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Το σημείωμα του Προέδρου

Σ

ε μία πραγματικά κρίσιμη
χρονική περίοδο για την
Ελλάδα αποκαλύπτεται σε

όλο της το μεγαλείο η «ανυποληψία»
και η «δυσκαμψία» του «σύγχρονου»
Ελληνικού κράτους. Θα έλεγα καλύτερα,
του ξεπερασμένου πολιτικού συστήματος
όπως αυτό σήμερα, με την ανοχή και τη
συνενοχή μας, ενίοτε, λειτουργεί.
Και ιδιαίτερα, απέναντι στους μηχανικούς,
στους ανθρώπους που η Ελλάδα χρωστάει την
αναπτυξιακή της πορεία και παρουσία, η Πολιτεία

Συντελεστών Ιδιωτικών
Έργων» και μέσα από
έναν εκσυγχρονισμένο
«Κώδικα Αμοιβών».
Παραγνωρίζει την βιωσιμότητα του
μοναδικού ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα,
του ΤΣΜΕΔΕ και «επιτάσσει» , μέσα από την
ενοποίηση, τα περιουσιακά του στοιχεία που
είναι περιουσία των ίδιων των μηχανικών αντί, να
προωθήσει την βελτίωση της λειτουργίας και των
παροχών του ΤΣΜΕΔΕ προς τους μηχανικούς.
Οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια, ένα πλήθος

συμπεριφέρεται με αγνωμοσύνη αλλά, και με

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην απόγνωση

αδικία.

και στον αφανισμό, με μία σειρά ενεργειών

Ισοπεδώνει με διαρκή νομοθετικά
«πραξικοπήματα» κόπους, θυσίες και σπουδές,
αποδίδοντας «ίσα» επαγγελματικά δικαιώματα
σε κάθε τεχνική βαθμίδα αντί, να εμπεδώσει την
αξιοκρατία μέσα από την θεσμοθέτηση του «Φορέα
Πιστοποίησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και
Αρμοδιοτήτων».
Ισοπεδώνει κάθε έννοια αξιοκρατίας στη
Δημόσια Διοίκηση δίνοντας «ίσα» δικαιώματα
εξέλιξης στην δημοσιοϋπαλληλική πυραμίδα
αλλά, και «ενιαίο φτωχολόγιο» στις αμοιβές
των μηχανικών, «αναγνωρίζοντας» το έργο τους
ανάλογο με εκείνο ενός …κλητήρα.
«Επιβάλλει» τον «νόμο της ζούγκλας»

που έχουν να κάνουν με την «μη αποπληρωμή
περαιωμένων έργων εδώ και καιρό ύψους πάνω
από 2,5 δις ευρώ», με την «μείωση του ΠΔΕ» το
οποίο ουσιαστικά καλύπτει παλιά έργα, καθώς
και με την «τραγική πορεία του ΕΣΠΑ». Το Ν/Σ
δε που προωθεί το ΥΠΟΜΕΔΙ βάζει ουσιαστικά
«ταφόπλακα» στις εργοληπτικές επιχειρήσεις της
Περιφέρειας.
Επιτέλους, απαιτούμε από την Ελληνική
Πολιτεία την αναγνώριση του ρόλου μας, καθώς
και, την επικράτηση της «κοινής λογικής» και
του «αυτονόητου». Δεν αποδεχόμαστε πλέον,
περαιτέρω υποβάθμιση της Επιστημονικής,
Επαγγελματικής και Κοινωνικής μας θέσης.

σε μία αγορά χωρίς πλαίσιο κανόνων αντί, να
συμβάλει στην επίτευξη ενός υγιούς ανταγωνισμού
μέσα από την θεσμοθέτηση του «Μητρώου

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

ΚωνσταNτίνος Διαμάντος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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Η ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ Κ&Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

«Αθλητισμός και Μηχανικοί»
*Βραβεύτηκαν μηχανικοί με διακριτή αθλητική δραστηριότητα
*Κοπή της πίτας με προτάσεις του ΤΕΕ για την «Τεχνική πυραμίδα» και την Ανάπτυξη
του Τμήματος που πέραν της επαγγελματικής
δραστηριότητας έχουν να παρουσιάσουν και
διακριτή αθλητική παρουσία.

Α

θλητισμός και Μηχανικοί» ήταν το
ειδικό θέμα της φετινής Ετήσιας
Πανηγυρικής Εκδήλωσης του Τμήματος
Κ&Δ Θεσσαλίας του ΤΕΕ για το Νέο Χρόνο, που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Δημοτικής
Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα.

Συγκεκριμένα τιμήθηκαν ο Ηλίας Καφφές,
αγρονόμος-τοπογράφος και πολιτικός μηχανικός,
πρόεδρος της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διαιτητών
Καλαθοσφαίρισης, ο Γιάννης Λάτσιος μηχανολόγος
μηχανικός, διαιτητής Ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής,
ο Γιάννης Δράμπας, πολιτικός μηχανικός,
πρωταθλητής Κολύμβησης και ο Αχιλλέας Τσιάνος,
πολιτικός μηχανικός, πρωταθλητής Τεχνικής
Κολύμβησης ενώ ειδικός προσκεκλημένος που
τιμήθηκε επίσης ήταν ο αρχηγός της πρωταθλήτριας
Εθνικής ομάδας Πόλο Γιώργος Μαυρωτάς, χημικός
μηχανικός- επ. καθηγητής ΕΜΠ.

«Οι Μεσογειακοί Αγώνες, πρέπει να αφήσουν
το αποτύπωμα τους στο μέλλον της πόλης και της
ευρύτερης περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι βασικά έργα
υποδομής, αθλητικά αλλά και παράλληλα συνοδά
έργα, που είναι απαραίτητα πρέπει να γίνουν ή να
ολοκληρωθούν», τόνισε ο πρόεδρος Ντίνος Διαμάντος
μιλώντας στην εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της
οποίας υπήρξε τιμητική αναφορά σε μηχανικούς μέλη
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Μηχανικούς μέλη του Τμήματος
Τα επώνυμα άρθρα που
φιλοξενούνται στο Ε.Δ. εκφράζουν
τις απόψεις των συντακτών τους

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
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Ν. Ε. Τρικάλων
Πρόεδρος Γιώργος Μητσιούλης, αντιπρόεδρος
Κωστοπούλου Δήμητρα, γραμματέας Νίκος Λιάκος,
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Ν. Ε. Καρδίτσας
Πρόεδρος Βασίλης Τσιώνας, αντιπρόεδρος Ουρανία
Φατόλα, γραμματέας Μαρία Κατσιφού, μέλη Κώστας
Πρίτσας, Κώστας Υπερήφανος

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συγκίνηση
Μετά την κοπή της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης
πίτας και με την έναρξη της ομιλίας του, ο Ντ. Διαμάντος
απένειμε τιμητικά αναμνηστικά στον προϊστάμενο
των υπηρεσιών του ΤΕΕ Δημήτρη Δαλαμάγκα και
το νομικό συνεργάτη του ΤΕΕ Νίκο Μπαρμπούτη, οι
οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν προσφάτως αφού πρόσφεραν
πολύτιμες υπηρεσίες επί σειρά δεκαετιών, ενώ καλωσόρισε
τους νέους μηχανικούς: «ένα καλωσόρισμα με την
υπόσχεση ότι θα είμαστε αρωγοί στην δύσκολη προσπάθεια
έναρξης της επαγγελματικής τους παρουσίας. Το ΤΕΕ τους
θέλει και για το παραγωγικό του έργο αλλά, και για την
ενδυνάμωση της φωνής διεκδίκησης για τα πλείστα θέματα
που αντιμετωπίζει».
Δηλώνοντας ότι μετά
από 38 χρόνια συνεργασίας
«είμαι ένας από σας καθώς
νοιώθω και λειτουργώ
περισσότερο σαν μηχανικός
παρά ως δικηγόρος», ο Ν.
Μπαρμπούτης ευχαρίστησε
για την τιμή που του έγινε
ενώ σε κλίμα συγκίνησης
και αποσπώντας το έντονο
και επίμονο χειροκρότημα
των εκατοντάδων
παρευρισκομένων μηχανικών, με τον πρόεδρο να ομολογεί
ότι έμεινε ώρα να το σκέφτεται όταν πήρε για υπογραφή
την αίτηση συνταξιοδότησης, ο
Τάκης Δαλαμάγκας, ο οποίος
συνέδεσε τη ζωή του ολόκληρη
με τη λειτουργία του Τμήματος,
ανέφερε μεταξύ άλλων: «η
απόφαση που πήρατε να με
τιμήσετε απόψε με αφορμή τη
συνταξιοδότησή μου, ενώπιον
τόσων πολλών και αγαπητών
συναδέλφων και εκλεκτών
προσκεκλημένων για την επί
τριανταπέντε χρόνια προσφορά
μου στη λειτουργία του Τμήματος, οφείλω να ομολογήσω
ότι αποτελεί για μένα ιδιαίτερα μεγάλη τιμή, ίσως και τη
σημαντικότερη που έχω εισπράξει μέχρι τώρα στη ζωή μου
και θα μου μείνει αξέχαστη.
Την προσφορά αυτή, που ανέφερε ο πρόεδρος και
για την οποία με τιμάτε απόψε εδώ την θεωρούσα όλα
αυτά τα χρόνια ως απλά το καθήκον μου. Και όσες φορές
χρειάστηκε να προσφέρω τις υπηρεσίες μου πέρα από
κανονικά ωράρια, απογεύματα, βράδια, πολλές φορές
ίσως και Σαββατοκύριακα, το έκανα πάντα πρόθυμα,
αποκλειστικά και μόνο από αγάπη για το ΤΕΕ, το οποίο
θεωρούσα και θα θεωρώ σαν δεύτερο σπίτι μου.
Δε σας κρύβω ότι κάθε φορά με αφορμή διάφορα
γεγονότα που έρχονταν στη δημοσιότητα και ακούγονταν
οι θέσεις του ΤΕΕ ένιωθα τόσο υπερήφανος όσο και
τυχερός που η μοίρα μου επιφύλαξε να υπηρετώ ένα τόσο
καταξιωμένο φορέα στη συνείδηση της κοινής γνώμης.
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Και πάλι, αγαπητέ πρόεδρε και μέλη της ΔΕ θέλω να
σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο
έργο που έχετε μπροστά σας, να δώσετε λύσεις στα
πολλαπλά και σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
κλάδος τον τελευταίο καιρό και είμαι σίγουρος ότι θα τα
καταφέρετε.
Και τελειώνοντας θα ήταν μεγάλη παράλειψή μου αν
αυτή τη στιγμή και από αυτό το βήμα δεν ευχαριστήσω τα
παιδιά του γραφείου για την πολύ καλή συνεργασία που
είχα όλα αυτά τα χρόνια μαζί τους και να τους ευχηθώ ότι
καλύτερο και καλή συνέχεια».

«Τεχνική πυραμίδα»
Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του Τμήματος
ανέφερε: «Το 2011 δεν είναι απλά μία δύσκολη χρονιά
με τα όσα κληρονόμησε. Είναι μία καθοριστική χρονιά
για το μέλλον της χώρας. Και το μέλλον της χώρας
συμπυκνώνεται σε μία λέξη: «Ανάπτυξη». Με οικονομικό
και κοινωνικό περιεχόμενο. Και βέβαια, πρωτεύοντα
ρόλο στην Ανάπτυξη, ιστορικά καταγεγραμμένο και
καταξιωμένο, έχει ο τεχνικός κόσμος. Όλος ο τεχνικός
κόσμος που συνθέτει την «τεχνική πυραμίδα», με κορυφαίο
τον ρόλο των διπλωματούχων μηχανικών.
Μία «τεχνική πυραμίδα» όμως, που στα μέλη της
οφείλει σεβασμό και αναγνώριση η Πολιτεία. Όχι
εμπαιγμό, όχι ισοπέδωση των εκπαιδευτικών αξιών και των
επαγγελματικών αρμοδιοτήτων, αλλά, τον αναλογούντα
ρόλο στην παραγωγική διαδικασία. Και εδώ, πρέπει
επιτέλους, να θεσμοθετηθεί ο «Φορέας Πιστοποίησης
Τεχνικών Ειδικοτήτων και Επαγγελμάτων», με το ΤΕΕ
να έχει την κύρια ευθύνη απόδοσης και καθορισμού των
επαγγελματικών αρμοδιοτήτων.
Μία «τεχνική πυραμίδα» που θα αποδίδει στο δημόσιο
συμφέρον και στον πολίτη ξεχωριστά, τεχνικά έργα με
ταχύτητα, οικονομία, ποιότητα και ασφάλεια. Αυτό όμως
σημαίνει ότι πρέπει επιτέλους, να θεσμοθετηθεί το Μητρώο
Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων, το Μη.Σ.Ι.Ε.. Πρέπει
επιτέλους, να εκσυγχρονίσουμε τη νομοθεσία και να
καταργήσουμε κάθε γραφειοκρατική και αντιπαραγωγική
διαδικασία που φρενάρει την ανάπτυξη.
Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι, στην Ελλάδα σήμερα, ο
χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση ενός δημόσιου
έργου οδοποιίας, από την σύλληψη του ως ιδέα μέχρι και
την έναρξη της κατασκευής του, με όλες τις διαδικασίες
μελετών, εγκρίσεων, δημοπράτησης και εγκατάστασης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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του εργολάβου, απαιτούνται 6-9 χρόνια. Αντίστοιχα,
για την περίπτωση εκπόνησης μίας πολεοδομικής
μελέτης απαιτούνται κατ’ ελάχιστο, 10 χρόνια , με την
προϋπόθεση ότι, πριν 4 ή 5 χρόνια έχει εκπονηθεί και
εγκριθεί το ΓΠΣ. Ενώ, η ωρίμανση ενός περιβαλλοντικού
έργου, διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων,
απαιτεί συνολικό χρόνο 5 με 7 χρόνια. Και βέβαια,
στα παραπάνω, εμπλέκεται ένας αντιπαραγωγικός και
υπερτροφικός δημόσιος τομέας, με το τεχνικό δυναμικό
σε μία διαρκή απαξίωση και τραγικά αργή ανανέωση,
και κυρίως, εμπλέκεται ένα πολιτικό σύστημα που
υπερβαίνει τον ρόλο του ως πολιτικό όργανο σχεδιασμού
και γίνεται «τεχνικός μάνατζερ».
Πώς λοιπόν να αναπτυχθεί η Επιχειρηματικότητα και
κατά συνέπεια, να αυξηθεί η απασχόληση που αποτελούν
την προστιθέμενη αξία από όλο το τεχνικό έργο που
πρέπει να αναπτυχθεί στη χώρα μας;» 		
Ειδική αναφορά έκανε ακολούθως ο Ντ. Διαμάντος
στην «ενεργειακή επανάσταση» που συντελείται στη
χώρα με την καθιέρωση του ενεργειακού πιστοποιητικού
στα κτίρια και τα οφέλη που προκύπτουν για το Δημόσιο
συμφέρον και για τον πολίτη, ενώ δεν παρέλειψε να
τονίσει «την μεγάλη σημασία της πρωτοβουλίας του
αιρετού Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Αγοραστού, για
την διαβούλευση και την συντονισμένη προσπάθεια με
όλους τους φορείς, για την κατάθεση πρότασης για τον
Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας, τεράστιας σημασίας
«εργαλείο» για το παρόν και το μέλλον της περιοχής
μας».
Μεσογειακοί
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης που ήταν
αφιερωμένη στον Αθλητισμό, ο πρόεδρος του
Τμήματος αναφέρθηκε στους «παραπαίοντες», όπως
τους χαρακτήρισε (και όπως αργότερα αποδείχθηκε)
Μεσογειακούς Αγώνες του 2013 σημειώνοντας: «η
επικαιρότητα για την υπόθεση αυτή στεναχωρεί όλους
όσους πιστέψαμε ότι είναι μία σημαντική, μοναδική
μέχρι τώρα ευκαιρία για την περιοχή μας.
Στο «και πέντε» κάποιοι που κύρια ευθύνονται
μαζί με την κεντρική εξουσία, οφείλουν επιτέλους, να
σεβαστούν την τοπική κοινωνία και τους φορείς και να
«συνομιλήσουν» έγκαιρα,
και όχι προ τετελεσμένων
δεδομένων. Οι όποιες
εναλλακτικές προτάσεις
αφορούν όλους, διότι,
κανένα αθλητικό γεγονός,
πόσο δε μάλλον η πόλη και
η περιουσία της, δεν είναι
ιδιοκτησία κανενός θεσμικού
προσώπου ή μίας πιθανής
ευκαιριακής πλειοψηφίας.
Οι Μεσογειακοί Αγώνες,
πρέπει να αφήσουν το
αποτύπωμα τους στο μέλλον

της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Αυτό σημαίνει
ότι, βασικά έργα υποδομής, αθλητικά αλλά, και
παράλληλα συνοδά έργα, που είναι απαραίτητα πρέπει
να γίνουν ή να ολοκληρωθούν. Θα αναφέρω, μιας και
ο υγρός στίβος έχει σήμερα εδώ την τιμητική του, ότι,
είναι ντροπή η Λάρισα, των 200.000 κατοίκων, να έχει
μονάχα ένα κλειστό Κολυμβητήριο τριακονταετίας, με
απαράδεκτη κατάσταση αποδυτηρίων, αναξιοποίητο
ενεργειακά. Και ένα άλλο ημιτελές.
Σε ότι αφορά τα Μεσογειακά Χωριά, είναι ευκαιρία,
για λόγους οικονομίας και ανταποδοτικότητας, να
επιδοτηθούν τα έργα των φοιτητικών εστιών του ΤΕΙ, της
ανακαίνισης των ξενοδοχείων ή και νέων μονάδων, ενώ,
λυόμενες εγκαταστάσεις μπορούν να συμπληρώσουν τις
ανάγκες φιλοξενίας.
Το τεράστιο χρέος του Δήμου Λάρισας, και ιδιαίτερα
σε εργοληπτικές επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν έργα
ακόμα και εδώ και 2 χρόνια, επιβάλλει μία συνετή
και αξιοπρεπή στάση και όχι μία βερμπαλιστική
μανατζερίστικη και μάλιστα, κρυφών χειρισμών,
τακτική».
Και κατέληξε: «Στο πλαίσιο των οικονομικών
δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα ο Μεσογειακός
Ευρωπαϊκός Νότος, και όχι μόνο η Ελλάδα, και στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων που ορίζει το πλαίσιο της
ΔΕΜΑ, οι λύσεις είναι :
Πρώτον: Διοργάνωση των αγώνων με εναλλακτικές
λύσεις αυστηρά προσαρμοσμένες σε οικονομία κλίμακας
προσωρινών κατά κύριο λόγο έργων. Οι Ο. Α. του Λος
Άντζελες και της Βαρκελώνης είναι χαρακτηριστικά
παραδείγματα, σε αντίθεση με τους «ακριβούς και
σπάταλους» της Αθήνας.
Δεύτερον: Μετάθεση των Αγώνων ώστε, η Ελλάδα να
τους εντάξει στην οικονομική τακτική του «Μνημονίου»
που οι πολίτες της το βιώνουν στο «πετσί τους»
Τρίτον: Απαλλαγή από τους αγώνες.
Νομίζω ότι, η αποφυγή της 3ης λύσης έρχεται
μόνο μέσα από συνδυασμό των δύο άλλων που
προαναφέρθηκαν».
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Βραβεύσεις
Ακολούθησε η απονομή τιμητικών διακρίσεων στους:
-Αχιλλέα Τσιάνο
(από τον πρόεδρο
του ΤΕΕ Μαγνησίας
Σωκράτη Αναγνώστου):
Ασχολήθηκε με την
τεχνική κολύμβηση όπου
πέτυχε πανελλήνιες
διακρίσεις και το 1999 στο
παγκόσμιο πρωτάθλημα
τεχνικής κολύμβησης νέων στο Στρασβούργο της
Γαλλίας κατέλαβε την 4η και 6η θέση σε ατομικό και
ομαδικό αγώνισμα.
-Γιάννη
Δράμπα (από
τον Γιάννη
Βαρνά πρόεδρο
Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ Κ&Δ
Θεσσαλίας):
Έγραψε ιστορία
στη λαρισινή
κολύμβηση καθώς ήταν ο πρώτος πρωταθλητής Ελλάδας
και στη συνέχεια Βαλκανιονίκης. Αγώνισμά του τα 100
μέτρα πρόσθιο όπου ήταν πέντε φορές πρωταθλητής
Ελλάδας και τα 200 μέτρα στο ίδιο στυλ όπου κατέκτησε
τον τίτλο τέσσερις φορές. Επίσης συμμετείχε σε
Μεσογειακούς Αγώνες αλλά και σε Πανευρωπαϊκούς.
-Ηλία Καφφέ
(από τον επίτιμο
πρόεδρο της ΟΔΚΕ
Κώστα Δήμου): Ο
μοναδικός Λαρισαίος
που είναι πρόεδρος σε
αθλητική ομοσπονδία
και συγκεκριμένα στην
Ομοσπονδία Διαιτητών
Καλαθόσφαιρας Ελλάδας, της οποίας ηγείται κατά την
τελευταία πενταετία. Παράλληλα είναι και μέλος της
διοίκησης της ομοσπονδίας
των βετεράνων αθλητών
στίβου, ο πρόεδρος της
οποίας Σ. Συμεωνίδης
μίλησε επίσης στην
εκδήλωση απονέμοντας στο
ΤΕΕ αναμνηστική πλακέτα
Πεντάθλου.
-Γιάννη Λάτσιο (απουσίαζε
για λόγους υγείας και το
βραβείο παρελήφθη από
στενό του φίλο): Ο τελευταίος
Λαρισαίος διαιτητής στη
Σούπερ Λίγκα και μάλιστα επί
δωδεκαετία. Στα αξιοσημείωτα
ότι έπαιξε στη μεγάλη
κατηγορία σε ηλικία μόλις 25
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ετών ενώ υπήρξε και πρόεδρος του τμήματος μπάσκετ
της ΑΕΛ.
- Ο Γιώργος
Μαυρωτάς, που με την
παρουσία του έδωσε
ξεχωριστό χρώμα στην
εκδήλωση. Χημικός
μηχανικός, επίκουρος
καθηγητής ΕΜΠ και
μοναδικός Έλληνας
αθλητής που έχει
συμμετάσχει στη Μικτή Κόσμου, σε πέντε Ολυμπιακούς
Αγώνες, σε τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα, σε οκτώ
πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και σε πέντε παγκόσμια
κύπελλα. Για το «θρύλο» του ελληνικού πόλο μίλησε
ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης
Κουρέτας πρόεδρος του ΝΟΛ και ο περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός που του απένειμε και την
τιμητική διάκριση του ΤΕΕ.

