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Το σημείωμα του Προέδρου

Η

Ελλάδα διανύει μία κρίσιμη περίοδο
και είναι σε μία δεινή οικονομική
θέση.
Λαμβάνονται μέτρα τα
οποίαόμως,δενέχουνάλλοαποτέλεσμαπαρά,
το«στέγνωμα»τωνπολιτών,την«καθίζηση»της
αγοράςκαιτηςπαραγωγής,την«μοιρολατρική
συμπεριφορά» της κοινωνίας.
Το «μνημόνιο» και το «αντιμνημόνιο»
δεν οδηγούν πουθενά από τη στιγμή που, όλες οι
συνταγματικές εξουσίες αλλά, και οι ίδιοι οι πολίτες
αυτής της χώρας δεν εννοούν να αντιληφθούν ότι,
χωρίς τα «αυτονόητα» δεν πρόκειται να αποσοβηθεί
η, με όποια έκφανση και εκδοχή και αν δηλωθεί,
«χρεοκοπία».
1ο αυτονόητο: Είναι δυνατόν να συνεχίσουμε
να «τρέφουμε το θηρίο»; Ένα δημόσιο που
δεν είναι αποδοτικό, δεν επιτελεί το ρόλο της
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και
διακριτικά παρεμβαίνοντας να επιτάσσει τον υγιή
ανταγωνισμό στην ελεύθερη αγορά. Αντίθετα, είναι
«αντιπαραγωγικά γραφειοκρατικό», δεν εξυπηρετεί
τον πολίτη, είναι «επενδυτικά απωθητικό» και, σε
κάθε περίπτωση, είναι ή ο «ανταγωνιστής» μέσω
«μηχανισμών και προσώπων», ή ο «συνέταιρος»
μέσω υψηλού κόστους εργασίας, ασφάλισης και
φορολογίας, το «μακρύ χέρι» δηλαδή σε κάθε
προσπάθεια επιχειρηματική, επενδυτή ή ελεύθερου
επαγγελματία.
2ο αυτονόητο: Είναι δυνατόν το επιστημονικό
δυναμικό, και ιδίως, το Τεχνικό δυναμικό της
Ελλάδος, να αντιμετωπίζει αυτήν την πρωτοφανή
κοινωνική και επαγγελματική «απαξίωση»;
Μία στάση της Πολιτείας που με αγνωμοσύνη,
ισοπεδώνοντας σπουδές αλλά, και προσφορά
σταθερή στο 24% στο Ακαθάριστο Προϊόν όλα
τα χρόνια του «χτισίματος» της Μεταπολεμικής
Ελλάδος, οδηγεί τους μηχανικούς πρώτους από όλη
την Τεχνική πυραμίδα, στην απόγνωση και στην
ετεροαπασχόληση;
3ο αυτονόητο: Είναι δυνατόν οι Επιστήμονες
μηχανικοί, να αντιμετωπίζονται ως «έμποροι» , η
επιστημονική τους γνώση και η μελέτη και επίβλεψη
ως «εμπόρευμα», καταργώντας μία «ελάχιστα
κατοχυρωμένη αμοιβή» που, διασφαλίζει τον υγιή
ανταγωνισμό με πρώτιστο μέλημα την ελάχιστα

απαιτούμενη ποιότητα,
ασφάλεια και οικονομία
στους πολίτες αλλά,
και διασφαλισμένα
φορολογικά έσοδα για το
κράτος;
4ο αυτονόητο : Είναι δυνατόν, κάτι το «υγιές»,
αντί να κοιτάμε να το βελτιώσουμε σε ότι χρειάζεται,
να το καθιστούμε προβληματικό; Το ΤΣΜΕΔΕ έγινε
ΕΤΑΑ, και οι υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους
χειροτέρεψαν, ενώ, οι εισφορές παρέμειναν
υψηλές. Είναι δυνατόν, από τις 30/4/10 να έχει
λήξει η σύμβαση με τους δύο ελεγκτές γιατρούς
στη Λάρισα – όπως και αλλού που δεν υπάρχουν
μόνιμοι- να έχουμε πιέσει το ΤΣΜΕΔΕ έγκαιρα, από
τον Φεβρουάριο, και σήμερα, ακόμα να μην έχει
προκηρυχθεί ο διαγωνισμός επειδή έτσι θέλει ο κος
Πάγκαλος; Πληρώσαμε και πληρώνουμε πολλαπλά,
άμεσα και έμμεσα από το παραγωγικό μας έργο στο
ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ, και απαιτούμε σεβασμό.
5ο αυτονόητο : Είναι δυνατόν η παραγωγή
δημοσίων έργων ( μελέτη και κατασκευή) να είναι
ακόμη στην «δικαιοδοσία» της πολιτικής ηγεσίας
( είτε Κεντρική είτε Περιφερειακή); Και φυσικά,
δεν εννοούμε για τον πολιτικό και αναπτυξιακό
σχεδιασμό και προγραμματισμό αλλά, για όσα
αναφέρονται στην εκτέλεση που εμπεριέχουν,
σε πλείστες των περιπτώσεων, καταστάσεις
«διαφθοράς», «συναλλαγής» και «πλουτισμού»;
Αποστείλαμε στους Νομάρχες και Δημάρχους των
νομών Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας επιστολή
ζητώντας «πλήρη ενημέρωση» για το Τεχνικό
Πρόγραμμα του 2010( απεντάξεις, συμβασιοποιήσεις,
ακυρώσεις, χρέη σε εκτελεσμένα έργα και απ’ ευθείας
αναθέσεις). Και μέχρι στιγμής, κανείς δεν απάντησε,
παρά μόνο κάποιοι τόλμησαν και «ψέλλισαν» «..μα,
τώρα που είναι προεκλογική περίοδος τα ζητάτε;»,
λες και οι επιταγές, τα δάνεια, οι εργαζόμενοι και
οι προμηθευτές των μηχανικών και των εργολάβων
δίνουν «περίοδο χάριτος» στην προεκλογική περίοδο!
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
στην ΑΠΑΞΙΩΣΗ που επιχειρούν εδώ και χρόνια,
και με το πρόσχημα της σημερινής κατάστασης,
προσπαθούν να το ολοκληρώσουν.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Κωνσταντίνος Διαμάντος
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ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ Δ. Ε.

Παράδοση- παραλαβή στο ΤΕΕ

Τ

ην καθιερωμένη κοινή συνεδρίαση
πραγματοποίησαν η απερχόμενη και η
νεοκλεγείσα Διοικούσα Επιτροπή του
ΤΕΕ- Κ&Δ Θεσσαλίας, στα γραφεία του, όπου
έγινε και η παράδοση-παραλαβή της διοίκησης του
Τμήματος, μετά την ανάδειξη των νέων οργάνων
που προέκυψαν από τις εκλογές του Απριλίου 2010.
Προηγήθηκε η παράδοση-παραλαβή του προεδρείου
της Αντιπροσωπείας.

Οι τοποθετήσεις απερχομένων και νέων μελών
κινήθηκαν σε ενωτικό κλίμα ενώ κυριάρχησε η διάθεση
προσφοράς.
Μιλώντας στη συνεδρίαση, ο εκ νέου πρόεδρος
της Δ. Ε. του Τμήματος Ντίνος Διαμάντος είπε μεταξύ
άλλων:
«Σε μία κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα και την
ελληνική κοινωνία, το ΤΕΕ και οι μηχανικοί οφείλουν
να είναι ενωμένοι και δυνατοί. Να αντισταθούν, να

διεκδικήσουν και κυρίως, να προτείνουν. Διότι, η βαθιά
κρίση, και η αμφισβήτηση και ο φόβος που έχουν οι
πολίτες για το αύριο, μπορούν να βρουν διέξοδο μέσα
από σύγχρονες, τεκμηριωμένες επιστημονικά προτάσεις
που το ΤΕΕ και οι μηχανικοί μπορούν να αποδώσουν.
Και το οφείλουμε να το πράξουμε αυτό, απέναντι στην
κοινωνία που καταξίωσε ιστορικά τον θεσμοθετημένο
ρόλο μας ως Τεχνικού Συμβούλου.
Οφείλουμε όμως, πρώτιστα, να διαφυλάξουμε τον
συνεχώς βαλλόμενο ρόλο μας και να ενισχύσουμε τη
θέση μας, ως επιστήμονες και ως επαγγελματίες, ακόμα
δε και την ύπαρξη του ίδιου του φορέα μας, του Τεχνικού
Επιμελητηρίου.
Θα συνεχίσουμε με ανοικτό το ΤΕΕ για όλους, και
με μία δραστηριότητα που με έμφαση, θα αναφέρεται
τόσο την καθημερινότητα των μηχανικών σε θέματα
επιστημονικής και επαγγελματικής διαρκούς ενημέρωσης
και υποστήριξης, όσο και την απασχόληση που τόσο
έντονα δοκιμάζεται σήμερα».

Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ
Εκδότης

Ντίνος Διαμάντος

Επιμέλεια Σύνταξης

Σωτήρης Ζαχαριάς

Επιμέλεια Δημιουργικού ‘Έκδοσης/
Διαχείριση Διαφημίσεων
Consult Advertising & Promotion
Αλ. Παπαναστασίου 53,
τηλ: 2410 254075

Εκτύπωση
Τερζίδης Γραφικές Τέχνες

Καλλιθέας & Τζαβέλα - Λάρισα,
τηλ: 2410 535.615, 257,866
http:// www.teelar.tee.gr,
e-mail: tee_lar@tee.gr
Τεύχος 74ο ,
Νοέμβριος 2010
Τυπώνεται σε 3.700 αντίτυπα
και αποστέλλεται δωρεάν στους
Μηχανικούς μέλη του Τμήματος

Τα επώνυμα άρθρα που
θέμα: Με ταχύτητα προχωρούν οι εργασίες φιλοξενούνται στο Ε.Δ. εκφράζουν
τις απόψεις των συντακτών τους
στις σήραγγες ΠΑΘΕ των Τεμπών)

Φωτ. εξωφύλλου :(Σπ. Τσαντόπουλος

Tριμηνιαία περιοδική έκδοση ιδιοκτησίας
Τμήματος Κ. & Δ. Θεσσσαλίας του ΤΕΕ
Διοικούσα Επιτροπή
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος- Πρόεδρος
Ευαγγελία Κωφού- Αντιπρόεδρος
Ευθύμιος Μυρισιώτης- Γραμματέας

Μέλη
Ευάγγελος Καλλίνος , Θάνος Κόκκαλης, Κώστας Μίχης,
Απόστολος Ντέρης, Γρηγόρης Σουλιώτης, Νίκος
Τσουτσούκας

Ν. Ε. Τρικάλων
Πρόεδρος Γιώργος Μητσιούλης, αντιπρόεδρος
Κωστοπούλου Δήμητρα, γραμματέας Νίκος Λιάκος,
μέλη Σταματία Τζιώλη, Βάιος Γιαννούλας

Ν. Ε. Καρδίτσας
Πρόεδρος Βασίλης Τσιώνας, αντιπρόεδρος Ουρανία
Φατόλα, γραμματέας Μαρία Κατσιφού, μέλη Κώστας
Πρίτσας, Κώστας Υπερήφανος
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Η Αντιπροσωπεία εξέλεξε τις Ν. Ε. ΤΕΕ
Τρικάλων και Καρδίτσας

Σ

υνεδρίασε η 60μελής
Αντιπροσωπεία του Τμήματος
Κ&Δ Θεσσαλίας του ΤΕΕ στα
γραφεία του στη Λάρισα, με θέμα την
εκλογή των 5μελών Νομαρχιακών
Επιτροπών Τρικάλων & Καρδίτσας του
Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με μυστικές
ψηφοφορίες που είχαν το ακόλουθο αποτέλεσμα:
Στη νέα Ν. Ε. Τρικάλων εκλέχθηκαν οι Γιώργος
Μητσιούλης, Νίκος Λιάκος, Δήμητρα Κωστοπούλου
από την παράταξη ΔΚΜ και οι Σταμούλω Τζιώλη και
Βάιος Γιαννούλας από την ΠΑΣΚ Μηχανικών.
Στη νέα Ν. Ε. Καρδίτσας εκλέχθηκαν οι Βασίλης
Τσιώνας, Μαρία Κατσιφού, Ουρανία Φατόλα από την
ΔΚΜ και οι Κώστας Πρίτσας και Κώστας Υπερήφανος
της ΠΑΣΚ.

Καλούνται όλα τα μέλη του Τμήματος να

αποστείλουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο
e-mail: e-mail :tee_lar@tee.gr προκειμένου να
συγκροτηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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Η νέα Ν.Ε. Καρδίτσας του ΤΕΕ

ε θέμα την κατανομή αξιωμάτων συνεδρίασε η Ν.Ε. Καρδίτσας του ΤΕΕ
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας. Στη συνεδρίαση εκτός από τα μέλη της
νέας Νομαρχιακής Επιτροπής, συμμετείχε ο γραμματέας της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ Ευθύμιος Μυρισιώτης.

Μετά τη διαδικασία προέκυψε η ακόλουθη κατανομή
αξιωμάτων: Πρόεδρος- Βασίλης Τσιώνας, αντιπρόεδροςΡάνια Φατόλα, γραμματέας- Μαρία Κατσιφού, μέληΚων/νος Πρίτσας και Κων/νος Υπερήφανος
Μετά την κατανομή των αξιωμάτων η Νομαρχιακή
Επιτροπή συζήτησε θέματα που αφορούν τον κλάδο
όπως το ασφαλιστικό, το φορολογικό, η απελευθέρωση
του επαγγέλματος κ.α.
Με την ευκαιρία της εκλογής του, ο νέος πρόεδρος
της Ν.Ε. Καρδίτσας του ΤΕΕ Βασίλης Τσιώνας
Αγρονόμος Τοπογράφος μηχανικός, δήλωσε: «Η εκλογή
μου στη θέση του προέδρου της νομαρχιακής Επιτροπής
του Τεχνικού Επιμελητηρίου για το νομό Καρδίτσας
είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για εμένα.
Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία και ειδικά για
τον κλάδο των μηχανικών αυτά που μας ενώνουν είναι
περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

Με δεδομένο αυτό, κανένας συνάδερφος δεν πρέπει
να μένει αμέτοχος, αφήνοντας στην άκρη παραταξιακούς
και κομματικούς διαχωρισμούς και οφείλουμε να
προτείνουμε εμπεριστατωμένες λύσεις για διεξόδους για
τον τόπο και για τον κλάδο.
Σκοπός όλων θα είναι να προτάξουμε το ρόλο του
ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, ρόλο που
θα πρέπει να εκμεταλλευτούν και να χρησιμοποιήσουν
οι αιρετοί που θα εκλεγούν στην επικείμενη εκλογική
αναμέτρηση για τους νέους Δήμους, πείθοντας τους
ότι έχουν μόνιμο συνεργάτη, με ορθές απόψεις για τα
τεχνικά θέματα.
Ευχαριστώ και πάλι όλους τους συναδέλφους για
την εμπιστοσύνη και την στήριξη τους και τους καλώ
να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του
Τεχνικού Επιμελητηρίου».

Το νομάρχη Λάρισας Λουκά Κατσαρό επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά ο πρόεδρος Ντίνος
Διαμάντος και η αντιπρόεδρος της Δ. Ε. Ευαγγελία Κωφού.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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Να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος
για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Σ

χετικά με τα προτεινόμενα ΠΔ
του Υπουργείου Παιδείας για τα
επαγγελματικά δικαιώματα, ο
πρόεδρος της Δ. Ε. του Τμήματος Ντίνος
Διαμάντος, δήλωσε τα ακόλουθα:
Σχετικά με το σημαντικό ζήτημα περί απονομής
επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των επιπέδων της
Τεχνικής πυραμίδας της χώρας, και με την επισήμανση
του γεγονότος ότι, πάνω από τριάντα έτη δεν υπήρξε
καμιά ουσιαστική πρωτοβουλία, θεωρούμε ότι το
σύστημα απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων
απαιτεί ριζική ανασύνταξη και θα πρέπει να είναι
σύμφωνο με τις επιταγές και τις προκλήσεις της
σύγχρονης ευρωπαϊκής και διεθνούς πραγματικότητας.
Θα πρέπει δε, να καθιστά το Επιστημονικό, Τεχνολογικό
και Τεχνικό δυναμικό της χώρας και αξιόπιστο και
ανταγωνιστικό αφού, είναι η «ατμομηχανή» της
παραγωγικής διαδικασίας και της Ανάπτυξης της
Ελλάδας, ιδιαίτερα στη σημερινή κρίσιμη οικονομική
συγκυρία.
Όλοι οφείλουμε να συμβάλουμε προκειμένου
να υπάρξει ένα αντικειμενικό σύστημα απονομής
επαγγελματικών δικαιωμάτων, τέτοιο ώστε να
διασφαλίζεται η δημόσια ασφάλεια, η ασφάλεια και
ποιότητα των κατασκευών και ο υγιής ανταγωνισμός.
Θεωρούμε ότι η πρόταση για τα Π.Δ. που καταθέτει
το Υπουργείο Παιδείας είναι ελλιπής αφού δεν είναι
δυνατόν δομικά στοιχεία των Π.Δ. που αφορούν στη
συγκρότηση του φορέα, στα επίπεδα και στα όρια
τεχνικής ευθύνης να παραπέμπονται σε επόμενα Π.Δ.,
αποσπασματική και όχι συνολική όπως απαιτεί η
βαρύτητα του θέματος.
Προσβλέποντας στο μέλλον κατανοούμε ότι το
πρόβλημα δεν είναι μόνο τα επαγγελματικά δικαιώματα
των αποφοίτων ΤΕΙ τα οποία άλλωστε τουλάχιστον
σε ότι αφορά τις βασικές ειδικότητες τεχνολογικής
εκπαίδευσης υπάρχουν ήδη και οι απόφοιτοι των
συγκεκριμένων τμημάτων έχουν και ρόλο και μερίδιο
στην αγορά εργασίας. Είναι δεδομένο ότι σύντομα
θα υπάρξουν απόφοιτοι Κέντρων Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης, ΙΕΚ, κλπ. οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν
αντίστοιχα προβλήματα.
Πρέπει να ληφθεί δε υπόψη ότι ακόμη και σήμερα
υπάρχουν ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών
(Αεροναυπηγοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Πληροφορικής
και άλλες νέες ειδικότητες) οι οποίοι δεν έχουν
θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα.
Για όλους του παραπάνω λόγους διαπιστώνουμε ότι :

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να δοθεί μια καθολική
λύση ώστε τα επαγγελματικά δικαιώματα μετά τις
σπουδές να είναι ξεκάθαρα και να μην υπάρχουν
παρερμηνείες ή «κρυφοί πόθοι».
Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ουσιαστικός
διάλογος σε αυτή την κατεύθυνση. Οι επιλογές του
Υπουργείου Παιδείας δεν δείχνουν ούτε προς την
κατεύθυνση των συναινέσεων με την επιστημονική
κοινότητα, γεγονός που αποδεικνύεται από την
αδιαφορία που επέδειξε η ηγεσία του Υπουργείου έναντι
των εδώ και χρόνια κατατεθειμένων θέσεων - προτάσεων
του Τ.Ε.Ε. και σύσσωμης της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε να υπάρξει από
το φθινόπωρο ένας ουσιαστικός, εντατικός, συνολικός
διάλογος ο οποίος θα κινείται στους παρακάτω άξονες:
• Πρόσβαση στα τεχνικά επαγγέλματα ανάλογη
των ακαδημαϊκών προσόντων. Άνισες σπουδές δεν είναι
δυνατόν να οδηγούν σε ίσα επαγγελματικά δικαιώματα.
• Αντικειμενική και συνεχής αξιολόγηση όλων των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ).
• Αναμόρφωση του συστήματος πιστοποίησης
επαγγελματικών προσόντων και απονομής
επαγγελματικών δικαιωμάτων (άδειας άσκησης
επαγγέλματος).
• Λειτουργία του ΤΕΕ ως φορέα ο οποίος θα
διενεργεί ουσιαστικές εξετάσεις και θα απονέμει
επαγγελματικά δικαιώματα.
• Μέριμνα για την κάλυψη όλων των βαθμίδων της
πυραμίδας των τεχνικών επαγγελμάτων.
Ζητάμε την απόσυρση της πρότασης του Υπουργείου
Παιδείας και των συναρμοδίων Υπουργείων σχετικά
με τα Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν τα
επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ, η
οποία σε ορισμένα σημεία που άπτονται του πλαισίου
επαγγελματικών προσόντων είναι εξωπραγματική.
Δεν είναι δυνατόν να αιφνιδιάζεται ο τεχνικός κόσμος
για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.
Δεν είναι δυνατόν οι προτάσεις να γίνονται εν
μέσω του καλοκαιριού και να μην υπάρχει χρόνος για
ανταλλαγή απόψεων.
Ας ξεκινήσει επί τέλους ένας ουσιαστικός διάλογος
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο οποίος θα
επιλύσει οριστικά και συνολικά το πρόβλημα και θα
ισχύσει στο μέλλον.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

09

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΕ ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Ρύθμιση Ημιυπαίθριων

Τ

ο Τεχνικό Επιμελητήριο - Τμήμα
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
σε συνεργασία με την Civiltech Α.Ε.
διοργάνωσε στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την
Καρδίτσα, ενημερωτικές ημερίδες με θέμα :
«Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων με
τον ΚΕΝΑΚ - Ρύθμιση Ημιυπαίθριων Χώρων», οι
οποίες σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία.
Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν ήταν:
- Ταυτότητα κτιρίου - Ρύθμιση ημιυπαίθριων
χώρων και υπερβάσεων δόμησης. Νομοθετικό πλαίσιο,
διαδικασίες (Ν.3843/10).

