γιαννακόπουλου και του ΕΣΥΝΕ Χρ. Γενιτσεφτσή, ο πρόεδρος του Τμήματος 
Κων. Διαμάντος,  ανέπτυξε το θέμα «Νέος Δήμος- Έξυπνες Πόλεις- Ανάπτυξη 
Υπηρεσιών- Βελτίωση Εξωστρέφειας και Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας», 
υπογραμμίζοντας: «Ένας νέος  Δήμος, προσδοκώντας να βελτιώσει τις 
υπηρεσίες ενίσχυσης επιχειρηματικότητας σε ψηφιακό επίπεδο, πρέπει 
να αξιοποιήσει κάθε αυτοδύναμη δυνατότητα στα πλαίσια της ΕΕ και των 
προγραμμάτων της. Όπως το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα «STORM 
– Ανάπτυξη Υπηρεσιών Έξυπνων Πόλεων μέσω Τεχνολογιών CLOUD. Μέσα 
από τη συμμετοχή σε ανάλογα προγράμματα θα δοθούν δυνατότητες σε 
στελέχη του Δήμου να εκπαιδευτούν σε βέλτιστες πρακτικές και ενέργειες 
που ακολουθούνται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις σε μία προσπάθεια 
αναβάθμισης, σε ψηφιακό επίπεδο, των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο 
στους δημότες όσο και στις επιχειρήσεις του Δήμου. Στόχοι εφαρμογής 
μίας νέας πολιτικής στο επίπεδο αυτό είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών που προσφέρονται μέσα από το CLOUD στους τομείς της 
οικονομίας, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, της ποιότητας ζωής, 
των ευφυών δικτύων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας και της ψηφιακής 
διακυβέρνησης.

 Επίσης, ένας νέος Δήμος πρέπει 
να προωθήσει, ως σημαντικός συνδετικός 
κρίκος, τη συνεργασία και σύμπραξη τόσο 
μεταξύ των επιχειρήσεων όσο και μεταξύ των 
επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων της 
περιοχής (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Επιστημονικοί και 
παραγωγικοί φορείς) με έντονο αναπτυξιακό 
χαρακτήρα ισχυροποιώντας έτσι τον ρόλο 
και τη σημασία των clusters, ως εργαλείου για 
την προώθηση της καινοτομικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις 
με την αρωγή του ελληνικού κράτους και 
των φορέων του, και κατά κύριο λόγο, των 
διασυνδεδεμένων παραγωγικά και κοινωνικά 
με τις τοπικές κοινωνίες Δήμων, οφείλουν να 
προσαρμοστούν με γεωμετρική ταχύτητα σε 
σύγχρονα, καινοτόμα και δημιουργικά δίκτυα 
συνεργασίας επιχειρήσεων «clusters». 
Πρέπει άμεσα να οργανωθεί ένα σημαντικός 
«δημοτικός αναπτυξιακός πόλος διασύνδεσης» 
που η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
κοινωνικά αναφερόμενης επιχειρηματικότητας 
να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο τοπικής 
δημοτικής ανάπτυξης, στοχεύοντας στην 
ραγδαία απομείωση της ανεργίας και του 
επιστημονικού και εργασιακού εξοστρακισμού 
του νέου δυναμικού της πόλης μας». 