* Την εκδήλωση, την οποία παρουσίασε ο
δημοσιογράφος Σωτήρης Κέλλας, τίμησαν επίσης με την
παρουσία τους ο μητροπολίτης Λάρισας κ. Ιγνάντιος, ο
οποίος και ευλόγησε την πίτα, ο αναπληρωτής δήμαρχος
Σπ. Μπαρμπούτης, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Αθ.
Μπέης, οι πρόεδροι αθλητικών φορέων και συγκεκριμένα
της ΕΠΣΛ Στ. Γρηγορίου, της ΕΣΚΑΘ Δημ. Ντούγκος,
του ΕΑΚΛ Γ. Δανιήλ, ο διεθνής διαιτητής μπάσκετ Ν.
Πιτσίλκας, άλλοι εκπρόσωποι τοπικών φορέων, ο γενικός
διευθυντής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κ. Μέγας και οι
επίσης πρώην πρόεδροι του Τμήματος Λ. Μόσιαλος, Μ.
Λαγαρίας, Δ. Λιβέρης
και Π. Ηλιάδης καθώς
και πολλοί μηχανικοί
που κατέκλυσαν
την αίθουσα της
Πινακοθήκης.
* Μετά την εκδήλωση
η Δ. Ε. του ΤΕΕ
παρέθεσε δείπνο για
τα τιμώμενα πρόσωπα
στο ρεστοράν του
γηπέδου ‘‘ΑΕΛ FC
Arena’’.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ν. Ε.

Η πίτα των Τρικαλινών μηχανικών
*Γ. Μητσιούλης: Αγωνιζόμαστε αχρωμάτιστα δημιουργώντας προοπτική για την ανάπτυξη, την
ευημερία των πολιτών και την εργασιακή προοπτική των συναδέλφων

M

ε την παρουσία πολλών
μηχανικών κόπηκε η πίτα της
Ν.Ε του ΤΕΕ Τρικάλων, σε λιτή
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε μετά
από αρκετά χρόνια και πάλι στα γραφεία
του ΤΕΕ, αφού αποφασίστηκε ένα μεγάλο
μέρος του κόστους να δοθεί στα ορφανά
της οικογένειας του Κ. Καλύβα.Τόσο ο
πρόεδρος της Ν. Ε. Γ. Μητσιούλης, όσο
και ο πρόεδρος της Δ. Ε. του Τμήματος
Ντ. Διαμάντος, στους χαιρετισμούς τους
αναφέρθηκαν στα προβλήματα και τα
ανοιχτά ζητήματα του κλάδου (νομοσχέδιο
για την απελευθέρωση επαγγέλματος,
κώδικας ελάχιστων αμοιβών, ασφαλιστικό
κ.α) αλλά και σε ότι αφορά στα δημόσια
έργα και κυρίως στην αναγκαιότητα
ολοκλήρωσης των οδικών αξόνων και
κατασκευής του
Ε-65.
Αναλυτικότερα, ο
Γιώργος Μητσιούλης
ανέφερε στην ομιλία του:
«Η ευχή που κάνουμε
κάθε χρόνο, για καλή
χρονιά, είναι πολύ πιο
σημαντική την φέτος
όπου το ένα πρόβλημα
διαδέχεται ο άλλο.

Και όπως όλα δείχνουν η δύσκολη οικονομική
συγκυρία θα συνεχιστεί, αφού η πολιτική που ασκεί
η κυβέρνηση ακολουθεί πιστά τα όσα προστάζει
το μνημόνιο, δημιουργώντας σε όλους τους τομείς
αρνητικά αποτελέσματα. Αποτελέσματα που έχουν
διαφανεί με το κλείσιμο κατασκευαστικών εταιριών
στην περιοχή μας και όχι μόνο συρρίκνωση των
μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων μεταλλάσσοντας
την δομή της κοινωνίας, ενισχύοντας τους μεγάλους
και αφανίζοντας τους μικρούς. Μέσα από αυτή την
οικονομική κοινωνική και πολιτιστική κρίση δεν
διαφαίνεται ελπίδα ανάπτυξης για το 2011.
Πάνω από όλα προέχει η πολιτική βούληση
και το πολιτικό θάρρος της εκάστοτε κυβέρνησης
υιοθετώντας πολιτικές ανάκαμψης και ευημερίας.
Παρόλο που το ΤΕΕ κατέθεσε μια σειρά προτάσεων
για σοβαρά θέματα που αφορούν τον κλάδο, όπως
το φορολογικό, το ασφαλιστικό, θεσμικό πλαίσιο για
ανάθεση μελετών και έργων και την «απελευθέρωση
του επαγγέλματος» που προωθεί η κυβέρνηση
δεν εισακούσθηκε. Πάγια θέση του ΤΕΕ είναι η
αναγκαιότητα της ύπαρξης του κώδικα ελάχιστων
αμοιβών, ως το μόνο σήμερα μέσο διασφάλισης του
πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος.
Προβάλλονται από το ΤΕΕ τέσσερις βασικές
προτάσεις που η υλοποίησή τους καθιστά δυνατή την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κατάργηση
του κώδικα ελάχιστων αμοιβών στην κατεύθυνση της
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
•
Η ύπαρξη μηχανισμού ελέγχου και αποτροπής
του αθέμιτου ανταγωνισμού
•
Η θεσμοθέτηση Φορέα Μητρώων
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Διαβάθμισης και Πιστοποίησης τεχνικών
επαγγελμάτων
•
Η θεσμοθέτηση του Μητρώου Συντελεστών
Ιδιωτικών Έργων και η λειτουργία από το ΤΕΕ
•
Η διατήρηση του συστήματος ελέγχων της
ποιότητας των δημοσίων και ιδιωτικών έργων καθώς
και του προϋπολογισμού τους, όπως επίσης και του
συστήματος πληρωμών.
Προτάσεις με τις οποίες το ΤΕΕ συμμετέχει στην
διαβούλευση για το τελικό νομοθετικό πλαίσιο και
των εκτελεστικών διαταγμάτων και προτάσεων.
Επίσης η τροποποίηση θεσμικού πλαισίου περί
δημοσίων έργων, ΚΕΝΑΚ, σχέδιο νόμου για την
διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις,
δημόσια διοίκηση και μηχανικοί αποτελούν τρέχοντα
θέματα του κλάδου.
Η διασφάλιση ασφαλούς μετάβασης των πολιτών
μέσω των οδικών αξόνων αποτελεί πάγιο αίτημα του
Τμήματος όπως και η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης
των οδικών αξόνων προς Λάρισα και Καρδίτσα,
καθώς επίσης και η απρόσκοπτη συνέχιση των
εργασιών για την υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου
Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, χωρίς τροποποίηση της
αρχικής χάραξης και αρχικού χρονοδιαγράμματος του
έργου.
Οι θεσμικές αλλαγές που προέκυψαν από το σχέδιο
«Καλλικράτης» οδήγησαν στην έλλειψη διαχείρισης
δημοσίων έργων και μελετών και στο πάγωμα της
αποπληρωμής των έργων που υλοποιήθηκαν. Θα
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε αχρωμάτιστα από
το ρόλο που μας έχει ανατεθεί δημιουργώντας
προοπτική για την ανάπτυξη και την ευημερία
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των πολιτών, καθώς και την εργασιακή προοπτική
των συναδέλφων. Ευχόμαστε αυτή τη φορά να
εισακουσθούμε ώστε να βγει από το τέλμα η ελληνική
οικονομία. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία
σας σήμερα εδώ στο φυσικό μας χώρο και εύχομαι
πραγματικά για όλους μας καλή χρονιά και χρόνια
πολλά».
*Στη συνέχεια ο
πρόεδρος της Ν. Ε.
Τρικάλων τίμησε για
την 35ετή προσφορά
του στο ΤΕΕ τον
συνταξιοδοτηθέντα
προϊστάμενο
της διοικητικής
υπηρεσίας Δημ.
Δαλαμάγκα.
Παρόντες στην
κοπή πίτας ήταν
οι βουλευτές
και μηχανικοί Χρ. Μαγκούφης και Ν. Λέγκας, ο
δήμαρχος Τρικκαίων Χρ. Λάππας, ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Βαβύλης, οι αντιδήμαρχοι
Τρικκαίων και Καλαμπάκας, Απ. Κολότσιος και
Τ. Κουφοχρήστος, η περιφερειακή σύμβουλος
Θεσσαλίας Ελένη Αργυροπούλου, οι πρόεδροι του
Επιμελητηρίου Β. Γιαγιάκος και της Ομοσπονδίας
ΕΒΕ Ευαγ. Αγγελάκης.
Τυχερός αναδείχθηκε ο Δημ. Καράτζιος ο οποίος
βρήκε το φλουρί της πίτας το οποίο αντιστοιχούσε σε
ένα βιβλίο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Ν. Ε . ΤΕΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Βασ. Τσιώνας: Έχουμε προτάσεις,
θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε

T

ην ετήσια εκδήλωση για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας, οργάνωσε με επιτυχία η
Νομαρχιακή Επιτροπή Καρδίτσας του ΤΕΕ
Κ&Δ Θεσσαλίας.
Η εκδήλωση
ξεκίνησε με ομιλία
του προέδρου της
Ν. Ε. Βασίλη
Τσιώνα, ο οποίος
αναφέρθηκε σε
ζητήματα αιχμής
του κλάδου, αλλά
και σε θέματα
που αφορούν
στην περιοχή
της Καρδίτσας,
επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Οι καθιερωμένες
ευχές σήμερα θα πρέπει να επικεντρωθούν, πέρα
από την καλή προσωπική υγεία και χρονιά και στην
ανάκαμψη της χώρας, από τον οικονομικό κατήφορο
που έχει βρεθεί.
Η σημερινή οικονομική συγκυρία της πολιτικής
του μνημονίου, δεν επιτρέπει μεγάλα λόγια, αλλά
απαιτεί δράση, μαχητικότητα, συνεργασία, προτάσεις
και δουλειά από όλους, θεσμικούς και μη.
Καθημερινά δεχόμαστε παράπονα από
συναδέλφους τόσο του ιδιωτικού όσο και του
δημοσίου τομέα, για την ανεργία, το κλείσιμο
τοπικών τεχνικών εταιριών, το θεσμικό πλαίσιο
για ανάθεση μελετών και έργων και την ελλιπή

χρηματοδότηση τους, την έλλειψη ρευστότητας, την
έλλειψη αναπτυξιακής πολιτικής, το νέο φορολογικό
καθεστώς, το ασφαλιστικό, το λεγόμενο “άνοιγμα του
επαγγέλματος του μηχανικού”, τη μείωση των μισθών
του δημοσίου και τα προβλήματα συντονισμού που
έχει επιφέρει ο Καλλικράτης.
Το ΤΕΕ έχει καταθέσει σειρά ολοκληρωμένων
προτάσεων και θέσεων, για όλα τα παραπάνω
ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, που δυστυχώς δεν
έχουν εισακουστεί από την Πολιτεία. Παρ’ όλα αυτά
δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε.
Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος για
το άνοιγμα του “κλειστού” όπως θέλουν να το
ονομάζουν, επαγγέλματος του μηχανικού, που
αποτελεί σήμερα ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα
του κλάδου. Η Πολιτεία προχωρά σε αποφάσεις που
εξυπηρετούν τους μεγάλους έναντι των μικρών και
οδηγούν σε σοβαρές κοινωνικές συνέπειες».
Για την Καρδίτσα
Σε ότι αφορά την Καρδίτσα, ο πρόεδρος της Ν.Ε.
υπογράμμισε: «σήμερα, είναι αναγκαία όσο ποτέ
άλλοτε, η συνεργασία του ΤΕΕ με τους υπόλοιπους
θεσμικούς παράγοντες και κοινωνικούς φορείς για μια
σειρά ζητημάτων.
Το σημαντικότερο ίσως είναι να βγει ο τόπος
μας από την οδική και σιδηροδρομική απομόνωση.
Το τελευταίο διάστημα μέσα από την κατάργηση
σημαντικών σιδηροδρομικών δρομολογίων, η
απομόνωση αυτή εντάθηκε. Η ασφαλής οδική
σύνδεση της Καρδίτσας με τους γειτονικούς νομούς,
αλλά και με τα μεγάλα οδικά δίκτυα της ΠΑΘΕ και
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της Εγνατίας μέσω της Ε65, είναι και θα παραμείνουν
στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων του Τμήματος.
Η απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση των
παραπάνω έργων προσβασιμότητας στην Καρδίτσα,
μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό
ανάπτυξης της περιοχής μας.
Επίσης η αντίδραση μας θα πρέπει να είναι
εντονότατη σε κάθε προσπάθεια συρρίκνωσης των
ΤΕΙ της Καρδίτσας, που αποτελούν σημαντικό
κομμάτι της τοπικής ζωής , απέναντι στην
οριστική διακοπή των έργων του Αχελώου και των
Μεσογειακών αγώνων, τα έργα των οποίων, όσα
γίνουν τελικά, θα πρέπει να μοιραστούν σε όλη τη
Θεσσαλία».
Με την αυτοδιοίκηση
Στην συνέχεια ο Β. Τσιώνας κατέθεσε ενδεικτικές
προτάσεις συνεργασίας και ανάληψης πρωτοβουλιών
από κοινού με την αυτοδιοίκηση οι οποίες, όπως
ανέφερε, μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση.
Ειδικότερα: Στο δήμο Καρδίτσας, η
αναδιοργάνωση του κέντρου της πόλης και
η δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων με
“ταυτότητα”, η λειτουργία του αεροδρομίου του
πρώην δήμου Κάμπου, ο εκσυγχρονισμός του
γηπέδου της πόλης, και
η δημιουργία πάρκου
αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού και
μυθολογίας.
Στο δήμο Λίμνης
Πλαστήρα, η πολεοδομική
οργάνωση των οικισμών
με επεκτάσεις των
σχεδίων και δημιουργία
οικιστικών κέντρων, η
καθιέρωση συναντήσεων
με τους επιχειρηματίες
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της περιοχής και η ανταλλαγή απόψεων όπως
έγινε πρόσφατα, και τέλος η ολοκλήρωση
ενός βιώσιμου μικρού χιονοδρομικού κέντρου
με την ενίσχυση των υπαρχουσών υποδομών
που ο προηγούμενος νομάρχης Καρδίτσας Φ.
Αλεξάκος προώθησε ουσιαστικά.
Στο δήμο Σοφάδων, η δημιουργία πίστας
μηχανοκίνητου αθλητισμού βασιζόμενοι
στο πρότυπο των Σερρών και η δημιουργία
θερμοκηπίων στο πρότυπο της Ισπανικής
Αλμερίας στην ανάλογη πάντα κλίμακα του
δήμου.
Στο δήμο Παλαμά, η ίδρυση του
καραγκούνικου χωριού με την στήριξη των
τοπικών προϊόντων και η δημιουργία κέντρου
αγοράς λευκών ειδών.
Στο δήμο Μουζακίου, υποδομές για
αθλητικές δραστηριότητες όπως rafting &
canoe kayak αλλά και η δημιουργία αθλητικών
προπονητηρίων πανελλήνιου βεληνεκούς.
Ο δήμος Αργιθέας, μπορεί να αποτελέσει πόλο
έλξης ορειβατικού τουρισμού με την σήμανση και
συντήρηση μονοπατιών αλλά και με την ίδρυση
ορειβατικών καταφυγίων.
Ο πρόεδρος της Ν.Ε. του ΤΕΕ αναφέρθηκε ακόμη
στην ανάγκη να στηριχθεί το τοπικό επιστημονικό
δυναμικό των μηχανικών καθώς επίσης και στο
όραμα που θα πρέπει να έχουν οι νεοεισερχόμενοι
στο χώρο, επιστήμονες.
Χαιρετισμοί
Στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο πρόεδρος
της Δ.Ε. του Τμήματος Ντίνος Διαμάντος, τόνισε
πως ο κλάδος αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων, τα
οποία όμως για να αντιμετωπιστούν θα πρέπει όλοι
μαζί οι μηχανικοί να αγωνιστούν. «Καταβάλουμε
προσπάθειες να στηρίξουμε όσο μπορούμε τους νέους
συναδέλφους, οι οποίοι βιώνουν πιο έντονα από
όλους αυτά τα προβλήματα» είπε χαρακτηριστικά.
Αναφέρθηκε επίσης και στο επίμαχο θέμα του
ψευδεπίγραφου ανοίγματος του επαγγέλματος του
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μηχανικού σημειώνοντας ότι «με τα όσα προωθεί
η κυβέρνηση το μόνο που θα καταφέρει είναι να
σωρεύσει νέα προβλήματα και νέα δεινά, σε ένα
κλάδο που ήδη βρίσκεται σε κρίση. Το μόνο νέο
που δημιουργούν οι κυβερνητικές προτάσεις, είναι
να αυξήσουν τον μη υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των
μηχανικών» .
Ο πρόεδρος της Διοικούσας στον χαιρετισμό του
απηύθυνε κάλεσμα συνεργασίας και προς τους φορείς
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
«Ελάτε να συνεργαστούμε για να αξιοποιήσουμε
τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας τα
επονομαζόμενα και πράσινα προγράμματα.
Μπορούμε να εφαρμόσουμε στα δημόσια κτίρια,
μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας, που θα αποφέρουν
κέρδη για την αυτοδιοίκηση, για τους μηχανικούς
αλλά και για την τοπική αγορά η οποία θα πουλήσει
προϊόντα. Ελάτε να εφαρμόσουμε προγράμματα
αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
και τότε θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την
κρίση», είπε ο Ντ. Διαμάντος, μιλώντας προς τους
εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης που βρισκόταν στην
αίθουσα.
Αναφορά έκανε και στην απαξίωση των μηχανικών
του δημοσίου τομέα, με την εφαρμογή του «νέου
Φτωχολόγιου», το οποίο όπως είπε, μειώνει
δραματικά τις αμοιβές τους.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυναν επίσης
η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μαρία Θεοχάρη, ο
αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος και
ο δήμαρχος Καρδίτσας Κων/νος Παπαλός.
* Παρόντες ήταν επίσης οι δήμαρχοι Σοφάδων
Χαρ. Παπαδόπουλος, Μουζακίου Γιώργος Κωτσός,
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Πλαστήρα Δημ. Τσιαντής. Οι περιφερειακοί
σύμβουλοι Φώτης Αλεξάκος, Γ. Κόκαλη, Ευάγγελος
Λέμας, Κων/νος Νούσιος, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης
Ευαγγελακόπουλος, Καραγιάννης Νικόλαος,
Αρβανιτάκου Σοφία, οι πολιτευτές της Ν.Δ. Νίκος
Παππάς και Ασημίνα Σκόνδρα ο πρόεδρος του ΕΒΕ
Καρδίτσας Κων/νος Ψημμένος και άλλοι εκπρόσωποι
φορέων.

* Μετά τους χαιρετισμούς, η Ν.Ε. τίμησε τον επί 35
χρόνια υπάλληλο του ΤΕΕ Δημήτρη Δαλαμάγκα, ο
οποίος συνταξιοδοτείται, χαρίζοντας του μεταξοτυπία
αντίγραφο έργου του γνωστού Καρδιτσιώτη
ζωγράφου Γούλα.
* Την πίτα ευλόγησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Ρεντίνης κ. Σεραφείμ και ο τυχερός που βρήκε
το φλουρί, ήταν ο μηχανολόγος μηχανικός Νίκος
Γιαννακόπουλος.
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Πρόγραμμα Δράσης για την περίοδο 2010-2013

Τ

ο Πρόγραμμα Δράσης της Διοικούσας
Επιτροπής για την περίοδο 2010-2013, που
εισηγήθηκε ο πρόεδρος Ντ. Διαμάντος
καθώς και τα αντίστοιχα των Ν. Ε. Τρικάλων και
Καρδίτσας, με εισηγήσεις των προέδρων τους
Γιώργου Μητσιούλη και Βασίλη Τσιώνα, συζήτησε η
Αντιπροσωπεία του Τμήματος στην 2η τακτική της
συνεδρίαση, η οποία συγκλήθηκε στη Λάρισα από
τον πρόεδρό της Γιάννη Βαρνά. Στο Πρόγραμμα
Δράσης αναφέρονται τα ακόλουθα:

λειτουργία τόσο των έντυπων εκδόσεων (τοπικό
ενημερωτικό δελτίο, άλλο πληροφοριακό υλικό, λοιπές
εκδόσεις) όσο και των ηλεκτρονικών σελίδων του
τμήματος μας.