ΛΑΡΙΣΑ

- Εκπόνηση μελετών σύμφωνα με τον κανονισμό
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Νομοθετικό πλαίσιο.
Τεχνικές οδηγίες ΤΟΤΕΕ. Τρόπος εφαρμογής.

- Μελέτες με τον νέο ΚΕΝΑΚ. Εκπόνηση μελέτης
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων με την εφαρμογή Energy
Building της Civiltech.
Εισηγητές ήταν τα στελέχη της Civiltech Αλέξανδρος
Βουσβούνης, πολιτικός μηχανικός, Κώστας Παύλου,
επιστημονικός συνεργάτης, Φένια Ντούσκου, πολιτικός
μηχανικός.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ενημερωτικά και όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ν. Ε.
Βασίλης Τσιώνας, στο χαιρετισμό του στην ημερίδα της
Καρδίτσας, με τον ΚΕΝΑΚ προβλέπονται:
- η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων,
- η θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης
ενέργειας,
- η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης) και

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

- οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και
εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται
για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο,
εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά.
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για
δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα νέα κτίρια, συνολικής
επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., τα υφιστάμενα κτίρια που
υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια
επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν
πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια
του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση
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Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση
αγοροπωλησίας τίθεται σε εφαρμογή έξι μήνες από
την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και στην περίπτωση
ενοικίασης εννέα μήνες μετά. Ο ιδιώτης Ενεργειακός
Επιθεωρητής, που θα ενταχθεί σε Μητρώο Ενεργειακών
Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, επιθεωρεί το κτίριο και το
κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία. Για την ρύθμιση
των θεμάτων των Ενεργειακών Επιθεωρητών, θα
ψηφιστεί Προεδρικό Διάταγμα.
Τα οφέλη από τον ΚΕΝΑΚ είναι οικονομικά,
κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Τα οικονομικά οφέλη
αφορούν κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών
εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων και
στην αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας,
τα κοινωνικά οφέλη στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ τα
περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν στον περιορισμό των
εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με
σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Από την 1η Οκτωβρίου 2010 γίνεται υποχρεωτική
η υποβολή μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου,
για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας, σύμφωνα με την
σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

Το ΤΕΕ στην προσπάθεια του να διασφαλίσει την
ποιότητα των υπηρεσιών της ενεργειακής επιθεώρησης
οργάνωσε σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα προκειμένου
να εκπαιδεύσει τους συναδέλφους μηχανικούς που
θα ασχοληθούν με το αντικείμενο των ενεργειακών
επιθεωρήσεων.
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Αναμένουμε το Π.Δ. για περαιτέρω ενέργειες
υπεράσπισης των συμφερόντων των συναδέρφων αλλά
και προτάσεις βελτίωσης του ιδίου του ΚΕΝΑΚ.
Όσον αφορά στη ρύθμιση των ημιυπαιθρίων και
λοιπών χώρων που προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο, το
ΤΕΕ έχει συμμετάσχει στον διάλογο για τη διαμόρφωσή
του σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ οπότε είναι και
σύμφωνο με την πλειονότητα των ρυθμίσεων αυτού,
προτείνοντας παράλληλα πως για την νομιμοποίηση
αυτή θα πρέπει να υπάρχει και ως «αντίτιμο» η πράσινη
ταράτσα και το πράσινο στους ακάλυπτους χώρους και
άλλα μέτρα υπέρ του περιβάλλοντος. Επίσης για την
επιτυχία του νομοσχεδίου βασική προϋπόθεση είναι
η Πολιτεία θα εξασφαλίσει πως από εδώ και πέρα δεν
θα γίνει παράβαση με το κλείσιμο νέων ημιυπαίθριων
χώρων».

Έλλειψη ελεγκτή γιατρού στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Κ

αθημερινά γινόμαστε αποδέκτες
έντονης δυσαρέσκειας και οργής
από συναδέλφους μας για την
απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα
γραφεία του ETΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ της περιφέρειας
μας εξαιτίας της έλλειψης ελεγκτή γιατρού,
επισημαίνεται σε ανακοίνωση της τοπικής
ΕΜΔΥΔΑΣ την οποία υπογράφουν η πρόεδρος
Λουκία Παρασκευοπούλου και και ο γ.
γραμματέας Θοδ. Μυλωνάς:

αυξημένης δαπάνης, που αφορά συναδέλφους με χρόνια
νοσήματα, προεγκρίσεων εργασιών και δεν περιγράφεται
με λόγια η περιπέτεια των συναδέλφων που χρειάζονται την
έγκριση εισαγωγής και δαπανών σε νοσοκομεία ή κλινικές.

Με βάση το με αρ. Πρωτ. 69856/9-9-10 έγγραφο του
προέδρου της διοικούσας επιτροπής μηχανικών του ταμείου,
το πρόβλημα εντοπίζεται στην έγκριση από τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης κ. Πάγκαλο, της σχετικής δαπάνης σύναψης
σύμβασης μίσθωσης έργου με 106 ελεγκτές γιατρούς για την
εξυπηρέτηση των περιφερειακών γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ.

Τα αποθεματικά δημιουργήθηκαν από εμάς τους ίδιους
τους ασφαλισμένους που αποδίδουμε χρόνια τώρα υψηλές
εισφορές σαν απαίτηση των ασφαλιστικών νόμων ενώ

Η πολύμηνη καθυστέρηση της αναφερόμενης έγκρισης
προέκυψε από έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
για μείωση του αριθμού των ελεγκτών γιατρών και της
δαπάνης της αμοιβής τους.
Επισημαίνουμε ότι η δαπάνη αυτή δεν βαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό αλλά τον προϋπολογισμό του ΤΣΜΕΔΕ
Είναι δεδομένο για τους ασφαλισμένους ότι ταμείο χωρίς
ελεγκτή γιατρό δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η πολύμηνη,
από τον Απρίλιο, καθυστέρηση απόδοσης των νοσηλίων στους
δικαιούχους συναδέλφους μας, αδυναμία έγκρισης συνταγών

Παρά τις έντονες και επανειλημμένες διαμαρτυρίες των
ασφαλισμένων και τα εξώδικα που έχουν σταλεί στη διοίκηση
του Ταμείου ο Υπουργός δεν έχει υπογράψει μέχρι σήμερα την
έγκριση της δαπάνης .
Είναι αυτή εξυπηρέτηση ασφαλισμένων ταμείου με τόσο
υψηλά αποθεματικά;

δυστυχώς “απολαμβάνουμε” χαμηλού επιπέδου παροχές.
Όσον αφορά στην “επιμέλεια” και την “έγνοια” που
δείχνει τώρα τόσους μήνες η κυβέρνηση για να μην
επιβαρυνθεί το ΤΣΜΕΔΕ από τον αριθμό των ελεγκτών
γιατρών και τη δαπάνη αμοιβής τους, θα επισημάνουμε
ότι καλόν είναι να δείξει την “επιμέλεια” για να αποδοθούν
στο Ταμείο τα χρωστούμενα από εργοδότες και κράτος που
αγγίζουν τα 500 δις και όχι στις αναγκαίες για τη λειτουργία
του Ταμείου υπηρεσίες εργαζομένων και στις παροχές στους
ασφαλισμένους.
Απαιτούμε να λυθεί το πρόβλημα εδώ και τώρα και επειδή
η ίδια κατάσταση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο να προσληφθεί
μόνιμος ελεγκτής γιατρός για τα περιφερειακά τμήματα.
Ζητάμε την παρέμβαση της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και του ΤΕΕ για
την επίλυση του προβλήματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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Η «εξαφάνιση» του Αχελώου…
Στο «Πρόγραμμα Αναπτυξιακών
Παρεμβάσεων για την Πραγματική
Οικονομία» που η Υπουργός ΠΕΚΑ
ανακοίνωσε με χρονικό ορίζοντα μέχρι το
2015, και με συνολικό ποσό 44 δισ. ευρώ,
αναδεικνύεται πλέον με τον πιο σαφή και
αυταπόδεικτο τρόπο η πολιτική βούληση
της Κυβέρνησης για τη Θεσσαλία και την
Αναπτυξιακή της προοπτική μέσα από την
Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Παραγωγική
της πλευρά, σημείωνε σε δήλωσή του ο
πρόεδρος της Δ. Ε. του Τμήματος Ντίνος
Διαμάντος επισημαίνοντας:

Δεύτερον, δεν δικαιολογεί το πρόγραμμα αυτό
τον τίτλο του αφού, στην πραγματική οικονομία το έργο
μεταφοράς τμήματος του περισσεύματος των νερών
του Αχελώου ΕΝΙΣΧΥΕΙ πολλαπλά την πραγματική
οικονομία της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής
Ελλάδος αλλά, και της χώρας. Αρκεί κανείς να σκεφθεί
τα εκατοντάδες Μεγαβάτ που είναι ανενεργά στη
Μεσοχώρα αλλά και στη Συκιά, την ίδια στιγμή που
«χρυσοπληρώνουμε» το ρεύμα στα Σκόπια και τη
Βουλγαρία.

Είχε προηγηθεί πριν λίγους μήνες η συνεδρίαση της
επιτροπής υδάτων της Επιτροπής Περιβάλλοντος της
Βουλής στη Λάρισα, υπό τον Πρόεδρο κ. Καρτάλη, όπου,
εκλήθησαν να «εισηγηθούν» φυσικά πρόσωπα γνωστοί
πολέμιοι του έργου και όχι Επιστημονικοί φορείς (ΤΕΕ,
ΓΕΩΤΕΕ), οι οποίοι παρέστησαν χωρίς πρόσκληση από
την Επιτροπή της Βουλής. Είναι η ίδια Επιτροπή υπό τον
κ. Καρτάλη που «ανησυχεί» και έβγαλε πόρισμα για τον
Πηνειό πριν λίγες μέρες!

Βέβαια, πρέπει να τονισθεί ότι, η χρηματοδότηση
άλλων υδρονομικών έργων της Θεσσαλίας ( Κάρλα,
Μαυρομάτι) είναι θετική αλλά, όταν το έργο του
Αχελώου που αποτελεί το έργο «κεφαλή» ακυρωθεί, όλο
το σύστημα των έργων «Αχελώος- Γυρτώνη- ΠηνειόςΚάρλα» μάλλον θα ακυρωθεί στην πράξη.

Η «εξαφάνιση» του Αχελώου έχει δύο διαστάσεις:
Πρώτον, δίνει ακόμη μία φορά – η πρώτη δόθηκε
με την αρνητική νομική παράσταση της Κυβέρνησης
στο ΣτΕ- τον προσανατολισμό της Κυβέρνησης
για «ακύρωση» του έργου προς κάθε κατεύθυνση,
και μάλιστα, σε μία χρονική στιγμή που απαιτείται
τεκμηρίωση και ενίσχυση της θέσης υπέρ του έργου στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ουσιαστικά, προοιωνίζεται και
τα αποτελέσματα των Σχεδίων Διαχείρισης ως αρνητικά
για το έργο.

Αποτελεί όμως και κοροϊδία, από τη μία η
Κυβέρνηση να επιζητά την «βέλτιστη διαχείριση»
των νερών μας και ταυτόχρονα, να ακυρώνει μελέτες
ώριμες και έργα έτοιμα για δημοπράτηση υδρονομικού
ενδιαφέροντος της Θεσσαλίας.

Πρέπει να συζητούμε πλέον για την ολοκλήρωση
του υπολοίπου 20% των έργων, για την ολοκλήρωση
του σχεδιασμού αξιοποίησης των έργων αυτών ( δίκτυα)
και για την βέλτιστη διαχείριση τους μέσα από φορέα
διαχείρισης.
Κάθε τι άλλο, προσκρούει στην Επιστημονική
τεκμηρίωση, στην Πολιτική της Δημόσιας Ωφέλειας
αλλά, και στην κοινή λογική.

Τήρηση μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές

Τ

ο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
– Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής
Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη
σχετικό έγγραφο παρατηρήσεων του
ΚΕΠΕΚ Κεντρικής Ελλάδος (Κέντρο
Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου)
εφιστά την προσοχή σε όλα τα μέλη του
για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας
στα εργοταξιακά έργα και στις οικοδομές,
ιδιαίτερα όσων έχουν σχέση με τον
προσωρινό ηλεκτρικό πίνακα, καθώς
υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Θα
πρέπει απαραιτήτως να τοποθετείται

αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ
διαφυγής) και ιδιαίτερη προσοχή στα
φθαρμένα καλώδια. Σχετική νομοθεσία ΠΔ
1073/81 [Τμήμα V, Κεφάλαια Α (άρθρα 7579) και Β (άρθρα 80-84)].
Το ΚΕΠΕΚ σε ελέγχους που θα
διενεργεί θα προβαίνει στη διακοπή των
οικοδομικών εργασιών εάν διαπιστώνει
παραβάσεις. Παρακαλούμε για την
σχολαστική τήρηση της υφιστάμενης
νομοθεσίας.

προσ/γή

consult

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΔΕΛΤΙΟ
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Το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα
δεν είναι «κλειστό»

Σ

χετικά με το άνοιγμα των
«κλειστών επαγγελμάτων», και
σε ότι αφορά το ΤΕΕ και τους
μηχανικούς, πρέπει να τονίσουμε τα εξής,
σημείωνε σε δήλωσή του προς τα τοπικά
ΜΜΕ ο πρόεδρος της Δ. Ε. του Τμήματος
Ντίνος Διαμάντος:
Η Εισήγηση στην Ολομέλεια της Επιτροπής
Ανταγωνισμού σχετικά με τις Αποφάσεις του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας δεν αμφισβητούν ούτε το
σύστημα που εφαρμόζει το ΤΕΕ για τον υπολογισμό των
αμοιβών, ούτε τη νομιμότητά του, ούτε την εφαρμογή
της νομοθεσίας περί αμοιβών στους αποφοίτους των ΤΕΙ
(δεδομένου ότι η καταγγελία κατά του ΤΕΕ στηρίζεται
σε έγγραφο της ΕΕΤΕΜ). Για αυτό και δεν προτείνει την
επιβολή προστίμου στο ΤΕΕ.
Απλά εγκαλεί το ΤΕΕ γιατί προχωρά σε ελέγχους
όσων προϋπολογισμών οι μελετητές έχουν υπολογίσει το
κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο σε τιμή χαμηλότερη από
118 ευρώ. Την ίδια όμως στιγμή που. η ίδια η Πολιτεία
έχει προσδιορίσει ως ελαχίστη τιμή κόστους κατασκευής
πολλαπλάσια αυτής της τιμής (βλέπε προσδιορισμός
από την Πολιτεία του ΕΚΚΟ, Ελάχιστου ΚΟστους
Κατασκευής Οικοδομών). Ας αναρωτηθούμε, ποιο έργο
μπορεί να κατασκευαστεί σήμερα με προϋπολογισμό
μικρότερο των 118€/τ.μ.; Η απάντηση είναι αυτονόητη:
Κανένα.
Η αποδοχή προϋπολογισμών εξόφθαλμα
χαμηλότερων οδηγεί σε στρεβλώσεις, με σοβαρές
συνέπειες στην παραγωγή των έργων, στην ασφάλεια και
την ποιότητά τους, καθώς και σε φαινόμενα αθέμιτου
ανταγωνισμού.
Το ΤΕΕ υπερασπίζεται διαχρονικά την ανάγκη
ύπαρξης έγκυρων προϋπολογισμών, η απουσία των
οποίων έχει στοιχίσει πανάκριβα στη χώρα.
Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα αφορά την επιλογή
ανάμεσα σε δύο δρόμους: την επιστροφή σε ένα
σύστημα, όπου δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός στην
ποιότητα, την αισθητική, την ασφάλεια, το τελικό κόστος
μιας οικοδομής, όπως οδηγεί η επιχειρηματολογία της
εισήγησης, και θα μειώνει δραματικά και τα έσοδα

προς το κράτος, ή, τον δρόμο του μέλλοντος που θα
διασφαλίζει στο δημόσιο συμφέρον και στον πολίτη την
ποιότητα, την ασφάλεια, τον υγιή ανταγωνισμό και το
οικονομικό κόστος των κατασκευών.
Θα είναι μια συζήτηση με οικονομικά, κοινωνικά και
ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά. Η θέση του ΤΕΕ
διατυπώθηκε στην πρόσφατη ημερίδα για την ανάπτυξη:
Οι επιστήμονες ή θα παλέψουν για να υπάρχουν κανόνες,
προδιαγραφές, έλεγχοι, τυποποίηση, ποιότητα, ελευθερία
έκφρασης στην άσκηση του επαγγέλματος πέραν αυτών
που ορίζει η παντοδυναμία της αγοράς η θα σιωπούν.
Το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα δεν είναι
κλειστό. Μπορεί όποιος θέλει να σπουδάσει σε ΑΕΙ της
χώρας ή του εξωτερικού, και να δώσει τις εξετάσεις
πιστοποίησης για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος,
κατατασσόμενος ανάλογα με τον ακαδημαϊκό του τίτλο
και την ειδικότητα στο επίπεδο της επαγγελματικής
βαθμίδας που του προσδιορίζει και τα αντίστοιχα
επαγγελματικά δικαιώματα. Στην αγορά εργασίας η
άσκηση του επαγγέλματος δεν έχει περιορισμούς. Ο
προσδιορισμός «ελάχιστης αμοιβής» για υπηρεσία από
μηχανικό σημαίνει για τον πολίτη διασφάλιση ενός
ελάχιστου επιπέδου ποιότητας και οικονομίας παροχής
υπηρεσίας και στο κράτος ένα διασφαλισμένο ελάχιστο
φορολογικό έσοδο. Σε μία περιοχή σαν την Ελλάδα,
που η Ασφάλεια των κατασκευών και του δομημένου
περιβάλλοντος πρέπει να είναι ύψιστη μέριμνα από το
κράτος και την αγορά, λόγω υψηλής σεισμικότητας και
άλλων ειδικών καιρικών συνθηκών, απαιτείται από το
κράτος και από το ΤΕΕ υψηλό αίσθημα ευθύνης και
σοβαρότητας στην αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.
Κάθε άλλη αποπροσανατολοστική λογική και πολιτική
είναι καθαρά για λαϊκίστικους λόγους.
Η αμοιβή του μηχανικού για ένα οικοδομικο-τεχνικό
έργο ( μελέτη- επίβλεψη) είναι της τάξης του 5% μ.ο.
του συνολικού κόστους κατασκευής του έργου όταν,
στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι στο 8% μ.ο. Και το
Τ.Ε.Ε. απέδειξε σε πολλές περιπτώσεις μέχρι σήμερα ότι,
διακρίνεται, πέραν των άλλων, και για την κοινωνική
του ματιά σε μία περίοδο οικονομικής δυσπραγίας της
Ελλάδος και των πολιτών - πχ προσδιόρισε την αμοιβή
του μηχανικού για την παροχή υπηρεσίας τακτοποίησης
Ημ. Χώρων στο 20% της κανονικής προσδιοριζόμενης
από το νόμο ελάχιστης αμοιβής.

προσ/γή

consult
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«Αντιμνημόνιο 9 σημείων» για τον λιγνίτη

«Θ

εωρούμε ότι δεν πρέπει
η Ελλάδα στο πλαίσιο
του Ενεργειακού της
Σχεδιασμού, να προχωρήσει σε διαδικασία
αξιοποίησης των λιγνιτικών κοιτασμάτων
της περιοχής της Ελασσόνας, τόσο μέσω
της απλής εξόρυξης και μεταφοράς πόσο
δε μάλλον για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας μέσω εγκαταστάσεων στην
ίδια την περιοχή», υπογράμμισε ο
πρόεδρος του ΤΕΕ Κ-Δ Θεσσαλίας Ντίνος
Διαμάντος, ο οποίος ήταν μεταξύ των
ομιλητών στην ειδική εκδήλωση που
οργάνωσε η «Κοινωνική Συμμαχία»στο
Δαμάσι, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:
«Η ενεργός συμπαράσταση και συνδρομή
σε ότι χρειασθεί η «Κοινωνική Συμμαχία» στον
αγώνα απέναντι σε όποια προσπάθεια αξιοποίησης
των λιγνιτικών κοιτασμάτων της περιοχής της
Ελασσόνας είναι δεδομένη.
Στο πλαίσιο και της θέσης του ΤΕΕ Κ-Δ
Θεσσαλίας αλλά, και της ομόφωνης απόφασης των
φορέων που μετέχουν στην ΟΚΕ ν. Λάρισας, το
«Αντιμνημόνιο των 9 σημείων» που οφείλει να λάβει
υπ’οψιν και η «τρόικα» και η Ελληνική Κυβέρνηση
και να δώσει πειστικές απαντήσεις, ισχυροποιεί το
μέτωπο αντίστασης της τοπικής κοινωνίας.
Έχοντας λοιπόν, υπ’ όψιν :

1. Την επίτευξη της Εθνικής ανάγκης για
«Ενεργειακή Επάρκεια» και κατά το δυνατόν
«Ενεργειακή Αυτονομία» της Ελλάδας, σε ένα
Παγκόσμιο Ενεργειακό πεδίο ικανοποίησης αναγκών
αλλά, και ανταγωνισμών, σε συνδυασμό και με την
οικονομική σταθερότητα της kwh ιδιαίτερα για τις
οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες της χώρας
μας .
2. Την απόφαση της ΕΕ μετά τις σχετικές
Ελληνικές προτάσεις στα πλαίσια της απόφασης της
ΕΕ της 5ης Μαρτίου 2008 (IP/08/386) σχετικά με την
αντιμονοπωλιακή πολιτική στον ενεργειακό τομέα και
ειδικότερα στην αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων
στη χώρα μας.