 «Η Περιφερειακή Προοπτική από τα Δίκτυα Μεταφορών» ήταν το θέμα που ανέπτυξε στην εισήγησή του, στην 
Ημερίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας με θέμα «Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και η συνεισφορά τους στην περιφερειακή ανάπτυξη», 
ο πρόεδρος του Τμήματος Ντίνος Διαμάντος, σημειώνοντας τα ακόλουθα:
Οι μεταφορές αποτελούν βασικό μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και, για την διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. Αποτελούν ένα συμπλεγματικό αναπτυξιακό μείγμα μίας περιβαλλοντικής – πολιτιστικής – κοινωνικής και, 
οικονομικής πολιτικής που αφορά λαούς και κράτη, τόσο ως μία ενδογενής όσο, και ως μία εξωστρεφής δυναμικής διαδικασίας. 
Η δυνατότητα δηλαδή, διακίνησης μέσα από ένα ασφαλές, αποδοτικό και, δίκαιο σύστημα μεταφορών, ικανό να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες των πολιτών μίας οικονομίας που θέλει να προχωρήσει με ρυθμούς ανάπτυξης, είναι προαπαιτούμενο και, ικανή 
και αναγκαία συνθήκη επιτυχίας οικονομικής και κοινωνικής προόδου.
Οι μεταφορές, γνωρίζουν και αυτές, σημαντικές αλλαγές όχι μόνο από την πλευρά των χρησιμοποιούμενων τεχνικών και 
μεταφορικών μέσων, όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες αλλά, και σε θέματα οργάνωσης και του θεσμικού πλαισίου. Και βέβαια, 
οι συνθήκες ελεύθερης διακίνησης και μετακίνησης στα πλαίσια της ΕΕ είναι διευρυμένης πλέον, ανάγκης και σημασίας, 
αποτελεί σημαντικό ζήτημα η ένταξη στα Διευρωπαϊκά Μεταφορικά Δίκτυα  όλων των μεγάλων, αναπτυξιακής σημασίας, 
έργων.
Στα πλαίσια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προτεραιότητα απετέλεσαν και, αποτελούν, τα μεγάλα μεταφορικά έργα Εθνικής 
σημασίας και, Διαπεριφερειακής ζωτικής ωφέλειας. Οι μεγάλοι οδικοί άξονες, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65) 
και, ο ΠΑΘΕ (το τμήμα Μαλιακός – Κλειδί). Η κατάσταση των έργων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε ότι αφορά τους μεγάλους 
οδικούς άξονες είναι στη γνωστή τα τελευταία χρόνια στασιμότητα έως και, κίνδυνο ακύρωσης. Και ακύρωση δεν σημαίνει 
μόνο, μη εκτέλεση του έργου αλλά, και εκτέλεση μερικώς του έργου που, στην πράξη, ακυρώνει το έργο σε ότι έχει να κάνει 
με τις ανάγκες της περιφέρειας και των πολιτών και, με τους σκοπούς του αρχικού σχεδιασμού.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Ε-65. Μέσα στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης επανεκκίνησης των έργων, ο «ακρωτηριασμός 
των άκρων του έργου», με την  «χρονική μετάθεση» υλοποίησης τους, αποτελεί τεχνοκρατική και αναπτυξιακή παραδοξότητα. 
Και βέβαια, η αναζήτηση «άλλης λύσης» για την σύνδεση με την Εγνατία οδό, από την εγκεκριμένη και, συμβασιοποιημένη 
στη σύμβαση παραχώρησης θα σημάνει χρονική μετάθεση – ακύρωση αρκετών χρόνων. Η «άλλη λύση» που διακινείται, και 
πριν την κρίση, σύμφωνα με τον μελετητή και εκπρόσωπο του ΣΕΓΜ (σε εισήγησή του σε ημερίδα του ΤΕΕ) «ελέγχθηκε αλλά, 
εγκαταλείφθηκε λόγω των πολλών περιοχών αστάθειας που εντοπίσθηκαν μετά από γεωλογικές μελέτες και, γεωτεχνικές 
έρευνες. Οι περιοχές παρουσιάζουν μετακινήσεις σε μεγάλα βάθη με αποτέλεσμα να καθιστούν ανέφικτη την κατασκευή του 
έργου με λογικό κόστος. Πρόβλημα επίσης έχει, και με την αδυναμία εφικτής λύσης για τη σύνδεση μέσω Α.Κ. με την Εγνατία 
οδό».  
Σημαντική επίσης, είναι και, η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της λεγόμενης «Σιδηροδρομικής Εγνατίας» όπως 
έχει ονομασθεί και, ειδικότερα, τα τμήματα Καλαμπάκα- Γιάννενα- Ηγουμενίτσα και, Καλαμπάκα – Κοζάνη- Καστοριά. Με 
την απόφαση 884/29-4-2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εντάχθηκαν τα παραπάνω τμήματα στα 
Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.
Για την Ελλάδα αλλά, ειδικότερα, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στα πλαίσια μίας δυναμικής επαναφοράς σε αναπτυξιακή 
τροχιά, αποτελεί άμεση προτεραιότητα η ολοκλήρωση του δικτύου των χερσαίων μεταφορικών υποδομών. Είναι αυτό που 
θα ενώσει τις λιμενικές υποδομές της χώρας και, κυρίως, θα αποδώσει σημαντική εναλλακτική λύση στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη μεταφορικής διασύνδεσης σε κάθε περίοδο που μπορεί να είναι προβληματική ( ας θυμηθούμε την περίοδο της 
κρίσης στην Γιουγκοσλαβία). Φυσικά, και εσωτερικά, θα αποδώσει :
•	 στην	 εξυπηρέτηση	των	ενδοπεριφερειακών	μετακινήσεων	και,	στην	βέλτιστη	προσπελασιμότητα	περιφερειών	και	
αστικών κέντρων
•	 στην	προσβασιμότητα	σε	αγορές	προιόντων	και	υπηρεσιών
•	 στη	νέα	προοπτική	για	μία	νέα	χωροταξική	και	οικιστική	διάρθρωση	της	χώρας
•	 στη	μεγιστοποίηση	της	ασφάλειας	μεταφοράς	και	μετακίνησης
•	 στην	εξοικονόμηση	πόρων
•	 στην	Περιβαλλοντική	συμβολή	τους	με	βάση	τις	διεθνείς	συνθήκες	και	δεσμεύσεις	για	μία	αειφόρο	ανάπτυξη	ειδικά	
περιοχών εκ των πιο φτωχών της Ευρώπης (Ήπειρος) και, απομονωμένων (Δυτική Θεσσαλία)
•	 στην	αύξηση	της	απασχόλησης	(άμεσα	και,	έμμεσα)	και,	στην	αύξηση	του	ΑΕΠ	της	χώρας	και	της	Περιφέρειας
Η Ευρωπαϊκή διάσταση των μεταφορικών υποδομών και η συμβολή τους έχει να κάνει με:
•	 Τη	λειτουργία	ενός	Δικτύου,	φιλικών	προς	το	Περιβάλλον,	Συνδυασμένων	Μεταφορών
•	 Τη	δημιουργία	προστιθέμενης	αξίας	στις	υποδομές	μεταφορών	με	χρήση	Ευρωπαϊκών	πόρων

Συμπερασματικά, η ανακοπείσα πορεία των μεταφορικών έργων αποτελεί μία ανασχετική παράμετρο για μία αναπτυξιακή 
περιφερειακή προοπτική με δυναμικά χαρακτηριστικά. Οφείλουμε ως χώρα και ως Θεσσαλία να απαιτήσουμε, στα πλαίσια 
της ΕΕ, την ολοκλήρωση των υποδομών αυτών. Και αυτό, διότι, η κεντροβαρής θέση της Θεσσαλίας προσδιορίζει και την 
αναπτυξιακή προοπτική όλης της χώρας καθώς και, την εξωστρέφεια που, μπορεί έτσι, να προσελκύσει επενδύσεις. Τη μόνη 
παράμετρο που μπορεί να αποδώσει θέσεις απασχόλησης.