Άξονες εύρυθμης διοικητικής
λειτουργίας του Τμήματος
Στα πλαίσια του Περιφερειακού τμήματος και της
εύρυθμης λειτουργίας μας, θα πρέπει να διασφαλίσουμε
τις συνθήκες λειτουργίας και στους τρεις νομούς :
• Γραμματειακή υποστήριξη, υλικοτεχνική
υποδομή και επάνδρωση με όλα τα απαιτούμενα μέσα
που προωθούν την προγραμματιζόμενη δράση των
θεσμικών οργάνων.
• Να διασφαλίσουμε με πολιτική απόφαση, αφού
κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο,
τα οικονομικά εκείνα περιθώρια που θα δικαιούται
να κινηθεί κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή του τμήματος
αναπτύσσοντας και υλοποιώντας το σχέδιο δράσης
της απρόσκοπτα και αυτοδύναμα στα πλαίσια των
καθορισμένων αρμοδιοτήτων της. Κατοχυρωμένο
λοιπόν, κατά το ποσοστό συμμετοχής κάθε νομού στην
Α/πεία του τμήματος το αντίστοιχο ποσοστό στο τελικό
ποσό του προϋπολογισμού του τμήματος που αφορά το
καθαρό παραγωγικό έργο ως ελάχιστο, με δυνατότητα
βέβαια και υπέρβασής του αν παράγεται έργο. Βέβαια,
στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες,
κρίνεται απαραίτητο, η προσπάθεια περιστολής και
εξορθολογισμού των δαπανών.
• Θα πρέπει να διασφαλίσουμε, στα πλαίσια του
εφικτού, την ανάπτυξη των περισσότερων εκδηλώσεων
στα πλαίσια όλου του τμήματος.
• Σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε την βέλτιστη
και συνεχή παρουσία της δραστηριότητας και των
θέσεων μας στα τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας
μεσα μαζικής ενημέρωσης έτσι ώστε, να αυξηθεί το
κύρος και το εύρος της παρεμβατικότητας μας τόσο στην
αρμοδία Πολιτεία αλλά και στην Κοινωνία.
• Επίσης, στα πλαίσια της προβολής και
επικοινωνίας του Τ.Ε.Ε. με τα μέλη του θα πρέπει να
μεριμνήσει για την βελτίωση και την απρόσκοπτη

Κρίνεται όμως απαραίτητο, να ελεγχθεί η σκοπιμότητα
και η ωφελιμότητα όλων των παραπάνω σε σχέση τόσο
με την οικονομική πλευρά όσο και με την απόδοση προς
το ΤΕΕ και τους μηχανικούς. Ταυτόχρονα, οι περιοδικές
εκδόσεις αλλά, και οι προσκλήσεις εκδηλώσεων και
ενημερώσεις των μηχανικών για επίκαιρα θέματα
να διερευνηθεί και να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό
η αξιοποίηση των νέων μέσων αποστολής και
πληροφόρησης. Τόσο για εξοικονόμηση πόρων όσο και
για περιβαλλοντική ωφέλεια.
Όργανα προώθησης
του παραγωγικού έργου
Στα πλαίσια των δυνατοτήτων που ο νόμος μας δίνει
σύμφωνα με το άρθρο 14, αποφασίζουμε τη λειτουργία
Μόνιμων Επιτροπών :
1. Μ.Ε. Νέων Μηχανικών, με αρμοδιότητες την
υποδοχή και υποστήριξη των Νέων συνάδελφων,
την διαρκή πληροφόρηση τους σε επιστημονικά
και επαγγελματικά ζητήματα, την διερεύνηση
επαγγελματικού τους προσανατολισμού, την αναζήτηση
αντικειμένου απασχόλησης μεσα από το ήδη
συσταθέν αλλά με ανάγκη αναδιοργάνωσης γραφείου
απασχόλησης, την προστασία τους σε εργασιακά
ζητήματα, την κάλυψη Νέων συνάδελφων που χωρίς
ακόμα να ασκούν επάγγελμα χρησιμοποιείται η
ιδιότητα τους με ανάληψη ευθυνών (π.χ. στρατευμένοι),
την συνδρομή σε προβλήματα συνάδελφων με νέες
ειδικότητες κλπ.
2. Μ.Ε. Πολεοδομίας & Χωροταξίας, με
αντικείμενο την ανάπτυξη θέσεων σχετικά με τους
άξονες που προσδιορίζονται μεσα από τον νέο
οικιστικό νόμο αλλά και των όποιων άλλων Νέων
παρεμβάσεων που η Πολιτεία οφείλει να προωθήσει για
την πολεοδομική ανάπλαση της Περιφέρειας μας και
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σε αλλά συναφή ζητήματα. Επίσης, η παρακολούθηση
των μελετών που συντελούνται (Ρυθμιστικό Λάρισας,
ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ δήμων ), κατάθεση προτάσεων
και επιδίωξη συντονισμού τέτοιων έργων όταν
συντελούνται από όμορους ΟΤΑ. Επίσης, ανάπτυξη
θέσεων σε ζητήματα λειτουργίας των Π.Γρ. καθώς και
προετοιμασία εκδηλώσεων στον τομέα αυτό.
3. Μ.Ε. Περιβάλλοντος και Αειφορίας με
αρμοδιότητες στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής,
περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στην περιοχή μας,
ανάπτυξη και θεώρηση της τεχνολογίας Περιβάλλοντος
κλπ
4. Μ.Ε. Παιδείας-Τεχνικής Εκπαίδευσης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, με αρμοδιότητες την
παρακολούθηση και την διατύπωση θέσεων για την
ανάπτυξη των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών
τμημάτων της περιοχής μας, ταυτόχρονα και την
ανάπτυξη συνεργασίας με αυτά, την διατύπωση
θέσεων για προβλήματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης
αλλά και των συνάδελφων εκπαιδευτικών, την
προώθηση της διαδικασίας διαρκούς επιμόρφωσης
των Μηχανικών και ιδιαίτερα των
Νέων μεσα από σεμινάρια μέσω του
ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, και στόχο του τμήματος
που να προωθηθεί και κεντρικά, είναι η
εξυγίανση της λειτουργίας του ΙΕΚΕΜΤΕΕ στην κατεύθυνση διενέργειας
σεμιναρίων μόνο επιδοτούμενων και
όχι αυτοχρηματοδοτούμενων ( ιδίως για
τους νέους μηχανικούς). Επίσης, με την
διαρκή ενασχόληση με τα τεκταινόμενα
στο χώρο της Παιδείας και ιδιαίτερα στην
Τριτοβάθμια βαθμίδα κλπ.
5. Μ.Ε. Ασφαλιστικών Θεμάτων- ΤΣΜΕΔΕ , με
αρμοδιότητες την διατύπωση θέσεων για τα ασφαλιστικά
θέματα, την αποδοτικότερη λειτουργία του ΤΣΜΕΔΕ
στο τμήμα μας, και κυρίως, την διαρκή διαμόρφωση
διεκδικητικού πλαισίου βελτίωσης του πρόσφατου νέου
νόμου που βελτίωσε σε σημαντικό βαθμό ορισμένα
χρόνια ζητήματα αλλά, άφησε ανοικτά και αρκετά.
6. Μ.Ε. Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής,
με αρμοδιότητες την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για
τους αντίστοιχους τομείς, ανάπτυξη συνεργασίας με
το νεοσύστατο ΤΠΠ του ΤΕΕ και την συμβολή στην
ανάπτυξη και χρήση της νέας τεχνολογίας από το
Περιφερειακό μας τμήμα σε διάφορες δράσεις του.
7. Μ.Ε. Ενέργειας & Βιομηχανίας, με ανάπτυξη
θέσεων και πρωτοβουλιών σχετικά με την Εθνική και
Περιφερειακή πολιτική Ενέργειας, και με έμφαση στην
ανάπτυξη των ΑΠΕ και των εναλλακτικών καυσίμων
και βιοκαυσίμων. Επίσης, στην ανάπτυξη θέσεων σε
ζητήματα αναπτυξιακά που αφορούν τον δευτερογενή
τομέα στην Περιφέρειά μας καθώς, και σε επαγγελματικά
ζητήματα των συναδέλφων που εργάζονται στη
Βιομηχανία.
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8. Μ.Ε. Νέων Ειδικοτήτων, με κάλυψη όλων των
ειδικοτήτων που δεν έχουν θεσμική συλλογική έκφραση
σε επίπεδο τμήματος, για την βοήθεια σε επιστημονικό
και επαγγελματικό επίπεδο των συναδέλφων αυτών.
9. Μ.Ε. ΕΣΠΑ- Περιφερειακής Ανάπτυξης –
Δημόσια Έργα, με αντικείμενο την διαρκή ενασχόληση
με την πορεία του ΕΣΠΑ και την ανάπτυξη συνεργασίας
με τους ΟΤΑ . Θα αποτελεί μία διαρκή υποστηρικτική
δομή του τμήματος , αλλά, και ταυτόχρονα, μία δομή
επικοινωνίας με τις αντίστοιχες των άλλων ΠΤ της ΧΕ.
Σημαντική είναι η ενασχόληση στην περίοδο αυτή με την
Περιφερειακή Ανάπτυξη και ιδιαίτερα, με την διατύπωση
θέσεων που αμβλύνει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
10. Μ.Ε. Πραγματογνωμοσυνών & Ελέγχου
φακέλων Διεκδικήσεων Αμοιβών Μηχανικών, που
θα συνδράμει τον Πρόεδρο της ΔΕ (αντίστοιχα
και τους προέδρους των ΝΕ) στη διαδικασία των
πραγματογνωμοσυνών. Με αντικείμενο την τήρηση των
διαδικασιών των πραγματογνωμοσυνών που διενεργεί
το ΤΕΕ, τον προληπτικό έλεγχο των εκθέσεων που
συντάσσουν οι πραγματογνώμονες συνδράμοντας

τον πρόεδρο του τμήματος αφενός και αφετέρου τον
έλεγχο των φακέλων των αμοιβών μηχανικών που το
ΤΕΕ πρόκειται δικαστικά να διεκδικήσει.-Έλεγχος των
φακέλων μελετών και επιβλέψεων ιδιωτικών έργων που
πρόκειται δικαστικά να διεκδικηθούν από Μηχανικούς
11. Μ.Ε. Κτηματολογίου & Μελετών Δ.Ε.,
με αντικείμενο την διαρκή παρακολούθηση του
νομοθετικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο εφαρμογής του
και μη καταστρατήγησής του, όσο και σε επίπεδο της
αναγκαίας βελτίωσης του. Επίσης, την επικαιροποίηση
του εργαλείου, που ήδη έχουμε έτοιμο, κωδικοποίησης
της νομοθεσίας και πρότυπου οδηγού εφαρμογής από τις
επιτροπές, καθώς, και την διασφάλιση της ύπαρξης των
μελετητικών γραφείων της Περιφέρειας με ανάπτυξη
αντικειμένου μελετών και όχι υποβίβαση του τομέα
αυτού. Επίσης, θα αναπτυχθεί μία υποστηρικτική δομή
τόσο για τους μηχανικούς όσο και για τους πολίτες με
αντικείμενο το Κτηματολόγιο που ξεκινά τον δεύτερο
κύκλο υλοποίησής του.
12. Μ.Ε. Ιδιωτικών έργων-Μελέτη –κατασκευή
ιδιωτικών έργων- Μητρώα.
Παρακολούθηση της εξέλιξης του όλου κυκλώματος
των ιδιωτικών έργων, τις μελέτες-Επιβλέψεις-
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τη θεσμοθέτηση Μητρώο Συντελεστών ιδιωτικών έργων
( ΜΗ.ΣΙ.Ε)
Άξονες δράσης
Θεωρούμε δεδομένο, αφού απορρέει από τον
ιδρυτικό μας νόμο, ότι η δυναμική παρουσία και η πολύ
επίπεδη δράση μας θα κινηθεί στους τρεις άξονες , τον
Επιστημονικό, τον Επαγγελματικό και τον Κοινωνικό.
Στον επιστημονικό τομέα
• Πρέπει να πραγματοποιηθούν – αλλά και
να προγραμματισθούν για την επόμενη περίοδοεπιστημονικά συνέδρια, προσυνεδρια και γενικά
εκδηλώσεις υψηλού κύρους και παγκόσμιου
ενδιαφέροντος.
Στα πλαίσια αυτά, πρέπει να διερευνηθούν οι
δυνατότητες διοργάνωσης ανάλογων εκδηλώσεων από
άποψης υποδομών στην περιοχή μας.
• Πρέπει να πραγματοποιηθούν Επιστημονικές
ημερίδες και διαλέξεις που να καλύπτουν όλο το
γνωστικό πεδίο των ειδικοτήτων των μηχανικών
(Εύρω-κώδικες, Φ.Α., Αντισεισμική προστασία, Νέες
Τεχνολογίες κατασκευής κτιρίων, Ενέργεια, ασφάλεια
και υγιεινή- τεχνικοί ασφάλειας)
• Πρέπει να αξιοποιηθεί ο μηχανισμός του ΙΕΚΕΜ
ΤΕΕ και να διοργανωθούν αυτοχρηματατοδοτούμενα
σεμινάρια με διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο
και ιδιαίτερη ενημέρωση σε ζητήματα νομοθεσίας
με την παραγωγή και μοίρασμα ενημερωτικού υλικού
κωδικοποιημένης νομοθεσίας, που θα βοηθήσει κύρια
στους νέους Μηχανικούς.
• Πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο τους ήδη
συσταθείσες Ο.Ε. που αφορούν σημαντικά θέματα και
να δημοσιοποιηθούν τα συμπεράσματα τους με ανάλογες
εκδηλώσεις στους μηχανικούς και την κοινωνία, ενώ,
πρέπει να συσταθούν Νέες ομάδες εργασίες για την
μελέτη θεμάτων επιστημονικου, αναπτυξιακου και
κοινωνικού ενδιαφέροντος της περιοχής μας.
• Πρέπει να προωθήσουμε την αξιοποίηση της
βιβλιοθήκης με διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών
υλικοτεχνικής υποδομής και εμπλουτισμό με περαιτέρω
επιστημονικά και όχι μόνο συγγράμματα. Επίσης,
να εμπλουτισθεί ο ηλεκτρονικής μορφής τομέας
της βιβλιοθήκης. Άλλος στόχος που θα πρέπει
να μεγιστοποιηθεί είναι η ανάπτυξη του τομέα
επιστημονικών εκδόσεων από το τμήμα, και ιδιαίτερα
μίας Επιστημονικής Περιοδικής έκδοσης.
• Πρέπει να οργανωθούν εντός και εκτός
της Ελλάδας Θεσμικές μεταβάσεις, έτσι ώστε να
εμπλουτισθούν οι εμπειρίες σε έργα και δράσεις τα
μέλη του τμήματος μας, να γίνουν κοινωνοί νέων
μεθόδων και τεχνολογιών και να έρθουν σε επαφή και
με συνάδελφους άλλων επιμελητηρίων και οργανώσεων

μηχανικών.
• Πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των
νέων τεχνολογιών με την προώθηση των προγραμμάτων
τηλεεργασιας και τηλεεκπαίδευσης, τηλεσυνδιάσκεψης
και κάλυψης εκδηλώσεων που γίνονται εκτός της έδρας
μας και παρουσιάζουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον.
• Πρέπει να αναζητηθούν οι νέες προοπτικές της
επιστήμης με καθιέρωση νέων τομέων και ειδικοτήτων
που να εχουν αντίκρισμα στις ανάγκες της νέας εποχής
και να μετουσιωθούν σε επαγγελματική προοπτική για το
μέλλον.
• Χρήσιμο είναι να διερευνηθεί σε συνεργασία
με τους Κλαδικούς Συλλόγους η σκοπιμότητα
καθιέρωσης βραβείων και η διαδικασία αξιολόγησης,
επιλογής και απονομής σε μηχανικούς για την αξιόλογη
δραστηριότητα τους και απόδοση έργου στον τομέα που
ασχολούνται και που θα αποτελέσει το ερέθισμα για μια
ευρύτερη προβολή του έργου των Μηχανικών προς την
Κοινωνία.
Στον συνδικαλιστικό τομέα
Το Τ.Ε.Ε. οφείλει να υπερασπιστεί το επιστημονικό
κύρος και την επαγγελματική θέση και αξιοπρέπεια των
μηχανικών.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καταστήσει σαφές
προς κάθε συνάδελφο πρώτα ότι στο πλαίσιο άσκησης
του επαγγέλματος του οφείλει να τηρεί αυστηρά
τον κώδικα δεοντολογίας που από το 1956 ισχύει με
απόφαση της Α/πειας.
Συνεπώς, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη μεταξύ
των μηχανικών αλλά και η απρόσκοπτη άσκηση των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων με ευσυνειδησία και
επιστημονική επάρκεια μεσα στα δικαιώματα και τα
όρια που ο νόμος καθορίζει δημιουργεί στον πολίτη την
αίσθηση υψηλού επιπέδου για τον κάθε μηχανικό.
•Το Τ.Ε.Ε. οφείλει να προστατεύσει και να
κατοχυρώσει τον ελεύθερο επαγγελματία στην
απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του τόσο από
τον επιδιωκόμενο πολλές φορές αθέμιτο ανταγωνισμό
που επιχειρείται όσο και από την καταστρατηγήσει
εργασιακών δικαιωμάτων στα πλαίσια απασχόλησης
του σε τεχνικές εταιρίες, ιδιαίτερα των νέων που έχουν
ανάγκη στην αρχή.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον τομέα των
Δ.Ε. καθώς, ο εργοληπτικός κλάδος, και ιδιαίτερα, οι
μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας
αντιμετωπίζουν με προβληματισμό το βιώσιμο
μέλλον τους. Απαιτείται μία εκ νέου ριζοσπαστική
αντιμετώπιση προβλημάτων του θεσμικού πλαισίου
τόσο του συμβατικού όσο και του ειδικού περί των
ΣΔΙΤ, καθώς και της μείωσης του ποσοστού των
Δημοσίων Επενδύσεων για τα «κλασικά» ΔΕ ή της
«υποθήκευσής τους» από έργα ΣΔΙΤ μη ανταποδοτικά

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

που προωθούνται.
•Το Τ.Ε.Ε. οφείλει να προστατεύσει τον δημόσιο
υπάλληλο από τη συνεχή υποβάθμιση. Στα πλαίσια αυτά
θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγή στις διεκδικήσεις για:
• την υποχρεωτική συνεχιζόμενη επιμόρφωση –
κατάρτιση των Δίπλ. μηχανικών Δημ. Υπάλληλων,
• την ουσιαστική αναπροσαρμογή του ωρομισθίου
των Δίπλ. μηχανικών για την κάλυψη της αντίστοιχης
υπερωριακής εργασίας για τις νυκτερινές ώρες και τις
Κυριακές, καθώς και όλα όσα μεσώ των Συλλογικών
Διαπραγματεύσεων διεκδικήσαμε μέχρι σήμερα.
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•Πρέπει να κατοχυρωθεί στη σύσταση των
οργανισμών (ΟΤΑ και Επιχ/σεων) η παρουσία και οι
επαγγελματικές αρμοδιότητες και εξέλιξη των μηχανικών
σε σχέση με τις άλλες τεχνικές βαθμίδες και ειδικότητες (
ΤΙ, ΙΕΚ,εργοδηγοι)
•Πρέπει να διερευνηθεί και να διασφαλισθεί η
λειτουργία ειδικών μέτρων και παροχών της Τράπεζας
Αττικής προς τους μηχανικούς, ιδιαίτερα τους νέους
αλλά και αυτούς που στην άσκηση του επαγγέλματος
τους αντιμετωπίζουν εξαιτίας αναλγησίας του κράτους
προβλήματα (πχ εργολήπτες Δ.Ε. με την καθυστέρηση
πληρωμών λογαριασμών εκτελεσμένων έργων).

Κυρίως, για την αναβάθμιση του ρόλου των
Δημοσίων Τεχνικών υπηρεσιών και των μηχανικών, στα
πλαίσια του νέου θεσμικού Εθνικού και Ευρωπαϊκού
τοπίου που διαμορφώνεται για την παραγωγή των έργων

•Πρέπει να διερευνηθεί η εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων
και των τεχνικών υπηρεσιών της περιοχής μας, με
στελέχωση τους και βελτίωση της υλικοτεχνικής τους
υποδομής.

•Την άμεση κατάθεση πρότασης σχετικά με την
λειτουργία των υπηρεσιών που ο «Καλλικράτης»
διαμορφώνει στην τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου & 2ου
βαθμού.

•Πρέπει να διασφαλισθεί η μονιμοποίηση των
μηχανικών που επί χρόνια εργάζονται ως συμβασιούχοι
καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πληρούν
τις προϋπόθεσης του νόμου.

•Πρέπει να συνδράμουμε στην λειτουργία των
επιστημονικών και κλαδικών συλλογών παρέχοντας
κάθε δυνατή υποστήριξη ( υλική και ηθική) και με την
συνδιοργανωση διάφορων εκδηλώσεων.