3. Την εξέλιξη των Νέων Τεχνολογιών για την
εξάλειψη των παραγόμενων ρύπων ( CO2, CO, SΟ2 κλπ)
από την χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή Ηλεκτρικής
ενέργειας, που όμως, αφενός είναι ακόμα είναι στα
πρώτα στάδια αφετέρου, το υψηλό κόστος εφαρμογής
τους τις καθιστά «αντιοικονομικές» και «απαγορευτικές»
( η ΔΕΗ δεν τις εφαρμόζει ακόμα στις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις, είναι ακόμα σε επίπεδο έρευνας μέσω
των δύο ερευνητικών δομών του Υπουργείου Ανάπτυξης,
του Ινστιτούτου Καθαρών Τεχνολογιών Παραγωγής
Ενέργειας (ΙΚΤΕ) και του Ινστιτούτου Ενεργειακών
Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών (ΙΠΕΤ), που λειτουργούν
στα πλαίσια του Ενεργειακού-Ερευνητικού Κέντρου Δυτ.
Μακεδονίας (ΕΕΚΕΔΜ), πόσο δε μάλλον οι ενδεχόμενοι
ιδιώτες- επενδυτές)
4. Το πρωτόκολλο του ΚΙΟΤΟ που το 2012 κλείνει
αλλά, ήδη ξεκίνησαν οι παγκόσμιες διαβουλεύσεις
από την Παγκόσμια κοινωνία των πολιτών για
αυστηροποίηση των δεσμεύσεων στην επόμενη
περίοδο με βάση τις δυσμενείς συν-θήκες που επιβάλει
η Κλιματική αλλαγή στον πλανήτη. Στα πλαίσια
αυτά, ισχυρές είναι οι δεσμεύσεις της Ελλάδος που
προσυπέγραψε και οφείλει να ενισχύσει μέσα από τις
Ενεργειακές της πολιτικές.
5. Τα λιγνιτικά κοιτάσματα στην Ελλάδα αποτελούν
έναν ορυκτό πλούτο της χώρας που μπορεί να αποτελεί
ένα εν δυνάμει ενεργειακό απόθεμα αλλά, τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Ελλάδος για την ανάπτυξη των
ΑΠΕ σε αντικατάσταση των στερεών καυσίμων για την
παραγωγή Η/Ε είναι αναμφίβολα τεράστια, λαμβάνοντας
δε υπ’ όψιν, ότι και στον τομέα της Ενέργειας, και
στον τομέα του Περιβάλλοντος αλλά και σε κείνον της
απασχόλησης οι ΑΠΕ αποτελούν προνομιακό πεδίο σε
σχέση με τα στερεά καύσιμα.
6. Η υδρολογική έρευνα της περιοχής της
Ελασσόνας διαχρονικά κατέδειξε μία πλούσια σε
υπόγειους υδροφορείς περιοχή αλλά, και σε μικρά και
μεγάλα ρέματα και ποταμούς συνεχούς και μη ροής,
η οποία μπορεί μελλοντικά να αποτελέσει την λύση,
για την περιοχή εκείνη αλλά και την ευρύτερη, για το
υπ΄ αρ. 1η προτεραιότητα που θέτει η ΕΟ 60/2000 και
ο Ν.3199/2003 για την ύδρευση του πληθυσμού. Και
στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να διαφυλαχθεί από πολύ
πιθανές μειώσεις- υποβαθμίσεις αλλά, και μολύνσεις που
θα προέλθουν από ενέργειες διατάραξης της γεωλογικής
μορφολογίας της περιοχής μέσω της εξόρυξης και
χρήσης των λιγνιτικών κοιτασμάτων.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

7. Η παραγωγική φυσιογνωμία της περιοχής, με
έμφαση στον Αγρο-διατροφικό και κτηνοτροφικό τομέα
με προϊόντα ήδη «ποιοτικά και επώνυμα», με εξαιρετικές
δυνατότητες αύξησης του τουριστικού προϊόντος της
περιοχής λόγω της Ιστορικότητας της αλλά και των
εξαιρετικών Φυσιολατρικών και Αρχαιολογικών της
αναφορών και δεδομένων καθώς, και την εξέλιξη του
εναλλακτικού Τουρισμού και του Αγρο-τουρισμού, θα
διαταραχθεί και θα ανατραπεί από ενδεχόμενη χρήση του
λιγνίτη.
8. Η Κοινωνική ισορροπία της περιοχής και
το δημογραφικό οικιστικό καθεστώς της περιοχής
θα ανατραπεί τόσο με την πιθανή έως σίγουρη
μεταφορά- μεταστέγαση πληθυσμού από τις επίμαχες
οριοθετημένες λιγνιτικές περιοχές, όσο και από την
επικράτηση πλέον άλλων, αστικών προτύπων πολιτισμού
και κοινωνικής διαβίωσης, σε αντικατάσταση των
σημερινών μίας αγροτικής κοινωνίας της Περιφέρειας.
9. Η τήρηση της Παγκόσμιας σταθεράς από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την «πρόληψη
της υγείας του ανθρώπινου πληθυσμού» αλλά, και
οι τεκμηριωμένες αναφορές σε Συνέδρια Ιατρικών
δεδομένων και περιστατικών, αποδεικνύουν την
επικινδυνότητα από την χρήση του λιγνίτη και την
άμεση σχέση στην εμφάνιση εκτεταμένων περιστατικών
πνευμονολογικών και καρκινικών παθήσεων,
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Θεωρούμε ότι δεν πρέπει η Ελλάδα στα πλαίσια του
Ενεργειακού της Σχεδιασμού, να προχωρήσει σε
διαδικασία αξιοποίησης των λιγνιτικών κοιτασμάτων της
περιοχής της Ελασσόνας, τόσο μέσω της απλής εξόρυξης
και μεταφοράς πόσο δε μάλλον για την παραγωγή
Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω εγκαταστάσεων στην ίδια
την περιοχή».
Ισχυρά «νομικά όπλα» μπορούν ειδικά να
αποτελέσουν τα θέματα της «Πρόληψης της υγείας»
και της «προστασίας της ποσότητας και ποιότητας των
υδατίνων πόρων» που αποτελούν «Ευρωπαϊκά θέσφατα»
και προφανώς δεν μπορούν να ανατραπούν στην
προοπτική ανάπτυξης οικονομικών δεικτών και μόνο.
Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ΕΕ, η
«κοινωνική συναίνεση» αποτελεί πάντα μία ισχυρή
παράμετρο στα πλαίσια λήψης μίας Πολιτικής
Αναπτυξιακής απόφασης, ιδίως όταν αυτή επηρεάζει
πολλαπλά το κοινωνικό σύνολο της περιοχής. Και
στην περίπτωση της περιοχής της Ελασσόνας είναι
πασιφανέστατη η συντριπτική άρνηση της τοπικής
κοινωνίας στο ενδεχόμενο αξιοποίησης των λιγνιτικών
κοιτασμάτων.
Μπορούμε, στο «όχι στον λιγνίτη» να
αντιπαρατάξουμε ένα «ναι σε ένα σύγχρονο
παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης της ευρύτερης
περιοχής» με προώθηση των παραδοσιακών
προϊόντων και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας».
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ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τα αποθεματικά της ΔΕΥΑΛ,
τα ακίνητα του δήμου Λαρισαίων
και τα δεσμευμένα οικόπεδα

Η

ΔΕ του ΤΕΕ Κ & Δ Θεσσαλίας, μετά
από διεξοδική συζήτηση σχετικά
με το θέμα «εκποίησης ακινήτων του
Δήμου Λαρισαίων προς τη ΔΕΥΑΛ», σε ομόφωνη
απόφασή της αναφέρει τα εξής:

Εκ πρώτης όψεως, οι δύο σκοποί της κίνησης
αυτής, δηλαδή, αφενός η αξιοποίηση μέρους των
αποθεματικών της ΔΕΥΑΛ, αφετέρου, η αποπληρωμή
δεσμευμένων οικοπέδων συμπολιτών είναι αγαθοί και
θεμιτοί.
Πρέπει όμως να πληρούνται ορισμένες βασικές
προϋποθέσεις χρηστής διοίκησης και διαφάνειας για να
διασφαλίζουν οι όποιες διαδικασίες την επίτευξη των
σκοπών αυτών. Συγκεκριμένα :

1. Σε ότι αφορά την αξιοποίηση των αποθεματικών
της ΔΕΥΑΛ, θα έπρεπε να υπάρχει εισήγηση της
οικονομικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ αλλά, και έμπειρου
και πιστοποιημένου εξωτερικού χρηματοοικονομικού
συμβούλου όπου, θα διατυπώνονταν όλες οι
εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης των αποθεματικών.
Έτσι, η απόφαση του ΔΣ δεν θα ήταν «μονομερής» και
θα διασφάλιζε το συμφέρον της επιχείρησης και των
δημοτών που συμβάλλουν σημαντικά στην ύπαρξη
αυτού του αποθεματικού.
Φυσικά, ο κοινωφελής και ανταποδοτικός
χαρακτήρας της ΔΕΥΑΛ θα έπρεπε να καθοδηγήσει τη
σκέψη των μελών του ΔΣ σε άλλου είδους ενέργειες
που
θα ωφελούσαν τους δημότες. Να σημειώσουμε
εδώ ότι, το σημαντικό έργο έργων υποδομής ύδρευσηςαποχέτευσης- βιολογικού που παρήχθη από την
ΔΕΥΑΛ, με κορυφαία περίοδο από το 1982 έως
σήμερα, παρήχθη με την σημαντική συνεισφορά των
εργαζομένων, και ας μας επιτραπεί να εξάρουμε την
συμβολή των μελών μας διπλ. Μηχανικών αλλά, και των
άλλων συναδέλφων τεχνικών, οι οποίοι είδαν πριν λίγους
μήνες τις αποδοχές τους να μειώνονται και αντιστρόφως,
το παραγόμενο έργο τους να αυξάνεται.

2. Σε ότι αφορά την εκτιμώμενη αξία των
ακινήτων, θεωρούμε ότι, η επιλογή της περιόδου
είναι, τουλάχιστον, άστοχη, αφού ήδη συζητείται
διαφοροποίηση των αντικειμενικών αξιών στη Λάρισα
αλλά, υπάρχει και προδημοσιευμένη η πρόθεση της
Κυβέρνησης να αλλάξει το σύστημα προσδιορισμού
της αντικειμενικής αξίας με ένα άλλο σύστημα που
θα λαμβάνει υπ’ όψιν τις τιμές αγοραπωλησιών στην
περιοχή και με συντελεστή επί της ΤΖ θα προσεγγίζει
την αξία όπου και θα επιβάλλεται ο φόρος μεταβίβασης.
Βέβαια, θεωρούμε ότι, προς το συμφέρον των
δημοτών θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της
ανοικτής δημοπρασίας ώστε, να επιτευχθεί η μέγιστη
δυνατή τιμή πώλησης των δημοτικών ακινήτων.
3. Πέραν των οικονομικών δεδομένων, σε
ότι αφορά την ΔΕΥΑΛ, η όποια αξιοποίηση των
αποθεματικών της θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της
πρώτιστα τον μεσο-μακροπρόθεσμο προγραμματισμό
έργων. Θα αναμέναμε δηλαδή, το ΔΣ πριν αποφασίσει,
αλλά, και εμείς το ζητάμε αυτό, και προς όφελος της
πόλης αλλά, και επειδή ενδιαφέρει επαγγελματικά και τα
μέλη μας, να λάβει γνώσει του προγράμματος έργων και
του προεκτιμώμενου κόστους αυτών για την ύδρευσηαποχέτευση του Δήμου Λαρισαίων. Ιδιαίτερα σήμερα
που, στον Δήμο έχουν προστεθεί οι νέες περιοχές των
πρ. Δήμων Κοιλάδας και Γιάννουλης , που απαιτούν
άμεσα την ικανοποίηση των βασικών αυτών αναγκών
με σύγχρονα δίκτυα. Ιδιαίτερα στο θέμα του Βιολογικού
πρέπει να θυμίσουμε ότι, το νέο, ισχύον από τον
Οκτώβριο του 2009, ΓΠΣ προβλέπει ότι, η υπάρχουσα
μονάδα Βιολογικού στην συνοικία της Ν. Σμύρνης
δεν μπορεί να επεκταθεί και προβλέπεται πλέον η
κατασκευή νέου Βιολογικού στο νότιο τμήμα του Δήμου.
Καθίσταται δε επιτακτικός ο προγραμματισμός του
διότι, οι ανάγκες αυξάνονται ραγδαία, ιδίως στον χωρικό
αυτό τομέα. Φυσικά, το μέγιστο θέμα της ποσότητας
και ποιότητας του νερού για την μακροπρόθεσμη
κάλυψη των αναγκών της Λάρισας είναι ένα θέμα που,
πέραν της λύσης των νέων γεωτρήσεων θα μπορούσε
να το προσεγγίσει κανείς και με άλλα έργα υποδομής,
και όλα να συμπεριλαμβάνονταν στον επιζητούμενο
προγραμματισμό για τις επόμενες δεκαετίες.
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4. Σε ότι αφορά το τεράστιο θέμα των
δεσμευμένων οικοπέδων, πρέπει να τονίσουμε ότι,
αποτελεί ένα σημαντικό θέμα με δυϊκό χαρακτήρα,
τόσο για την πόλη και την ικανοποίηση σημαντικών
κοινωνικών αναγκών δημοσίου συμφέροντος μέσα από
την υλοποίηση του εγκεκριμένου Πολεοδομικού της
Σχεδίου, όσο, και για τους ιδιοκτήτες- δημότες αυτών
των οικοπέδων που επί χρόνια ούτε αποζημιώνονται
αλλά, ούτε και άμεσα απελευθερώνεται η περιουσία
τους.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι, ακολουθήθηκε τα
τελευταία χρόνια από τον Δήμο η εύκολη διαδικασία του
«Πόντιου Πιλάτου» όπου, μέσα από μία «βιομηχανία»
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με την απλή
πλην όμως, όχι βεβαία κατά το ΣτΕ δικαιολογία του
«δεν έχω τα χρήματα να το αποζημιώσω, άρα ας
αποχαρακτηριστεί», παρά τις αρνητικές εισηγήσεις
της αρμόδιας υπηρεσίας. Αυτή η τακτική όμως είχε ως
αποτέλεσμα, το εγκεκριμένο Πολεοδομικό Σχέδιο της
Λάρισας να το καταστήσουν
«διάτρητο» και
«μη λειτουργικό» και η σωρεία ων τροποποιήσεων
αυτών (180 περίπου με πρωτόδικες αποφάσεις είναι
ήδη σε εκκρεμότητα) να μην είναι «σημειακή,
όλως εντοπισμένη τροποποίηση» άρα, και δυνατή η
εφαρμογή τους, σύμφωνα με το ΣτΕ αλλά, αντίθετα, «να
συνιστά αναμόρφωση του σχεδίου πόλης». Και βέβαια,
από την άλλη πλευρά, είχε το οδυνηρό αποτέλεσμα
να οδηγηθούν οι δημότες- ιδιοκτήτες δεσμευμένων
οικοπέδων σε μία κοστοβόρα και ατέρμονα δικαστική
διαδικασία, με αβέβαιη την θετική γι’ αυτούς κατάληξη,
άρα, την συνέχεια της «ιδιοκτησιακής τους ομηρίας».
						
Προτάσεις
Επαναλαμβάνουμε τις διαχρονικές μας προτάσεις
που δίνουν λύση στο θέμα και εξυπηρετούν το Δημόσιο
αλλά, και το ιδιωτικό ιδιοκτησιακό, συνταγματικά
κατοχυρωμένο, συμφέρον.

Ο δήμος οφείλει να προχωρήσει άμεσα, και
βέβαια, το ΤΕΕ μπορεί να είναι αρωγός και συνεργάτης,
σε:
• Καταγραφή όλων των δεσμευμένων
ιδιοκτησιών, τόσο σε χωρική αναφορά όσο και σε
χρήσεις για τις οποίες δεσμεύονται.
•

Καταγραφή όλων των δημοτικών οικοπέδων.

• Καταγραφή των αναγκών της πόλης
ανά συνοικία ώστε, να αποφασισθεί ποια από τα
δεσμευμένα οικόπεδα μπορούν να απελευθερωθούν,
με πολεοδομικούς όρους και διαδικασίες που δεν
θα ταλαιπωρήσουν περαιτέρω τους ιδιοκτήτες, και
δεδομένα δημοσίου συμφέροντος.
• Κατάταξη προτεραιότητας στον κατάλογο των
αναγκαίων δεσμευμένων οικοπέδων, βάσει των αναγκών
που πρέπει να εξυπηρετήσουν.
• Άμεση απόδοση δεσμευμένων οικοπέδων
στο Δήμο, βάσει του καταλόγου προτεραιοτήτων, με
οικονομικό αντάλλαγμα, ή, με όποιο άλλο πρόσφορο
τρόπο συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ Δήμου και
ιδιοκτητών
• Άμεση εκπόνηση μελέτης που θα αποσταλεί
προς έγκριση, η οποία θα αποτυπώνει ,τις περιοχές στη
Λάρισα των «Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης»,
στα πλαίσια του νόμου περί μεταφοράς ΣΔ. και πίεση
προς την κεντρική εξουσία να τον ενεργοποιήσει άμεσα.

Κάθε άλλη διαδικασία σχετικά με τα δεσμευμένα
οικόπεδα «ξεφεύγει» από τα Πολεοδομικά και Νομικά
δεδομένα και προφανώς, δημιουργεί «υποκειμενισμό»
άρα, πιθανόν και, μεροληπτικές ενέργειες.

Καλούνται όλα τα μέλη του Τμήματος να

αποστείλουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο
e-mail: e-mail :tee_lar@tee.gr προκειμένου να
συγκροτηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΟΥ ΓΛΥΠΤΗ

Παγκόσμια παρακαταθήκη το έργο του Φιλόλαου

«Η

απώλεια του Φιλόλαου,
του καταξιωμένου
συμπολίτη μας αλλά, και
αναγνωρισμένου διεθνούς πολίτη, μας
γεμίζει όλους με περισσή στενοχώρια
και θλίψη», ανέφερε σε δήλωσή του
ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας
Ντίνος Διαμάντος επισημαίνοντας:
«Ο κορυφαίος Λαρισαίος γλύπτης, αποτελεί,
εδώ και πολλά χρόνια, μία ειδική Σχολή Τέχνης και
τεχνοτροπίας, καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.
αναγνωρισμένη στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό διαχρονικό
γίγνεσθαι.
Κατατάσσεται, δικαιωματικά, στο πάνθεον της
συνδυαστικής δημιουργικής έμπνευσης και του
φιλοσοφικού διαλογισμού. Αφού, η σημαντική και
ανεγνωρισμένη παρακαταθήκη του αφορά, κυρίαρχα, τις
παρεμβάσεις του σε ελεύθερους δημόσιους χώρους σε
συνεργασία πάντα, με κορυφαίους Αρχιτέκτονες.
Ως Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, και ιδίως
ως Περιφερειακό τμήμα Κεντρ. & Δυτ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,

μπορούμε να αισθανόμαστε υπε-ρήφανοι για την τιμή
που μας έκανε να παρευρεθεί στις 16 Ιανουαρίου 2009
στη Λάρισα, στην ετήσια πανηγυρική εκδήλωση που
διοργανώσαμε προς τιμήν του, μαζί με την Γαλλική
Πρεσβεία. Πρέπει εδώ να σημειώσω, την σημαντική
συμβολή της Λαρισαίας διευθύντριας του Γαλλικού
Ινστιτούτου, κυρίας Χρύσας Βουλγαράκη αλλά, και του
συγγραφέα- δημοσιογράφου κ. Χρ. Μπεχλιβάνου που
επιμελήθηκε την ειδική για τον Φιλόλαο έκδοσή μας,
στο να βρεθεί ο μεγάλος δημιουργός στην Λάρισά του,
σχεδόν 20 χρόνια μετά, χωρίς άλλη παρουσία και τιμή
από το Δήμο του μετά την μεγάλη του παρακαταθήκη
στις αρχές του 1990, με το Φτερό αεροπλάνου, το
σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης στο Αλκαζάρ. Και
αισθανόμαστε ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση γι’
αυτό.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην
οικογένειά του, στη σύζυγο και στα 2 παιδιά του, αλλά,
και στην γνωστή στη Λάρισα ευρύτερη και καταξιωμένη
οικογένειά του. Το έργο του αποτελεί μία παγκόσμια
παρακαταθήκη, αλλά, και ο ίδιος, μία σημαντική
προσωπικότητα της αναγνωρίσιμης ταυτότητας της
Λάρισας στο Παγκόσμιο γίγνεσθαι».