 Να προστατευτούν οι κοινόχρηστοι χώροι της πόλης από αυθαίρετες κατασκευές επιχειρηματιών ζητά από τον 
Δήμο ο σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας. Σε επιστολή του συλλόγου προς τον αντιδήμαρχο Γιάννη Οικονόμου αναφέρονται 
τα ακόλουθα: «Παρατηρώντας πως αντιμετωπίζεται ο Δημόσιος Χώρος της πόλης μας, αναρωτιόμαστε πως η Δημοτική 
Αρχή, υπεύθυνη εξ ορισμού για την προστασία του και την συνταγματικά κατοχυρωμένη απόδοσή του στους πολίτες, δεν 
λειτουργεί αυτεπάγγελτα και «δείχνει» ανοχή σε καταπάτηση και κλείσιμο κοινοχρήστων χώρων από επιχειρηματίες. 
Τον τελευταίο καιρό οι περιπτώσεις κλεισμένων κοινοχρήστων χώρων  και κατασκευών παταριών ( decks ), έχουν αυξηθεί 
δραματικά. Σε μία περίπτωση δε, σε κεντρική πλατεία, χρησιμοποιήθηκαν  σταθερά υαλοπετάσματα με αποτέλεσμα να 
έχουμε πλήρη ιδιωτικοποίηση του χώρου και εκμετάλλευση αυτού.
Πως γίνεται να υπάρχει ανοχή σε συμπεριφορά ιδιωτών που τους επιφέρει πλουτισμό εκμεταλλευόμενοι χώρο που ανήκει 
σε όλους μας.
Ας πάμε τότε και εμείς αύριο να στήσουμε τα γραφεία του Συλλόγου μας σε μία πλατεία. Θα μας το επιτρέψει ο Δήμος;
Δεν θέλουμε να προβούμε ( ακόμα ) σε στοχευόμενες καταγγελίες, ευελπιστώντας να ανταποκριθεί άμεσα η Δημοτική 
Αρχή στην υποχρέωσή της, παρεμβαίνοντας και αποκαθιστώντας την νομιμότητα.
Πέρα από την πάταξη της παραβατικότητας, θεωρούμε ότι ήλθε πλέον η στιγμή ο Δήμος να φροντίσει για την επικαιροποίηση 
και εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοινοχρήστων Χώρων («Σύνθεση – διαχείριση Δημόσιου αστικού υπαίθριου 
χώρου - Κανονισμός λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Λαρισαίων»(πεζοδρόμων, πλατειών, πεζοδρομίων, κ.α.). 
Ομάδα Εργασίας Δήμου Λαρισαίων – ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, 2009 – 2012 ). Είμαστε στη διάθεσή σας».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΤΕΕ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ- ΕΣΥΝΕ
Για την γυναικεία επιχειρηματικότητα

Δίκτυα Μεταφορών και περιφερειακή ανάπτυξη

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους 
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Ειδικά μητρώα μηχανικών
 Το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συμβολής του στη σύνταξη άρτιου και αποτελεσματικού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προκειμένου να αποστείλει κατάλογο μελών του, συντάσσει «Ειδικά Μητρώα Επιστημόνων» (διπλ. Πολιτικών 
Μηχανικών, Μηχανολόγων & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος- σε όποιο αντικείμενο βασικής 
ειδικότητας θέλουν). Απηύθυνε προς τούτο δημόσια πρόσκληση στα μέλη του που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή, 
αποστέλλοντας το βιογραφικό τους στα γραφεία του.

Τεχνικοί Ασφαλείας Υγειονομικών Μονάδων

Το ΤΕΕ Κ & Δ Θεσσαλίας, προκειμένου να προβεί σε εκ νέου στελέχωση των Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας Τεχνικών Ασφαλείας για τις 
Υγειονομικές Μονάδες Λάρισας, απηύθυνε δημόσια πρόσκληση σε κάθε μέλος του να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του καταθέτοντας  το βιογραφικό 
του σημείωμα (όπου να αναφέρεται ειδική γνώση ή/και τυχόν εμπειρία επί του θέματος) στα γραφεία του ΤΕΕ στη Λάρισα ή και ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση tee_lar@tee.gr .

{Για την αντιμετώπιση της αιθαλομίχλης}
«Η αιθαλομίχλη στην ατμόσφαιρα είναι απότοκος της … «πολιτικής αιθαλομίχλης» του μοντέλου άσκησης, επί πολλά 
χρόνια, ευκαιριακής πολιτικής και, σε αρκετές περιπτώσεις, εξυπηρέτησης ιδιοτελών συμφερόντων ενάντια στα Εθνικά 
συμφέροντα και στις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες», αναφέρει σε δημόσια δήλωσή του ο πρόεδρος του Τμήματος Κ&Δ 
Θεσσαλίας TEE Kων. Διαμάντος , επισημαίνοντας: 
«Είναι η πολιτική του παρελθόντος που έφερε την έκρηξη της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με το σπάταλο ενεργειακό 
μοντέλο που υιοθετήθηκε, χωρίς μακροχρόνια, ολιστική προσέγγιση. Σήμερα στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος του 
Ελληνικού λαού βιώνει την Ενεργειακή Φτώχεια (όταν ένα Ελληνικό νοικοκυριό δαπανά Περισσότερο από 10% του ετήσιου 
οικογενειακού του εισοδήματος για τις δαπάνες των ενεργειακών του αναγκών, τότε ορίζεται ότι πλήττεται από ενεργειακή 
φτώχεια).  Άλλωστε, όσοι δεν ζουν στη γυάλα τη βιώνουν διαρκώς δίπλα τους. Αλλά, και για τους πλέον δύσπιστους, 
μία έρευνα  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Στατιστικής (του χειμώνα του 2013- δεν πιστεύω ότι θα 
βελτιωθούν οι δείκτες στο τέλος του χειμώνα του 2014) αποτυπώνει την δραματική εκρηκτική κοινωνική πραγματικότητα 
και αγωνία:

*«Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να πληρώσετε 
τους λογαριασμούς για τη θέρμανση του σπιτιού σας;»
  
 

       33,8 σχετικά δύσκολο- 30,2 πολύ δύσκολο- ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ> 64%

*«Δίνετε περισσότερο από το 10% του εισοδήματός σας για θέρμανση;»
  
 

          62,4% ΝΑΙ- 27,3% ΟΧΙ- 10,3% ΔΓ/ΔΑ
 
*«Χρησιμοποιείτε λιγότερη θέρμανση στο σπίτι σας από 
όση χρειάζεστε, επειδή δε φτάνει το εισόδημά σας;» 
  
  

          78,6% ΝΑΙ- 18,3% ΟΧΙ- 3,1% ΔΓ/ΔΑ

Κατά συνέπεια, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να ποινικοποιεί την ενεργειακή φτώχεια στην οποία έχει οδηγηθεί  με ευθύνη 
της Πολιτείας η συντριπτική πλειοψηφία του λαού θέτοντας έτσι απλά «οδηγίες» του στυλ «να μην  χρησιμοποιείτε τα τζάκια», 
«να μην καίτε ανεξέλεγκτα όποιο υλικό» κλπ. Οι πολλαπλές επιπτώσεις από την άσκηση πολιτικής του χθες ή, μίας σπασμωδικής και 
άτολμης άσκησης πολιτικής  σήμερα,  επί του σύνθετου προβλήματος της αιθαλομίχλης που επιτείνεται διαρκώς, απαιτούν μία 
ολιστική  αντιμετώπιση και άμεσα μέτρα σε κάθε παράμετρο του προβλήματος. 
1. ΜΕΙΩΣΗ της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για οικιακή χρήση (π.χ. μείωση του ΦΠΑ) που θα συμπαρασύρει και την τιμή του 
φυσικού αερίου. (η αύξηση του ΕΦΚ και η εξίσωση της τιμής πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης μόνο, τελικά,  αποτέλεσμα 
είχε την επιβάρυνση των νοικοκυριών).
2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ επάρκειας και χαμηλής τιμής του φυσικού αερίου (μείωση του ΦΠΑ για οικιακή χρήση) από τις προμηθεύτριες 
χώρες. 
3. ΑΜΕΣΗ ενίσχυση των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά, και λειτουργία των έτοιμων σταθμών παραγωγής καθαρής 
υδροηλεκτρικής ενέργειας ή ολοκλήρωση των σχεδόν έτοιμων έργων και σταθμών παραγωγής, στα πλαίσια άσκησης μίας δυναμικής 
Εθνικής Ενεργειακής πολιτικής απεξάρτησης από τα εισαγόμενα καύσιμα.
4. ΧΤΥΠΗΜΑ των συμφερόντων λαθρεμπορίου καυσίμων με συγκεκριμένους και διαρκείς ελέγχους.
5. ΠΑΤΑΞΗ της λαθροϋλοτομίας. Η κρίση ουσιαστικά μεταθέτει το οξύ και άμεσο πρόβλημα της θέρμανσης των κατοικιών, στον 
πρωτογενή τομέα, δηλαδή στα δασικά οικοσυστήματα, ασκώντας μεγάλη πίεση σε αυτά και με αποτέλεσμα, αυτά να αποψιλώνονται, 
ανεξέλεγκτα και ληστρικά. Απαιτείται ενίσχυση τόσο των δασικών υπηρεσιών όσο και του νομικού πλαισίου ώστε, να ασκηθεί 
αποτελεσματική δασοπολιτική επιτήρηση στα δάση μας και, η αειφορική διαχείριση των δασών.
6. ΔΙΑΡΚΗΣ και πλήρης ενημέρωση των πολιτών για το πώς μπορούν να θερμανθούν με ασφάλεια και σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας με σχετικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές κυρίως σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σε προϊόντα και υπηρεσίες εξοικονόμησης 
ενέργειας και μείωσης των αναγκών σε θέρμανση).  
7. ΣΤΗΡΙΞΗ των τοπικών κοινωνικών επιχειρήσεων για παραγωγή πέλετ από δασικά και γεωργικά υπολείμματα, που τροφοδοτούν 
οικισμούς της υπαίθρου

8. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ αξιόπιστων προδιαγραφών για τα στερεά καύσιμα, καυσίμων από βιομάζα και για τους λέβητες-
καυστήρες κάθε τύπου (με αυστηρό έλεγχο εγκατάστασης –λειτουργίας-συντήρησης από ενεργειακούς επιθεωρητές)
9. ΑΜΕΣΗ εφαρμογή ενός δυναμικού μαζικού προγράμματος ενεργειακής θωράκισης των κτιρίων με ενεργειακή τους αναβάθμιση, 
δημοσίων και ιδιωτικών (πάνω από το 70% των κτηρίων μας είναι πολύ χαμηλής ενεργειακής κλάσης και,  η αναβάθμιση ενός κτηρίου 
παλαιάς κατασκευής χωρίς μόνωση, σε κτήριο με ολοκληρωμένη μόνωση κελύφους και κουφωμάτων μπορεί να επιφέρει μείωση 47% 
στο ετήσιο κόστος θέρμανσης). Η μέση ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων της Αθήνας φτάνει τις 29 κιλοβατώρες το χρόνο ανά κυβικό. 
 Στη Δανία ανέρχεται σε 13 κιλοβατώρες το χρόνο ανά κυβικό, στη Γερμανία σε 21 κιλοβατώρες το χρόνο ανά κυβικό,  ε ν ώ 
στην Ολλανδία σε 20 κιλοβατώρες το χρόνο ανά κυβικό. 
10. ΕΦΑΡΜΟΓΗ μίας δυναμικής πολεοδομικής ανασυγκρότησης των αστικών κέντρων με ολιστικές λύσεις ανάπλασης που θα 
ενισχύσουν και τον αερισμό των πόλεων αλλά, και όλες τις παραμέτρους που ενισχύουν το αστικό περιβάλλον και την άμυνα μίας πόλης 
(ενίσχυση πρασίνου, διαμόρφωση ελεύθερων δημόσιων χώρων, κίνητρα στους δημότες για ακολουθία της ίδιας τακτικής σε δώματα και 
κοινόχρηστους χώρους).
11. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής στα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.
12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  πιστοποιημένου επαρκούς δικτύου σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη μας, με συγκέντρωση 
επαρκών & αξιόπιστων δεδομένων και συνεχή ανακοίνωση-παρουσίαση των τιμών μέτρησης ρύπων προς ενημέρωση των πολιτών.
13. ΔΙΑΡΚΗΣ καταγραφή των βασικών ρύπων στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον με πύκνωση των σημείων μέτρησης και με 
βαθμονομημένα όργανα μέτρησης έχοντας έτσι, καθημερινά, την εικόνα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και λαμβάνοντας στοχευμένα 
μέτρα (δεν αρκεί ένας σταθερός σταθμός μέτρησης από το 2001 στο κτίριο της Περιφέρειας και ένας κινητός σταθμός του Δήμου από το 
2010 ο οποίος σταθμεύει στο Ομορφοχώρι). 
*Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, το φαινόμενο της αιθαλομίχλης δίνει την ευκαιρία σε όσους «βουλεύονται» το δημόσιο συμφέρον να 
ασκήσουν μία συνολική και αποτελεσματική πολιτική για την Ελλάδα και το λαό της. Γιατί, και σε αριθμούς – που κάποιοι αρέσκονται να 
πείθονται μόνο από αυτούς - είναι αυταπόδεικτη η πολλαπλή ωφελιμότητα σε κάθε τομέα.
•	 Το	οικονομικό	όφελος	από	τη	μείωση	της	νοσηρότητας	(δηλ.	την	αποφυγή	νέων	εισαγωγών	σε	νοσοκομεία	λόγω	προβλημάτων	
του αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος) κυμαίνεται από 9 εκατομμύρια € (στην περίπτωση που το μόνο μέτρο που θα 
παρθεί αφορά στην διεύρυνση της πρόσβασης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για τη μετατροπή απλών ανοικτών τζακιών σε 
ενεργειακά) μέχρι 22 εκατομμύρια € (στην περίπτωση διεύρυνσης των κριτηρίων πρόσβασης των νοικοκυριών στα επιδόματα θέρμανσης 
με πετρέλαιο και  επιτάχυνσης των διαδικασιών έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες). 
•	 Η	 μείωση	 της	 θνητότητας	 (δηλ.	 θανάτων	 που	 επιδημιολογικά	 μπορούν	 να	 αποδοθούν	 σε	 μακρόχρονη	 έκθεση	 σε	 υψηλά	
επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια) λόγω της λήψης μέτρων παρέμβασης για τη μείωση της ρύπανσης έχει 
δημοσιονομικό όφελος που κυμαίνεται από 250 έως 500 εκατομμύρια € για τον πληθυσμό μίας ευρύτερης περιοχής σαν της Θεσσαλονίκης, 
ανάλογα με τον τύπο μέτρων που λαμβάνονται.
•	 Η	εξοικονόμηση	από	την	ετήσια	ενεργειακή	δαπάνη	μόνο	των	δημοσίων	κτιρίων	φτάνει	τα	450	εκατ.	ευρώ.

 *Ένα τέτοιο συνολικό πλαίσιο πολιτικής, με συμμέτοχους το Επιστημονικό δυναμικό, τους φορείς και τους πολίτες   μ π ο ρ ε ί 
να περιορίσει σημαντικά το πρόβλημα της ρύπανσης και της επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας ενώ, ταυτόχρονα, θα αποτελέσει και μία 
σημαντική ανάσα στα οικονομικά των νοικοκυριών αμβλύνοντας τα προβλήματα θέρμανσης και μειώνοντας έτσι, το υψηλό ποσοστό της 
ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα.
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{ΨΗΦΙΣΜΑ}

Η Διοικούσα Επιτροπή  του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του 
μέλους μας επιστήμονα και εκλεκτού συναδέλφου  

          Λάζαρου Αναστασιάδη – Αγρονόμου Τοπογράφου &Πολιτικού Μηχανικού, 
    
συνήλθε έκτακτα και αποφάσισε :
1) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος
2) Να καταθέσει στη μνήμη του ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό αντί στεφάνου.
3) Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.
   