Γενικά, απαιτείται μία διεκδικητική στάση σε
ζητήματα θεσμικά και επαγγελματικά σε όλους τους
τομείς δραστηριότητας των μηχανικών.

•Στο πλαίσιο καλύτερου συντονισμού της δράσης
μας αλλά και επίτευξης αποτελεσματικότερης και
μαζικότερης παρουσίας , θα καθιερωθούν τακτικές
συγκεντρώσεις της Δ.Ε. με τους συλλόγους για την
ανταλλαγή απόψεων και καθορισμού πλαισίου δράσης
σε συγκεκριμένα ζητήματα.
•Πρέπει να αναζητηθούν οι μηχανικοί και να
στηριχθούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
τους σε τομείς που είτε είναι ολιγομελείς είτε είναι
νέες ειδικότητες (Βιομηχανία, Στράτος, εκπαίδευσημηχανικοί πληροφορικής κλπ).
•Πρέπει να λειτουργήσει ο προνομιακός λογαριασμός
του ΤΣΜΕΔΕ ως ταμείο αλληλεγγύης , να καλυφθούν
από την Πολιτεία οι εισφορές που αφορούν την περίοδο
στράτευσης, να διευρυνθεί η έκπτωση στους «κάτω
πενταετίας» μηχανικούς σε 60%, να προσαρμοσθούν τα
τιμολόγια των παρεχόμενων υπηρεσιών, να συντμηθει
ο χρόνος αποπληρωμής των κατατιθέμενων τιμολογίων,
να καταργηθεί η «τοκογλυφική» υπερημερία στις
καθυστερούμενες εισφορές και να υπάρχει περίοδος
χάριτος και διευκόλυνσης σε μεταπτυχιακούς, εγκύους
κλπ. καθώς και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός
έλεγχου της εισφοροδιαφυγής (ιδιαίτερα από μεγάλες
εταιρείες )
•Θεωρούμε σημαντικό να λειτουργήσει πιο
αποτελεσματικά η Τράπεζα αίματος των μηχανικών, για
την εξυπηρέτηση των μελών του και των 1ου βαθμού
συγγένειας τους.

Στον κοινωνικό τομέα
Το Περιφερειακό μας τμήμα θα πρέπει να επιτύχει
στο μέγιστο δυνατό βαθμό την καταξίωση και
αξιοποίηση του θεσμικού του ρόλου. Αυτό μπορεί να
το πετύχει με πρωτοβουλίες παρεμβάσεων , δράσεων
και εκδηλώσεων που αφορούν την Αναπτυξιακή και
Κοινωνική εξέλιξη της περιφέρειας μας.
Στο πλαίσιο αυτά κρίνεται σημαντικό:
Α. Η προώθηση κι ενίσχυση της συνεργασίας μας με
τα όμορα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ που έχουμε
κοινά θέματα έργων και δράσεων να αντιμετωπίσουμε
(με τα τμήματα Ηπείρου, Δύτ. Μακεδονίας. Στ. Ελλάδας
και ιδιαίτερα με το τμήμα Μαγνησίας που ανήκει στην
ίδια Διοικητική Περιφέρεια).
Β. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους φορείς
της Πολιτείας (Περιφέρεια - ΟΤΑ )
Γ. Η συμμετοχή μας με τον πρόεδρο του Τμήματος
ή με τον αναπληρωτή του όπου δεν είναι γι΄αυτον δέον
ή εφικτό σε επιτροπές που ζητείται η παρουσία και η
συνδρομή μας αλλά και η απαίτηση να μετέχουμε όπου
δεν προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο και πιστεύουμε
ότι είναι σημαντική η παρουσία του ΤΕΕ.
Δ. Η κοινή δράση με τους άλλους φορείς της πόλης
– κυρίως τους επιστημονικούς - που θα επιτυγχάνεται
μεσα από κοινές συσκέψεις όπου μεσα από διάλογο θα
καθορίζεται το πλαίσιο των θέσεων και της δράσης.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Άμεση παρέμβαση
σε τοπικά ζητήματα
Μεσα από τις παραπάνω διαδικασίες το Τ.Ε.Ε. θα
μπορεί να έχει τις προϋποθέσεις για την έγκαιρη και με
θέσεις παρέμβαση στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν
την περιοχή μας και έχουν σχέση :
1. Με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και
ιδιαίτερα με την ανεργία που πλήττει κυρίως τους νέους
και τις γυναίκες
2. Με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με την
ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου τόσο χωροταξικά
(παράλια, ορεινοί όγκοι) όσο και των ειδών τουρισμού
(συνεδριακού, θρησκευτικού, αναψυχής κλπ) που
θα προκαλέσουν πιο έντονο ενδιαφέρον αλλά και θα
ανοίξουν το εύρος της τουριστικής περιόδου.
3. Με την ανάπτυξη του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας,
προώθηση των ήδη ιδρυμένων με Π.Δ. τμημάτων και
διερεύνηση νέων , αναπτύσσοντας συνεργασία με τις
αρχές του Πανεπιστήμιου
Με την ανάπτυξη των άλλων εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της περιοχής που έχουν τμήματα με τεχνικές
ειδικότητες όπως με το ΤΙ, τα ΕΚ και τα ΤΕΕ.
Βέβαια, θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για την
επίτευξη όλων των στόχων στον τομέα της Παιδείας την
αύξηση των δαπανών για την Παιδεία και την Έρευνα
στο 5%.
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πολεοδομικής ανάπλασης και οικιστικής ανάπτυξης
παράλιων – αναθεώρηση ΓΠΣ – μελλοντικές επεκτάσεις
πόλεων, ΣΧΟΟΑΠ κλπ)
• Με θέματα Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
(Πηνειός – Διαχείριση απόβλητων- διερεύνηση
οχλουσων και ρυπογόνων δραστηριοτήτωνπαρακολούθηση βιότοπων και οικοσυστημάτων –
λατομεία / καθορισμός λατομικών θέσεων και ανάληψηπρόβλεψη του Περιβαλλοντικού κόστους που απαιτείται
για την υλοποίηση των μεγάλων έργων της Περιφέρειάς
μας )
• Με θέματα Αθλητικών υποδομών στην περιοχή
του τμήματος μας, σε συνδυασμό με την λειτουργία του
ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα αλλά και την ανάληψη στο μέλλον
μεγάλων Αθλητικών οργανώσεων στην περιοχή μας.
• Με την παρέμβαση και την παρουσία μας όπως
αυτή απορρέει πω τον θεσμικό μας ρόλο σε όλους τους
κοινωνικούς αγώνες του λαού της περιοχής μας με
θέσεις και απόψεις τεκμηριωμένες.
• Με την παρακολούθηση σε επίπεδο σχεδιασμού και
πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ με τεκμηριωμένες θέσεις.
• Με την προώθηση των στόχων της Τράπεζας
Αίματος του τμήματος μέσα από μία δυναμική δράση και

4. Με την Παρακολούθηση των Μεγάλων έργων
της περιοχής που θα δώσουν σημαντική ώθηση στην
ανάπτυξη όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων και
έχουν να κάνουν :
• Με το θέμα των μεταφορικών υποδομών (Οδικοί
Άξονες– Ε65, διανομαρχιακοί οδοί σε επίπεδο
Περιφέρειας αλλά και με τους όμορους νόμους
στις άλλες Περιφέρειες, σύνδεση Ηγουμενίτσας –
Βόλου, Εγνατία οδός, ολοκλήρωση ΠΑΘΕ- Τέμπη /
Σιδηροδρομικό Δίκτυο-Προαστιακός Σιδηρόδρομος /
Αερομεταφορές)
• Με το θέμα των Υδάτινων Πόρων (ολοκλήρωση
των έργων για τη εκτροπή του Άνω Ρου του ποταμού
Αχελώου – ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του
Ταμιευτήρια της Κάρλας - διερεύνηση του νέου θεσμικού
πλαισίου και προώθηση για τη διαχείριση των Υδάτινων
Πόρων συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς της
περιοχής)
• Με θέματα Ενέργειας (ανάπτυξη του δικτύου και
της ποιότητας παροχής Φ.Α. σε όλο το ν. Λάρισας αλλά
και στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, Εξοικονόμηση
Ενέργειας - απελευθέρωση παραγωγής Ενέργειας, ΑΠΕ)
• Με θέματα πολεοδομικού και οικιστικού
ενδιαφέροντος (Ρυθμιστικό πόλεων- θέματα

ανάπτυξη της συμμετοχής σε διαρκή βάση.
Η Δ.Ε. με αποφάσεις της, στα πλαίσια του σχεδίου
δράσης , θα μπορεί να εξειδικεύει τις δράσεις και να
καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και το οργανωτικό σχήμα
υλοποίησης και προώθησης των πρωτοβουλιών και των
εκδηλώσεων.
Θέματα αιχμής για την τριετία
- Απασχόληση μηχανικών
- Διασφάλιση όρων και προϋποθέσεων άσκησης
Επαγγέλματος
- Ασφαλιστικό - Ταμείο Μηχανικών (προϋποθέσεις –
λειτουργίες - παροχές σε σχέση με το επάγγελμα και τη
σύνταξη)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για την ενεργειακή βελτίωση των κτιρίων

Σ

τη Λάρισα βρέθηκε η Ειδική
Γραμματέας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Μαργαρίτα Καραβασίλη, προσκεκλημένη
του Τμήματος, προκειμένου να μιλήσει
σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση
στην αίθουσα του ΤΕΕ για τα μέτρα
και το θεσμικό πλαίσιο βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Στην ομιλία της η κ. Καραβασίλη ανέφερε μεταξύ
άλλων:
«Ήταν υποχρέωσή μας από το 1993 να
προσαρμοστούμε στην Οδηγία που είχε εκδοθεί τότε
από την Ε. Ε. και η οποία έθετε τα ίδια ζητήματα που
αντιμετωπίζουμε και τώρα. Τη θωράκιση των κτιρίων
με θερμομόνωση, την αναβάθμιση των δημοσίων
κτιρίων σε πρότυπα από άποψη ενεργειακής
κατανάλωσης. Από τότε μετά τη Σύνοδο του Ρίο
για το Κλίμα που αλλάζει, η Ευρώπη είχε θέσει
τους στόχους της. Το 1998 είμαστε πανέτοιμοι στο
υπουργείο να εφαρμόσουμε τον πρώτο ενεργειακό
κανονισμό. Ζητήματα που σήμερα φαίνονται ως
τομές, που θεωρείται ότι φέρνουν αναστάτωση σε
μελετητές και πολεοδομίες συζητιούνται από την
Πολιτεία με τη συμμετοχή και του ΤΕΕ, από το
1994-95. Και το έφερε η συγκυρία, μετά από 15
χρόνια, να έχω ξανά την υπόθεση στα χέρια μου ως
ειδική γραμματέας του υπουργείου αυτή τη φορά.
Υποχρεωνόμαστε να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα
ενώ η
Ευρώπη
κινείται
με άλλες
ταχύτητες.
Είναι
δύσκολη η
συγκυρία
για το
εγχείρημα
εν

μέσω της οικονομικής κρίσης. Την ώρα που οι
πολίτες είναι αγανακτισμένοι καθώς καλούνται να
πληρώσουν. Είναι κακό που η Πολιτεία αδυνατεί να
παράσχει κίνητρα ώστε να διεισδύσει η προσπάθεια
αλλαγής των κτιρίων, αλλαγής των πόλεων. Όμως
το οικονομικό πρόβλημα είναι που φέρνει και
την επανάσταση. Ας είναι η κρίση ευκαιρία να
ξαναβρούμε τους εαυτούς μας, να μην εξελιχθεί σε
κρίση αξιών, να απαντήσουμε με ιδέες και φαντασία.
Να πάψουμε να τρέχουμε πίσω από ψεύτικες αξίες
και οράματα, πίσω από πρότυπα που μας «χάλασαν».
Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε τι κάνουμε με
τα σκουπίδια, με το νερό, με την ενέργεια στο σπίτι
μας, τι κάνουμε για τον πλανήτη, τι κάνουμε για τον
διπλανό μας.
Έρχεται νέα σημαντική τομή με τη Ταυτότητα
των Κτιρίων. Και ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών
αδειών που θα φέρει τα πάνω κάτω. Ο έλεγχος του
κάθε κτιρίου θα είναι πραγματικός, σε τρία στάδια,
από τη θεμελίωση ακόμα.
Πρέπει ως μηχανικοί να σκεφτούμε ξανά
βασικά πράγματα. Όπως τη χωροθέτηση και τον
προσανατολισμό του κτιρίου. Πως σκέφτονταν οι
παλιοί για τους οικισμούς τους: από πού φυσάει
ο βοριάς, τι φύτευση θα κάνω
στο νότο. Οφείλουμε να
ξαναδούμε το αυτονόητο, να
ξανανοιώσουμε επιστήμονες. Στη
χώρα υπάρχουν 4 εκατομμύρια
κτίρια θερμικά απροστάτευτα.
Όσο και να κάψουμε πετρέλαιο ή
να δουλέψουμε το κλιματιστικό,
τα λεφτά μας καίμε, δεν
ζεσταινόμαστε, δεν δροσιζόμαστε.
Τα κτίρια είναι ζωντανοί οργανισμοί και απαιτούν
για την κατασκευή τους αρμονική και δημιουργική
συνεργασία και των τριών ειδικοτήτων. Των
πολιτικών, των μηχανολόγων και των αρχιτεκτόνων
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μηχανικών. Κι έτσι δεν θα μπορεί κανένας
εργολάβος να «κλέβει» τη σφραγίδα, ο μηχανικός
ως επιστήμονας θα είναι απολύτως απαραίτητος στη
μελέτη και την κατασκευή του κτιρίου, αμειβόμενος
βεβαίως.
Ο ΚΕΝΑΚ είναι ένας ρεαλιστικός κανονισμός.
Και φιλοδοξούμε το 2019 όλα τα κτίρια της χώρας
να είναι μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Πολύ
δύσκολος στόχος, στοχεύουμε ψηλά.

Οι πολεοδομίες δεν καλούνται νε ελέγξουν
τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Εγγυάται ο
μηχανικός που την υπογράφει. Ελέγχουν όμως αν
αυτή υφίσταται, όπως και οι υπόλοιπες μελέτες που
απαιτούνται. Και το πρόβλημα που έχει ανακύψει με
την καθυστέρηση στην έκδοση οικοδομικών αδειών
οφείλεται στο ότι συνέπεσε και ο φόρτος εργασίας με
τους ημιϋπαίθριους, οι αλλαγές με τη μεταρρύθμιση
του Καλλικράτη κ.α.»
Ο κ. Διαμάντος
Στην εισαγωγική του ομιλία στην εκδήλωση, ο
πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας Ντ. Διαμάντος
ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Συντελείται μία «ενεργειακή επανάσταση»
που σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές και στο
επαγγελματικό γίγνεσθαι των μηχανικών, δηλ.
διεπιστημονική συνεργασία- ολοκληρωμένη θεώρηση
στη μελέτη και στο σχεδιασμό
των έργων με προστιθέμενη αξία
στην λειτουργία και το κόστος των
έργων από τον πολίτη
Επισημάναμε ως Τμήμα
αδύνατα σημεία στην έναρξη:
μη ολοκληρωμένη ανακοίνωση
προσωρινού μητρώου Ενεργειακών
Επιθεωρητών- αντιεπαγγελματικό
και αντιδεοντολογικό ζήτημα,
αδιαφορία-αδυναμία Δήμων και
Πολιτείας στο θέμα ενημέρωσης
και επιμόρφωσης των Δημοσίων
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Υπαλλήλων για τον ΚΕΝΑΚ, άρα, αδυναμία και
μη ανταπόκριση στην έκδοση οικοδομικών αδειών,
πολυπλοκότητα και υποκειμενισμός από τις Τράπεζες
στην έγκριση του «Εξοικονομώ», παράταση για τα
δημόσια κτίρια λόγω ανετοιμότητας των Δήμων.
Προτείναμε την παράταση υποβολής αιτήσεων για
«προσωρινούς Ενεργ. Επιθεωρητές» με μείωση του
απαιτούμενου χρόνου αποδεδειγμένης επάρκειας σε 5
χρόνια
Το ΤΕΕ ΚΔ Θ έχει συστήσει έγκαιρα τη
«Δομή ΚΕΝΑΚ», με πολλές ενημερωτικές
εκδηλώσεις, σεμινάρια, παρουσία καθημερινή
και βοήθεια και στους ελεύθερους επαγγελματίες
και στους ΔΥ. Προετοιμάζει πρόγραμμα
«Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
καθώς και επιστημονικό 3ήμερο με θέμα «κτίριο
και ενέργεια» με εισηγήσεις και τεχνική έκθεση
υλικών και τεχνολογιών. Επίσης θα εκπονήσει
μαζί με τον ΣΑΔΑΣ ν. Λάρισας επιστημονική
εργασία «εφαρμογής ενεργειακών συστημάτων
ΑΠΕ σε παραδοσιακούς οικισμούς- με πρότυπη
πιλοτική εφαρμογή σε παραδοσιακό οικισμό των
Τρικάλων».
* Ακολούθησε ομιλία για τα μέτρα βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων από τον
πολιτικό μηχανικό Δημ. Αθανασίου, ειδικό
συνεργάτη ΥΠΕΚΑ για ενεργειακά θέματα, ο οποίος
συνεισέφερε σημαντικά στην εκπόνηση του ΚΕΝΑΚ
και η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση και ερωτήσεις
από την πλευρά του ακροατηρίου
* Παρόντες στην εκδήλωση οι περιφερειακοί
σύμβουλοι Χρ. Καλομπάτσιος (ως εκπρόσωπος
του περιφερειάρχη Κ. Αγοραστού) και Δ. Κουρέτας
καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως και
ο επίσης καθηγητής του Πανεπιστημίου Κ. Κίττας,
οι Λαρισαίοι μηχανικοί που αποτελούν τη «Δομή
ΚΕΝΑΚ» που συγκρότησε το ΤΕΕ (Ν. Παπαχατζής,
Γ. Δράμπας, Ευτ. Μάστορα,Γ. Καραβιδές, Ε.
Βούλγαρης και Κατ. Μπαχτσεβάνου) και πολλά μέλη
του Τμήματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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Το επάγγελμα του μηχανικού δεν είναι κλειστό
*Οι ελάχιστες αμοιβές διασφαλίζουν την ποιότητα των κατασκευών

Τ

ο επάγγελμα του μηχανικού
δεν είναι επ΄ ουδενί «κλειστό».
Και οι ελάχιστες αμοιβές των
μηχανικών είναι σύστημα απαραίτητο
για την ορθή άσκηση του επαγγέλματος
και την διασφάλιση της ποιότητας των
κατασκευών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του
Τμήματος Ντ. Διαμάντος σε συνέντευξη
Τύπου στα γραφεία του ΤΕΕ στη
Λάρισα, με αφορμή τα προαναγγελθέντα
κυβερνητικά νομοθετήματα για τα «κλειστά
επαγγέλματα».