Από την τιμητική εκδήλωση για τον Φιλόλαο που οργάνωσε το ΤΕΕ
στη Λάρισα τον Ιανουάριο του 2009
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Το ΤΕΕ και οι εκλογές της 7ης Νοεμβρίου
για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ενόψει των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου
για την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
η Δ. Ε. του Τμήματος αποφάσισε
να διαθέσει χώρο
του Ενημερωτικό Δελτίου
στους υποψήφιους περιφερειάρχες
προκειμένου να παρουσιάσουν
τις θέσεις τους στους μηχανικούς.
Συγκεκριμένα σε κάθε υποψήφιο
διατέθηκαν 2 σελίδες,το περιεχόμενο
και η εμφάνιση των οποίων
επιλέχθηκαν από τον καθένα εκ των
υποψηφίων. Η σειρά των δισέλιδων
που ακολουθούν διαμορφώθηκε με βάση
την εκλογική δύναμη
των κομμάτων που υποστηρίζουν
τον κάθε υποψήφιο περιφερειάρχη.

*Δημοσιεύονται επίσης στιγμιότυπα από επισκέψεις υποψηφίων στα γραφεία του
ΤΕΕ και συναντήσεών τους με τη Δ. Ε. – από όσες βέβαια εξ αυτών πραγματοποιήθηκαν
μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, οπότε και έπρεπε να κλείσει
η ύλη του Ε. Δ.
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Α. Τα μεγάλα έργα της Θεσσαλίας
Στον τομέα των μεγάλων έργων, στις άμεσες προτεραιότητές μας είναι:
Οι συνδέσεις του αυτοκινητοδρόμου Ε-65 με τις βιομηχανικές περιοχές Καρδίτσας & Τρικάλων, καθώς και με το λιμάνι του Βόλου και
το Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου
Η ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων Λάρισας – Καρδίτσας, Λάρισας – Τρικάλων, του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ με το Βελεστίνο
και το Βόλο, καθώς και με τη Λάρισα μέσω του κόμβου Νίκαιας και του κόμβου Γυρτώνης
Η αναβάθμιση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου – Λάρισας
Η παραλιακή Οδική Σύνδεση των Νομών Λάρισας και Μαγνησίας (Κεραμίδι – Πουρί)
Η οδική σύνδεση των Νομών Καρδίτσας και Άρτας (Λίμνη Πλαστήρα, Φυλακτή – Πετρίλο, σήραγγα Παλιομάνδρι)
Η αναβάθμιση του αεροδρομίου Σκιάθου με επέκταση του αεροδιαδρόμου, κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης, συνδετήριου
τροχόδρομου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
Η αναβάθμιση του λιμένα Βόλου, με έμφαση στη δημιουργία μαρίνας, στις υποδομές εξυπηρέτησης μεγάλων κρουαζιερόπλοιων και
στην προστασία του περιβάλλοντος
Η δημιουργία νέου εμπορευματικού λιμένα στον Αλμυρό και η αναβάθμιση εγκαταστάσεων στο Τσιγκέλι
Τα μεγάλα έργα που αφορούν το σιδηρόδρομο και πιο συγκεκριμένα, το σιδηροδρομικό άξονα Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα – Καλαμπάκα
– Βόλος, την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα Τρίκαλα – Καρδίτσα – Βόλος, την απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση του
Αεροδρομίου Νέας Αγχιάλου με το λιμάνι του Βόλου, ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής σύνδεσης Βόλου – Λάρισας με
ηλεκτροκίνηση και η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Λιμένα Βόλου με το υφιστάμενο δίκτυο.
Η ανασύσταση της λίμνης Κάρλα και τα έργα άρδευσης - ύδρευσης
Τα έργα μερικής μεταφοράς νερού από τον Αχελώο προς το Θεσσαλικό κάμπο, όπως είναι η ολοκλήρωση του φράγματος Συκιάς, η
επένδυση της σήραγγας εκτροπής και το φράγμα Μουζακίου
Η κατασκευή και ολοκλήρωση των φραγμάτων Πύλης, Παλαιοδερλίου, Νεοχωρίου, Γυρτώνης, Αγιονερίου Ελασσόνας και Ενιππέα
Τα έργα κατασκευής και ολοκλήρωσης Λιμνοδεξαμενών στον Ξηριά Αλμυρού, Πανόρμου Σκοπέλου και Πλατανιά Αλονήσσου
Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και το κλειστό αρδευτικό δίκτυο ανατολικού - κεντρικού Πηλίου
Η επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ΤΟΕΒ
Ο αγροτικός εξηλεκτρισμός
Β. Βασικές Θέσεις για το Περιβάλλον και την Βιώσιμη Ανάπτυξη
Το φυσικό περιβάλλον συνιστά την βάση κάθε μορφής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και για το λόγο αυτό θα πρέπει να
το διατηρήσουμε και για τις επόμενες γενιές. To πλούσιο φυσικό περιβάλλον της Θεσσαλίας δεν θα πρέπει, ωστόσο, να ειδωθεί
μεμονωμένα, αλλά ως βασικός πυλώνας μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης.
Δεδομένης της ρητής θεσμικής κατοχύρωσης της περιφέρειας ως πεδίο διοικητικής οργάνωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η νέα
αιρετή Περιφέρεια θα αποτελεί «στρατηγείο» προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της Θεσσαλίας.
Ειδικότερες Θεματικές Παρεμβάσεις
Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων:
° Άμεση εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και
λειτουργία ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων, για μια ολοκληρωμένη πανθεσσαλική πολιτική
για το νερό.
° Ενίσχυση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ύδατος με επαρκές επιστημονικό προσωπικό, ώστε
να επιτελούν αποτελεσματικά τις πολλαπλές λειτουργίες τους.
° Ουσιαστική λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων ως βασικών οργάνων διαβούλευσης
για τα ζητήματα των υδάτων.
° Λειτουργία Φορέων Διαχείρισης για κάθε σημαντικό έργο διαχείρισης νερού (π.χ. Κάρλα,
Φράγμα Γυρτώνης) και κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος διοίκησης μέσω ΤΟΕΒ.
° Συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Διαχείρισης για το Υδατικό
Διαμέρισμα της Θεσσαλίας, ως βασικού στρατηγικού πλαισίου για την διαχείριση και προστασία
των υδάτων της περιοχής μας.
° Εκπόνηση Προγραμμάτων Μέτρων (άρθρο 8 του Ν. 3199/2003), ως βασικού συστατικού του
Σχεδίου Διαχείρισης, στα οποία θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση
της ρύπανσης.
° Δημιουργία και βελτίωση των απαραίτητων υποδομών για την αντιμετώπιση των ακραίων
καιρικών φαινομένων.
° Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, όπως π.χ ταμιευτήρες, κανάλια, αγωγοί
μεταφοράς του νερού, φράγματα και έργα ταμίευσης και εξοικονόμισησης νερού που πληρούν
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, ενσωματώνοντας τις σύγχρονες τεχνικές λύσεις
και καινοτομίες. Κάθε τεχνική επιλογή αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού θα είναι συμβατή
με τις σχετικές προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης.
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Επαρκές σύστημα παρακολούθησης της τήρησης των όρων, που προβλέπονται στις άδειες
χρήσης ύδατος.
° Στενή διατομεακή συνεργασία μεταξύ του συνόλου των Υπηρεσιών της περιβαλλοντικής διοίκησης,
συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης Υδάτων και των Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Διοίκησης.
•
Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων
° Για πρώτη φορά μέσω Καλλικράτη, η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων περνά στην Περιφέρεια, η οποία
πλέον θα λαμβάνει τις αποφάσεις χωροθέτησης και ανάθεσης και όχι η κεντρική διοίκηση.
° Θα αναλάβουμε άμεσα πρωτοβουλία δημιουργίας ενός φορέα, με τη στήριξη και των επιμελητηρίων της Θεσσαλίας,
που θα αναλάβει το θέμα της συγκέντρωσης συλλογής και καταστροφής αποβλήτων με στόχο τόσο την ορθή
διαχείριση των αποβλήτων όσο και τη μείωση του κόστους διαχείρισης.
° Επίσης, θα προχωρήσουμε άμεσα στην εκπόνηση ενός Περιφερειακού Προγράμματος Διαχείρισης των Αποβλήτων,
που θα διέπεται από το τρίπτυχο προτεραιότητας, που θέτει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία
° Αποφυγή ή μείωση των απορριμμάτων
° Ανακύκλωση και αξιοποίηση
° Διαχείριση αποβλήτων με όσο το δυνατόν πιο φιλοπεριβαλλοντικές προδιαγραφές
° Αποτελεσματική συνεργασία με τους ΟΤΑ 1ου βαθμού σε θέματα συναρμοδιότητας (π.χ. ΦΟΣΔΑ).
•
Προστατευόμενες Περιοχές
° Ενίσχυση και ουσιαστική αναδιάρθρωση των ήδη υφισταμένων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, προκειμένου
να μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους για τις προστατευόμενες περιοχές
° Συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές.
•
Βιώσιμη Διαχείριση και προστασία των Ορεινών Όγκων
° Τόσο το Σύνταγμά μας (άρθρο 101 παρ. 4) όσο και το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα το άρθρο 174 παρ.3
της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν, στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών συνοχής,
πολιτικές, για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών όγκων. Υπάρχει ένα σημαντικό μέρος κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο
του Ταμείου συνοχής, που η Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει αυτόνομα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
° Δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις (προσωπικό, τεχνογνωσία), ώστε να διεκδικούμε όσο το δυνατόν
περισσότερους κοινοτικούς πόρους για τους ορεινούς όγκους της περιοχής μας, όπως ο Όλυμπος, ο Κίσσαβος, το
Πήλιο, η Πίνδος, η Όθρυς.
° Θέσπιση ενός πλαισίου στρατηγικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη προστασία και διαχείριση των ορεινών όγκων της
περιοχής.
° Στενή συνεργασία και παροχή κάθε μορφής στήριξη στον Φορέα Διαχείρισης του Ολύμπου, έτσι ώστε να μπορεί να
λειτουργεί αποτελεσματικά για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης του βουνού.
° Ανάπτυξη μορφών διαπεριφερειακής συνεργασίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να αναπτύξουμε μια
κοινή στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του Ολύμπου ως μνημείου παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
° Στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους στα ζητήματα διαχείρισης και
προστασίας των ορεινών όγκων (χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμβολή του WWF Ελλάς στην προστασία και διαχείριση του
δάσους της Δαδιάς)
° Συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελασσόνα για την ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και της
τοπικής κοινωνίας για τα ζητήματα, που αφορούν στη διαχείριση των ορεινών όγκων
•
Στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής μας για την βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη της Θεσσαλίας σε καμιά περίπτωση δεν
πρόκειται να δεχθούμε οποιαδήποτε πρόταση σχετίζεται με την αξιοποίηση του λιγνίτη στην περιοχή της Ελασσόνας, καθώς
θέτει σε κίνδυνο όχι μόνον την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής και την οικολογική ακεραιότητα του Ολύμπου, ως
μνημείου παγκόσμιας φυσικής και κληρονομιάς αλλά και την βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής στην κατεύθυνση
της παραγωγής υψηλής ποιότητας κτηνοτροφικών και διατροφικών προϊόντων .
Περιβαλλοντική Χάρτα της Θεσσαλίας
Ως νέα αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, θα επιδιώξουμε τη στήριξη και τη συνεργασία όλων των περιβαλλοντικών
οργανώσεων της Θεσσαλίας, για τη διαμόρφωση ενός αρχικού πλαισίου κοινών αρχών για την αντιμετώπιση των μεγάλων
περιβαλλοντικών ζητημάτων της Θεσσαλίας. Ο στόχος είναι μία κοινή συμφωνία, η από κοινού δέσμευση για συνεπή και υπεύθυνη
αντιμετώπιση, αναφορικά με μία σειρά μεγάλων περιβαλλοντικών θεμάτων που απασχολούν και τους τέσσερις Νομούς της Περιφέρειας
και θα αποτελούν, κατά κάποιον τρόπο, την «Περιβαλλοντική Χάρτα της Θεσσαλίας».
Θέματα που, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή την κοινωνική συμφωνία, με τη δυνατότητα, βεβαίως,
της προσθήκης όσων άλλων κριθούν ως απαραίτητα, είναι τα ακόλουθα:
•
Πηνειός: η προστασία του από τα απόβλητα των βιομηχανιών και από τα φυτοφάρμακα
•
Κάρλα: η ανασύσταση και η προστασία της, ως μοναδικού βιότοπου για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής
•
Παγασητικός: παρακολούθηση και προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος
•
Ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών, στο θεσσαλικό κάμπο, και προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών τεχνικών
•
Όλυμπος: ήπια αγροτουριστική ανάπτυξη, αξιοποίηση του πολιτισμού του βουνού των μύθων, για την ανάπτυξη όλης της
παραολύμπιας περιοχής
•
Πήλιο: περιορισμός της δόμησης, με την αλλαγή του σχετικού Π.Δ., προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα του βουνού των
Κενταύρων, ήπια αγροτουριστική ανάπτυξη
•
Περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
•
Κοιτάσματα λιγνίτη, στο Δήμο Ποταμιάς Ελασσόνας: αντίθεση στην αξιοποίησή τους, που μπορεί να οδηγήσει σε περιβαλλοντικό
μαρασμό της περιοχής
•
Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας
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Οι περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου διεξάγονται σε μια περίοδο
κατά την οποία η Ελλάδα βιώνει μια οικονομική κρίση άνευ ιστορικού
προηγουμένου.
Η πολιτική του Μνημονίου αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν είναι
η πολυπόθητη διέξοδος, αντίθετα αποτελεί τραγικό αδιέξοδο με
δραματικές, ωστόσο, επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία.
Όποιος έχει εικόνα και ήχο της αγοράς, της οικονομίας, της κοινωνίας,
διαπιστώνει καθημερινά αυτό το κλίμα φόβου, ανασφάλειας,
αβεβαιότητας, απογοήτευσης, αγανάκτησης, θυμού που γιγαντώνεται.
Η εμπιστοσύνη κλονίζεται όπως και οι σταθερές στη ζωή του Έλληνα.
Από την πολιτική αυτή δοκιμάζεται έντονα και η Θεσσαλία, μια περιφέρεια με συγκριτικά
πλεονεκτήματα, μια περιοχή που μπορεί να είναι πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης πουλώντας προϊόντα στις
αγορές όλου του πλανήτη.
Κι όμως σήμερα στη Θεσσαλία η ανεργία εκτοξεύεται σε πρωτόγνωρα επίπεδα, οι απολύσεις όπως
και τα λουκέτα στην αγορά είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, η αγοραστική δύναμη μισθωτών και
συνταξιούχων μειώνεται διαρκώς, υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που κάνουν μήνες για να κόψουν
τιμολόγιο, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι πιέζονται από τη ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής.
Την ώρα, λοιπόν, που ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας βιώνει οικονομική στενότητα, η οποία αγγίζει
τα όρια της ασφυξίας, περικόπτονται και οι δημόσιες επενδύσεις μέσω των οποίων μπορούσε να
στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα καθώς και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες υποδομές για να
υποβοηθηθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας.
Τον τελευταίο χρόνο οι εξελίξεις στα μεγάλα έργα της Θεσσαλίας είναι εξ ολοκλήρου αρνητικές. Τα έργα
στον Αχελώο έχουν σταματήσει τόσο επειδή η αρμόδια υπουργός Περιβάλλοντος κα Τίνα Μπιρμπίλη
είναι απόλυτα αντίθετη στο έργο όσο και επειδή έχει μειωθεί σημαντικά το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
Το ζωτικής σημασίας για τη Δυτική Θεσσαλία έργο του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με πιο σημαντικό αυτό της υποχρηματοδότησης. Η περικοπή
των κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η περικοπή κονδυλίων από το ΕΣΠΑ της
Θεσσαλίας, η καθυστέρηση που παρατηρείται γενικότερα στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων
και άλλα συναφή προβλήματα ανακόπτουν την πρόοδο κι άλλων σημαντικών έργων στη Θεσσαλία όπως
οι διανομαρχιακές συνδέσεις, η ολοκλήρωση της λίμνης Κάρλας, του φράγματος Γυρτώνης κι άλλων
αναγκαίων αρδευτικών έργων.
Αυτό το αρνητικό κλίμα μπορούμε, όμως, να το ανατρέψουμε. Στον ενωτικό συνδυασμό «Συμμαχία
Υπέρ των Πολιτών» είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι και κυρίως αποφασισμένοι να εξελίξουμε την
Θεσσαλία σε περιφέρεια – πρότυπο ανάπτυξης και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Πιστεύουμε στις δυνατότητες της Θεσσαλίας, γνωρίζουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
περιφέρειας, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο επιστημονικό της δυναμικό, πιστεύουμε πάνω απ’ όλα
στη δύναμη του Θεσσαλού, στην εργατικότητα και την αξιοπρέπειά του.
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Η Θεσσαλία σήμερα χρειάζεται αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση που να είναι θεσμικό αντίβαρο στην
κεντρική εξουσία, να προστατεύει τα συμφέροντα της Θεσσαλίας και των Θεσσαλών και να διεκδικεί
από την κεντρική διοίκηση, τεκμηριωμένα αλλά μαχητικά.
Η Θεσσαλία σήμερα χρειάζεται αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση που να έχει όραμα, στρατηγικό
σχέδιο, συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών και να
μετουσιώνει σε πράξεις τα Θέλω των Θεσσαλών.
Η Θεσσαλία σήμερα χρειάζεται αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση που να συνδυάζουν την επιστημονική
γνώση με την εμπειρία, να έχουν δώσει με επιτυχία εξετάσεις στην τοπική κοινωνία, να μπορούν να
ενώσουν την Θεσσαλία.
Η Θεσσαλία χρειάζεται σήμερα αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση που να αξιοποιήσει με
αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και διαφάνεια τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και να διεκδικήσει
επιθετικά πρόσθετους πόρους.
Η Θεσσαλία χρειάζεται σήμερα αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση που να οδηγήσει τον τόπο μας από
την εποχή των ανολοκλήρωτων έργων στην εποχή των σύγχρονων υποδομών.
Η Θεσσαλία χρειάζεται σήμερα αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση που να δώσει ώθηση στην
οικονομική δραστηριότητα μέσω:
•
της αναδιάρθρωσης της αγροτικής οικονομίας και της μεγαλύτερης δυνατής σύνδεσης του
πρωτογενή με τον δευτερογενή τομέα
•
της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και του καινοτόμου
χαρακτήρα στις επιχειρήσεις
•
της μεγαλύτερης δυνατή ενίσχυσης του τουρισμού
•
της μεγαλύτερης δυνατής ενίσχυσης του πολιτισμού
•
της μεγαλύτερης δυνατής βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού
•
της επέκτασης και αναβάθμισης των ενδοπεριφερειακών υποδομών
•
της ενίσχυσης της ενδοπεριφερειακής οικονομικής συνοχής
•
της περιβαλλοντικής προστασίας και του εξορθολογισμού στη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και σ’ αυτό δεσμευόμαστε.