Ο  Πρόεδρος

 Κων. Διαμάντος

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΕΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Καινοτόμα επιχειρηματικότητα
σε Πληροφορική και Επικοινωνίες

 Ενδιαφέρουσα επιστημονική Ημερίδα με 
θέμα «Καινοτόμες Εφαρμογές Επιχειρηματικότητας 
στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΤΕΕ στη Λάρισα, 
οργανωμένη  από το Περιφερειακό Τμήμα Κ& Δ  Θεσσαλίας  
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας 
ΤΕΙ Θεσσαλίας.

 Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Ντ. Διαμάντος και ο Τάκης Χαρτώνας 
καθηγητής και αν. πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής 
του ΤΕΙ, ενώ εν συνεχεία παρουσιάστηκε η κεντρική εισήγηση 
από τον καθηγητή Θεόδωρο Αποστολόπουλο, πρόεδρο 
Τμήματος Πληροφορικής στο  Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ο οποίος ανέλυσε το θέμα «Ανάπτυξη καινοτομίας 
στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
Ευρωπαϊκή και Εθνική στρατηγική».

 Ακολούθησαν οι εισηγήσεις:

 - Βασίλης Χ. Γερογιάννης, αναπληρωτής καθηγητής, 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Θεσσαλίας, γενικός 
γραμματέας Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (e-TEE): «Η εκπαίδευση 
στην Πληροφορική ως μοχλός ανάπτυξης της καινοτομίας»
 - Παναγιώτης Φιτσιλής, καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας, 
διευθυντής Σχολής Διοίκησης Οικονομίας, υπεύθυνος 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση και Διαχείριση 
Έργων και Προγραμμάτων: «Σύγχρονα επιχειρηματικά 
μοντέλα εφαρμογών λογισμικού: the “apps” business mod-
el»
 - Ιωάννης Δημητριάδης, υπεύθυνος Ψηφιακού 
Σχεδιασμού, σύμβουλος του Υπ. Ανάπτυξης & Υποδομών: 
«Μέσα χρηματοδότησης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων».

 - Δρ. Φώτης Κ. Λιοτόπουλος, ιδρυτής & γενικός διευθυντής της SBOING: «SBOING: Επιχειρώντας την παγκόσμια 
Navipedia στην Ελλάδα της κρίσης»
 - Νικόλαος Τσάμης,  μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ΜΒΑ: «Eventora:  Σύστημα για τη 
διοργάνωση και διαχείριση συνεδρίων»
 - Χαρίλαος Καλογήρου, πληροφορικός, MSc: «Κατακτώντας την παγκόσμια αγορά ψυχαγωγικού λογισμικού»
 - Τίνα Μιναρετζή, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: «Kidogarten.com: Το 
πρώτο ηλεκτρονικό νηπιαγωγείο. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας»
 - Αθανάσιος Μαρκινός, φυσικός, MSc, υποψ. διδάκτορας: «Καινοτομικά συστήματα για τη γεωργία ακριβείας»
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Ο Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΠΡΟΣ Κ. ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ν. Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ

Συνδιαμορφωμένο Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα Η πρωτοχρονιάτικη πίτα των μηχανικών της Καρδίτσας 

 Ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων που θα 
μπορούσαν να συνδράμουν, ώστε να συνδιαμορφωθεί 
για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων «πλαίσιο 
εκδηλώσεων και δράσεων σε όλο το Δήμο με επίκεντρο το 
ιστορικό κέντρο της Λάρισας», πρότεινε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας με επιστολή του προς τον δήμαρχο 
Λαρισαίων Κ. Τζανακούλη.
 Η επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε στον πρόεδρο 
του δημοτικού συμβουλίου και τους επικεφαλής των 
δημοτικών παρατάξεων αλλά και στους προέδρους του 
Επιμελητηρίου, του Εμπορικού συλλόγου, της ΟΕΣΘ, των 
Επαγγελματιών και των Αρχιτεκτόνων, ανέφερε τα ακόλουθα: 
«Αξιότιμε κε Δήμαρχε.
 Η περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων, πέραν 
της πρώτιστης θρησκευτικής σημασίας, αποτελεί μία 
προνομιακή περίοδο για τον Δήμο και, ειδικά, για την τοπική 
αγορά. Θεωρούμε λοιπόν, και επαναφέρουμε την πρόταση 
που και πέρυσι είχαμε διατυπώσει ότι, είναι απαραίτητο να 
διαμορφωθεί, ένα «πλαίσιο εκδηλώσεων και δράσεων» σε 
όλο το Δήμο με επίκεντρο το ιστορικό κέντρο της Λάρισας 
που, είναι και ο πολιτιστικός και εμπορικός πόλος έλξης 
όλων, Λαρισαίων και επισκεπτών.
 Το πλαίσιο αυτό μπορεί και,  πρέπει να 
συνδιαμορφωθεί αφενός έγκαιρα αφετέρου, από όλους 
τους τοπικούς φορείς (Επιστημονικούς, Παραγωγικούς, 
Πολιτισμού) που, μπορούν να συνδράμουν με ιδέες, 
προτάσεις και, εθελοντισμό. Πρέπει δε, να διέπεται από 
σεβασμό στο δημόσιο χώρο και σε χώρους και κτίσματα 
διατηρητέα της Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και ιστορικής 
μνήμης της πόλης. 

Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων πρέπει να είναι 
γνωστός και, να έχει τη γνώμη των αρμόδιων φορέων (ΤΕΕ, Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων) όσο και, την έγκριση των αρμοδίων οργάνων που εκ 
του νόμου έχουν την αρμοδιότητα. Η λειτουργικότητα και το είδος 
των εκδηλώσεων περιφερειακά, θα πρέπει να αποδίδει ακτινωτά, με 
ευρηματικότητα, τα κίνητρα στους επισκέπτες να εισέρχονται και, στο 
ιστορικό εμπορικό κέντρο.  Σημαντικό αποτελεί και, το κόστος για τους 
πολίτες και, ειδικά για τα παιδιά, των εκδηλώσεων και δράσεων. Διότι, 
σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο, ο Δήμος Λαρισαίων και οι φορείς, 
οφείλουν να αποδώσουν ένα πλαίσιο με το λιγότερο δυνατό έως και 
μηδενικό κόστος για τα παιδιά και τους γονείς. Έτσι, η όποια αγοραστική 
δύναμη διαθέτουν, δεν θα απομειωθεί και, θα αποδοθεί στην τοπική 
αγορά.
 Επειδή το Τεχνικό Επιμελητήριο (μαζί και με τους αρμόδιους 
επιστημονικούς συλλόγους), έχουμε διαρκές ενδιαφέρον για την 
διαχείριση του δημόσιου χώρου (αισθητικά, λειτουργικά),  έχουμε 
έντονο ενδιαφέρον για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της 
πόλης, έχουμε έννομο συμφέρον να προστατεύσουμε τα μέλη μας τα 
οποία, δραστηριοποιούνται εμπορικά στην τοπική αγορά και, αποτελεί 
πεποίθησή μας και βασική αρχή λειτουργίας μας, ότι,  η συνέργεια με το 
Δήμο και όλους τους φορείς (που, σε κάθε περίπτωση στο παρελθόν έχει 
αποδώσει) μπορεί να αποδώσει και στην περίπτωση αυτή, το καλύτερο 
δυνατό πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων, με την οικονομικότερη 
επιβάρυνση για τους πολίτες.

 Ζητούμε  λοιπόν, το ακριβές σχέδιο του πλαισίου των 
εκδηλώσεων και, φυσικά, μία ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων 
που, μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή και, να το 
συνδιαμορφώσουν, με προτάσεις και συμμετοχή».

 Την ετήσια πανηγυρική εκδήλωση και  κοπή πίτας 
πραγματοποίησε η Ν. Ε. Καρδίτσας του ΤΕΕ. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας 
Βασίλης Τσιάκος, ο δήμαρχος Καρδίτσας Κων/νος Παπαλός, οι 
πρόεδροι της ΔΕ και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας 
Ντίνος Διαμάντος και Γιάννης Βαρνάς. 

 Τους παριστάμενους καλωσόρισε ο πρόεδρος της Ν.Ε.   
Βασίλης Τσιώνας ο οποίος στην ομιλία του μεταξύ άλλων τόνισε:  

 «Οι ευχές σήμερα συνοδεύονται από τη αγωνία για το αύριο. 
Η χώρα μας ζει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης 
ιστορίας της. Σε μία Ελλάδα που δείχνει ότι το 2014 μπορεί να 
ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση των τελευταίων ετών,  με το 
πρωτογενές πλεόνασμα, πιθανό άνοιγμα ξανά στις αγορές,  οι 
σκληρές πραγματικότητες, όπως η ανεργία, η φοροκαταιγίδα, η 
μείωση της αγοραστικής δύναμης, η κατάρρευση του κοινωνικού 
κράτους, καταπλακώνουν  την Ελληνική κοινωνία, που βιώνει μία 
σκληρή καθημερινότητα και μία διαρκή αβεβαιότητα για το μέλλον. 
Ο κόσμος των Μηχανικών για τρία τουλάχιστον χρόνια βιώνει την 
εξαθλίωση, την καθημερινή υποβάθμιση που συντελείται με την 
«ελεύθερη πτώση» της κατασκευαστικής δραστηριότητας και των 
τεχνικών έργων γενικότερα. Αναμφίβολα η κατάσταση είναι πολύ 
δύσκολη.

 Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Τμήματος Αιμοδοσίας του ΤΕΕ Κ&Δ 
Θεσσαλίας και  προκειμένου να γίνει εμπλουτισμός των αποθεμάτων του, 
πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία των μηχανικών, με τη συνδρομή  
κινητού συνεργείου του ΓΝΛ, στο ισόγειο του κτιρίου του ΤΕΕ στη Λάρισα. 

 

 
Αιμοδοσία μηχανικών στο ΤΕΕ
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  Η σημερινή εκδήλωση, γίνεται μέσα σε ένα διαφορετικό 
περιβάλλον με την πρόσφατη εκχώρηση στο Τ.Ε.Ε. επιπλέον 
αρμοδιοτήτων, που σχετίζονται με τον εξορθολογισμό κρίσιμων 
τομέων του συστήματος παραγωγής των έργων, την προστασία 
του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και τον έλεγχο όλων των 
συντελεστών παραγωγής έργων.  Σε τοπικό επίπεδο θα συνεχίσουμε 
το έργο μας με τη συνεχή ενημέρωση των συναδέρφων με ημερίδες 
και σεμινάρια σχετικά με τα τρέχοντα επαγγελματικά ζητήματα.  
Επίσης θα αυξήσουμε τη συμμετοχή μας τόσο στο δημόσιο διάλογο 
όσο και στα ζητήματα του τόπου μας συμβάλλοντας με τις γνώσεις 
μας στην επίλυση των προβλημάτων.  Μέσα στους στόχους μας 
και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές των οποίων ζητούμε την 
οικονομική ενίσχυση,  είναι να δημιουργήσουμε ομάδες εργασίας 
που να αποσκοπούν π.χ. στον στατικό έλεγχο των δημοσίων κτηρίων 
και της συμπεριφοράς τους σε περίπτωση σεισμού, ορμώμενοι από 
τα πρόσφατα γεγονότα της Κεφαλονιάς.