Πλαισιωμένος από τα μέλη της Δ. Ε. Βαγγέλη
Καλλίνο, Νίκο Μίχη και Νίκο Τσουτσούκα, ο
πρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων: Oι διάφοροι
συντελεστές της άσκησης του επαγγέλματος του
μηχανικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ
τους. Η κατάργηση ή η αλλαγή κάποιων από αυτούς
συμπαρασύρει και επηρεάζει άμεσα τους υπόλοιπους.
Το επίπεδο των προδιαγραφών, οι ασφαλέστερες
κατασκευές, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η
ασφάλεια του Πολίτη είναι ευθέως ανάλογες με την
αμοιβή του μελετητή και επιβλέποντος μηχανικού σε
όλες τις χώρες και σε όλα τα συστήματα, τουλάχιστον
από ένα ύψος και κάτω
Ανοιχτή πρόσβαση
Στην Ελλάδα, συνέχισε, η πρόσβαση στο
επάγγελμα του μηχανικού είναι ανοιχτή και ελεύθερη
σε όποιον έχει λάβει το απαιτούμενο δίπλωμα
σπουδών και επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις. Ο
αριθμός των αδειών επαγγέλματος είναι απεριόριστος
και δεν τελεί υπό διακρίσεις. Το επάγγελμα του
μηχανικού δεν είναι κλειστό επάγγελμα. Μπορεί
να το ασκήσει οποιοσδήποτε έχει τα απαραίτητα
ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, χωρίς
κανένα περιορισμό. Ο αριθμός των αδειών άσκησης
του επαγγέλματος είναι απεριόριστος…
»Δεν το απαιτεί η Ε. Ε. . Η οδηγία 2006/123/ΕΚ
δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταργήσουν τις

διατάξεις περί ελαχίστων ορίων αμοιβών ειδικά των
μηχανικών…
»Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες; Μετά και από
σχετική διερεύνηση του θέματος από το ΤΕΕ
διαπιστώνεται ότι σε κάθε χώρα υπάρχει ένα
κρυμμένο- ή μη- σύστημα ελάχιστων αμοιβών. Στη
Γερμανία για μια κατοικία εμβαδού 100 τ.μ. με κόστος
κατασκευής 250.000 € η ολική αμοιβή μηχανικού
(μελέτη-επίβλεψη) κυμαίνεται από 29.018 € έως
35.610 € (11,6% έως 14,3%) ενώ το κόστος για τη
μελέτη μόνο ανέρχεται σε 7.478 €. Στην Ελλάδα το
αντίστοιχο κόστος, όπως υπολογίζεται με τις ελάχιστες
νόμιμες αμοιβές, είναι μόλις 4.767 €.
Οι ελάχιστες αμοιβές των μηχανικών στη χώρα
μας υπολείπονται σημαντικά του μέσου όρου
αμοιβών των ευρωπαίων συναδέλφων τους και ότι
ο αριθμός των Διπλωματούχων Μηχανικών στην
Ελλάδα είναι το 1,26% του πληθυσμού που είναι
ίσως ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη σε αναλογία
κατοίκων. Αποκαλυπτική για τον κατασκευαστικό
κλάδο και τους μηχανικούς είναι η τελευταία έκθεση
της Παγκόσμιας Τράπεζας “ Doing Business 2011”:
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 18η θέση σε σύνολο 29
Ευρωπαϊκών χωρών, ως προς τον αριθμό διαδικασιών
αδειοδότησης που απαιτούνται, ενώ ως προς τον
χρόνο έκδοσης αδειών στην 13η καλύτερη θέση.
Ως προς το κόστος των αδειών ( βασική δαπάνη οι
αμοιβές μελετών και επιβλέψεων) καταλαμβάνει την
10η καλύτερη θέση (φθηνότερο κόστος) με κόστος
κάτω από το 50% του Μ.Ο. των 29 εξεταζόμενων
χωρών. Βάσιμο είναι επομένως το επιχείρημα ότι
στην Ελλάδα, οι κατώτερες επιτρεπόμενες αμοιβές
είναι πράγματι οι χαμηλότερες που τεκμαίρονται από
το είδος, το μέγεθος των προσφερόμενων υπηρεσιών,
αλλά και τις ευθύνες που απορρέουν κατά την
εκτέλεση ενός ιδιωτικού έργου…
»Η ιδιαιτερότητα της χώρας λόγω της έντονης
σεισμικής δραστηριότητας και του νησιωτικού της
χαρακτήρα θέτουν επιπλέον απαιτήσεις στην άσκηση
του επαγγέλματος του μηχανικού.
Επιπλέον επιπτώσεις
Ο Ντ. Διαμάντος ανέλυσε ακολούθως τις επιπλέον
επιπτώσεις από πιθανή κατάργηση των ελάχιστων
αμοιβών, πέραν του αυτονόητου κινδύνου για την
ποιότητα, την ασφάλεια και την αισθητική των
κτιρίων:
- Κατάρρευση ασφαλιστικού συστήματος
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επιστημόνων. Με τον Νόμο 3232/04 της Κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ αποφασίσθηκε η μη διασφάλιση των
συντάξεων των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, λόγω των
εσόδων τους, δηλαδή των ποσοστών από τις ελάχιστες
αμοιβές Διπλωματούχων μηχανικών, δικηγόρων,
συμβολαιογράφων κλπ.
- Φοροδιαφυγή- Έσοδα του κράτους. Είναι σε
όλους γνωστό ότι οι μηχανικοί, στις δραστηριότητες
που αφορούν την έκδοση και την επίβλεψη των
οικοδομικών αδειών, δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν.
Οι ελάχιστες αμοιβές υπολογίζονται από το ΤΕΕ και
στη συνέχεια κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως
της Εθνικής Τράπεζας. Είναι προφανές ότι με την
κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, οι μηχανικοί θα
τιμολογούν πολύ χαμηλότερα από την αμοιβή τους,
ενώ η έκδοση πιστωτικών τιμολογίων δεν θα μπορεί να
απαγορεύεται όπως σήμερα.
- Με το ίδιο σκεπτικό που χρησιμοποιείται
για τους διπλωματούχους μηχανικούς ως κλειστό
επάγγελμα, αυτόματα εντάσσονται στα κλειστά
επαγγέλματα και οι 19 ειδικότητες τεχνικών (τεχνίτες
σκυροδέματος, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, τεχνίτες
κονιάματος, τοιχοποιίας, δαπέδων, ελαιοχρωματιστές,
χωματουργούς, τεχνίτες μονώσεων, ξυλουργούς, κ.α.)
για τις οποίες ορίζεται κατώτερο μεροκάματο. Θα
«απελευθερωθούν» και αυτά;
- Απορρύθμιση του επαγγέλματος. Είναι βέβαιο ότι
θα υπάρξει ένας απίστευτος ανταγωνισμός επιβίωσης
για τους διπλωματούχους μηχανικούς, ο οποίος, εάν

καταργηθούν οι ελάχιστες αμοιβές, θα είναι αθέμιτος,
με δραματικές επιπτώσεις στην ποιότητα των έργων.
Με την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, θα έχουμε
να κάνουμε με εκρηκτικές καταστάσεις. Σε συνδυασμό
με τους αδιαφανείς και γραφειοκρατικούς μηχανισμούς
ελέγχου, θα φέρουν τις κατασκευές σε μη ασφαλή
δρόμο και τους Διπλωματούχους Μηχανικούς σε
εξαθλίωση και ταπείνωση.
ΤΣΜΕΔΕ- Ημιυπαίθριοι
Καλά νέα, επιτέλους, για τη λειτουργία του
ΤΣΜΕΔΕ στη Λάρισα, ανακοίνωσε ο Ντ. Διαμάντος,
ενημερώνοντας ότι υπεγράφη από τον κ. Πάγκαλο η
σχετική απόφαση και ορίζεται ελεγκτής γιατρός στο
ταμείο, υπόθεση που εκκρεμούσε από τον περασμένο
Απρίλιο δημιουργώντας μια απαράδεκτη κατάσταση,
μια ντροπιαστική πραγματικότητα για τους μηχανικούς
και για το κράτος.
Για το θέμα των Υμιυπαίθριων, ο πρόεδρος του
Τμήματος, ενημέρωσε ότι ικανοποιήθηκε το σχετικό
αίτημα και εγκρίθηκε παράταση μέχρι τις 28/2/2011,
επισημαίνοντας ότι λύνεται ένα σημαντικό ζήτημα και
με μικρό οικονομικό κόστος παρέχεται η δυνατότητα
νομιμοποίησης, ηλεκτροδότησης, μεταβίβασης,
ενοικίασης ακινήτων χωρίς πρόβλημα. Διατυπώνοντας
επίσης το αίτημα να ρυθμιστεί νομοθετικά και να
καλυφθούν και οι άδειες οικοδομών που εκδόθηκαν
μεταξύ 2/7/2009 και 28/4/2010, ημερομηνίες των
σχετικών νομοθετημάτων Σουφλιά και Μπιρμπίλη
αντίστοιχα για τη νομιμοποίηση των Υμιυπαίθριων.

ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. τμ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας τιμά
σήμερα την 37η επέτειο της ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου
ενάντια στην ξενοκίνητη χούντα.
Θεωρεί πως, σήμερα, οφείλουμε να δώσουμε επίκαιρο
νόημα και απάντηση στα διαχρονικά συνθήματα για «Ψωμί»
μέσα από ανάπτυξη ίσων ευκαιριών μόνιμης απασχόλησης και
σίγουρης ασφάλισης για όλους, για «Παιδεία» μέσα από την
κατοχύρωση της Εθνικής της υπόστασης και την αναβάθμιση
μέσα στο νέο ενιαίο σύγχρονο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, χωρίς
νομοθετικούς αυτοματισμούς ακαδημαϊκής και επαγγελματικής
ισοπέδωσης προς τα κάτω, και για «Ελευθερία» μέσα από
την κατοχύρωση των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών
δημοκρατικής έκφρασης και δράσης, περνώντας σε μία νέα εποχή
των Δημοκρατικών θεσμών, χωρίς δέσμια διαπλοκών και με
σεβασμό στην προσωπικότητα του ανθρώπου.
Ιδιαίτερη αξία αποκτά το μήνυμα σήμερα, μέσα από μία
πολύπλευρη Οικονομική και Κοινωνική κρίση και αμφισβήτηση
δομών και αξιών, και στην οποία οφείλουμε να απαντήσουμε

ενωμένοι αλλά, και με πρόταση διεξόδου.
Έτσι αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο και όχι απλό επετειακό
νόημα η διατήρηση ζωντανής μνήμης των γεγονότων εκείνων
των ημερών- που αποτέλεσαν την κορύφωση μίας σειράς
προηγούμενων δράσεων αντίστασης κατά την 7ετή περίοδο αλλά
και η απότιση φόρου τιμής στους αγωνιστές που θυσιάστηκαν για
τα διαχρονικά ιδανικά του λαού και της Πατρίδας μας.
Διακηρύσσουμε για μία ακόμη φορά, πως οι Έλληνες
Μηχανικοί, είναι αποφασισμένοι να αγωνισθούν για την
πραγμάτωση του οράματος και των στόχων που τότε χαράχθηκαν,
και που ένωσαν όλο τον Ελληνικό λαό. Και όπως τότε, με τον
φυσικό χώρο των μηχανικών, το Πολυτεχνείο, να διαδραματίζει
και να συμβολίζει τον χώρο εγγύησης και ενότητας για τον
δίκαιο αγώνα, έτσι και σήμερα, το Τεχνικό Επιμελητήριο
θα είναι ο φερέγγυος Σύμβουλος και το ενωτικό στοιχείο
της Κοινωνίας για τους σύγχρονους αγώνες και τις δίκαιες
διεκδικήσεις.
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ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

«Έπεσαν οι μάσκες» για τον Αχελώο
*Η αντίφαση του υπ. Περιβάλλοντος που προτιμά τον λιγνίτη Ελασσόνας
από τα υδροηλεκτρικά του Αχελώου

«Μ

ετά και την χθεσινή απουσία
του ΥΠΕΚΑ από το ΣτΕ, και την
μη παροχή υποστήριξης στην
αίτηση αναστολής της διακοπής των εργασιών
στο φράγμα της Συκιάς και στην σήραγγα
Συκιάς –Δρακότρυπας με σκοπό την εκτέλεση
εργασιών για την προστασία των έργων,
που κατέθεσαν τα 3 Υπουργεία, Υποδομών,
Οικονομικών και Αγρ. Ανάπτυξης, «έπεσαν οι
μάσκες», τόνισε σε δημόσια παρέμβασή του
ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Κεντρικής & Δυτικής
Θεσσαλίας Ντίνος Διαμάντος, επισημαίνοντας
τα ακόλουθα:
«Και τα προσχήματα δεν τα
«έσωσε» ούτε ο υφυπουργός
Εσωτερικών κ. Ντόλιος
(εκφράζοντας τον Πρωθυπουργό;),
με τις αστείες δικαιολογίες περί
του ότι, «το ΥΠΕΚΑ δεν έχει
αρμοδιότητα επί της ενδεχόμενης
αναγκαιότητας λήψης ειδικών
μέτρων προστασίας για την
ασφάλεια των υφισταμένων έργων» και ότι, «το ΥΠΕΚΑ
δεν έχει στη διάθεσή του τις σχετικές συνταχθείσες- με
εντολή της Κυβέρνησης- πραγματογνωμοσύνες».
Προφανώς και το ΥΠΕΚΑ έχει συν-αρμοδιοτητα στην
εκτέλεση των όποιων εργασιών αφού, αυτές θα γίνουν μέσα
από ένα πλαίσιο Περιβαλλοντικών όρων που η έγκριση και
η επίβλεψη της τήρησής τους είναι επιβεβλημένη.
Από την άλλη πλευρά, η προστασία των υφιστάμενων
έργων από κατάρρευση σημαίνει προστασία του
Περιβάλλοντος των έργων και της ευρύτερης
περιοχής.
Κατά συνέπεια, αν ισχύει αυτό που
λέει ο Υφυπουργός, τότε, η Κυβέρνηση φέρει σημαντική
ευθύνη για την παράλειψη αυτή, που αν είναι εσκεμμένη,
καθίσταται ακόμα βαρύτερη. Αν δε, το ΥΠΕΚΑ γνωρίζει
τις πραγματογνωμοσύνες των ειδικών επιστημόνων,
τότε, η απουσία και η αδιαφορία είναι Περιβαλλοντικά
εγκληματική.
Η εξέλιξη δε, για το πολύπαθο έργο ζωής για την
Θεσσαλία καθίσταται πλέον ανησυχητική αφού, ο
υφυπουργός «έδειξε» ότι, για τα επόμενα δύο χρόνια η
Κυβέρνηση δεν προτίθεται να προχωρήσει, αν δεν το
ακυρώσει οριστικά, το έργο.
Τα προδικαστικά ερωτήματα του ΣτΕ στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο και οι «νέες» (κατά δήλωση του υφυπουργού)
μελέτες διαχείρισης των υδάτων των υδατικών
διαμερισμάτων Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας
«στέλνουν» τις όποιες εξελίξεις, τουλάχιστον, στην Άνοιξη
του 2012.
Οι εργασίες προστασίας των έργων πρέπει να

συνεχισθούν. Στην Περιβαλλοντική επιβάρυνση και
καταστροφή καθώς και, στις οικονομικές επιπτώσεις σε
σχέση με τα χρήματα από τον Εθνικό Προϋπολογισμό
που δαπανήθηκαν μέχρι τώρα αλλά, και με την οικονομία
της περιοχής δεν έχει δικαίωμα κανείς να αδιαφορήσει ή,
να «στυλώσει τα πόδια». Η Περιβαλλοντική ευαισθησία
υπάρχει σε όλους μας.
Αυτό που πρέπει να δούμε πλέον, είναι αυτό που
ανέδειξε και το πρόσφατο Συνέδριο του ΤΕΕ στην Αθήνα,
με την συμμετοχή και την ελεύθερη διαβούλευση και
κατάθεση όλων των απόψεων. «Η Βέλτιστη Διαχείριση του
Αχελώου».
Αν για την Κυβέρνηση τίθεται θέμα προβλήματος
χρηματοδότησης του έργου λόγω της δύσκολης οικονομικής
κατάστασης ας το πει ξεκάθαρα, χωρίς να «ναρκοθετεί»
ένα έργο που, επιστημονικά και πολιτικά έχει διαχρονικά
στηριχθεί».
Ηλεκτροπαραγωγή ή λιγνίτης;
Και ο πρόεδρος του Τμήματος συνέχισε: «Άξιον απορίας
όμως, είναι πως, μπορεί και συνδυάζει το ΥΠΕΚΑ: Aπό
τη μία, την τήρηση της προτεραιότητας της Κοινοτικής
Οδηγίας 60/2000 για «διαφύλαξη της ποσότητας και
ποιότητας του υπόγειου υδροφορέα» και από την άλλη,
να προωθεί την, δια της εκμετάλλευσης του λιγνίτη,
«εξόντωση» του νέου Δήμου Ελασσόνας και της ευρύτερης
περιοχής, με άμεση επιβαρυντική συνέπεια στον πλούσιο
υπόγειο υδροφορέα της περιοχής.
Από τη μία, την προώθηση Ηλεκτροπαραγωγής από
ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας και από την
άλλη, να σταματάει τα «αυτοδύναμα Υδροηλεκτρικά
έργα» της Μεσοχώρας, της Συκιάς και του Πευκόφυτου
που, ξέχωρα από την υλοποίηση της Μερικής Μεταφοράς
τμήματος του περισσεύματος των νερών του Αχελώου,
μπορούν να αποδώσουν στην χώρα σχεδόν 400 MW.
Προωθώντας δε, αντίστοιχη «βρώμικη λιγνιτική»
ηλεκτροπαραγωγή στην περιοχή της Ελασσόνας.
Από τη μία, να προσπαθεί να υλοποιήσει την Ευρωπαϊκή
επιταγή για «σπάσιμο» του μονοπωλίου της ΔΕΗ στην
παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και από την
άλλη, να μην εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει αυτό με
«καθαρό» τρόπο, με τα υφιστάμενα «βαλτωμένα» αλλά, και
με νέα Υδροηλεκτρικά έργα.
Το Τ.Ε.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας έχει εκφράσει
διαχρονικά την, επιστημονικά τεκμηριωμένη, άποψή
του στα παραπάνω ζητήματα και βέβαια, δεν μπορεί να
κατανοήσει την όποια «παράβλεψη του αυτονόητου»
μπροστά σε όποια «μυωπική και μονομερή περιβαλλοντική
πολιτική» ή, ακόμα και μπροστά στην εξυπηρέτηση των
όποιων «ιδιοτελών συμφερόντων» μπροστά στο Δημόσιο
συμφέρον της χώρας και των πολιτών».

προσ/γή

consult
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Νοσήλια, φάρμακα και εισφορές
μηχανικών και εργοληπτών Δ. Ε.

Σ

το πλαίσιο της σύμβασης που έχει
υπογράψει το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με
τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Λάρισας,
ανακοινώνεται ότι στο εξής οι ασφαλισμένοι
μηχανικοί και εργολήπτες δημοσίων έργων
καταβάλλουν στα φαρμακεία μόνο το ποσό της
συμμετοχής τους για την εκτέλεση συνταγών και
δεν απαιτείται να προσέρχονται στο Ταμείο. Για
κάθε συναλλαγή στα φαρμακεία είναι απαραίτητο
το συνταγολόγιο, όπου αναγράφονται οι Α.Μ.Κ.Α.
τόσο του ασφαλισμένου όσο και του ιατρού που
συνταγογραφεί τα φάρμακα.
Επίσης από το τοπικό ασφαλιστικό ταμείο Ε.Τ.Α.Α.Τομείς Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. ανακοινώθηκαν και τα
ακόλουθα:
* Μειωμένες εισφορές λόγω μητρότητας. Οι
ασφαλισμένες άνω πενταετίας δικαιούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3655/2008 μείωση εισφορών κατά 50%
λόγω μητρότητας στους κλάδους της Κύριας Σύνταξης και
της Ειδικής Προσαύξησης, για διάστημα δώδεκα μηνών μετά
τη γέννηση κάθε παιδιού. Η καταχώριση του διαστήματος
γίνεται στα γραφεία του Ταμείου, με προσκόμιση του
αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
* Κατάθεση νοσηλίων. Κατά την κατάθεση νοσηλίων, οι
ασφαλισμένοι πρέπει να λάβουν υπόψη τις εξής αλλαγές στα
απαιτούμενα δικαιολογητικά:
- Όταν κατατίθενται αποδείξεις για υπέρηχο ή άλλες
ιατρικές πράξεις για τις οποίες απαιτείται επιπλέον
εκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας του ιατρού, πρέπει
εκτός από την ιατρική βεβαίωση να προσκομίζεται και η

σχετική άδεια που έχει ο ιατρός από το ΚΕ.Σ.Υ. (Κεντρικό
Συμβούλιο Υγείας).
- Εργαστηριακές εξετάσεις δεν εγκρίνονται από το
Ταμείο για δεύτερη φορά μέσα σε περίοδο έξι μηνών, εκτός
αν υπάρχει σοβαρός ιατρικός λόγος. Πέρα από τη σχετική
ιατρική γνωμάτευση, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι που
επιβάλλουν τη δεύτερη εξέταση, οι ασφαλισμένοι πρέπει να
προσκομίζουν και τα αποτελέσματα των αρχικών εξετάσεων
που έγιναν μέσα στο εξάμηνο.
- Σε άλλες περιπτώσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση
των αποτελεσμάτων εξετάσεων, με εξαίρεση την εξέταση
TRIPLEX (καρδιάς, καρωτίδων κ.λ.π.), όπου οι φωτογραφίες
εξετάζονται από τον ελεγκτή ιατρό και επιστρέφονται στους
ασφαλισμένους.
- Στην περίπτωση μαγνητικής τομογραφίας, πριν την
εξέταση οι ασφαλισμένοι πρέπει να προσκομίζουν το
παραπεμπτικό του ιατρού τους στα γραφεία του Ταμείου
για προέγκριση, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την
ημερομηνία που αναγράφει. Μετά την εξέταση κατατίθενται
τα εξής: το παραπεμπτικό του θεράποντα ιατρού που έχει
προεγκριθεί από τον ελεγκτή ιατρό του Ταμείου, πρωτότυπη
απόδειξη, αντίγραφο του πορίσματος της εξέτασης που
συντάσσει ο ιατρός του διαγνωστικού κέντρου (όχι οι
πλάκες).
- Όλα τα παραπεμπτικά για εξετάσεις, αποδείξεις από
επισκέψεις σε ιατρούς κ.ο.κ. πρέπει να κατατίθενται στο
Ταμείο μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία που
αναγράφουν.
- Μετά από νοσηλεία σε κρατικό νοσοκομείο οι
ασφαλισμένοι πρέπει να προσκομίζουν στο Ταμείο βεβαίωση
του νοσοκομείου μέσα σε διάστημα πέντε ημερών.

ΟMΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ. Ε. ΤΕΕ Κ&Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ

Για τη δίκη των ανηλίκων

ύο χρόνια ακριβώς, μετά τα επεισόδια του
Δεκεμβρίου του 2008, που σφραγίσθηκαν
με τη δολοφονία του γιου συναδέλφου
μηχανικού, του Αλέξη Γρηγορόπουλου, με αφορμή
την δίκη της 9ης Δεκεμβρίου των ανηλίκων, επίκαιρη
καθίσταται η τοποθέτησή μας τότε, και που την
επαναφέρουμε, που αναφέρονταν μεταξύ άλλων:
1. Στην έκφραση οργής, για τυχόν απραξία της
συντεταγμένης Πολιτείας προστατεύσει τους πολίτες
καθώς και, για κάθε αυταρχική συμπεριφορά που τυχόν
εκδηλώνεται από τα συντεταγμένα όργανά της αλλά, και
για κάθε βίαιη συμπεριφορά καταστροφής και λεηλάτησης
δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας από μικρές ομάδες
«αγνώστων». Συμπεριφορές αμφότερες, που « προβοκάρουν
και ενοχοποιούν» κοινωνικούς αγώνες και στοχοποιούν την
ίδια τη Δημοκρατία. Προσβάλουν δε, την Ελευθερία και την

ασφάλεια των πολιτών.
2. Στην έκφραση της αντίθεσης στο «τσουβάλιασμα»
ανήλικων μαθητών και φοιτητών σε ένα συνολικό
κατηγορητήριο, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένες
παραβατικές συμπεριφορές για κάθε άτομο, κάνοντας με
ευκολία χρήση του αντιτρομοκρατικού νόμου μόνο στην
Λάρισα, «σημαδεύοντας» τους.
Θεωρούμε ότι, η Δικαιοσύνη πρέπει να «αφουγκρασθεί»
τον Δικηγορικό σύλλογο (ως καθ’ ύλη αρμόδιο φορέα)
αλλά, και όλους τους φορείς που εκφράζονται πάνω στο
θέμα, και να αναζητήσει και να τιμωρήσει παραδειγματικά
τους πραγματικούς ενόχους των επεισοδίων και των
καταστροφών, χωρίς να τους υποκαθιστά ως άλλοθι,
με τον στιγματισμό ανηλίκων που δεν τους αποδίδεται
συγκεκριμένη ατομική παραβατική συμπεριφορά.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Η ΕΜΔΥΔΑΣ διεκδικεί πληρωμές
από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας

«Ε

πανερχόμαστε για το οξυμένο
θέμα της μη κατανομής εκ μέρους
σας των δαπανών για τις εκτός
έδρας μετακινήσεις των μηχανικών μελών μας
που υπηρετούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»,
επισημαίνει η τοπική ΕΜΔΥΔΑΣ σημειώνοντας σε
έγγραφό της προς τη γ. γ. περιφέρειας Θεσσαλίας
κ. Κ. Γερακούδη:
«Μέχρι τώρα δεν έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις που
αφορούν στις μετακινήσεις που έχουν πραγματοποιήσει
οι συνάδελφοι το έτος 2010, από τις αρχές του έτους και
συνεχίζουν να πραγματοποιούν έως και σήμερα.
Οι προσπάθειες που κάναμε για συνάντηση μαζί σας
δεν απέδωσαν με δική σας ευθύνη.
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε αντίστοιχες
Υπηρεσίες άλλων Περιφερειών και Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων δεν υπάρχει τέτοια εκκρεμότητα, γεγονός
που δημιουργεί έντονα το αίσθημα της αδικίας και της μη
ισοτιμίας μεταξύ υπαλλήλων της Δημόσιας Διοίκησης

και την αίσθηση ότι η ενδεχόμενη δύσκολη οικονομική
συγκυρία πλήττει επιλεκτικά συγκεκριμένους συναδέλφους
μας.
Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός της μη κατανομής
των πιστώσεων από τη μεριά σας τη στιγμή που υπάρχουν
τα χρήματα και αφορούν δεδουλευμένα.
Αρνούμαστε να δεχτούμε τις συνέπειες της πρακτικής
σας που οδηγεί στην μη αναγνώριση της δουλειάς μας,
στην υποτίμηση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών που
δυστυχώς και μέσα από την ανάθεση έργων του Δημοσίου
σε εταιρείες όπως η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. με τεράστια( σε
σχέση με το Δημόσιο) λειτουργικά έξοδα, οδηγούνται στην
απαξίωση.
Με βάση τα αναφερόμενα πιστεύουμε ότι πρέπει
άμεσα να εγκριθούν και κατανεμηθούν, στις υπηρεσίες της
Περιφέρειας, οι δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων και
οδοιπορικών των μηχανικών προκειμένου να καταβληθούν
τα δεδουλευμένα και να συνεχίσει η εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου
δικαιώματος μας».

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η νέα διοίκηση του e-TEE

Δ

ιεξήχθησαν οι πρώτες Πανελλήνιες
εκλογές του Τμήματος Πληροφορικής
και Επικοινωνιών του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (e-TEE).
Για το ΔΣ υπέβαλαν υποψηφιότητα 39 υποψήφιοι. Ψήφισαν
928 μέλη του e-TEE. Οι πρώτοι 13 σε σταυρούς προτίμησης
που εκλέγονται ως τακτικά μέλη (σύμβουλοι) του ΔΣ και οι
αντίστοιχοι σταυροί προτίμησης που έλαβαν είναι:
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗ/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡ
(201), ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗ/Υ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡ (195), ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΜΗ/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡ (137), ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΗ/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡ (125), ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΜ (102), ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ
ΗΜΥ (93), ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜ & ΜΥ (87),
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗ/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡ
(87), ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΜ (75),
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜ & ΜΗ/Υ (72), ΒΑΒΒΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΜΗ/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡ (68), ΜΠΟΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗ/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡ (66), ΤΕΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΗ/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡ (63)

Στην Επιτροπή Μητρώου εκλέγονται ως τακτικά μέλη
οι: ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗ/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡ,
ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΜ & ΜΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΜ &ΤΕΧΝΟΛ Η/Υ, ΒΡΕΤΟΥ ΝΙΚΗ ΗΜ,
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΜ & ΜΥ.
Το νέο Δ. Σ. του e-TEE,
συγκροτήθηκε σε σώμα, μετά
από μυστική ψηφοφορία, ως
εξής: Πρόεδρος Γιαμπουράς
Μανόλης, α΄ αντιπρόεδρος
Μπούρας Χρήστος, β΄
αντιπρόεδρος: Μωραΐτης
Ανδρέας, γενικός γραμματέας
Γερογιάννης Βασίλης, ειδικός
γραμματέας Δρές Δημήτρης
και μέλη Βάββας Φώτης,
Γεωργολιός Παναγιώτης,
Ο Λαρισαίος Βασ. Γερογιάννης
γ. γ. e-TEE
Δρακούλης Δημήτρης,
Μπαρμπαγιάννης Γρηγόρης,
Μπογιατζής Δημήτρης, Πυροβολάκης Οδυσσέας,
Σαμπράκου Ιωάννα, Τερζή Γεωργία.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ά

ΤΕΕ: Να συνεχιστεί απρόσκοπτα
η λειτουργία του Κέντρου Αιμοδοσίας ΓΝΛ

λλη μια επιτυχημένη Ημέρα Εθελοντικής
Αιμοδοσίας οργανώθηκε στη Λάρισα για
λογαριασμό της Τράπεζας Αίματος του
Τμήματος.

τους εμπλεκόμενους Υγειονομικούς φορείς της Πολιτείας
την παροχή των απαραιτήτων πόρων για την τήρηση των
νομίμων διαδικασιών στη συλλογή, διακίνηση και στον
έλεγχο του αίματος με στόχο πάντα την ασφαλή και
απρόσκοπτη προσφορά του σ’ αυτούς που το έχουν ανάγκη.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Τμήματος
αιμοδοσίας του φορέα μας αναπτύξαμε άριστη συνεργασία
με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου
Λάρισας, τη Διευθύντρια του καθώς και όλο το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του τόσο επίπεδο
διενέργειας αρίστων αιμοδοσιών στους χώρους μας, άμεσης
εξυπηρέτησης πασχόντων συνανθρώπων μας αλλά και
σε θέματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και προώθησης του
σημαντικού θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας.

- Το συγκεκριμένο περιστατικό της μη έγκαιρης
παραλαβής του δέματος των έξι ασκών αίματος από
το προσωπικό του Κέντρου Αιμοδοσίας μόνο σε άτυχη
Εξάλλου, με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση της
στιγμή, άδολη παράλειψη λόγω φόρτου εργασίας μπορεί
απόφασής του Πειθαρχικού Συμβούλιου της 5ης ΥΠΕ με
να αποδοθεί, δεν συνέβη ποτέ ανάλογο περιστατικό στο
την οποία τίθενται σε αργία ενός έτους και παραπέμπονται
παρελθόν, η ασφαλής διακίνηση στα πλαίσια και της
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας η
κείμενης νομοθεσίας σε καμία περίπτωση δεν συσχετίζεται
Διευθύντρια και η Προϊσταμένη του Κέντρου Αιμοδοσίας
με την «ιατρική επάρκεια σε επιστημονικό επίπεδο» αλλά,
του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με το ερώτημα της
σε μία καθαρά διοικητική διαδικασία με προαπαιτούμενο
οριστικής παύσης –σχετικά με το θέμα της μη έγκαιρης
τους αναγκαίους πόρους από την Πολιτεία, και το
παραλαβής ενός δέματος με έξι ασκούς αίματος από το
σημαντικότερο, πέραν της
ΚΤΕΛ- συνεδρίασε η Διοικούσα
απώλειας, δεν επέφερε
Επιτροπή του Τμήματος και
Η επόμενη ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας
καμιά δυσάρεστη συνέπεια
συμφώνησε ομόφωνα στα εξής:
έχει οριστεί για την Πέμπτη, 31 Μαρτίου,
στην υγεία κάποιου
9 πμ-1 μμ στα γραφεία του ΤΕΕ στη Λάρισα. συνανθρώπου μας.
- Το αίμα αποτελεί ύψιστο
κοινωνικό αγαθό που πρέπει
Με βάση τα
να προσφέρεται άμεσα και
παραπάνω θεωρούμε ότι η εν λόγω απόφαση είναι άδικη
επαρκώς στους καθημερινά πάσχοντες συνανθρώπους
και εξοντωτική για τα προαναφερθέντα εκλεκτά στελέχη
μας και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνει προϊόν
και θα προκαλέσει αξεπέραστα προβλήματα τόσο στην
εμπορευματοποίησης. Μ’ αυτό το σκεπτικό ιδρύσαμε και
προσωπική και επαγγελματική τους ζωή αλλά και στην
οργανώσαμε από το 2004 το τμήμα εθελοντικής αιμοδοσίας
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του τόσο νευραλγικού
για όλη την περιφέρεια Κέντρου αιμοδοσίας του ΓΝΛ και
ως εκ τούτου ζητούμε την άμεση επανεξέταση και άρση της,
με την απόδοση των όποιων ευθυνών στα πραγματικά αίτια
του ατυχούς περιστατικού.

Αγγελία
του ΤΕΕ ΚΔΘ ως την ελάχιστη έκφραση κοινωνικής
αλληλεγγύης που οφείλουμε όλοι να διαθέτουμε.
- Για την επιτυχημένη εφαρμογή της εθελοντικής
αιμοδοσίας, όλοι οι εθελοντές αιμοδότες που με κόπο και
στερήσεις προσφέρουμε την ίδια τη ζωή, απαιτούμε από

Διατίθεται επαγγελματικός χώροςτεχνικό γραφείο, στη Λάρισα, ισόγειο,
πλήρως εξοπλισμένο, εξ΄ ολοκλήρου ή
για συστέγαση. Τηλ. : 6973 058776

προσ/γή

consult

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΑΚ

Για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

O

λα τα τρέχοντα θέματα που
αφορούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο
της εφαρμογής του Κανονισμού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ),
αναλύθηκαν στο πλαίσιο ενημερωτικής
εκδήλωσης που οργάνωσε το ΤΕΕ Κ&Δ
Θεσσαλίας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγινε ευρεία συζήτηση
για επιμέρους ζητήματα που αφορούν στο νέο
Κανονισμό, όπως η διαδικασία αδειοδότησης, το
περιεχόμενο ενεργειακής μελέτης, το λογισμικό, τα
πρότυπα ΤΟΤΕΕ, οι ενεργειακοί επιθεωρητές.
*Το Τμήμα Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας οργάνωσε
και 2ο κύκλο με εξειδικευμένες εκδηλώσεις για
την παρουσίαση του λογισμικού εφαρμογής των
ενεργειακών μελετών με παράδειγμα πρότυπης

ενεργειακής στη Λάρισα, την Καρδίτσα και στα
Τρίκαλα
* Σημειώνεται ότι ενόψει εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ
και ειδικότερα για την ανάγκη ενημέρωσης των
μηχανικών κατά την εκπόνηση των μελετών
ενεργειακής απόδοσης, καθώς και τη διαδικασία
ελέγχου τους από τις αρμόδιες Πολεοδομικές
Υπηρεσίες, η ΔΕ του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, έχει
δημιουργήσει ‘‘Υποστηρικτική Δομή ΚΕΝΑΚ’’ που
απαρτίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους μηχανικούς
και η οποία θα δέχεται ερωτήματα και απορίες
και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα δίνει τις
απαντήσεις μέσω της Ιστοστελίδας του Τμήματος
(teelar.tee.gr). Τα ερωτήματα και οι απορίες θα πρέπει
να υποβάλλονται ταυτόχρονα στα e-mail : tee_lar@
tee.gr & pnikolaos1@hotmail.com

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ

Αναλύθηκε ο ΚΕΝΑΚ στην Καρδίτσα

Ε

νημερωτική εκδήλωση που αφορά
στις μελέτες ενεργειακής απόδοσης,
την διαδικασία ενεργειακής
επιθεώρησης και την ενεργοποίηση του
σώματος των Ενεργειακών Επιθεωρητών
καθώς την εκ των πραγμάτων εφαρμογή
μέρους του θεσμικού πλαισίου από 1η
Οκτωβρίου του 2010, οργάνωσε η Ν.Ε.
Καρδίτσας του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος.
Της εκδήλωσης αυτής προηγήθηκε στον
ίδιο χώρο ενημέρωση των μηχανικών που
είναι υπεύθυνοι των αρμόδιων Πολεοδομικών
Γραφείων για τον έλεγχο των ενεργειακών
μελετών.

• οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και
εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού
Tα 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 αφορούν 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.

Ο Β. Τσιώνας
Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί την πρώτη
από μια σειρά ημερίδων που σχετίζονται με την
εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και αποσκοπούν στην
ενημέρωση των συναδέρφων προκειμένου να
υπάρξει ομαλή προσαρμογή του μηχανικού στα νέα
δεδομένα. Είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως 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», τόνισε ανοίγοντας την εκδήλωση ο
πρόεδρος της Ν.Ε. Καρδίτσας του ΤΕΕ Βασίλης
Τσιώνας, επισημαίνοντας:
Με τον ΚΕΝΑΚ προβλέπονται:
• η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων,
• η Θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης
ενέργεας,
• η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης) και

Το ΤΕΕ έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση
του νέου ΚΕΝΑΚ ως σύμβουλος του ΥΠΕΚΑ επί του
θέματος αυτού, και συνεχίζει με τις δράσεις του να
συνεισφέρει στην διαμόρφωση του σημαντικού αυτού
κανονισμού αλλά και στην ενημέρωση των συναδέρφων.
Μέχρι σήμερα λοιπόν, έχει προβεί στην σύναξη
τεσσάρων οδηγιών ΤΟΤΕΕ για την εφαρμογή του και
αυτές είναι:
1)ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 ¨Αναλυτικές Εθνικές
Προδιαγραφές Παραμέτρων για τον Υπολογισμό της
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και την Έκδοση του
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης¨
- Καθορίζονται οι εθνικές προδιαγραφές για όλες τις
παραμέτρους που απαιτούνται για τους υπολογισμούς της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων όπως ορίζεται στον
ΚΕΝΑΚ. Στόχος είναι ο περιορισμός των λανθασμένων
υπολογισμών λόγω εσφαλμένης
εκτίμησης του μελετητή/
επιθεωρητή
2)ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010
¨Θερμοφυσικές ιδιότητες
Δομικών Υλικών & Έλεγχος
της Θερμομονωτικής Επάρκειας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την επιθεώρηση
των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού
που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.
tee.gr) μαζί με τις ΤΟΤΕΕ και παραδείγματα μελέτης
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων.
Προκειμένου όμως να υπάρξει
ενημέρωση και εκπαίδευση των
μηχανικών για τις διαδικασίες
και τα προβλήματα που
ενδεχομένως να προκύψουν από
την εφαρμογή των παραπάνω, το
ΤΕΕ και ιδιαίτερα το τμήμα Κ&Δ
Θεσσαλίας προχώρησε:

-Δίνει αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και
προδιαγραφές των επιμέρους διαφανών και μη δομικών
στοιχείων.
-Ενσωματώνει στους υπολογισμούς των θερμικών
απωλειών τις αερογέφυρες και ειδικούς διορθωτικούς
συντελεστές (π.χ. εδάφους, συναλλαγής θερμότητας με
μη θερμαινόμενους χώρους).
3) ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 ¨Κλιματολογικά Δεδομένα
Ελληνικών Περιοχών¨
-Αλλάζουν οι συνθήκες σχεδιασμού για τη χειμερινή
και καλοκαιρινή περίοδο και έρχονται πιο κοντά στην
πραγματικότητα με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα
των τελευταίων χρόνων. Μεθοδολογίες υπολογισμού
ηλιακής ακτινοβολίας, θερμοκρασίας εδάφους
4) ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 ¨Έντυπα Ενεργειακών
Επιθεωρήσεων Κτηρίων, Λεβήτων, Εγκαταστάσεων
Θέρμανσης & Κλιματισμού & Ζεστού Νερού Χρήσης –
Οδηγίες συμπλήρωσης¨

• Στην συγκρότηση ομάδας συναδέρφων με σκοπό
την υποστήριξη των μηχανικών σχετικά με τον ΚΕΝΑΚ.
• Στη διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων –
ημερίδων στους τρείς νομούς του τμήματος (Καρδίτσα,
Λάρισα, Τρίκαλα) για την ενημέρωση των υπαλλήλων
των πολεοδομιών, μελετητών, κατασκευαστών,
εργολάβων αλλά και των ενεργειακών επιθεωρητών όταν
συνταχθεί το σώμα τους.
• Στη δημιουργία ιστοσελίδας του τμήματος της
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας (διαθέσιμο μέχρι το
τέλος του 2010) όπου θα είναι δυνατή η ενημέρωση των
μελλών και όχι μόνο καθώς και η αποστολή ερωτημάτων
για τεχνική υποστήριξη.
• Στην επικοινωνία μόνιμου εκπροσώπου του
τμήματος με το ΥΠΕΚΑ προκειμένου να γίνεται όσο το
δυνατό πιο αποτελεσματική και συνεπής η ενημέρωση
για τυχόν ασάφειες και απορίες.

Ετοιμάζονται ακόμη
τρείς νέες Τεχνικές
οδηγίες που θα είναι
σύντομα διαθέσιμες με
θέμα: Την εγκατάσταση
Συστημάτων ΑΠΕ στα
κτίρια, την βιοκλιματική
Αρχιτεκτονική Κτηρίων
και τις εγκαταστάσεις
Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού &
Θέρμανσης/Ψύξης στο κτήριο
Έχει επίσης συντάξει το εκπαιδευτικό υλικό,
για τους ενεργειακούς επιθεωρητές οι οποίοι θα
εκπαιδεύονται πάνω στις τεχνικές οδηγίες και σε
θέματα εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ και η πιστοποίησή
τους θα δίνεται κατόπιν εξετάσεων του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στην συνέχεια δημιούργησε
εξειδικευμένο λογισμικό για τους υπολογισμούς της

Ψηφίσματα
Συλλυπητήρια ψηφίσματα εκδόθηκαν, μετά τη
θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Χαράλαμπου
Λαζαρίδη - Χημικού Μηχανικού, από τη Διοικούσα
Επιτροπή του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής
Θεσσαλίας του ΤΕΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Παραρτήματος Κ&Δ Θεσσαλίας του ΠΣΧΜ.
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ΚΕΝΑΚ: ΤΟ ΤΕΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Η «ενεργειακή επανάσταση», το «πράσινο» πιστοποιητικό κτιρίων και
οι ωφέλειες για πολίτες και το Δημόσιο συμφέρον

Γ

ια «ενεργειακή επανάσταση» που
συντελείται σήμερα στην Ελλάδα
στον τομέα της μελέτης-κατασκευήςλειτουργίας-χρήσης των κτιρίων, έκανε λόγο
ο πρόεδρος του Τμήματος Ντίνος Διαμάντος
αναλύοντας τις ωφέλειες που προκύπτουν από το
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης τόσο για τους
πολίτες όσο και για το Δημόσιο συμφέρον.

ενεργειακοί επιθεωρητές αλλά και να διενεργήσει όταν
χρειασθεί τις εξετάσεις για την απόδοση της σχετικής
άδειας.
Σε επίπεδο δε, Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, το
Τμήμα μας:
- Έχει συστήσει (πρώτο στην Ελλάδα) μία μόνιμη
υποστηρικτική «Δομή ΚΕνΑΚ», παρέχοντας διαρκή
επιστημονική και επαγγελματική υποστήριξη τόσο
στους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς όσο, και
στους υπαλλήλους των Πολεοδομικών γραφείων.
- Στην ιστοσελίδα του (www.teelar.gr) υπάρχει
ειδικό πεδίο «ΚΕνΑΚ) με κάθε πληροφορία.