Κώστας Αγοραστός
υποψήφιος περιφερειάρχης Θεσσαλίας
«Συμμαχία υπέρ των πολιτών»
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΤΑΣ
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
με τη «Λαϊκή Συσπείρωση»

Σ’ αυτές τις εκλογές, όπως και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, πρέπει να μας απασχολήσει,
η κατάσταση, η καθημερινότητα που βιώνει ο εργαζόμενος, ιδιαίτερα σ’ αυτή την περίοδο,
εν μέσω, δηλαδή, καπιταλιστικής κρίσης, που είναι αντιμέτωπος με την σφοδρή επίθεση σε
βάρος των δικαιωμάτων του.
Οσον αφορά στον εργαζόμενο μηχανικό, τα πτυχία υποβαθμίζονται μαζί με την
υποβάθμιση τους στην παραγωγική διαδικασία. Οι εισφορές αυξάνονται σε ένα ταμείο που το
άρπαξαν. Το εργασιακό άγχος παίρνει νέες μορφές. Οι εργοληπτικές μονάδες υποφέρουν και
καταστρέφονται. Οι δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν αντιπαραγωγικές και γραφειοκρατικές.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες γίνονται διεκπεραιωτές φακέλων και ξεχνούν την επιστήμη τους.
Σε όλα αυτά μας ήρθε και ο «Καλλικράτης» σαν συνέχεια του Καποδίστρια Ι. Είναι
μια ευκαιρία, λένε οι υποψήφιοι των άλλων κόμματων ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑ.Ο.Σ., για να
λυθούν προβλήματα που χρονίζουν στην ελληνική κοινωνία και επιδεινώθηκαν με την
κρίση. Παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης, άρα και αντιμετώπισης λαϊκών προβλημάτων. Οι
υποψήφιοι - αναχώματα στην έκφραση, και με την ψήφο, της αντίθεσης στην αστική πολιτική,
όπως οι διάφοροι δήθεν «υπερκομματικοί» και «ανεξάρτητοι», αλλά και οι προερχόμενοι
ή στηριζόμενοι στο χώρο του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, μιλούν για ευκαιρία που προσφέρουν οι νέοι
θεσμοί για φιλολαϊκή πολιτική, λόγω αποκέντρωσης κ.λπ. Καλά προπαγανδιστικά σλόγκαν για
να είναι και αληθινά. Γιατί ο «Καλλικράτης» δεν καταργεί τους μονοπωλιακούς ομίλους, την
επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα είναι σε όφελος του κεφαλαίου. Επομένως,
δεν μπορεί να είναι και σε όφελος του λαού.
Τα τοπικά και περιφερειακά κρατικά όργανα, στο όνομα της ανάπτυξης, ή, πιο σωστά, για
να ενισχυθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, προωθούν συνεργασίες με μονοπωλιακούς ομίλους
που θα αναλαμβάνουν δημόσια έργα υποδομής, τομείς όπως η ενέργεια, (Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, πράσινη ανάπτυξη) οι μεταφορές, η συλλογή - μεταφορά και μεταφόρτωση
απορριμμάτων, κ.λπ. Διασφαλίζεται η αμεσότερη παρέμβαση σε τομείς και κλάδους της
οικονομίας, με βάση και τις κεντρικές κατευθύνσεις π.χ. αλλαγή χρήσης γης και για αγροτικές
καλλιέργειες, ανάπτυξη του αγροτουρισμού, ιαματικού, ιατρικού, θρησκευτικού, συνεδριακού
τουρισμού και συναφείς προς αυτόν μεταποιητικές μονάδες. Συμβάλλει στην ιδιωτικοποίηση
της γης και όποιας δημόσιας περιουσίας.
Η ταξικότητα φαίνεται ανάγλυφα και στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τη δημόσια
κατασκευαστική δραστηριότητα. Ούτε η λαϊκή κατοικία, ούτε η αντισεισμική θωράκιση,
ούτε η αντιπλημμυρική προστασία, ούτε έργα πνοής για τη Θεσσαλία, όπως η εκτροπή του
Αχελώου – που είναι οι βασικές και κύριες λαϊκές ανάγκες – είναι «επιλέξιμες» για την
αστική τάξη και τα κόμματα του ευρωμονόδρομου: τα λαϊκά στρώματα που ζουν π.χ. στα
μπαζωμένα ρέματα, μπορούν να πλημμυρίζουν ή να χάνουν τα σπίτια (και τις ζωές τους
ενίοτε) από «ακραία φυσικά φαινόμενα» ή να καταστρέφονται οι καλλιέργειες των αγροτών
μας που προμηθεύουν εμάς τους ίδιους με τροφή, αλλά μπορούν θαυμάσια να περιοριστούν
σε κανένα παγκάκι, καμιά πρασιά στους εσωτερικούς πεζόδρομους των ενοποιημένων ανά 4
οικοδομικών τετραγώνων κλπ. κι αυτό είναι όλο.
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Ετσι, συμβάλλει στη διευκόλυνση και ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης, της
συγκέντρωσης και συγκεντρωποίησης του κεφαλαίου.Χαρακτηριστικό παράδειγμα και ο
κλάδος των κατασκευών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης και
συγκεντροποίησης. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται σε σχετική μελέτη της ICAP, «η
επανάκριση των πτυχίων των εργοληπτικών εταιριών που έγινε το 2003 με βάση το νόμο ΠΑΣΟΚ
2940/2001, επέφερε συγκεντροποίηση του κλάδου και μείωση του συνολικού αριθμού των
επιχειρήσεων που είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)», κάτι
άλλωστε που από την πρώτη στιγμή διαπιστώναμε και το διατρανώναμε. Μάλιστα η μείωση των
τεχνικών εταιριών συνεχίστηκε και στο χώρο αυτών των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου, αφού
από τις 130 που ήταν το 2004 οι τεχνικές εταιρίες των τριών ανωτέρων τάξεων πτυχίου (7η, 6η
και 5η ), απέμειναν το 2010 οι 103. Φυσικά ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα στις μικρότερες
εταιρίες του κλάδου και στους αυταπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς.
Σύμφωνα με την Οδηγία Μπολκεστάιν της Ε.Ε. προχωράει και στο επάγγελμα του μηχανικού η
απελευθέρωση του επαγγέλματος, η κατάργηση των κατώτατων αμοιβών.
Είναι βαθιά η κρίση που έχει μπει η ελληνική οικονομία εξ αιτίας της ληστείας από τα
μονοπώλια, το μεγάλο κεφάλαιο, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, είναι τα αλλεπάλληλα πακέτα βάρβαρων
μέτρων που έρχονται μπροστά μας. Δεν πρόκειται για μέτρα που θα κρατήσουν όσο διαρκεί η
οικονομική καπιταλιστική κρίση στο όνομα του χρέους και των ελλειμμάτων, στο όνομα της
σταθεροποίησης και της ανάκαμψης κλπ. Εκπονούν μέτρα διαρκείας μέχρι και για τα παιδιά των
εγγονιών μας.

Από το λαό εξαρτάται πότε θα σημειωθεί λήξη στα μέτρα αυτά, δηλαδή λήξη στην
εξουσία των μονοπωλίων προς όφελος της λαϊκής εξουσίας. Από αυτές τις εκλογές οι
εργατοϋπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, η φτωχή αγροτιά πρέπει να ξεκόψουν από
τα κόμματα και όλους εκείνους που υπηρετούν τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών
επιχειρηματιών, της δίψας για απρόσκοπτη και συνεχώς ανοδική κερδοφορία.

Πολύ

περισσότερο από χθες και προχθές τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού εξαρτώνται από
τις αποφάσεις και τις επιλογές της

ΕΕ και του ΔΝΤ, του ελληνικού κοινοβουλίου, της

κυβέρνησης. επομένως πριν απ’ όλα βαραίνει το κριτήριο της γενικής πολιτικής και στα
πλαίσια της κρίνεται και ο ρόλος των υποψηφίων συνδυασμό στις τοπικές περιφερειακές και
δημοτικές εκλογές.

Όλοι οι συνδυασμοί, πλήν της Λαικής Συσπείρωσης, έπνιξαν κυριολεκτικά το αντιδραστικό
περιεχόμενο του νόμου και τη σχέση του με τις ιδιωτικοποιήσεις, την εμπορευματοποίηση
και ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, με τη σχέση του με το πνεύμα και το γράμμα του
Μνημονίου, και όλων των αντιλαικών συμβάσεων και νόμων που ψηφίστηκαν από το τις
αρχές της 10ετίας του ‘90 από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ- ΝΔ με τη στήριξη των άλλων
κομμάτων του ευρωμονόδρομου.
Στα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης» συμμετέχουν εργαζόμενοι που παλεύουν
κάθε μέρα μέσα στα εργοστάσια και τους τόπους δουλειάς, αγρότες αγωνιστές, μικρομεσαίοι
επαγγελματίες, επιστήμονες, νέοι και νέες, πρωτοπόροι του κινήματος. Αισιοδοξούμε ότι ο
λαός της περιοχής θα ενισχύσει αποφασιστικά τους συνδυασμούς της Λαϊκής Συσπείρωσης ,
στις εκλογές της 7ης Νοέμβρη, για να δώσει δύναμη στους αγώνες του.
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Θεσσαλικοί Τομείς Ανάπτυξης

Μιλώντας κάποιος για τους Τομείς της
Θεσσαλικής ανάπτυξης, πρέπει να δώσει
ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, πρώτον
στα αγροτοδιατροφικά, καθώς εδώ έγκειται
το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του
Θεσσαλικού κάμπου. Η Θεσσαλία είναι
προορισμένη να αναδειχθεί σε διεθνούς
εμβέλειας αγροδιατροφικό πυλώνα, εάν βεβαίως
ισχύσει ένα ελάχιστο ουσιωδών προϋποθέσεων.
Έτσι, εάν δημιουργήσουμε υγιείς
συνεταιρισμούς και ευέλικτες, δραστήριες
ομάδες παραγωγών, εάν αναπτύξουμε της
αγροτική έρευνα και επιχειρηματικότητα,
εκμεταλλευόμενοι σύγχρονες δομές
συμβολαιακής γεωργίας και, τέλος, εάν
στηρίζουμε τον παραγωγό με την γνώση των
γεωτεχνικών, με ένα δίκαιο σύστημα ασφάλισης της παραγωγής και με μια «φιλική» ΑΤΕ, τότε
τα αποτελέσματα που θα δούμε θα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά.
Δεύτερον, προσοχή μεγίστη πρέπει να δοθεί και στον τομέα του Τουρισμού – Πολιτισμού.
Η Θεσσαλία είναι ήδη ένας σημαντικός χερσαίος τουριστικός προορισμός της χώρας μολονότι
ένα μεγάλο μέρος του πολιτισμικού και τουριστικού της δυναμικού παραμένει αναξιοποίητο.
Η Θεσσαλική μεσογειακή διατροφή, συνοδευόμενη με την πλούσια Θεσσαλική μυθολογία,
ιστορία και παράδοση, όπως πιστοποιείται από πληθώρα αρχαιολογικών ευρημάτων, μπορούν
να προσφέρουν ένα υψηλών προδιαγραφών τουριστικό προϊόν και να κατοχυρώσουν διεθνώς
για τον Θεσσαλικό χώρο μια ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα.
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Τρίτον, αναπτυξιακές ελπίδες προέρχονται και από τον τομέα της Παιδείας. Η
Θεσσαλία διαθέτει ήδη ένα σημαντικό Πανεπιστήμιο με διεθνή απήχηση και υποδομές ΤΕΙ,
που μπορούν να προσφέρουν στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων, εάν
συνδεθούν γρήγορα και ευέλικτα με την αγορά, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα.
Τέταρτον, η κεντρική γεωγραφική θέση της Θεσσαλίας επιτάσσει την ανάπτυξη των
μεταφορικών υποδομών. Βεβαίως, οι μεγάλες μεταφορικές υποδομές (ΠΑΘΕ, Ε – 65)
υλοποιούνται κεντρικά μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Προσπελασιμότητας,
όμως το δικό μας Περιφερειακό σχέδιο πρέπει να είναι ευρύτερο, εξυπνότερο.
Και σε αυτό ακριβώς το σημείο νομίζουμε ότι πρέπει να συζητηθεί σοβαρά το μέλλον
του Θεσσαλικού Σιδηροδρόμου. Υπό το πρίσμα αυτό, λοιπόν, θεωρούμε αναγκαία την
σύνδεση Λάρισας – Βόλου – Τρικάλων – Καρδίτσας με διπλές ηλεκτρικές γραμμές, καθώς
και την διασύνδεση του αερολιμένος Ν. Αγχιάλου και του λιμανιού του Βόλου με το
σιδηροδρομικό δίκτυο.
Επιπροσθέτως, μάλιστα, το Θεσσαλικό σιδηροδρομικό δίκτυο πρέπει να συνδεθεί με
το μελλοντικό δίκτυο εμπορευματικών κέντρων της χώρας, ένα εκ των οποίων κέντρων
οπωσδήποτε πρέπει να δημιουργηθεί και στη Θεσσαλία.
Τέλος, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και στον τομέα της Προστασίας του
Περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια αυτονόητη επισήμανση, καθώς η προστασία του
Περιβάλλοντος σχετίζεται με την υγεία και την ποιότητα ζωής μας, με την αγροτική
παραγωγή, με τον τουρισμό, με νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης
τεχνογνωσίας.
Το Θεσσαλικό Περιβάλλον μπορεί να επιδεικνύει άφταστες φυσικές καλλονές και
ιδανικό κλίμα, δέχεται όμως και ισχυρές πιέσεις υποβάθμισής του (βλ. για παράδειγμα την
υποβάθμιση του Πηνειού Ποταμού), γεγονός που επιβάλλει την ανάληψη και τον σχεδιασμό
φιλοπεριβαλλοντικών έργων και δράσεων, εάν θέλουμε να θεμελιώσουμε σε σταθερές
βάσεις το Θεσσαλικό σχέδιο ανάπτυξης.
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«ΘΕΣΣΑΛΙΑ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και της ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ»
Ο ανεξάρτητος αυτοδιοικητικός συνδυασμός «Θεσσαλία της
Αλληλεγγύης και της Οικολογίας», με επικεφαλής τον υποψήφιο
Περιφερειάρχη κ. Κώστα Πουλάκη, μέλος της ΚΠΕ του
ΣΥΝ ιδρύθηκε από ανένταχτους πολίτες, καθώς και πολιτικά,
αυτοδιοικητικά και κινηματικά στελέχη που πρόσκεινται στον χώρο
της ριζοσπαστικής και οικολογικής Αριστεράς των νομών Λάρισας,
Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Η «Θεσσαλία της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας» καταθέτει στην τοπική κοινωνία της
Θεσσαλίας τις απόψεις της και την αγωνιστική της διάθεση για μια δημοκρατική, οικολογική,
αναπτυξιακή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Θέλουμε να καταστήσουμε την περιφερειακή
αυτοδιοίκηση δημοκρατικό λαϊκό θεσμό, με καθιέρωση της απλής αναλογικής και καθιέρωση
του περιφερειακού συμβουλίου ως κυρίαρχου οργάνου άσκησης περιφερειακής πολιτικής και να
βάλουμε τον πολίτη της Θεσσαλίας στο κέντρο της προσοχής μας. Ο νέος θεσμός για να σταθεί στα
πόδια του χρειάζεται ουσιαστική μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξασφαλισμένους πόρους και ανθρώπινο
δυναμικό.
Θα αγωνιστούμε και θα διεκδικήσουμε τη δημοκρατική οργάνωση της περιφέρειάς μας, με τη
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Θα επιμείνουμε στο δημοκρατικό προγραμματισμό και ενάντια
στην κατάτμηση των έργων για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας, στην προστασία του περιβάλλοντος
και την πολιτισμική χειραφέτηση. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια Δημόσια Διοίκηση
στην υπηρεσία του πολίτη και υπηρεσίες στελεχωμένες με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό
και τις δέουσες υποδομές. Ο συνδυασμός «Θεσσαλία της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας» θα
αξιοποιήσει στο έπακρο τους κανόνες και τα εργαλεία της επιστήμης, όχι τεχνοκρατικά, αλλά για να
στηρίξει τους πολίτες και να σταθεί δίπλα στις ανάγκες τους.
ΜΙΚΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ
Το πρώτο μέλημα του συνδυασμού «Θεσσαλία της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας» και εκεί που
θα ρίξει το μεγαλύτερο βάρος, θα είναι έργα υποδομής στον αρδευτικό τομέα, που θα λειτουργούν
με σεβασμό στο περιβάλλον και κόντρα στη λογική που θέλει τον Αχελώο τη μοναδική λύση για
την άρδευση της Θεσσαλίας. Η πρότασή μας που είναι ρεαλιστική και υλοποιήσιμη αφορά την
κατασκευή μικρών φραγμάτων που αξιοποιούν τα τοπικά νερά. Το σύνολο των ταμιευτήρων και
φραγμάτων που προτείνουμε δίνουν την ίδια ποσότητα νερού με την εκτροπή ενώ κοστίζουν πολύ
λιγότερο από αυτή, δε δημιουργούν οικολογικό πρόβλημα και μπορούν να γίνουν άμεσα και πάντως,
πολύ γρηγορότερα από τον Αχελώο.
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΕΡ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ένα εξίσου σημαντικό θέμα για το νομό Λάρισας είναι η εκμετάλλευση των λιγνιτικών
κοιτασμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας. Σαφώς και ο συνδυασμός «Θεσσαλία της
Αλληλεγγύης
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και της Οικολογίας» αντιτάσσεται σε μια τέτοια προοπτική, καθώς αφορά στο δημοκρατικό ή μη
σχεδιασμό, της όποιας απόφασης εκμετάλλευσης, δηλαδή τη σύμφωνη ή μη γνώμη των τοπικών
κοινωνιών αλλά και διότι μπαίνει το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Το θέμα είναι ακόμη
περιβαλλοντικό, καθώς η εξόρυξη και κυρίως η καύση είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για το
περιβάλλον, δημιουργεί ανεπανόρθωτες καταστροφές στο γεωλογικό ανάγλυφο, κι επιπλέον τα
κοιτάσματά του δεν είναι ανανεώσιμα. Τέλος, το ζήτημα της εκμετάλλευσης/δημοπράτησης των
λιγνιτικών κοιτασμάτων αντιτάσσεται στους στόχους της Κομισιόν, που έχει θέσει ως κυρίαρχη
προτεραιότητα γενικά στην πολιτική της την επίτευξη του στόχου 20-20-20 (μείωση ρύπων
θερμοκηπίου, εξοικονόμηση ενέργειας, συμμετοχή ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο) για το τέλος της
10ετίας. Το θέμα είναι αναπτυξιακό και ενεργειακό. Η λύση που προτείνουμε είναι η ανάπτυξη των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με δημόσιο κεντρικό, δημοκρατικό σχεδιασμό, συμμετοχή των
πολιτών και των ειδικών φορέων όπως είναι το Τεχνικό αλλά και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της
Ελλάδας –καθώς κι άλλων φορέων- στη λήψη των σχετικών αποφάσεων, με κριτήρια το σεβασμό
στο περιβάλλον και τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών εγκατάστασης, την κοινωνική ωφέλεια
υπό την μορφή των ανταποδοτικών εισφορών και των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Τελευταίο αλλά όχι έσχατο θέμα στο οποίο θα ρίξει ο συνδυασμός «Θεσσαλία της Αλληλεγγύης
και της Οικολογίας» ιδιαίτερο βάρος, είναι το θέμα των οδικών συνδέσεων και υποδομών, που
αφενός θα άρουν τις ανισότητες μεταξύ της κεντρικής/ανατολικής και της δυτικής Θεσσαλίας και θα
βγάλουν από την απομόνωση τη Δυτική κυρίως Θεσσαλία, κι αφετέρου θα δημιουργήσουν ασφαλείς
δρόμους, που θα δίνουν πρόσβαση ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της περιφέρειας.
Ο πολύπαθος οδικός άξονας ΠΑΘΕ αλλά και η συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών στον
αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 θα είναι από τα πρώτα μελήματα του συνδυασμού.
Επαναβεβαιώνουμε τη θέση μας για την αναβάθμιση της ποιότητας και τη διασφάλιση του δημόσιου
χαρακτήρα των υποδομών της Θεσσαλίας – οδικό δίκτυο υψηλής ποιότητας και χωρίς διόδια,
σιδηρόδρομο που θα καλύπτει όλη τη Θεσσαλία και άμεση δημιουργία και λειτουργία προαστιακού
σιδηροδρόμου, λιμάνια – που θα συμβάλει στην ενοποίηση του θεσσαλικού χώρου, στην καλύτερη
διασύνδεση της περιοχής με την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, στην διαφύλαξη της ασφάλειας
και της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην ανάπτυξη της περιοχής.
Καλούμε τους πολίτες που είναι ανήσυχοι, που δεν βολεύονται, που θέλουν να αποδοκιμάσουν
την πολιτική του μνημονίου, της κυβέρνησης και της τρόικα, που θέλουν να εμποδίσουν τα νέα
μέτρα που πρόκειται να έλθουν μετά τις εκλογές, που συμφωνούν εν μέρει ή συνολικά μαζί μας
να σταθούν δίπλα μας και να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή.
Στο συνδυασμό ως υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες κατέρχονται οι: Ελένη ΑναστασοπούλουΜίχη (ν. Λάρισας), Ηλίας Τσιαμαντάς (ν. Καρδίτσας), Δημήτρης Παπαϊώαννου (ν. Μαγνησίας)
και Παναγιώτης Κρύος (ν. Τρικάλων).
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ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ

Οικο-πολιτεία αλληλεγγύης

Βασισμένη σε:
•
•
•
•
•

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

βιώσιμο, δημοκρατικό και κοινωνικά δίκαιο Θεσσαλικό ΣΧΕΔΙΟ διεξόδου από τη
κρίση
εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης της Θεσσαλίας
νέες αξίες στην κοινωνία και την περιφερειακή πολιτική
επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια
Αιρετή Περιφέρεια , οικολογική, συμμετοχική Θεσσαλική Κυβέρνηση
αλληλεγγύης

Συμμετέχουμε στις εκλογές και ζητάμε την ψήφο των Θεσσαλών πολιτών γιατί:

Ο υπ.περιφερειάρχης
Αθ.Ζαχαρόπουλος

Έχουμε μια διαφορετική οπτική για την περιφερειακή πολιτική. Θεωρούμε
θετική εξέλιξη την αιρετή Περιφέρεια και αρνητική εξέλιξη το ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
Διαφωνούμε με τα μέτρα του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ τόσο γιατί αντιμετωπίζουν λάθος
πρόβλημα με λάθος τρόπο όσο και γιατί έχουν τραγικά αποτελέσματα στην
κοινωνική συνοχή. Η κυβερνητική πολιτική περιορίζεται στην αντιμετώπιση
του δημοσιονομικού προβλήματος ενώ το πρόβλημα είναι αναπτυξιακό, η
αντιπολίτευση λαϊκίζει, η παραδοσιακή αριστερά αρνείται γενικώς, ενώ είναι
αυτονόητο και αναγκαίο έναν πολιτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση και ένα νέο
σύστημα αξιών. Η οπτική μας δεν περιορίζεται στη διαφωνία αλλά συνοδεύεται
και από έναν εναλλακτικό πολιτικό λόγο ελπίδας για την διέξοδο από την κρίση,
για την βιώσιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων της Θεσσαλίας και για την
άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.