 Τέλος οι διεκδικήσεις μας για τα μεγάλα έργα του τόπου μας, 
τον Ε65 και τα έργα του Αχελώου, παραμένουν αμετάβλητες και θα 
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτές».
Στη συνέχεια ο Β. Τσιώνας έδωσε τον λόγο στον αντιπεριφερειάρχη  
Βασίλη Τσιάκο και στον δήμαρχο  Κων/νο Παπαλό, οι οποίοι και 
χαιρέτησαν την εκδήλωση. Επίσης χαιρετισμό απεύθυνε και ο 
Γ. Βαρνάς υπογραμμίζοντας «πως όλα δείχνουν ότι η ελληνική 
οικονομία βρίσκεται στο κάβο και πάει να στρίψει. Η τοποθέτηση 
ξένων κεφαλαίων στη χώρα μας δείχνει ότι σιγά-σιγά η οικονομία της 
χώρας αποκτά την αξιοπιστία της», καλώντας τους μηχανικούς να 
είναι αισιόδοξοι και ταυτόχρονα τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή 
τους στην εκλογική διαδικασία του φθινοπώρου.

 Ακολούθησε σύντομη σύντομη ομιλία του Ντίνου Διαμάντου. Στην διάρκειά της 
αναφέρθηκε στα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μηχανικοί. Τόνισε ότι τα 
πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα όσο φαίνονται. Μάλιστα προέτρεψε τους παριστάμενους «να 
μην αφήνουν χώρο σε όσους θέλουν να κλέψουν τα όνειρά μας, ούτε να επιτρέπουμε στους 
επαγγελματίες πολιτικούς να παίζουν με τη ζωή και το μέλλον μας», όπως είπε χαρακτηριστικά. 
Ο Ντ. Διαμάντος υπογράμμισε ότι ο κλάδος θα πρέπει να απαιτεί την εφαρμογή της νομιμότητας 
σε ότι αφορά την τήρηση των διαδικασιών για ισόνομη και ισάξια συμμετοχή στο επάγγελμα. 
Αυτό σημαίνει αξιοκρατία στις μελέτες και τα έργα,  υπογράμμισε. Σύντομη αναφορά έκανε 
στα οξυμένα προβλήματα του κλάδου αλλά και στη διεκδικητική στάση που τηρεί  το ΤΕΕ στα 
μεγάλα ζητήματα της Θεσσαλίας. Ακόμη ευχαρίστησε όλους τους μηχανικούς, για την άψογη 
συνεργασία που είχαν όλα τα χρόνια που ασχολήθηκε με το συνδικαλιστικό κομμάτι του ΤΕΕ. 
«Σφυρηλατήσαμε μια ενότητα έξω και πέρα από τα κόμματα και τις παρατάξεις» ανάφερε ο 
Ντ. Διαμάντος. Τέλος αναφέρθηκε και στην απόφαση του να διεκδικήσει το δήμο Λαρισαίων, 
λέγοντας πως ηγείται μια αδέσμευτης και υπερκομματικής κίνησης, η οποία έχει ως στόχο να 
κάνει πράξη οράματα και αξίες όπως αυτά που παρουσίασε στην αρχή της ομιλίας του, προς τους 
μηχανικούς. «Θέλουμε έναν δήμο δυναμικό που θα αποτελεί ακόμη και ένα είδος αναχώματος, 
απέναντι σε κεντρικές πολιτικές που μας θίγουν» κατέληξε.  Στο τέλος της εκδήλωσης ο Β. Τσιώνας 
τίμησε τον Ντ. Διαμάντο προσφέροντας του ένα αναμνηστικό δώρο. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ν. Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ

 Την ετήσια πανηγυρική εκδήλωση και  κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας πραγματοποίησαν  τα μέλη της Ν. Ε. Τρικάλων του  ΤΕΕ Κ&Δ 
Θεσσαλίας . 

 Τους παριστάμενους καλωσόρισε ο πρόεδρος της Ν.Ε Γιώργος 
Μητσιούλης  ο οποίος στην ομιλία του, τις ευχές του στους …
ερωτευμένους λόγω της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, μεταξύ άλλων  
αναφέρθηκε στις νέες δυσμενείς συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και 
για το ΤΕΕ εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ζητώντας από τα μέλη του 
να «θωρακίσουν την ύπαρξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου γιατί κάποιοι 
δεν το θέλουν» ενώ ειδική αναφορά έκανε και στην Ε-65 που μπορεί 
με την επανέναρξη των εργασιών κατασκευής της, να αποτελέσει ένα 
ανάχωμα στον ξενιτεμό μηχανικών για  αναζήτηση εργασίας.

 Από την πλευρά του, στον χαιρετισμό που απηύθυνε,  ο πρόεδρος 
της απερχόμενης Αντιπροσωπείας του Τμήματος   Γιάννης Βαρνάς, 
εμφανίστηκε αισιόδοξος για το 2014 κάνοντας λόγο για «καράβι που 
γυρίζει» αναφερόμενος στην Οικονομία της χώρας.
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