Πλαισιωμένος από μηχανικούς που μετέχουν στη
«Δομή ΚΕΝΑΚ» που συγκρότησε το ΤΕΕ Κ&Δ
Θεσσαλίας παρέχοντας επιστημονική υποστήριξη
για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων,
μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο πρόεδρος ανέφερε
μεταξύ άλλων: Από το 2002, η ΕΕ εισήγαγε, μέσω
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/91 την «Ενεργειακή
Πιστοποίηση» στα κτίρια, με στόχο την μείωση
κατανάλωσης της ενέργειας. Φτάσαμε στον Απρίλιο
του 2010 προκειμένου να εγκριθεί ο Ελληνικός
Κανονισμός Κ.Εν.Α.Κ. Από 1/10/2010 ισχύει η
υποχρέωση εκπόνησης «Ενεργειακή μελέτη» και
από 9/1/2011 ισχύει το «Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ).
Το ΤΕΕ
Το ΤΕΕ πίεζε συνεχώς τα τελευταία
χρόνια για την εφαρμογή και στη χώρα μας
της «πράσινης ταυτότητας» των κτιρίων.
Συμμετείχε στη διαβούλευση των τελευταίων
χρόνων και διαμόρφωσε και βελτίωσε σε
σημαντικό βαθμό την εθνική νομοθετική
προσαρμογή.
Απέδωσε ήδη, το λογισμικό για την
εφαρμογή και εκπόνηση της Ενεργειακής
μελέτης και επιθεώρησης καθώς και τις
Τεχνικές Οδηγίες για την εκπόνηση των
μελετών. Είναι έτοιμο στο επόμενο διάστημα
να αποδώσει το «εκπαιδευτικό πρόγραμμα»
των απαιτούμενων ειδικών σεμιναρίων
που πρέπει να παρακολουθήσουν και να
πιστοποιηθούν όσοι θέλουν να γίνουν μόνιμοι

- Έχει ήδη πραγματοποιήσει πλήθος ενημερωτικών
εκδηλώσεων, έχει δρομολογήσει ήδη, την διεξαγωγή
«ταχύρρυθμων ολιγάριθμων σεμιναρίων» με
εκμάθηση εκπόνησης ενεργειακής μελέτης και
επιθεώρησης ενώ παραλαμβάνει ήδη το ενδιαφέρον
των μηχανικών και των τεχνολόγων για τα
«ενεργειακά σεμινάρια των μόνιμων ενεργειακών
Επιθεωρητών» που, υπό την Επιστημονική και
θεσμική του εποπτεία θα συνδιοργανώσει με φορείς
που έχουν εκ του νόμου το δικαίωμα αλλά, και θα
πληρούν τα πραγματικά απαιτούμενα εκπαιδευτικά
δεδομένα.
- Είναι ήδη έτοιμο για την διενέργεια των τελικών
εξετάσεων για την άδεια των μόνιμων Εν.Επ. αφού,
εκ του νόμου το ΤΕΕ τις διενεργεί και μάλιστα,
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αποκεντρωμένα, θα τις πραγματοποιήσει το Τμήμα
μας.
Ωφέλειες
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης δεν
είναι ένα νέο χαράτσι αλλά ένα πιστοποιητικό με
αντίκρισμα, τόνισε ο Ντ. Διαμάντος, σημειώνοντας ότι
αποδίδει στον πολίτη την «εκτίμηση των πραγματικών
καταναλώσεων ενέργειας» της ιδιοκτησίας του ενώ
καταγράφει «τους παράγοντες που επηρεάζουν τις
καταναλώσεις και προτείνει «μεθόδους βελτίωσης
για την εξοικονόμηση ενέργειας» της ιδιοκτησίας του
ώστε, να «ανέβει» κατηγορία. Επίσης κοστολογεί τις
μεθόδους βελτίωσης και αποδίδει στον πολίτη «τον
χρόνο απόσβεσης» της όποιας επένδυσης μπορεί
( άλλα, δεν είναι υποχρεωτικό) να κάνει, με μία
παράσταση κόστους/οφέλους.
Όπως διευκρινίστηκε, το Πιστοποιητικό έχει ισχύ
10 ετών με κόστος στα επίπεδα των 150 ευρώ ανά
διαμέρισμα. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή
Μηχανικού, που καθορίστηκε από την Πολιτεία
ως «η ελάχιστη απαιτητή», για την απόδοση του
ΠΕΑ περιλαμβάνει την «1η επιτόπου αποτύπωσηεπιθεώρηση», «την καταγραφή των στοιχείων»,
την «εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων
ενέργειας», «τους παράγοντες που επηρεάζουν τις
καταναλώσεις», την πρόταση σε «μεθόδους βελτίωσης
για την εξοικονόμηση ενέργειας», την κοστολόγηση
και «τον χρόνο απόσβεσης» της όποιας επένδυσης
μπορεί να κάνει, με μία παράσταση κόστους/οφέλους,
και πιθανόν, και μία «2η επιτόπου αποτύπωσηεπιθεώρηση» για επανακατάταξη του κτιρίου αν
ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να πραγματοποιηθούν
οι προτεινόμενες βελτιώσεις. Και σε σχέση με τα
Ευρωπαϊκά δεδομένα άλλων χωρών είναι μικρή.
Και ο πρόεδρος του Τμήματος συνέχισε
επισημαίνοντας: «Αντιλαμβάνεται λοιπόν, εύκολα,
και ο πιο αδαής ότι για τον ιδιοκτήτη, ιδιαίτερα
ιδιοκτησιών με παλαιότητα, του δίνεται η δυνατότητα
αύξησης της εμπορικής αξίας του ακινήτου του,
είτε σε τιμή πώλησης είτε σε τιμή ενοικίου. Για
τον υποψήφιο ενοικιαστή, ακόμα πιο σημαντικό
ιδιαίτερα σήμερα, με την οικονομική «ασφυξία» της
καθημερινής του διαβίωσης, του δίνει τη δυνατότητα
να επιλέξει με πραγματικά και ωφέλιμα κριτήρια
κόστους διαβίωσης ποιο ακίνητο θα νοικιάσει, ακόμα
και να παζαρέψει το ενοίκιο. Για κάθε πολίτη βέβαια,
είναι σημαντικό, αφού, μπορεί πλέον να βελτιώσει
την ποιότητα της διαβίωσής του (αρχιτεκτονικός και
στατικός σχεδιασμός, ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση,
κλιματισμός, ζεστό/κρύο νερό) αλλά, και να οδηγηθεί
σε χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας».

Για να παρουσιάσει ακολούθως στοιχεία της ΡΑΕ
που καταδεικνύουν ότι η ενεργειακή βελτίωση των
κτιρίων μπορεί να αποδώσει εξοικονόμηση ενέργειας
με όφελος για κτίριο κατοικίας 100 μ2 από 800
έως πάνω από 1400 ευρώ ετησίως ανάλογα με το
χρησιμοποιούμενο καύσιμο και την παλαιότητα του
κτιρίου.
* Εξηγήθηκε επίσης ότι το Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης αφορά βέβαια, επιστημονικά
και επαγγελματικά τους μηχανικούς και τους
τεχνολόγους αλλά, και όλους τους άλλους
επαγγελματικούς κλάδους που εμπλέκονται, αφού,
διαμορφώνει πλέον μία διαφορετική φιλοσοφία στην
άσκηση του επαγγέλματος, αφορά όμως, πρώτιστα, το
Δημόσιο συμφέρον, με την βελτίωση του δομημένου
και την προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος, με
την μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά
καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) καθώς και, με την
ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας εξοικονόμησης
ενέργειας αλλά και τον ίδιο τον πολίτη, στον οποίο
παρέχει την δυνατότητα ποιοτικότερης διαβίωσης και
κυρίως, οικονομικότερης, ζητούμενο σημαντικό σε μία
δύσκολη περίοδο για την οικονομική καθημερινότητα
του.
Ενώ για την Πολιτεία αναφέρθηκε ότι πρέπει να
προχωρήσει πιο γρήγορα και πλέον, να ολοκληρώσει
το μητρώο των «προσωρινών ενεργειακών
επιθεωρητών».
Πρέπει να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα
άμεσα, την ηλεκτρονική διαδικασία «έκδοσης του
Ενεργειακού Πιστοποιητικού», όντας υπεύθυνη γι’
αυτό.
Να δώσει κίνητρα (άμεσα οικονομικά, απαλλαγές)
στους πολίτες για να βελτιώσουν ενεργειακά τις
ιδιοκτησίες τους και
Να θεσμοθετήσει το Μητρώο Συντελεστών
Ιδιωτικών Έργων (Μη.Σ.Ι.Ε.) για τη διασφάλιση
υγιούς ανταγωνισμού και πιστοποίησης όλων των
εμπλεκομένων της τεχνικής πυραμίδα στην εκτέλεση
ενός έργου.
* Επισημάνθηκε επίσης η διαρκής επαφή του
Τμήματος με την Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ και αρμόδια
για τα ενεργειακά, Μαργαρίτα Καραβασίλη ενώ
προαναγγέλθηκε πρωτοβουλία του ΤΕΕ για σύσκεψη
με τους άλλους εμπλεκόμενους επιστημονικούς
φορείς, το Δικηγορικό και τον Συμβολαιογραφικό
σύλλογο αλλά και κοινωνικούς φορείς ώστε,
χωρίς προβλήματα αλλά και δίχως λαϊκισμούς, να
προχωρήσει η «ενεργειακή επανάσταση» στη χώρα.
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ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το ΤΕΕ βράβευσε νέους φοιτητές

Τ

ην καθιερωμένη εκδήλωση
βράβευσης των νέων φοιτητών,
παιδιών μηχανικών, που πέτυχαν
στις Πανελλήνιες εξετάσεις διοργάνωσε
το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, στα γραφεία του
στη Λάρισα.
Στην εκδήλωση μίλησε ο πρόεδρος
Ντίνος Διαμάντος αναφερόμενος στο
ρόλο του ΤΕΕ αλλά και σε ζητήματα που
απασχολούν τη νεολαία, συγχαίροντας
παράλληλα τους νέους φοιτητές για την
επιτυχία τους αλλά και επισημαίνοντας
ότι η πλειοψηφία (40%) των παιδιών
των μηχανικών προτίμησαν Σχολές του
Πολυτεχνείου.
Έπαινοι και αναμνηστικά δώρα του ΤΕΕ
δόθηκαν από τον πρόεδρο και τα μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής στους εξής νέους
φοιτητές:

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τούσια Λεωνίδα: Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ,
Κωφού Σταυρούλα: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας,
Σουρλατζή Χριστίνα - Μαρία: Σχολή Νομικών,
Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ,
Χασιώτη Γεώργιο: Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Σταυρόπουλο Βασίλειο: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ,
Σούρλα Επαμεινώνδα: Σχολή Μηχανολόγων
Μηχανικών ΑΠΘ,
Στυλιανάκη Ιωάννα: Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ, Μπασδέκη
Δημήτρη: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα
Στατιστικής,
Μπόλη Νικόλαο: Ελληνική Φιλολογία Δ.Π.Θ,
Λιάπη Στελλίνα: Τμήμα Βιολογίας
Πανεπιστήμιου Κρήτης,
Ρώμνιο Γεώργιο: Οικονομικό τμήμα
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Λαμπρονίκο Παναγιώτη: Αρχιτεκτονική Σχολή του ΔΠΘ,
Δημόπουλο Χαρίλαο: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής &
Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης,
Αβραμόπουλο Μιχαήλ: Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστημίου Πατρών,
Φτίκα Σταματία: Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας ΑΠΘ,
Ρουπακιά Ευθυμία: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ,
Καλόγηρου Ελένη: Νομική Σχολή ΔΠΘ,
Κουντούρη Δημήτρη: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ,
Γαλατά Κωνσταντίνο: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.,
Φουλούλη Χρήστο: Σχολή Ιστορίας & Εθνολογίας Δ.Π.Θ.,
Χαμπηλομάτη Βασίλειο: Σχολή Μηχανολόγων
Μηχανικών ΑΠΘ,
Θανιώτη Κωνσταντίνο: Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης
Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Πετρολέκα Αλέξανδρο: Ιατρική Σχολή Αθηνών,
Οικονόμου Νικόλαο: Σχολή Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Ζυγογιάννη Παναγιώτη: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ,
Καλαμπαλίκη Περσεφόνη: Αρχιτεκτονική Ε. Μ. Π. και
Δερβένη Φανή-Μαρία: Νομική Σχολή ΑΠΘ.
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΔΥΔΑΣ Κ&Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Για τον Οργανισμό της αιρετής Περιφέρειας

Ω

ς «πρόχειρο και βιαστικό»
χαρακτηρίστηκε το Σχέδιο Π. Δ. για τον
Οργανισμό της αιρετής Περιφέρειας
Θεσσαλίας, από την ΕΜΔΥΔΑΣ η οποία διατύπωσε,
εγκαίρως και εγγράφως, τις αντιρρήσεις και
προτάσεις της στο θέμα.
Αναλυτικότερα, η τοπική Ένωση των Μηχανικών
Δημοσίου επισημαίνει: «Ανεπίσημα όπως άλλωστε και οι
περισσότεροι σύλλογοι ή Ομοσπονδίες λάβαμε γνώση για
το σχέδιο Π.Δ. για τον Οργανισμό της Αιρετής Περιφέρειας
Θεσσαλίας που είναι περίπου το ίδιο με τα σχέδια των
λοιπών Περιφερειών.
Ανεπίσημα επίσης πληροφορηθήκαμε ότι δόθηκαν σε
ορισμένους μόνο συλλόγους υπαλλήλων με τελεσίγραφο
για την εντός 2-3 ημερών έκφραση των απόψεών τους.
Θεωρούμε διαβάζοντας και τις απόψεις των άλλων
συλλόγων και πρωτοβάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ ότι οι λέξεις
«προχειρότητα» και «βιασύνη» είναι οι πιο επιεικείς με τις
οποίες μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα υπόψη σχέδια.
Κι αυτό γιατί λείπουν από το οργανόγραμμα ειδικότητες
μηχανικών , δεν αναφέρονται σύμφωνα με τους τίτλους
σπουδών , για τις θέσεις προϊσταμένων αποκλείονται
βασικές ειδικότητες μηχανικών ενώ προτείνονται νέες
ειδικότητες(από σχολές που ιδρύθηκαν προ 15ετίας)
με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα τυπικά προσόντα
κατάληψης της θέσης για αυτούς τους συναδέλφους, κ.ά.
πολλά.
Όμως τα πιο σημαντικά σημεία που εντοπίσαμε στο
παραπάνω σχέδιο για τον Οργανισμό και που αναδεικνύουν
το σκοπό της πρόσφατης Διοικητικής μεταρρύθμισης είναι:
1) Η δημιουργία μίας και μόνο Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων η οποία θα λειτουργεί στην έδρα της περιφέρειας
και η αντικατάσταση Δ/νσεων μελέτης, κατασκευής
και συντήρησης των έργων με τμήματα για τα οποία
είτε δεν αναφέρονται οι αρμοδιότητες είτε (σκοπίμως; )
παραλείπονται, δηλώνει την υποτίμηση από τη μεριά του
κράτους των δημοσίων έργων και των τεχνικών υπηρεσιών
του.
Συγκεκριμένα δεν αναφέρονται οι αρμοδιότητες των
τεσσάρων τμημάτων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών
Ενοτήτων Λάρισας-Μαγνησίας-Τρικάλων-Καρδίτσας παρά
μόνο η υποχρέωσή τους να απευθύνονται στην έδρα της
Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων κατασκευής και
συντήρησης των δρόμων από τις κρατικές περιφέρειες
στις αιρετές, συνοδεύεται από την μετατροπή των
ΔΕΣΕ και ΔΕΚΕ σε ένα τμήμα στην περιφέρεια (Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων) στις αρμοδιότητες του οποίου δεν
καταγράφεται η συντήρηση των δρόμων επικυρώνοντας και
από τυπική πλευρά την παραχώρηση της αρμοδιότητας της
συντήρησης των δρόμων στους ιδιώτες.
Οι συγχωνεύσεις αρκετών υπηρεσιών και η υποβάθμιση
άλλων, στοχεύουν όχι μόνο στη συρρίκνωση του δημόσιου

τομέα, αλλά και στην απαξίωσή του. Στοχεύουν στην
προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, των Συμπράξεων
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και των παραχωρήσεων.
Ήδη με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας-Ανταγωνιστικότητας- Ναυτιλίας & ΥποδομώνΜεταφορών-Δικτύων (ΦΕΚ1505/6-9-2010Β΄)εκχωρούνται
έργα υποδομών πέντε Περιφερειών στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ.
Παραχωρούνται δηλαδή έργα των υπό σύσταση αιρετών
περιφερειών σε ιδιωτικοποιημένο φορέα του Δημοσίου που
λειτουργεί με αμφισβητούμενη διαφάνεια, ουσιαστικά έξω
από το Δημόσιο Λογιστικό Έλεγχο, με ειδικό νομοθετικό
πλαίσιο παραγωγής έργων καθ’ υπέρβαση της εθνικής
νομοθεσίας και με “προμήθεια” 5% στο κόστος κατασκευής
κάθε έργου.
Και αυτά συμβαίνουν όταν έχει αποδειχθεί το αυξημένο
κόστος των έργων που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα με
αυτήν την μέθοδο.
2)Δεν γίνεται σαφής αναφορά στην τοποθέτηση των
εργαζόμενων (μόνιμο προσωπικό) σε οργανικές θέσεις,
δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο αριθμό οργανικών
θέσεων ανά Διεύθυνση και ανά τμήμα , παρά μόνο σε
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του προσωπικού
αορίστου χρόνου και σε συνδυασμό με το ότι κλάδοι και
ειδικότητες δεν περιλαμβάνονται, δημιουργείται κίνδυνος
για το προσωπικό που ήδη υπηρετεί.
Τα αναφερόμενα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση υλοποίησης του
Μνημονίου μέσω του “Καλλικράτη” σε βάρος των
εργαζομένων και των πολιτών.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι όταν μιλούν για
“αποκέντρωση του κράτους” και “λιγότερο κράτος” στην
ουσία απεμπολούν τις συνταγματικές υποχρεώσεις του
κράτους για δημόσια έργα και κοινωνικές παροχές είτε
μεταβιβάζοντας αρμοδιότητες στους δήμους, χωρίς τους
αντίστοιχους πόρους, είτε παραδίδοντας υπηρεσίες σε
ιδιώτες, ανώνυμες εταιρείες και πολυεθνικές.
Πιστεύουμε ότι για τους υπό νομοθέτηση οργανισμούς
το ελάχιστο που μπορούμε να ζητήσουμε για το προσωπικό
είναι να μην αφεθεί εκτός οργανογράμματος κανένας
κλάδος -ειδικότητα, που εργάζονται σήμερα στις νομαρχίεςπεριφέρειες αλλά και που πρόκειται να μετατεθούν ή
να προσληφθούν, να οριστούν συγκεκριμένες οργανικές
θέσεις ανά Δ/νση και τμήμα με πρόβλεψη για μετατάξεις
-προσλήψεις και να καθοριστούν συγκεκριμένες
αρμοδιότητες στις Δ/νσεις και στα τμήματα.

Προφανώς δεν θα αποδεχθούμε απολύσεις
εργαζομένων και δηλώνουμε ότι διεκδικούμε την
ανατροπή του νόμου για τον ”Καλλικράτη”, γιατί τα
δημόσια έργα είναι κοινωνικό αγαθό και οι δημόσιες
τεχνικές υπηρεσίες στην υπηρεσία των πολιτών για
παραγωγή έργων που θα υπηρετούν τις κοινωνικές
ανάγκες και όχι την κερδοφορία των μεγάλων
κατασκευαστικών εταιρειών».

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Ανοιχτή συζήτηση Συνδέσμου
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή και
παρουσία συναδέλφων και
από άλλους νομούς της
Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα του ΤΕΕ στη Λάρισα ανοιχτή
συζήτηση με εισηγητή το νομικό σύμβουλο
της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ)
Ιωάννη Γαλενιανό.

εργασιών.
- Οι προβλεπόμενες ενέργειες από μεριά του
εργολήπτη για την προστασία του, σε περίπτωση
διαφωνίας με την Υπηρεσία σε επιμετρήσεις,
Π.Π.Α.Ε, Α.Π.Ε. , Πιστοποιήσεις κ.λ.π.
- Τα όρια αρμοδιοτήτων των Επιτρόπων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και ποιες είναι οι νόμιμες
ενέργειες από μεριάς του εργολήπτη σε περίπτωση
άρνησης θεώρησης εντάλματος .
- Οι τρόποι διεκδίκησης για
συμβασιοποίηση και πληρωμή των
υπερσυμβατικών εργασιών.
- Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που
δημιουργούνται από μη σύσταση Επιτροπών
για προσωρινές και οριστικές παραλαβές
των έργων. Η αυτοδίκαιη παραλαβή και πότε
συντελείται.
- Οι αλλαγές που προκύπτουν, λόγω του
«Καλλικράτη», στα ένδικα μέσα κατά την
διαδικασία των δημοπρασιών.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν:

- Η νομική αντιμετώπιση των ζητημάτων που
προκύπτουν από την λειτουργία της επιτροπής ΜΕΚ .

- Οι απαιτούμενες ενέργειες για διακοπή
εργασιών, όχληση για τοκοφορία , διακοπή
σύμβασης, διαταγή πληρωμής σε βάρος Δημοσίου
κ.λ.π. σε περίπτωση μη πληρωμής πιστοποιηθέντων

Επίσης έγινε ενημέρωση για το θεσμικό
πλαίσιο Δημοσίων Έργων και επισημάνθηκαν
οι προτεινόμενες κρίσιμες και αρνητικές για τον
εργοληπτικό κόσμο αλλαγές.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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Σχεδιασμός Σκυροδέματος με τους Ευρωκώδικες

Α

νταποκρινόμενοι στη
σχετική πρόσκληση
οι πολιτικοί μηχανικοί
παρακολούθησαν με ενδιαφέρον
την επιστημονική ημερίδα με θέμα
«Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος
με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του
ΤΕΕ στη Λάρισα.