Έχουμε μια διαφορετική ανάγνωση της κρίσης. Η κρίση στη χώρα μας, εμφανίζεται ως δημοσιονομική κρίση
(τεράστιο χρέος και μεγάλο έλλειμμα), ενώ αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από μια δομική κρίση του συστήματος
που οδηγεί: στην αναπτυξιακή, στην κοινωνική, στην περιβαλλοντική, στην διατροφική, στην πολιτική και εν
τέλει στην πολιτισμική κρίση. Από την άλλη το σύστημα αξιών της μεταπολίτευσης, δηλαδή η ιδεολογία, με
βασικά στοιχεία, τον ατομικισμό, την απαξίωση της εργασίας στο όνομα του βολέματος στον δημόσιο τομέα,
τη δαιμονοποίηση της επιχειρηματικότητας και τη μετάθεση των ευθυνών στους άλλους – ιδίως στους ξένους ολοκλήρωσε τον κύκλο του με την αρνητική συμβολή του στη σημερινή κρίση.
Έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση για τη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία, παρά τις σημαντικές οικονομικές
ενισχύσεις της Ε.Ε, εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντική αναπτυξιακή υστέρηση και οξυμένα περιβαλλοντικά
προβλήματα ενώ το διαρθρωτικό πρόβλημα στην παραγωγική της βάση καθίσταται έντονο. Η κρίση αναδεικνύει
και την αποτυχία του μεταπολιτευτικού μοντέλου ανάπτυξης της Θεσσαλία. Η διέξοδος της Θεσσαλίας από
την κρίση, προϋποθέτει ένα Περιφερειακό Πολιτικό ΣΧΕΔΙΟ που να βασίζεται σε νέες προσεγγίσεις για την
ανάπτυξης με στόχο την δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη διέξοδο από την κρίση στη βάση ενός εναλλακτικού
μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης, μίας διαφανούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας
και μέτρων άμεσου αποτελέσματος για την αντιμετώπιση της κρίση.
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Έχουμε μια ΠΡΟΤΑΣΗ για αυτό το Σχέδιο, που αντιμετωπίζει τις διαστάσεις της δομικής κρίσης με
επιστημονικά τεκμηριωμένες, πολιτικά ώριμες και κοινωνικά δίκαιες πολιτικές για: την παραγωγική
οικολογική ανασυγκρότηση, την άρση των χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων, την απασχόληση, την
κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, την προστασία του περιβάλλοντος, την αγροδιατροφική αλυσίδα,
την επαναθεμελίωση της σχέσης της πολιτικής με τον πολίτη, την πολιτισμική αναγέννηση, τον στρατηγικό
προσανατολισμό της νέας γενιάς, την λειτουργία της αιρετής περιφέρειας με νέους θεσμούς και εργαλεία. Η
ΠΡΟΤΑΣΗ μας προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά του εναλλακτικού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης για τη
Θεσσαλία.
Έχουμε μια τοποθέτηση για τα ζητήματα αιχμής της Θεσσαλίας που δεν περιορίζεται ο σε αρνήσεις
αλλά και σε βιώσιμες προτάσεις που στηρίζονται σε νέες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και στην καινοτόμο
κριτική σκέψη, όπως : η αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των νερών από μια λογική διαχείρισης της προσφοράς
στη διαχείριση της ζήτησης, η μετατροπή του ποτάμιου συστήματος του Πηνειού σε ένα οικοσύστημα
καινοτομίας, ο οικολογικός μετασχηματισμός της αγροτικής παραγωγής και η ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στην πολυλειτουργικότητα των αγροτικών δραστηριοτήτων. Με αυτές τις προτάσεις μας
θεμελιώνεται η αντίθεσή μας στην εκτροπή του Αχελώου, στα Μεταλλαγμένα στην αγροτική παραγωγή και
κατανάλωση, και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον Λιγνίτη.
Έχουμε μια κομβική πρόταση άμεσου αποτελέσματος - όπως για το ζήτημα της ακραίας φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από την κρίση - με κοινωνικές
πρωτοβουλίες της Περιφέρειας και των Δήμων μέσω της επαναδιαπραγμάτευσης του ΕΣΠΑ υπέρ των
κοινωνικών πολιτικών, καθώς και για το ζήτημα της ρευστότητας της αγοράς για τις ομάδες των
αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών και των μικρών επιχειρήσεων, με νέα προϊόντα μικροπιστώσεων και
εγγυήσεων με πρωτοβουλία των Συνεταιριστικών Τραπεζών και του ΤΕΜΠΕ και την ενίσχυση της Περιφέρειας
μέσω της κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMY.
•

Έχουμε μια πρόταση για την λειτουργία της αιρετής Περιφέρειας η οποία πρέπει να λειτουργήσει
ως Περιφερειακής Κυβέρνησης υλοποιώντας από την μια τις αρμοδιότητές της και από την άλλη
συνεργαζόμενη με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς και περιφερειακούς κοινωνικούς εταίρους και
διεκδικώντας προγράμματα και ρυθμίσεις από τα υπερκείμενα διοικητικά και πολιτικά επίπεδα (Εθνικό και
Ευρωπαϊκό) σε μια προσπάθεια προώθησης και εφαρμογής του ΣΧΕΔΙΟΥ για την διέξοδο από την κρίση. Η
οργάνωση της αιρετής Περιφέρειας πρέπει να στηριχτεί τόσο στην διαρκή επιμόρφωση και εξειδίκευση του
ανθρώπινου δυναμικού της και στην δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία μιας νέας περιφερειακής
δομής διαχείρισης της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας που θα ενημερώνει, θα εμψυχώνει και θα
υποστηρίζει τεχνικά τους πολίτες, τους αναπτυξιακούς συντελεστές, τους φορείς και τους κοινωνικούς
εταίρους, στην προώθηση και εφαρμογή του ΣΧΕΔΙΟΥ για τη διέξοδο από τη κρίση. Η προώθηση των
προϊόντων και υπηρεσιών της Θεσσαλίας που παράγονται σήμερα καθώς και των νέων που θα προκύψουν
πρέπει να στηριχτεί αφενός σε ένα νέο καταναλωτικό πρότυπο και μια περιφερειακή συνείδηση των
Θεσσαλών όσο και στην εξωστρέφεια της αιρετής περιφέρειας στη βάση μίας αναπτυξιακής διπλωματίας
διεθνών συνεργασιών

Καταθέτουμε, στην κρίση των Θεσσαλών πολιτών, την ΠΡΟΤΑΣΗ μας, για μια δημοκρατική, βιώσιμη και
κοινωνικά δίκαιη διέξοδο της Θεσσαλίας από την κρίση. Με την πρότασή μας και τον αγώνα μας, θέλουμε να
επηρεάσουμε τις εξελίξεις και τις αποφάσεις της Περιφερειακής Βουλής με στόχο την βιώσιμη αντιμετώπιση
των προβλημάτων της Θεσσαλίας κάτι που προϋποθέτει νέες αναγκαίες συνθέσεις. Με την παρουσία μας
στην Περιφερειακή Βουλή θέλουμε να περιορίσουμε τις αρνητικές εξελίξεις από το μοντέλο ανάπτυξης και
τις αξίες της μεταπολίτευσης που μας οδήγησαν στην σημερινή κρίση και να αγωνιστούμε για νέες αξίες στην
κοινωνία και στην πολιτική και για ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης που να στηρίζεται στον οικολογικό
μετασχηματισμό της οικονομίας, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Καλούμε όλους τους πολίτες που συμπιέζονται από την κρίση, προβληματίζονται για τις εφαρμοζόμενες
πολιτικές και αναζητούν διέξοδο, να υποστηρίξουν την προσπάθειά μας.
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ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Φαρμακευτικά φυτά και τοπική ανάπτυξη

Τα φυτά αποτελούν ιστορικά τη σημαντικότερη πηγή για την ανίχνευση νέων φαρμακευτικών
ουσιών παρά την τεράστια πρόοδο που έχει συντελεστεί στη χημική σύνθεση νέων φαρμάκων.
Από τα 520 νέα φάρμακα που εγκρίθηκαν τη δεκαετία 1983-1994, το 39% ήταν φυσικά προϊόντα
ή προέρχονταν από φυσικά προϊόντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα φυτά που περιέχουν
συστατικά με αντικαρκινική δράση και αποτελούν μέρος της δίαιτας, όπως φρούτα και λαχανικά.
Η κατανάλωση τέτοιων φυτών μπορεί να δρα προληπτικά στην εμφάνιση του καρκίνου όπως έχει
αποδειχτεί από επιδημιολογικές μελέτες. Παραδείγματα φυτικών συστατικών που βρίσκονται
στα παραπάνω φυτά είναι τα φλαβονοειδή, τα πολυφαινολικά οξέα, τα καροτενοειδή, οι ταννίνες
κ.α. που δρουν κυρίως ως αντιοξειδωτικά με αποτέλεσμα να προστατεύουν τον οργανισμό από το
οξειδωτικό στρες.
Η χρήση φυσικών συστατικών ως φαρμακευτικών ουσιών παρουσιάζει σημαντικό οικονομικό
ενδιαφέρον καθώς για παράδειγμα το 1999 τα 10 από τα 20 φάρμακα με τις μεγαλύτερες
πωλήσεις στις Η.Π.Α. ήταν φυσικής προέλευσης και οι συνολικές τους πωλήσεις ανέρχονταν
περίπου στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα λόγω της ιδιομορφίας του κλίματος, και του
εδάφους παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία στη χλωρίδα της. Τα ελληνικά είδη φυτών που
έχουν καταγραφεί ξεπερνούν τα 6.500, από τα οποία τα 1.500 είναι ενδημικά. Ενώ η Γερμανία με
έκταση τριπλάσια της Ελλάδας έχει 2.700 είδη και 6 ενδημικά και η Αγγλία με έκταση διπλάσια
έχει 1.550 είδη και 16 ενδημικά. Δηλαδή η Ελλάδα παρουσιάζει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα
στην καλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών και για το λόγο αυτό το υπουργείο Γεωργίας στοχεύει
στην αύξηση των καλλιεργειών των φαρμακευτικών φυτών από τα 17.000 στρέμματα που είναι
σήμερα στα 100.000 μέχρι το 2010. Επίσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ είχαν υποβληθεί
10 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 16,74 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν την
παραγωγή, τη μεταποίηση και την επεξεργασία φαρμακευτικών φυτών.
Το όραμα της ευρωπαικής οδηγίας ‘Διατροφή για Ζωή’ (nutrition for life) είναι ότι οι αλλαγές
στη διατροφική αγωγή που βασίζονται στην ανάπτυξη της επιστήμης της διατροφολογίας και των
νέων καινοτόμων μορφών προϊόντων (καινοφανή τρόφιμα), μαζί με τις συνακόλουθες αλλαγές
στον τρόπο ζωής μπορούν να έχουν μια σημαντική επίδραση στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και
να παρατείνουν την παραγωγική περίοδο της ζωής. Αυτές οι αλλαγές θα συμβάλλουν σημαντικά
στη συνολική μείωση των εξόδων ιατρικής περίθαλψης.
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Τα σημαντικότερα σημεία της δράσης που προτείνει η Περιφερειακή παράταξη ΜΕΝΟΥΜΕ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ συνοψίζονται επιγραμματικά στις παρακάτω ενέργειες:
- Μελέτη φυτών της Μεσογειακής διατροφής και γεωργικής παραγωγής της Θεσσαλίας( περίπου 30
ενδημικά φαρμακευτικά φυτά ) με σκοπό την καλλιέργεια σε σχεδόν οικογενειακό επίπεδο.
- Παραγωγή εκχυλισμάτων πλούσιων σε βιοδραστικά συστατικά με υψηλή προστιθέμενη αξία από
συνεταιριστικά εργαστήρια που μπορούν να προκύψουν εύκολα Η προώθηση τους είναι εύκολη στη
διεθνή αγορά.
- Παραγωγή βιολειτουργικών τροφίμων εμπλουτισμένων με τα τυποποιημένα εκχυλίσματα σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και τοπικές εταιρείες τροφίμων
- Μελέτη της βιοδραστικότητας των παραγομένων εκχυλισμάτων και της διατροφικής αξίας των
τελικών εμπλουτισμένων προϊόντων για να υπάρξει ισχυρισμός υγείας σύμφωνα με την κοινοτική
οδηγία.
Από την δραστηριότητα αυτή θα προκύψει σημαντική γνώση για την προώθηση των τοπικών
προιόντων με προστιθέμενη αξία στη Θεσσαλία.
Το όραμα- Οικοανάπτυξη και τοπική οικονομία
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ένα διαφορετικό ρόλο της επιστήμης. Η επιστήμη πλέον
δεν είναι τόσο μια εκδοχή της αλήθειας, όσο μια υπόθεση που διαμορφώνεται σαν επιλογή μέσα
από την πίεση διαφόρων κοινωνικών επιταγών. Έτσι αναδύεται ένας νέος ρόλος του επιστήμονα
της εποχής μας, όπου είναι σημαντική η παρουσία του στον τομέα της κοινωνικής διαβούλευσης
σε θέματα όπως είναι η ανάπτυξη, η καινοτομία, με ταυτόχρονο συνδυασμό την ανάδειξη και
διατήρηση του τοπικού περιβαλλοντικού πλούτου.
Προτείνεται η ανάπτυξη ενός δικτύου με επιστήμονες σε όλη τη Θεσσαλία (πιλοτικά για όλη τη
χώρα), με σκοπό την ανάδειξη και ταυτόχρονη ενημέρωση σε τομείς, όπου η σύγχρονη τεχνολογία
θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικοποίησης (σε αντιδιαστολή με την παγκοσμιοποίηση). Με
αφορμή το ρόλο της σύγχρονης βιοτεχνολογίας των τροφίμων, θα γίνει ανάπτυξη του σκεπτικού
( concept ), πώς οι νέες τεχνολογίες (μοριακή γενετική και βιοτεχνολογία, μοριακή γαστρονομία,
βιολειτουργικά τρόφιμα), μπορούν να δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία σε τοπικά αγροτικά
προϊόντα, τα οποία θα αποτελέσουν εργαλεία ανάπτυξης τοπικών οικονομιών. Ταυτόχρονα θα
προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα τοπικό δίκτυο επιχειρηματιών, οι οποίοι θα πεισθούν πως
υπάρχει ενδιαφέρον να στηρίξουν την τάση της διαφοροποίησης της τοπικής παραγωγής. Έτσι θα
αναπτυχθούν μέσα σε μια διετία , τοπικά δίκτυα με τη συμμετοχή νέων αγροτών, νέων γεωπόνων
και άλλων επιστημόνων και πρωτοπόρων επιχειρηματιών, με σκοπό την οργάνωση τοπικών πόλων
καινοτομικών δράσεων, στον τομέα των καινοτόμων τροφίμων.
Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να αποτελέσει τάση ανάπτυξης, ειδικά στους νομούς της
Θεσσαλίας, με το άνοιγμα των συνόρων στις νέες χώρες.
Ταυτόχρονα η υιοθέτηση της νέας αυτής τεχνικής , μπορεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο
πρωτοβουλίας για ανάπτυξη σε χώρες υποανάπτυκτες. Δηλαδή εξαγωγή τεχνογνωσίας με κέντρο
ένα πυρήνα από την Ελλάδα και επιμόρφωση για να προχωρήσει η ιδέα της εμπλοκής των νέων
τεχνολογιών για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας τοπικών αγροτικών προϊόντων.
Η πρόταση αυτή είναι σχετικά φτηνή , άμεσα υλοποιήσιμη και πιστεύουμε ότι θα υιοθετηθεί εύκολα
από τον επιχειρηματικό και αγροτικό κόσμο της Θεσσαλίας.
Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υποψήφιος Περιφερειάρχης στο συνδυασμό
ΜΕΝΟΥΜΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ οικο-ΛΟΓΙΚΑ
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ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη
στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Οι εκλογές γίνονται τη στιγμή που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με την ουσιαστική συναίνεση της ΝΔ και
του ΛΑΟΣ, προχωρά μαζί με την τρόικα της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ στην εφαρμογή ενός πραγματικού
σφαγείου μέτρων. Μπροστά στην όξυνση της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, κατακρεουργούν τα
εργατικά δικαιώματα με μείωση μισθών και συντάξεων, απελευθέρωση των απολύσεων, κατάργηση των
συλλογικών διαπραγματεύσεων και Συλλογικών Συμβάσεων, εξαφάνιση της σύνταξης προσφέροντας στους
κεφαλαιοκράτες το χαμηλό εργατικό κόστος που έχουν ανάγκη για να διατηρήσουν και να αυξήσουν τα κέρδη
τους.
Ληστεύουν τους εργαζόμενους, ξεκληρίζουν την φτωχομεσαία αγροτιά και καταστρέφουν τους
αυτοαπασχολούμενους και όλα αυτά για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των ελλήνων και ξένων
κεφαλαιοκρατών-δανειστών-τοκογλύφων.
Κομμάτι αυτής της επίθεσης είναι και η αναδιάρθρωση των μηχανισμών του «τοπικού κράτους» μέσα
από το σχέδιο «Καλλικράτης». Αυτοί που ευθύνονται για την θηλιά που μας κόβει την ανάσα, εκπονούν τα νέα
τους σχέδια «για το καλό μας». Σαν «αθώες περιστερές» σε μονολόγους, συζητήσεις και τηλεοπτικά παράθυρα,
παρουσιάζουν τα… «οράματά» τους για το χωριό, την πόλη, την περιφέρεια, αποκρύπτοντας πως ο Καλλικράτης
είναι βαθιά αντιδραστική και αντιδημοκρατική μεταρρύθμιση γιατί:
Ο Καλλικράτης καταργεί κάθε ίχνος αυτοδιοίκησης:
•

•
•
•
•

Οδηγεί σε ιδιωτικοποιήσεις λειτουργιών των Δήμων και των Περιφερειών, με αποτέλεσμα
την αύξηση των δημοτικών τελών και επιβολή νέων φόρων. Φορτώνει νέα βάρη στους
εργαζόμενους.
• Ενισχύει τις περικοπές στην υγεία και την παιδεία, στα σχολεία, στα Πανεπιστήμια και τα
Νοσοκομεία (ήδη άρχισαν να κλείνουν ή να συνενώνονται σχολεία- κέντρα υγείας-παιδικοί
σταθμοί).
Συνδέει βαθύτερα το τοπικό κράτος με τις τράπεζες και το κεφάλαιο μέσα από το πλέγμα των επιχειρήσεων
των Δήμων και των Περιφερειών, Tο «τοπικό κράτος» να γίνει όμηρος των τραπεζών.
Προωθεί μαζικές απολύσεις υπαλλήλων και συμβασιούχων και χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων
(ήδη έχουν απολυθεί χιλιάδες συμβασιούχοι –η ανεργία χτυπά κόκκινο με ποσοστά πρωτόγνωρα).
Εντείνει την αυταρχική θωράκιση του τοπικού κράτους απέναντι στο λαϊκό παράγοντα (εκλογές κάθε 5
χρόνια και νέες αρμοδιότητες στις δημοτικές αστυνομίες κτλ).
Επιβάλλει την πλήρη υποταγή των κάθε είδους σχεδιασμών στις κατευθύνσεις της ΕΕ και στις
προτεραιότητες της, μέσα από τα «κοινοτικά κονδύλια». Οι ανάγκες κατοίκων και εργαζομένων θα
μπουν στο περιθώριο οδηγώντας στην εγκατάλειψη της επαρχίας και της υπαίθρου, ειδικά των πιο
φτωχών περιοχών, και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο όνομα της ψευτο-«ανάπτυξης». (λιγνίτης
στην Ελασσόνα, καταπάτηση του Ολύμπου και του Πηλίου, καταστροφή παραλιακής ζώνης μέσω της
υπερεκμετάλλευσης κτλ).

Η «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ» έχει ως στόχο την δημιουργία ενός κινήματος ανατροπής,
που μαζί με τα ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά ζητήματα του τόπου μας θα
παλεύει για :
• Ανατροπή των μέτρων κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Άμεση απόσυρση όλων των αντιλαϊκών νομοσχεδίων και νόμων.
• Μη  αναγνώριση -διαγραφή του χρέους ( το οποίο  έχουμε  ήδη πληρώσει πάνω από 1,5 φορά).
• Εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων χωρίς αποζημίωση, με εργατικό έλεγχο. Έξοδος από
την ΟΝΕ και το ευρώ.
• Ρήξη-αποδέσμευση από την ΕΕ του κεφαλαίου, του πολέμου και του ρατσισμού
• Διαγραφή των χρεών των εργατικών οικογενειών και των φτωχών αγροτών για πρώτη κατοικία και όλων όσων
βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης.
• Ρύθμιση των χρεών των μικρομεσαίων επαγγελματιών-βιοτεχνών-αγροτών που βρίσκονται στα όρια της
χρεοκοπίας
• Απαγόρευση απολύσεων    - Δουλειά για όλους- Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.
• Δημόσια δωρεάν υγεία- παιδεία-πρόνοια για όλους.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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Η «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ» έχει ως στόχο την δημιουργία ενός κινήματος ανατροπής,
που μαζί με τα ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά ζητήματα του τόπου μας θα
παλεύει για :

Λέμε :
• Όχι στον «Καλλικράτη» και την αντιδραστική μεταρρύθμιση του «τοπικού κράτους».
• Όχι στους μεσογειακούς αγώνες και στα δήθεν μεγάλα έργα που οδηγούν στην καταστροφή και την
υπερχρέωσή μας.
Παλεύουμε για :
• Λύση τώρα του προβλήματος της λειψυδρίας στον κάμπο χωρίς καταστροφή του περιβάλλοντος και μακριά
από λογικές ιδιωτικοποιήσεων και νέων χαρατσιών.Δημιουργία λιμνοδεξαμενών και μέτρα ενάντια στην
νιτρορύπανση.
• Κρατική ενίσχυση στους συνεταιρισμούς των μικρομεσαίων αγροτών για την οργάνωση της αγροτικής
παραγωγής στη βάση ενός δημοκρατικού συνεταιριστικού πλαισίου. Η ψήφος όλων των αγροτικών
νοικοκυριών που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό να είναι μία είτε μεγάλο είναι, είτε μικρό, είτε μεσαίο
• Δημιουργία καλλιεργητικών εφοδίων απ’ το κράτος με εργατικό έλεγχο. Καμιά ιδιωτικοποίηση ή διάλυση του
ΕΛΓΑ, αποζημίωση των βαμβακοπαραγωγών για τις ζημιές απ’ το σκουλήκι.
• Απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση της μεγάλης αγροτικής ιδιοκτησίας (εκκλησιαστικής, μοναστηριακής,
ιδιωτικής), διάθεσή της για συνεταιριστική παραγωγή.
• ΟΧΙ στους γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς, σπόρους, αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, που αυξάνουν
τα κέρδη των πολυεθνικών και τον έλεγχό τους στην αγροτική παραγωγή και δημιουργούν μεγαλύτερους
κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
• Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να είναι μια δράση που θα λειτουργεί υπέρ των κοινωνικών
συμφερόντων. Πρέπει τα φωτοβολταϊκά να τοποθετηθούν ΔΩΡΕΑΝ (σε μη παραγωγική γη) και η ενέργεια
που θα παράγουν να είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Λέμε :
• Όχι στην ανεργία, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στην χρεοκοπία που οδηγούνται
χιλιάδες νοικοκυριά!
• Η ανεργία τσακίζει κόκαλα! Πάνω από 70% είναι η ανεργία στους οικοδόμους και
πάνω από 25% στους υπόλοιπους κλάδους.
• Όχι στα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης που θέλουν να πληρωνόμαστε με ψίχουλα.
•

•

ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!!!
Εθνικοποίηση του Ε65 με ελεύθερη διάβαση όλων χωρίς διόδια. Να συνεχιστούν άμεσα οι εργασίες στον Ε65 με
ευθύνη του κράτους και με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές μελέτες και προβλέψεις. Να αποκατασταθούν
απ’ τις εταιρίες,  όλες οι ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικούς, Δημοτικούς και Δημόσιους δρόμους καθώς και
στα ποτάμια.
Να γίνουν τώρα δρόμοι,  τα σφαγεία Καλαμπάκας-Λάρισας και Τρικάλων-Καρδίτσας. Να καθίσουν στο σκαμνί
Νομάρχες-Περιφερειάρχες-Υπουργοί που δεν δέησαν να φτιάξουν τους δρόμους στους οποίους σκοτώθηκαν
πάνω από 40 Άνθρωποι τα τελευταία χρόνια,  τη στιγμή που δίνουν εκατομμύρια ευρώ για ένα ιδιωτικό δρόμο
καταστρέφοντας  τους υπόλοιπους.

Καλούμε σε κοινή δράση, πρώτα απ’ όλα, όλες τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές που βρεθήκαμε μαζί το
προηγούμενο διάστημα σε απεργίες, διαδηλώσεις, τοπικά κινήματα. Όλους όσους αγωνίστηκαν και αγωνίζονται
ενάντια στην οικολογική καταστροφή και την καταπάτηση ελεύθερων χώρων, ενάντια στα διόδια και τους
«κεφαλικούς» φόρους, κόντρα στο ξεκλήρισμα της φτωχομεσαίας αγροτιάς και των αυτοαπασχολούμενων. Καλούμε
τέλος σε συστράτευση τις πολιτικές δυνάμεις εκείνες που νιώθουν την ανάγκη μιας Αριστεράς που να είναι
πραγματική δύναμη ρήξης και ανατροπής, αντίπαλο δέος στο σύστημα της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.
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Προεκλογικές επισκέψεις
Ο υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων και επικεφαλής της παράταξης «Λαρισαίων Πόλις» Γιάννης
Σάπκας επισκέφθηκε τα γραφεία του ΤΕΕ και συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τα μέλη της Δ. Ε. ενώ
παρόντες στη συνάντηση ήταν και οι πρόεδροι των κλαδικών συλλόγων καθώς και υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι της παράταξης.

Τα γραφεία του Τμήματος επισκέφθηκε ο υποψήφιος περιφερειάρχης
με την παράταξη «Θεσσαλία της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας» Κώστας
Πουλάκης, συνοδευόμενος από την υποψήφια αντιπεριφερειάρχη Λάρισας Ελένη
Αναστασοπούλου- Μίχη και υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους. Συζήτησαν με
τους εκπροσώπους του ΤΕΕ θέματα ανάπτυξης της περιοχής.

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση του απερχόμενου
και εκ νέου υποψηφίου δημάρχου Λαρισαίων Κώστα Τζανακούλη και υποψηφίων
συμβούλων της παράταξης «Λάρισα πόλη του αύριο», με τον πρόεδρο και τη Δ. Ε.
του Τμήματος, όπου επίσης ανταλλάχθηκαν απόψεις για σειρά ζητημάτων της πόλης.

ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ &
& ΔΥΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΕΕ
ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

Σήραγγες των Τεμπών: Νωρίτερα η παράδοση

Π

ολύ νωρίτερα από τον προβλεπόμενο
συμβατικό χρόνο παράδοσης
(Σεπτέμβριος 2012) φαίνεται ότι θα
παραδοθούν στην κυκλοφορία οι μεγάλες
σήραγγες που κατασκευάζονται στα Τέμπη
προκειμένου να διέλθει ο αυτοκινητόδρομος
ΠΑΘΕ. Αυτό προέκυψε από την επίσκεψη
κλιμακίου μηχανικών του Τμήματος, που με
επικεφαλής τον πρόεδρο της Δ. Ε. Ντίνο
Διαμάντο, επισκέφθηκαν το μέτωπο των έργων
στην Κοιλάδα και ενημερώθηκαν για την εξέλιξή
τους από τους υπεύθυνους της κατασκευάστριας
κοινοπραξίας.
--- φωτ.: Σπ. Τσαντόπουλος --Τα έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τις
εργασίες να διεξάγονται δίχως διακοπή σε τρεις βάρδιες
ημερησίως, με 1500 εργαζόμενους να απασχολούνται σ΄
αυτά, εκ των οποίων οι 300 είναι μηχανικοί διαφόρων
ειδικοτήτων. Η διάνοιξη των σηράγγων γίνεται με
μηχανικό τρόπο αλλά και με ελεγχόμενες εκρήξεις στα
βραχώδη τμήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις μέχρι
τώρα εκσκαφές δεν έχει βρεθεί νερό.

Οι μηχανικοί του κλιμακίου του ΤΕΕ διέσχισαν
την πρώτη σήραγγα, από την πλευρά της Λάρισας, την
Τ1, της οποίας έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη καθώς και
η κατασκευή της εσωτερικής της επένδυσης. Εισήλθαν

επίσης και στη δεύτερη σήραγγα, την Τ2, μήκους 6
χλμ που θεωρείται η μεγαλύτερη οδική σήραγγα των
Βαλκανίων και στην οποία οι εργασίες διάνοιξης
διεξάγονται και από τις δύο πλευρές έχοντας προχωρήσει
2 χλμ στην κάθε μια τους (και έτσι απομένουν συνολικά
άλλα 2 χλμ για να ολοκληρωθεί) και βρέθηκαν στο
μέτωπο των εκσκαφών καθώς και σ΄ εκείνο της
σκυροδέτησης. Επισκέφθηκαν τέλος και τη νέα γέφυρα
που κατασκευάζεται στον Πηνειό συνδέοντας την έξοδο
της Τ2 με τα διόδια στον Πυργετό.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο πρόεδρος Ντ. Διαμάντος δήλωσε σχετικά: «Η
επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας που
έχουμε με την εταιρία και της τακτής ενημέρωσης που
έχουμε καθιερώσει.
Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας καθώς
διαπιστώσαμε πως το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
των έργων όχι μόνο δείχνει ότι θα τηρηθεί αλλά με τους
ρυθμούς που ακολουθούνται μάλλον θα υπερκεραστούν
οι συμβατικοί χρόνοι και το έργο στην Κοιλάδα των
Τεμπών θα παραδοθεί νωρίτερα από την προβλεπόμενη
προθεσμία του Σεπτεμβρίου 2012.
Ενημερωθήκαμε για τις τεχνικές που ακολουθούνται
και τις σύγχρονες κατασκευαστικές μεθόδους που
εφαρμόζονται στη διάνοιξη, τη σκυροδέτηση, την
επένδυση και στεγανοποίηση των σηράγγων. Στα
μέτωπα του μεγάλου αυτού έργου μάχονται εκατοντάδες
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μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, αποδεικνύοντας
την επάρκεια και αναδεικνύοντας την εμπειρία
του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού που το
εμπιστεύονται σε έργα αυτού του μεγέθους μεγάλες
ξένες και ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες.
Ενημερωθήκαμε επίσης για τα αυστηρά μέτρα
ασφαλείας που λαμβάνονται από εξειδικευμένους
μηχανικούς και τηρούνται επαρκώς με αποτέλεσμα να
μην προκύπτουν άξια λόγου εργατικά ατυχήματα.
Ανανεώσαμε το ραντεβού για ενημερωτική
συνάντηση στα γραφεία της «Αυτοκινητόδρομος
Αιγαίου» στο Μοσχοχώρι, προκειμένου να
πληροφορηθούμε σχετικά με το σύστημα οδικής
ασφάλειας και το κέντρο παρακολούθησης του
παραχωρηθέντος τμήματος της εθνικής οδού από Ράχες
μέχρι Κλειδί».

consult
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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* Στο κλιμάκιο του ΤΕΕ μετείχαν επίσης ο γ.
γ. Ευθ. Μυρισιώτης και ο Γρ. Σουλιώτης μέλος
της Δ. Ε., η αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας
Μ. Φακίρη, οι πρόεδροι των συλλόγων πολιτικών
μηχανικών Κ. Κουλώτσιος, αρχιτεκτόνων Μ.
Παρασκευάς, μηχανολόγων Ν. Μίχος, ΕΜΔΥΔΑΣ Λ.
Παρασκευοπούλου, Χωροτακτών Δ. Μιμής και χημικών
μηχανικών Ε. Πανάγου καθώς και άλλοι μηχανικοί.
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Τους μηχανικούς του ΤΕΕ ξενάγησαν στα έργα
ενημερώνοντάς τους για την εξέλιξή τους και τις
εφαρμοζόμενες τεχνικές, οι: Δημ. Παπακριβόπουλος
αν. γεν. διευθυντής της κατασκευάστριας κοινοπραξίας,
Κώστας Καλογήρου υπεύθυνος έργων οδοποιίας
της κοινοπραξίας, Παν. Κτιστάκης εργοταξιάρχης,
Νίκος Παπαγιάννης γεωλόγος , Παν. Ξενίδης γενικός
εργοδηγός, Μαρία Μπουρνή τεχνικός ασφαλείας και
Ειρήνη Ζαβρίδου υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της
«Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου».
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Κανονικά εξελίσσονται τα έργα στον ‘‘Ε 65’’
*Επίσκεψη και ενημέρωση κλιμακίου του ΤΕΕ στα εργοτάξια
του αυτοκινητόδρομου κεντρικής Ελλάδας

Κ

ανονικά και εντός του
χρονοδιαγράμματος της σύμβασης
προχωρά ο αυτοκινητόδρομος
‘‘Ε 65’’, το μεγάλο αναπτυξιακό έργο το οποίο
θα συνδέσει τον ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό
διασχίζοντας την Κεντρική Ελλάδα.
Αυτό προέκυψε από τη επίσκεψη κλιμακίου του
ΤΕΕ Κ & Δ Θεσσαλίας στο μέτωπο των έργων.

Αρχικά οι μηχανικοί του ΤΕΕ επισκέφθηκαν
τα γραφεία της ‘‘ΤΕΡΝΑ’’ στο ύψος του Δέλτα
Καρδίτσας, όπου και ενημερώθηκαν από τους
υπευθύνους της εταιρείας για την εξέλιξη των
εργασιών.
Την ενημέρωση έκαναν οι εκπρόσωποι Σωτήρης
Λάππας, του παραχωρησιούχου και Στέλιος
Πενθερουδάκης, της Κοινοπραξίας κατασκευής και ο
εργοταξιάρχης της εταιρίας Κώστας Τσιώλης.
Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων πως το έργο του ‘‘Ε
65’’, το οποίο θα συνδέσει την ΠΑΘΕ με την Εγνατία
και θα διασχίζει την Κεντρική Ελλάδα, έχει μήκος
174 χιλιόμετρα. Περιλαμβάνει 15 κόμβους, 7 διπλές
σήραγγες, 6 σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων
και 3 κέντρα συντήρησης. Επίσης περίπου ανά 10

χιλιόμετρα θα υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Το έργο
χρηματοδοτείται με 500 εκ. ευρώ από το ελληνικό
δημόσιο και με 800 εκ. ευρώ από ιδιωτικά (τραπεζικά)
κεφάλαια. Η κατασκευή ξεκίνησε και βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Αναλύθηκε επίσης επί χάρτου η πορεία του
έργου. Με την επισήμανση ότι βρίσκεται εντός των
χρονοδιαγραμμάτων παρά τις όποιες καθυστερήσεις,
ενώ μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 15%.
Στην συνέχεια το κλιμάκιο του ΤΕΕ επισκέφθηκε
εργοτάξιο του ‘‘Ε 65’’ στην Ανάβρα ενώ διέσχισε και
άλλα τμήματα του έργου βρίσκονται υπό κατασκευή.
Ακολούθως ο πρόεδρος του Τμήματος Ντίνος
Διαμάντος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Μετά την αναλυτική ενημέρωση που είχαμε
από τους εκπροσώπους των εταιρειών είμαστε
ικανοποιημένοι και ήσυχοι. Το μεγάλο αναπτυξιακό
έργο της Κεντρικής Ελλάδας, ο αυτοκινητόδρομος
‘‘Ε 65’’, προχωρά μέσα στο συνολικό χρονοδιάγραμμα
της σύμβασης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Υπάρχουν επιμέρους καθυστερήσεις σε τμηματικές
προθεσμίες οι οποίες όμως δεν δημιουργούν ανησυχία.
Οφείλω να επισημάνω ότι αναμένουμε τη θετική
συμβολή του ΣτΕ, το οποίο προσωρινά διέκοψε
της εργασίες στον ορεινό όγκο των Τρικάλων, από
Καλαμπάκα μέχρι Εγνατία μετά από την προσφυγή.
Σημειώνω ότι το εν λόγω κομμάτι είναι μελετημένο
και αδειοδοτημένο με περιβαλλοντικούς όρους.

44

να αντιμετωπισθεί. Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση,
υπάρχει καθυστέρηση καταβολής από το ελληνικό
δημόσιο της 2ης δόσης, όμως στα πλαίσια της
διαιτησίας το ζήτημα θα κλείσει και δεν θα επηρεάσει
τη πορεία του έργου.
Το μείζον πρόβλημα των αδρανών υλικών και
των υλικών κατασκευής αντιμετωπίσθηκε πλήρως
τουλάχιστον στο Θεσσαλικό κάμπο.

Σε ότι αφορά το σχήμα της παραχώρησης και
κατασκευής ενημερωθήκαμε ότι δεν υπάρχει θέμα
αποχώρησης κανενός μέλους. Σε ένα εργοτάξιο
των Τρικάλων παρατηρήθηκε μείωση των ρυθμών
κατασκευής και αποχώρηση προσωπικού, θέμα για
το οποίο εκφράσαμε την άποψη πως πρέπει σύντομα

Προβλήματα υπάρχουν με τις απαλλοτριώσεις,
τα αρχαιολογικά ευρήματα και τα δίκτυα κοινής
ωφέλειας, κυρίως της ΔΕΗ και προς αυτή την
κατεύθυνση το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να
συμβάλει θετικά.

Τέλος είμαστε περήφανοι αφού το ΤΕΕ
κεντροδυτικής Θεσσαλίας εργάστηκε σταθερά και
μεθοδικά εδώ και πολλά χρόνια για να φτάσουμε στην
κατασκευή αυτού του μεγάλου έργου. Επίσης είμαστε
περήφανοι γιατί το έργο εκτελείται με τη συμμετοχή
στις ξένες και στην ελληνική εταιρία κατασκευής,
πολλών μηχανικών μελών του Επιμελητηρίου μας».

και της Ν.Ε. ΤΕΕ Τρικάλων Γιώργος Μητσιούλης
, η αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας Μαρία
Φακίρη τα μέλη της Δ. Ε. και των Ν. Ε. Γρηγόρης
Σουλιώτης, Κώστας Μίχης, Ευάγγελος Καλίνος, Νίκος
Τσουτσούκας, Απόστολος Ντέρης, Νίκος Λύχος,
Νίκος Λιάκος, Στ. Τσιώλη, οι πρόεδροι των συλλόγων
Χωροτακτών Α. Γιαννιού, Μηχανολόγων Ν. Μίχος,
Πολιτικών μηχανικών Κ. Κουλώτσιος και άλλοι
μηχανικοί.

*Στο κλιμάκιο του ΤΕΕ Κ & Δ Θεσσαλίας μετείχαν
επίσης ο γ. γ. της Δ. Ε. Ευθύμιος Μυρισιώτης, οι
πρόεδροι της Ν.Ε. ΤΕΕ Καρδίτσας Βασίλης Τσιώνας
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ΕΜΔΥΔΑΣ : Για τη μείωση των εκτός έδρας μηχανικών
των νομαρχιών της περιφέρειας Θεσσαλίας

Ε

πίσκεψη στο νομάρχη Λάρισας
Λ. Κατσαρό αλλά και έγγραφη
παρέμβαση προς την γ. γ.
περιφέρειας Π. Γερακούδη προκάλεσε η
απόφαση της τελευταίας για μείωση του
αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των
υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2010.
Στο έγγραφό της προς την γ. γ. περιφέρειας Θεσσαλίας, η
ΕΜΔΥΔΑΣ επισημαίνει:
«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την απόφασή σας
αυτή με την οποία μειώνεται το ανώτατο όριο ημερών
μετακίνησης των μηχανικών σε 50, 40 ακόμη και 20, πολύ
πιο κάτω και από το όριο των 60 ημερών που έθεσε ο
Ν.3833/3-3-2010(“επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης”),ενώ για τις ίδιες Τεχνικές
Διευθύνσεις υπάρχει διαφοροποίηση από νομό σε νομό με
αυτόν των Τρικάλων στον οποίο ορίζεται το ανώτατο όριο
μετακινήσεων σε 40 έναντι των 50 που ορίζεται σε άλλους
νομούς.

διασφάλισης της ποιότητας και της σωστής εκτέλεσης κατά
την κατασκευή του έργου, αλλά και από τις ποινικές ευθύνες
κατά την άσκηση των καθηκόντων μας, που συνεχίζουν παρά
ταύτα να ισχύουν.
Και ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν φροντίζει να
εξοφληθούν σε υπηρεσία (ΔΕΣΕ) μετακινήσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί ήδη από το έτος 2009, δεν φροντίζει να
εξοφληθούν τα εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί
στις υπηρεσίες της για το έτος 2010, φρόντισε να μειώσει
το ανώτατο όριο λιγότερο και από αυτόν τον Υπουργό
ΥΠΟΜΕΔΙ στις αντίστοιχες υπηρεσίες του.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ως ΕΜΔΥΔΑΣ δεν
συμφωνούμε με τον περιορισμό που έθεσε ο αναφερόμενος
νόμος για τις ημέρες των μετακινήσεων πόσο μάλλον με την
περαιτέρω μείωσή τους.
Δεν συμφωνούμε γιατί με αυτόν τον τρόπο εκφράζεται
από τη μεριά της κυβέρνησης για μια ακόμη φορά η
περαιτέρω υποβάθμιση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών
στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η απόφαση αυτή σε συνέχεια του αναφερόμενου
νόμου έρχεται στα μισά και πλέον του χρόνου, όταν ήδη
έχουν πραγματοποιηθεί οι μισές και παραπάνω μέρες
μετακινήσεων με συνέπεια από τώρα και στο εξής με το
ανώτατο όριο των 20, ή των 40 και στη καλύτερη των
περιπτώσεων των 50 ημερών πρακτικά, να μην μπορούν να
πραγματοποιηθούν αυτοψίες από τους μηχανικούς για τις
ανάγκες του έργου τους.
Το τι σημαίνει αυτό για τις υπηρεσίες είναι αυτονόητο
όταν είναι δεδομένο ότι η άσκηση των καθηκόντων των
Διπλωματούχων μηχανικών επιβάλλει τη συχνή μετακίνησή
τους εκτός έδρας, δηλαδή εκτός του χώρου του γραφείου
τους, για την παροχή υπηρεσιών κυρίως στην επίβλεψη
και την συντήρηση έργων του δημοσίου αλλά και για την
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην παραγωγή του
συνόλου του τεχνικού έργου της χώρας και συγκεκριμένα το
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό ,την έρευνα, τη μελέτη, την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κ.λ.π.
Η «επί τόπου του έργου» παρουσία των Διπλωματούχων
Μηχανικών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει δυνητικό
χαρακτήρα ή να υπόκειται σε περιορισμούς που να την
ακυρώνουν στην πράξη, με αποτέλεσμα την πλημμελή
επίβλεψη των πάσης φύσεως έργων.
Η παρουσία μας επιβάλλεται ως μηχανισμός ελέγχου

Σήμερα στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης και του
δημοσιονομικού ελλείμματος η δημόσια παραγωγή τεχνικού
έργου έχει αφεθεί στην τύχη της αν δεν έχει παραχωρηθεί
ολοκληρωτικά στις ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες.
Δεν συμφωνούμε και εκφράσαμε την αντίθεσή μας στον
αναφερόμενο νόμο γιατί αυτός αποτέλεσε την αρχή μιας
συνολικής επίθεσης στο εισόδημά μας και γενικότερα στις
εργασιακές κατακτήσεις όλων των εργαζομένων.
Σήμερα στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης και
του δημοσιονομικού ελλείμματος εφαρμόζονται τα πιο
σκληρά, ανάλγητα και απάνθρωπα μέτρα εναντίον των
πλατιών λαϊκών στρωμάτων με θύματα τους μισθωτούς,
συνταξιούχους, μικρούς επιχειρηματίες και αγρότες, τις
γυναίκες και τη νέα γενιά αφήνοντας στο απυρόβλητο τους
μεγαλοκεφαλαιούχους, τους τραπεζίτες και όλους εκείνους
που επωφελήθηκαν την περίοδο της οικονομικής επέκτασης.
Με βάση τα αναφερόμενα πιστεύουμε ότι πρέπει
στο άμεσο χρονικό διάστημα να μεριμνήσετε ώστε να
εξοφληθούν όλα τα οφειλόμενα εκτός έδρας από το 2009
έως και το α΄ εξάμηνο του 2010, να μην υπάρξει περαιτέρω
μείωση του ορίου των μετακινήσεων και να εξασφαλιστούν
έγκαιρα τα κονδύλια για τις εκτός έδρας μετακινήσεις για την
έγκαιρη καταβολή τους στους δικαιούχους Μηχανικούς».

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΔΕΛΤΙΟ
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Καινοτόμα συστήματα δόμησης

Τ

ο ενδιαφέρον των Λαρισαίων
μηχανικών προκάλεσε η
ενημερωτική εκδήλωση με
θέμα «καινοτόμα συστήματα δόμησης
και ο ρόλος τους στην αντισεισμική
συμπεριφορά και την ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων», η οποία
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του
ΤΕΕ Κ-Δ Θεσσαλίας, με την υποστήριξη
της εταιρίας Knauf.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα παρουσιάστηκαν οι
εισηγήσεις:
-Δρ. Μαρία Φούντη, καθηγήτρια της Σχολής
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, διευθύντρια Εργαστηρίου

Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης, «Δομικά
Υλικά για εξοικονόμηση & αποθήκευση Ενέργειας»
-Δημήτρης Δοντάς, πολιτικός μηχανικός, διευθυντής
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ,
«Θερμομόνωση & Ανακαίνιση με την Knauf »
-Δημήτρης Πολιτόπουλος, πολιτικός μηχανικός,
υπεύθυνος Καινοτομικών Συστημάτων Δόμησης της Knauf
Γυψοποιία ΑΒΕΕ, «ΚΕΝΑΚ, Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση
Κατ’ Οίκον”
-Δρ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου, καθηγητής του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών, «Αντισεισμικός Σχεδιασμός & Ξηρά Δόμηση»
-Δρ. Παναγιώτης Καρύδης, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ,
«Έλεγχος του Συστήματος Ξηράς Δόμησης σε πραγματικό
σεισμό»
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47

Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής
Οικογένειας Συρμακέζη
Το Μουσείο αναπτύσσεται σε διάφορα επισκέψιμα
κτιριακά συγκροτήματα, μέσα σε ένα ενιαίο
περιβάλλοντα χώρο, όπου συνυπάρχει η αγροτική με την
αστική πλευρά του συγκροτήματος.

Ο

χώρος μέσα στον
οποίο αναπτύσσεται
το μουσείο, είναι μια
παλαιά αυθεντική παραδοσιακή
αγροτική εγκατάσταση, με πλήθος
παραδοσιακών κτισμάτων πολύ
μεγάλων ηλικιών, οικογενειακής
προέλευσης πολλών γενεών.
Αγοράσθηκε από τους ανιόντες
προγόνους των σημερινών
ιδιοκτητών, το 1854, από τούρκο
κτηματία. Μέσα στην έκταση
υπήρχαν πολλά από τα σημερινά
κτίσματα, στην πορεία όμως,
για την κάλυψη των αναγκών,
κατασκευάσθηκαν και μερικά άλλα.

α) το συγκρότημα των παραδοσιακών δραστηριοτήτων

Στο κτιριακό αυτό συγκρότημα ο επισκέπτης μπορεί

να επισκεφθεί:Την αίθουσα – στάβλο, με τα γεωργικάκτηνοτροφικά εργαλεία της εποχής.
Την αίθουσα – αποθήκη, με τα εργαλεία οικιακών
εργασιών (παραγωγή γαλακτοκομικών, ύφανση, πλέξιμο,
ζύμωμα, κλπ).

Τα κτίσματα, σχεδόν στο σύνολό τους, είναι χτισμένα
με την παραδοσιακή αγροτική αρχιτεκτονική της
εποχής και παραδοσιακά υλικά. Μέσα σε αυτήν την
παλιά αγροτική εγκατάσταση, που έχουν μέχρι σήμερα
ζήσει έξι γενηές της οικογένειας, έχουν διασωθεί πολλά
χαρακτηριστικά δείγματα της διαχρονικής λειτουργίας
της τοπικής αγροτικής οικονομίας, αλλά και της
καθημερινης τοπικής ζωής, όχι μόνο της αγροτικής, αλλά
και της ιδιότυπης αστικής των εύπορων ιδιοκτητών και
του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
Πριν λίγα χρόνια, σχεδόν όλα τα κτίσματα, είχαν
σχεδόν ερειπωθεί. Ξεκίνησε τότε από τους σημερινούς
ιδιοκτήτες μία συστηματική προσπάθεια συντήρησης
και σήμερα τα κτίσματα έχουν αναπαλαιωθεί –
εκσυγχρονισθεί, με πλήρη σεβασμό της αρχικής μορφής
τους.

Το υπόστεγο, το δωμάτιο του παππού και το μαγειριό με
τον παλιό φούρνο και τη γάστρα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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β) το συγκρότημα του παλιού αρχοντικού,

Στο κτιριακό συγκρότημα του παλιού αρχοντικού,
διόροφος χώρος διαμονής της οικογένειας, ο επισκέπτης
μπορεί να επισκεφθεί: τις διάφορες αίθουσες με
αντικείμενα και ενθύμια της οικογένειας., με έκθεση
ρούχων, φωτογραφιών, ιστορικών ντοκουμέντων, παληών
χαρτών, κλπ.

Κατά την επίσκεψη στους χώρους αυτούς, η οπτική
εικόνα του κάθε αυθεντικού αντικειμένου, συνοδεύεται
από τη δυνατότητα μιας παράλληλης επαφής του
επισκέπτη με κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, που
αποδίνει την εικόνα και το κλίμα της εποχής κατά την
οποία γίνονταν η πραγματική αξιοποίηση του
αντικειμένου, καθιστώντας έτσι πιο κατανοητή την
εξέλιξη και τη σημαντικότητα των εργαλείων αυτών για
την εποχή τους, και αναδεικνύοντας την τότε τρομερή
ανθρώπινη προσπάθεια για την βελτιστοποίηση των
πενιχρών υφισταμένων πόρων.

Στην κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερα βοηθάει και η
υπερσύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.

γ) Τον περιβάλλοντα χώρο που αποτελεί την αυλή του
αγροκτήματος.

Το έργο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας και
συγχρηματοδοτήθηκε, μέσω της Εθνικής Τράπεζας,
από την Ευρωπαική Ενωση.
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Τα επαγγελματικά δικαιώματα των χημικών μηχανικών

Η

προάσπιση των
επαγγελματικών και
εργασιακών δικαιωμάτων
του κλάδου και η καθιέρωση του
ρόλου του Χημικού Μηχανικού σε
νέα, αναπτυσσόμενα επαγγελματικά
πεδία δράσης που αφορούν ιδιαίτερα
την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής,
ήταν ο στόχος ενημερωτικής ημερίδας
που συνδιοργάνωσαν στη Λάρισα
οι σύλλογοι Χημικών Μηχανικών
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και της
Μαγνησίας.
Στην εναρκτήρια ομιλία της η πρόεδρος του τοπικού
συλλόγου Έφη Πανάγου τόνισε: «Όπως όλοι μας
γνωρίζουμε, ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού είναι
πολύπλευρος: δραστηριοποιείται με μελέτη ή εφαρμογή
σε πολλούς τομείς όπως: παραγωγή, έρευνα & ανάπτυξη,
τεχνολογίες περιβάλλοντος, υγιεινή & ασφάλεια, έλεγχο
ποιότητας και πιστοποίησης υλικών, έλεγχο ενεργειακής
απόδοσης δομικών υλικών και κτιρίων, συστήματα
διαχείρισης.
Δυστυχώς λόγω των κοινών πεδίων δράσης του
Χημικού Μηχανικού με τις άλλες ειδικότητες Μηχανικών

παρατηρείται πολλές φορές έντονη αντιπαράθεση σχετικά
με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν είναι λίγα τα
παραδείγματα του αποκλεισμού του κλάδου από τεχνικές
μελέτες και έργα που τον αφορούν άμεσα. Η πλήρης
ενημέρωση στο συγκεκριμένο θέμα είναι καθοριστική για
την προετοιμασία και την διεκδίκηση του μεριδίου των
έργων που αναλογεί στον κλάδο».
Εισηγητές της ημερίδας ήταν ο Κων. Κρεμαλής μέλος
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, εκπρόσωπος στο Δ.Σ. της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χημικών Μηχανικών και
ο Ν. Κάρναβος πρόεδρος του συλλόγου Χ-Μ Κεντρ. &
Δυτ. Μακεδονίας ενώ παρών στην εκδήλωση ήταν και ο
πρόεδρος του ΠΣΧΜ Κώστας Βαφειάδης.

Στην εκδήλωση συζητήθηκαν θέματα όπως: Σπουδές
- Επάγγελμα XM, στοιχεία έρευνας για την απασχόληση
των ΧΜ στην Ελλάδα, επαγγελματικά δικαιώματα ΧΜ
στην Ελλάδα (Υπαλληλική σχέση-Δημόσιος Τομέας
&Ιδιωτικός Τομέας, Ελεύθερο επάγγελμα, Εκπαίδευση
- Έρευνα), αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων. (ΠΔ 274/97,
Περιβαλλοντικές Άδειες, Άδειες Εγκατάστασης και
Λειτουργίας, Τεχνικοί Ασφαλείας), Ενεργειακοί
Επιθεωρητές, Θέσεις του Κλάδου των ΧΜ για την
άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού κ. α .

Σύλλογος χημικών μηχανικών
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο
του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής
Θεσσαλίας του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών
Μηχανικών που αναδείχτηκε κατά τις πρόσφατες
εκλογές, ως εξής : Πρόεδρος- Ευτυχία Πανάγου,
αντιπρόεδρος - Θεόφιλος Παπαγεωργίου, γραμματέας
- Αδάμος Παπαδημητρίου, ταμίας -Κώστας
Παπαμαργαρίτης, υπεύθυνη Τύπου- Άννα Γαρταγάνη
Aκόμη το ΔΣ όρισε, με ομόφωνη απόφαση, τα
μέλη του Αδάμο Παπαδημητρίου και Άννα Γαρταγάνη
ως συνδέσμους με τους συναδέλφους των νομών

Καρδίτσας και Τρικάλων αντίστοιχα.
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να επικοινωνήσουν
με το Σύλλογο για να ενημερώνονται σχετικά με
τις δράσεις του, παρακαλούνται να αποστείλουν τα
στοιχεία επικοινωνίας τους στην διεύθυνση psxm_
tkdt@yahoo.gr.
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ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

Έ

Παρέμβαση ΤΕΕ στους ΟΤΑ

γγραφο προς τους Νομάρχες
Λάρισας,Τρικάλων και Καρδίτσας,
τους Δημάρχους Λάρισας, Τρικάλων,
Καρδίτσας και τους Δημάρχους Δήμων
πρωτευουσών των Επαρχιών των Νομών
απέστειλε το ΤΕΕ- Τμήμα Κ&Δ Θεσσαλίας,
επισημαίνοντας την κορύφωση των προβλημάτων
που έχουν προκληθεί στον εργοληπτικό κόσμο
εξαιτίας εκκρεμοτήτων σε έργα με φορείς
υλοποίησης τους ΟΤΑ και αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλία για την επίλυσή τους.
Το έγγραφο, που υπογράφει ο πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής Κων/νος Διαμάντος, αναφέρει:
Αγαπητοί κκ Νομάρχες και Δήμαρχοι,
Εν όψει των μεταβολών που θα επέλθουν στο χώρο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την εφαρμογή της
Διοικητικής Μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη» και,
λαμβάνοντας υπόψη πολλές οχλήσεις και παράπονα
μελών μας που έχουν μελετήσει και εκτελέσει έργα για
λογαριασμό των ΟΤΑ, υπάρχει –δεν σας το κρύβουμεδιάχυτη ανησυχία και ανασφάλεια στον Τεχνικό κόσμο
για το καθεστώς προσαρμογής που θα ακολουθήσει στους
νέους «Καλλικρατικούς» Δήμους, λόγω της μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων και της παρούσας δύσκολης οικονομικής
συγκυρίας που επικρατεί στη χώρα.

κατασκευών, με σοβαρές επιπτώσεις στην βιωσιμότητα
των μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων της
Περιφέρειας, πόσο σημαντικό είναι η υλοποίηση και
μάλιστα με διαφανείς διαδικασίες υγιούς ανταγωνισμού του
τεχνικού προγράμματος των ΟΤΑ.
Έτσι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ως Τεχνικού
Συμβούλου της πολιτείας, μετά από συζήτηση και
ομόφωνη απόφαση της ΔΕ, σας παρακαλούμε ιδιαίτερα,
να μας ενημερώσετε άμεσα για την πορεία εκτέλεσης του
Τεχνικού Προγράμματος 2010 στον φορέα σας ή και στους
εποπτευόμενους οργανισμούς και επιχειρήσεις σας, και πιο
συγκεκριμένα ζητούμε:
• Ποια έργα και μελέτες αρχικά εντάχθηκαν στο
Τεχνικό Πρόγραμμα του 2010 με τους προϋπολογισμούς
τους και την πηγή χρηματοδότησής τους.
•
Ποια έργα και μελέτες απεντάχθηκαν στην πορεία
από αυτό και για ποιο λόγο.
•
Ποια έργα έχουν δημοπρατηθεί και
συμβασιοποιηθεί.
•
Ποια και πόσα έχουν εκτελεστεί και αν έχουν
αποπληρωθεί.
•
Ποια από αυτά έχουν τυχόν ακυρωθεί κατά τη
δημοπράτηση, για 1 ή και 2 φορές και για ποιους λόγους.
•
Ποια και πόσα είναι υπό πιστοποίηση και αν
υπάρχουν υπερβασυμβατικές εκτελεσμένες εργασίες
•
Ποιο είναι το συνολικό ύψος των οφειλών αυτή τη
στιγμή, για εκτελεσμένες μελέτες και έργα.

Η ανησυχία και η δυσαρέσκεια των συναδέλφων
αναφέρεται επίσης, και σε πλήθος περιπτώσεων έργων
που είτε απεντάχθηκαν από το Τεχνικό Πρόγραμμά σας,
είτε προκηρύχθηκαν και ακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί (σε
περιπτώσεις και για 2η φορά που σημαίνει στη συνέχεια
«ανάθεση» (;)) με ποσοστά που είναι πάνω από το «εύλογο
όριο» του 12% που ο νόμος ορίζει.
Ενδιαφέρον
βέβαια έχει και το εύρος χρήσης από σας των απευθείας
αναθέσεων που ο νόμος και ο κώδικας σας δίνει την
ευχέρεια, σε ειδικές αυτοτελείς επείγουσες περιπτώσεις και
κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έχει παρατηρηθεί
σε αρκετές περιπτώσεις ο «κατακερματισμός» του
αντικειμένου χωρίς σοβαρή επιστημονική τεκμηρίωση
και αιτιολογία, με σκοπό να υπάρχει η δυνατότητα της
απευθείας ανάθεσης.

Τα στοιχεία αυτά ή οτιδήποτε άλλο κατά τη κρίση
σας είναι χρήσιμο και κρίσιμο, να μας γίνουν γνωστά,
προκειμένου το ΤΕΕ να διαμορφώσει ολοκληρωμένη
άποψη ώστε, σε συνεργασία και με τις Εργοληπτικές
οργανώσεις της Θεσσαλίας να συμβάλλει με τον τρόπο του
στην προώθηση των στόχων του Τεχνικού προγράμματός
σας.

Η καθυστέρηση δε, πληρωμής πιστοποιημένων
εργασιών ή, ακόμη και περαιωμένων έργων που ήδη
δόθηκαν σε χρήση, δημιουργεί ασφυκτική οικονομική
πίεση στα μέλη μας που ασχολούνται με την παραγωγή
των δημοσίων έργων, προσδοκώντας ένα εύλογο κέρδος
που με την καθυστέρηση «εξανεμίζεται» μέσα από τον
αναγκαστικό δανεισμό τους για να ανταποκριθούν στις
τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Η παραπάνω ενημέρωση παρακαλούμε να
προσδιορισθεί μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες και να μας
ειδοποιήσετε για την ενημερωτικού χαρακτήρα συνάντησή
της ΔΕ και των ΝΕ με τους αρμόδιους πολιτικούς και
υπηρεσιακούς παράγοντες του φορέα σας.

Αντιλαμβάνεσθε ότι, σε μία περίοδο που η
γενική οικονομική κρίση έχει πλήξει κύρια τον χώρο των

Για το ΤΕΕ ο διττός θεσμοθετημένος ρόλος μας
που στοχεύει στην Ανάπτυξη της περιοχής μας μέσα από τις
υποδομές που προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε επόμενες
παραγωγικές και επιχειρηματικές δράσεις αλλά, και στην
επαγγελματική προστασία των μελών μας υπαγορεύει την
άμεση ενεργοποίησή μας.

Παρακαλούνται οι κκ. Νομάρχες και Δήμαρχοι των
Τρικάλων και Καρδίτσας την ενημέρωση αυτή μπορούν να
την παρέχουν και στις Νομαρχιακές Επιτροπές του ΤΕΕ
Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας στους Νομούς.
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Σεμινάριο Real Estate για μηχανικούς

Η

προάσπιση των
επαγγελματικών
και εργασιακών
δικαιωμάτων του κλάδου και
η καθιέρωση του ρόλου του
Χημικού Μηχανικού σε νέα,
αναπτυσσόμενα επαγγελματικά
πεδία δράσης που αφορούν
ιδιαίτερα την αναπτυξιακή
πορεία της περιοχής, ήταν ο
στόχος ενημερωτικής ημερίδας
που συνδιοργάνωσαν στη
Λάρισα οι σύλλογοι Χημικών
Μηχανικών Κεντρικής & Δυτικής
Θεσσαλίας και της Μαγνησίας.
Στην εναρκτήρια ομιλία της η πρόεδρος του τοπικού
συλλόγου Έφη Πανάγου τόνισε: «Όπως όλοι μας
γνωρίζουμε, ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού είναι
πολύπλευρος: δραστηριοποιείται με μελέτη ή εφαρμογή
σε πολλούς τομείς όπως: παραγωγή, έρευνα & ανάπτυξη,
τεχνολογίες περιβάλλοντος, υγιεινή & ασφάλεια, έλεγχο
ποιότητας και πιστοποίησης υλικών, έλεγχο ενεργειακής
απόδοσης δομικών υλικών και κτιρίων, συστήματα
διαχείρισης.

Δυστυχώς λόγω των κοινών πεδίων δράσης
του Χημικού Μηχανικού με τις άλλες ειδικότητες
Μηχανικών παρατηρείται πολλές φορές έντονη
αντιπαράθεση σχετικά με τα επαγγελματικά
δικαιώματα. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα του
αποκλεισμού του κλάδου από τεχνικές μελέτες και
έργα που τον αφορούν άμεσα. Η πλήρης ενημέρωση
στο συγκεκριμένο θέμα είναι καθοριστική για την
προετοιμασία και την διεκδίκηση του μεριδίου των
έργων που αναλογεί στον κλάδο».
Εισηγητές της ημερίδας ήταν ο Κων. Κρεμαλής μέλος
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, εκπρόσωπος στο Δ.Σ. της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χημικών Μηχανικών και
ο Ν. Κάρναβος πρόεδρος του συλλόγου Χ-Μ Κεντρ. &
Δυτ. Μακεδονίας ενώ παρών στην εκδήλωση ήταν και ο
πρόεδρος του ΠΣΧΜ Κώστας Βαφειάδης.

Στην εκδήλωση συζητήθηκαν θέματα όπως: Σπουδές
- Επάγγελμα XM, στοιχεία έρευνας για την απασχόληση
των ΧΜ στην Ελλάδα, επαγγελματικά δικαιώματα ΧΜ
στην Ελλάδα (Υπαλληλική σχέση-Δημόσιος Τομέας
&Ιδιωτικός Τομέας, Ελεύθερο επάγγελμα, Εκπαίδευση
- Έρευνα), αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων. (ΠΔ 274/97,
Περιβαλλοντικές Άδειες, Άδειες Εγκατάστασης και
Λειτουργίας, Τεχνικοί Ασφαλείας), Ενεργειακοί
Επιθεωρητές, Θέσεις του Κλάδου των ΧΜ για την
άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού κ. α .
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