- Δράσεις – Φορτίσεις (EC1), Κ.Τρέζος, Δρ
ΠΜ,
Επ. Καθηγητής ΕΜΠ
- Σχεδιασμός σύμφωνα με τον EC2 –
Εισαγωγή , Φιλ. Περδικάρης, Δρ ΠΜ, Καθηγητής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
- Διαστασιολόγηση με βάση την Οριακή
Κατάσταση Αστοχίας και την Οριακή Κατάσταση
Λειτουργικότητας (EC2), Μαρ. Μωρέττη, Δρ ΠΜ,
Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
- Κατασκευαστικές λεπτομέρειες - Κανόνες
όπλισης (EC2 - EC8), Μιλτ. Χρονόπουλος, ΠΜ,
Επιστ. Συνεργάτης ΕΜΠ
- Κατηγορίες Πλαστιμότητας – Δείκτης
Συμπεριφοράς (EC8), Εμμ. Βουγιούκας, Δρ ΠΜ,
Λέκτορας ΕΜΠ
- Ανάλυση Επεμβάσεων σύμφωνα με

Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν ο
σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών
Ελλάδας, ο Οργανισμός
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας ,
ο σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών
Νομού Λάρισας και το ΤΕΕ
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας.
Μετά τον χαιρετισμό
του προέδρου του τοπικού
συλλόγου Κώστα Κουλώτσιου,
παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες
εισηγήσεις:
EC8/part 3 –
ΚΑΝΕΠΕ, Βασ.
Μπαρδάκης, Δρ ΠΜ
- Σχεδιασμός
Επεμβάσεων
σύμφωνα με EC8/
part 3 – ΚΑΝΕΠΕ,
Στ. Δρίτσος, Δρ
ΠΜ, Καθηγητής
Πανεπιστημίου
Πατρών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σθεναρή αντίσταση της ΕΜΔΥΔΑΣ

Τ

α οξυμμένα προβλήματα που απασχολούν
τον κλάδο και έχουν να κάνουν με την
λειτουργία των Δημόσιων Τεχνικών
Υπηρεσιών, με τη νέα οργάνωση της Αυτοδιοίκησης
(Περιφέρειες, Καλλικρατικοί Δήμοι) και των
σημαντικών εργασιακών ζητημάτων που
ανακύπτουν με την συρρίκνωση μισθών αλλά
και τις επιπτώσεις του νέου ασφαλιστικού,
απασχόλησαν τη γενική συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ
Κ&Δ Θεσσαλίας, που πραγματοποιήθηκε με
ιδιαιτέρως μεγάλη συμμετοχή στα γραφεία του ΤΕΕ
στη Λάρισα.

Η συνέλευση κατέληξε στις παρακάτω διαπιστώσεις:
*Τον τελευταίο χρόνο όλοι οι εργαζόμενοι της
χώρας μας βιώνουμε την πιο βάρβαρη επίθεση
σε βάρος του εισοδήματος, των ασφαλιστικών
δικαιωμάτων, των εργασιακών σχέσεων, των
συλλογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων μας. Η
Κυβέρνηση σε συνεργασία με το ΔΝΤ και την Ε.Ε.
με πρόσχημα τα δημοσιονομικά προβλήματα για τα
οποία δεν έχουν καμιά ευθύνη οι εργαζόμενοι και
με οδηγό το βάρβαρο μνημόνιο καταργεί ιστορικές
κατακτήσεις των εργαζομένων της κοινωνίας. Την ίδια
στιγμή ικανοποιεί τα αιτήματα των εργοδοτών και των
τραπεζιτών, αυτών δηλαδή που αύξησαν τα υπερκέρδη
τους και ευθύνονται για την κρίση, δίνει νέα προνόμια
στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις.

Οι κοινωνικές ανισότητες μεγαλώνουν, η
ανεργία αυξάνεται, το εισόδημά μας περιορίζεται,
νέα φορολογικά βάρη φορτώνονται στις πλάτες
μας, τα δημόσια αγαθά υποβαθμίζονται και
εμπορευματοποιούνται, τα ασφαλιστικά μας
δικαιώματα καταργούνται, η οικονομία οδηγείται σε
ύφεση και όλο και περισσότεροι οδηγούμαστε στη
φτώχεια και την εξαθλίωση.
* Παράλληλα η Κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει
πλήρως τα Ασφαλιστικά Ταμεία που καταρρέουν
και με τον νέο αντιασφαλιστικό νόμο καταδικάζει,
το σύνολο των εργαζομένων σε δουλειά μέχρι τα
βαθιά γεράματα και σε συντάξεις πείνας για όσους
προλάβουν να τις πάρουν.
* Τη συνεχιζόμενη με γοργούς ρυθμούς απαξίωση
και αποδυνάμωση των Τεχνικών Υπηρεσιών της
χώρας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με
τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ανώνυμες εταιρείες
τύπου «Εγνατία ΑΕ» «Αναπτυξιακή Εταιρεία
Κρήτη», με τεράστια λειτουργικά έξοδα που βαρύνουν
το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων και τη
διαφαινόμενη πρόθεση για μετατροπή των Δημόσιων
Υπηρεσιών σε Ανώνυμες Εταιρείες και την εκχώρηση
αρμοδιοτήτων τους σε ιδιωτικά συμφέροντα
*Τις απολύσεις εκτάκτων που καλύπτουν πάγιες
ανάγκες και ταυτόχρονα με τις συγχωνεύσεις και
καταργήσεις υπηρεσιών και οργανικών θέσεων και
το πάγωμα των προσλήψεων αποτελειώνει ότι έχει
απομείνει από την Δημόσια Διοίκηση.
*Την κυοφορούμενη περαιτέρω μείωση των
αποδοχών.
Κατόπιν τούτων, τα μέτρα της Κυβέρνησης
συνιστούν μια πρωτοφανή επίθεση στους
εργαζόμενους συνολικά και ιδιαίτερα στους μισθωτούς
του Δημόσιου Τομέα και στον Κλάδο, μεταφέροντας

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

όλο το φορτίο της δημοσιονομικής κρίσης, απόρροια
της διαχρονικής πολιτικής τους, στους εργαζόμενους.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποδεχθούμε
αυτήν την πολιτική και είμαστε υποχρεωμένοι να
αντισταθούμε με κάθε νόμιμο τρόπο δηλώνοντας
κατηγορηματικά ότι δεν θα δεχθούμε την παραπέρα
διάλυση του Δημόσιου Τομέα, καμία υποχώρηση και
συρρίκνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
μας δικαιωμάτων, δεν θα δεχτούμε άλλα φορολογικά
βάρη ούτε μείωση στο εισόδημά μας.
Διεκδικούμε την αναβάθμιση των Δημόσιων
Τεχνικών Υπηρεσιών της χώρας, την αύξηση
του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, την
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αποκατάσταση και διεύρυνση των μισθολογικών,
ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων μας
Αγωνιζόμαστε: Να ακυρώσουμε τις αντιλαϊκές
πολιτικές Κυβέρνησης, Ε.Ε., Δ.Ν.Τ. με άλλοθι το
βάρβαρο μνημόνιο. Να καταργήσουμε όλους τους
αντεργατικούς και αντιλαϊκούς νόμους που μειώνουν
τα εισοδήματά μας, τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα
και μας οδηγούν στη θεσμική και οικονομική μας
εξαθλίωση. Για το Δημόσιο χαρακτήρα των Τεχνικών
Υπηρεσιών ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης.
Και συμμετέχουμε στην απεργία την Τετάρτη 15
Δεκεμβρίου».

*Ειδικές τιμές γνωριμίας
για μηχανικούς

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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Αρχιτεκτονική και Εκπαίδευση

«Α

ρχιτεκτονική και εκπαίδευση»
ήταν το θέμα της ημερίδας που
διοργανώθηκε στη Λάρισα, από
τον σύλλογο Αρχιτεκτόνων σε συνεργασία με
το ΤΕΕ Κ & Δ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του
11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου.

-Αντώνιου Μόρα «Η εκπαίδευση της εικόνες,
οδηγός για νέους αρχιτέκτονες»
-Βασιλικής Κούρου – Τριψιάνη «Το απαραίτητο
εφαλτήριο και για την αρχιτεκτονική είναι η
φιλοσοφία»,
-Νίκου Σαμαρά «Η ιστορική διάσταση
των οικιστικών συνόλων ως αντικείμενο της
αρχιτεκτονικής παιδείας στην Ελλάδα»,
-Απόστολου Κυριαζή, με θέμα «Συμβασιούχοι
λέκτορες: Eνδιάμεσος χώρος εκπαίδευσης»,
-Αναστάσιου Κωτσιόπουλου «Η αρχιτεκτονική σε
περίοδο κρίσης»

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα της
Δημοτικής Πινακοθήκης – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα
και όπως ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου
Αρχιτεκτόνων ν. Λάρισας Θ. Παρασκευάς, σκοπός
της ήταν να επαναπροσδιορισθεί η σχέση μεταξύ
Αρχιτεκτονικής πρακτικής και Αρχιτεκτονικής
εκπαίδευσης με κριτήριο την όσο το δυνατόν
καλύτερη εναρμόνισή τους.
Την εκδήλωση τίμησε με τη συμμετοχή του ο
πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ Ευάγγελος Λυρούδιας ενώ
την οργανωτική επιτροπή της ημερίδας αποτελούσαν
οι αρχιτέκτονες Νέστορας Κανέλλος, Παρασκευή
Λέτσιου, Ματίνα Μπουκουβάλα, Κωνσταντίνος
Σαπουνάς και Ελένη Σταυρίδη.
Χαιρετισμό απυήθυνε και ο πρόεδρος του
Τμήματος Ντ. Διαμάντος ενώ σύμφωνα με το
πρόγραμμα παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις των:

-Ευάγγελου Λυρούδια «Αρχιτεκτονική και
κατασκευή – μεταφορά και αναζήτηση νέων
προτύπων».
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Ανοικτή Επιστολή
προς τον Πρόεδρο της ΝΔ κ. Αντώνη Σαμαρά
Στη δύσκολη αυτή στιγμή για την Ελλάδα και τους
πολίτες της, όλοι και όλα δοκιμάζονται. Τη
μεγαλύτερη δοκιμασία και «βύθιση» περνάει η
παραγωγική «ραχοκοκαλιά» της ελεύθερης αγοράς, οι
άνθρωποι της επιστήμης, της τεχνικής και της
εργασίας, άνθρωποι του καθημερινού μόχθου.
Αιχμή του δόρατος, η κατασκευή, δημόσια και
ιδιωτική. Με ένα πλήθος εκατοντάδων επαγγελμάτων
να πλήττονται καίρια από την πολύμορφη και διαρκή
κρίση. Με το εισόδημα να «εξανεμίζεται» διαρκώς, τις
θέσεις απασχόλησης να αντικαθίστανται από θέσεις
απογοητευμένων – κυρίως νέων ανθρώπων- ανέργων,
και ένα κράτος που από τη μία «δαιμονοποιεί» το
επιχειρείν και τον ελευθεριο-επαγγελματισμό, και από
την άλλη, «αρμέγει» στην κυριολεξία από μία
«αποκαμωμένη, ισχνή πλέον αγελάδα» που δεν τις
δίνουν εμπιστοσύνη, περιβάλλον και κίνητρα για να
παράγει.
Τις τελευταίες δεκαετίες της Αναπτυξιακής πορείας
της χώρας, η συνεισφορά αυτού του τομέα, του
κατασκευαστικού, ήταν σταθερά, πάνω από το 20%
του ΑΕΠ.
Σε μία περίοδο κρίσης, πως μπορεί να εμφορηθεί ο
κόσμος από «ελπίδα» όταν δεν υπάρχει «νέα
εκκίνηση»; Και πως μπορεί να υπάρξει «νέα
εκκίνηση» όταν δεν αυξηθεί το ποσοστό των
Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε, και οι εγχώριες δράσεις
και έργα σε επίπεδο ΟΤΑ αλλά, και οι
συγχρηματοδοτούμενες μέσω ΕΣΠΑ να «τρέξουν»
γοργά, τονώνοντας την απασχόληση και το εισόδημα
στην αγορά και, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη για την
Ελλάδα και τους πολίτες της;
Και βέβαια, είναι ιστορικά καταγεγραμμένο ότι,
στον σημαντικό αυτό τομέα για την Αναπτυξιακή –
Οικονομική και Κοινωνική- πορεία της Ελλάδος, η
προμετωπίδα είναι ο Τεχνικός κόσμος της χώρας, με
πρώτους τους μηχανικούς και τον θεσμοθετημένο
Τεχνικό Σύμβουλο της πολιτείας και της κοινωνίας, το
Τεχνικό Επιμελητήριο!
Τους διπλωματούχους μηχανικούς, την κορυφή της
τεχνικής πυραμίδας αλλά, και όλους τους
συναδέλφους τεχνικούς που συμμετέχουν – και πρέπει
να συμμετέχουν με διακριτό ρόλο και αντίστοιχες των
σπουδών επαγγελματικές αρμοδιότητες- στο
παραγόμενο τεχνικό έργο.
Ένα έργο πολυσύνθετο, με προτεραιότητα στο
Περιβάλλον και σε ότι αυτό περικλείει.
Με την αναφορά στην Πολεοδομία και Χωροταξία,
με την τεράστια τεχνογνωσία στις Δημόσιες υποδομές
και Μεταφορές, με την απαραίτητη ραγδαία διείσδυση
στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,

με την εγγύηση στην Αντισεισμική Προστασία της
χώρας, με την ανταπόκριση στην πολιτική προστασία
των κοινωνιών, με την ορθολογική τοποθέτηση στην
διαχείριση των πόρων (υδατικών, ενεργειακών), με
την αποτελεσματική τεχνοκρατική ματιά στην
εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών. Με την ανάδειξη
και προστασία του Πολιτιστικού Εθνικού πλούτου,
στις Τουριστικές υποδομές και σύγχρονες υπηρεσίες,
με την στήριξη της Βιομηχανίας, με την καινοτόμο
υποστήριξη του αγροτικού και διατροφικού τομέα στις
υποδομές του πρωτογενούς τομέα αλλά, και στον
δευτερογενή της μεταποίησης.
Ένα έργο που πρώτιστα, στηρίζεται στην Παιδεία
και στη διαρκή εκπαίδευση των μηχανικών.
Ένα έργο στο οποίο αναφέρονται όλοι οι πολιτικοί
παράγοντες για να αναδείξουν «την επιτυχή παρουσία
τους» και να ζητήσουν την επιβράβευση.
Ένα έργο όμως, για το οποίο οι Έλληνες μηχανικοί,
σε όποιο τομέα και αν απασχολούνται, είτε ως
Δημόσιοι Λειτουργοί ή ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε
ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές ή επιβλέποντες
ή κατασκευαστές ιδιωτικών και δημοσίων έργων,
«ματώνουν» καθημερινά, μέσα από τις αντιξοότητες
που αντιμετωπίζουν λόγω της απαράδεκτης
γραφειοκρατίας και της πολυδαίδαλης νομοθεσίας.
Κύρια όμως, λόγω της απαξιωτικής αντιμετώπισης της
επιστημονικής και επαγγελματικής τους ιδιότητας.
Η Επιστημονική γνώση αφενός συνθλίβεται και
νομοθετικά εξισώνεται με άλλες τεχνικές βαθμίδες,
μετατρέπεται σε «προϊόν-εμπόρευμα» με μόνο
κριτήριο το χρήμα, την οικονομική προσφορά, και
τελικά, ισοπεδώνεται μέσα από την λαϊκίστικη
απόδοση όμοιων επαγγελματικών αρμοδιοτήτων. Και
όλα αυτά, χάριν της μικροπολιτικής και ψηφοθηρικής
σκοπιμότητας, παραμερίζοντας το Δημόσιο συμφέρον
που επιτάσσει την εξασφάλιση οικονομίας, ποιότητας,
ασφάλειας και δυνατότητας εύκολης και προσιτής στα
οικονομικά δεδομένα των πολιτών, χρήσης των έργων
και υποδομών.
Η Πολιτεία, χρόνια τώρα, την προσφορά των
μηχανικών στην Ανάπτυξη της χώρας την
«ανταποδίδει» με διαρκή υποβάθμιση και απαξίωση
τους. Προωθεί εξίσωση επαγγελματικών
αρμοδιοτήτων, κατάργηση των ελάχιστων ( των πλέον
χαμηλών στην ΕΕ) αμοιβών, μη θεσμοθέτηση
εργαλείων που εξασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό
(ΜΗ.ΣΥ.Ε.), υποβάθμιση του ρόλου των δημόσιων
τεχνικών υπηρεσιών και ισοπέδωση-εξίσωση στην
δημοσιοϋπαλληλική εξέλιξη, απαξιώνοντας έτσι, το
Τεχνικό Επιστημονικό Δυναμικό της χώρας.
Και βέβαια, προστίθεται στα παραπάνω, και η
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αντισυνταγματική και αδικαιολόγητη «πειρατική
καταλήστευση»» εκ μέρους του κράτους, των
χρημάτων του ΤΣΜΕΔΕ, των χρημάτων των
μηχανικών. Με διαρκή υποβάθμιση των παρεχόμενων
ιατρικών και άλλων υπηρεσιών, με υποτίμηση των
συντάξεων στο ύψος προ του 1980, με επιχειρούμενη
κατάργηση των εργαλείων υποστήριξης του
επαγγέλματος, κύρια των νέων μηχανικών (
εγγυητικές επιστολές, κλάδος πρόνοιας).
Η λειτουργία και η στάση της Πολιτείας
διαχρονικά συνίσταται στα εξής πιο χαρακτηριστικά
θέματα:
Χρωστάει στο ΤΣΜΕΔΕ 450 εκ. ευρώ που δεν τα
αποδίδει και, βάζει το «μακρύ χέρι» στα αποθεματικά
του, πάνω από 4,5 δις ευρώ - χρήματα όχι από κρατική
επιχορήγηση και κοινωνικούς πόρους αλλά των ίδιων
των μηχανικών- για να κλείσει άλλες μαύρες τρύπες
του χρέους.
Με τον νόμο ΣΔΙΤ-Παραχωρήσεις και την
εφαρμογή του χωρίς βασικές προϋποθέσεις, απαξιώνει
τον ρόλο των έμπειρων δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών
ενώ ταυτόχρονα, «παραδίδει» τις μελέτες στην
διακριτική ευχέρεια των ιδιωτών και των τραπεζών,
απαλλάσσοντας τους κιόλας, από ασφαλιστικές
εισφορές. ( στους δρόμους Ανάπτυξης
προϋπολογισμού 7,8 δις ευρώ το ΤΣΜΕΔΕ έχασε
εισφορές ύψους 156 εκ ευρώ που αντιστοιχεί σε
ετήσιες εισφορές ασφάλισης 78.000 νέων (προ 5ετίας)
μηχανικών ή, αν θέλετε, εισφορές 35 χρόνων από
1200 μηχανικούς!
Με τα ΠΔ απονομής επαγγελματικών
αρμοδιοτήτων σε απόφοιτους άλλης τεχνικής
βαθμίδας ισοπεδώνει την ακαδημαϊκή αξιοκρατία και
υποβαθμίζει την επιζητούμενη υπεύθυνη ποιότητα και
πληρότητα στην παρεχόμενη τεχνική υπηρεσία.
Με την μη θεσμοθέτηση του Μητρώου
Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.ΣΥ.Ε.)
επιδεινώνει την αναρχία, την αναξιοκρατία και τον
αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά και αφαιρεί έσοδα
από το ίδιο το κράτος.
Με την μη κατάργηση δεκάδων φόρων στην
οικοδομή και στην ιδιοκτησία ( όταν ο ΦΠΑ έχει ήδη
εφαρμοσθεί) «αποδεκατίζει» και την τελευταία
δυνατότητα να αναπτυχθεί ο κλάδος. Και μάλιστα,
επιδεινώνει την κατάσταση με μία πολιτική γης χωρίς
ολοκληρωμένα εργαλεία (κτηματολόγιο-δασολόγιο)
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αλλά, και αργή Πολεοδομική- Χωροταξική
προσαρμογή, που μόνο τους κερδοσκόπους γης και
χρήματος ευνοεί.
Δοκιμάζεται η Ελλάδα και η αντοχή των πολιτών
και ημών των μηχανικών. Δοκιμάζεται όμως και η
αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του πολιτικού
συστήματος και των πολιτικών.
Το επιστημονικό τεχνικό δυναμικό της Ελλάδος
απαιτεί τον σεβασμό της ιστορικής και διαρκούς
προσφοράς του στον τόπο. Όχι άλλη απαξίωση
κοινωνική και οικονομική. Απαιτεί μία πολιτική
Αναπτυξιακή που είμαστε σίγουροι ότι, θα αποδώσει
προστιθέμενη αξία σε επόμενες δράσεις που θα
αποφέρουν απασχόληση, πλούτο, προκοπή.
Οι σκοπιμότητες, οι «στρογγυλές» κουβέντες, οι
αποσιωπήσεις, τα ημίμετρα, το «χτύπημα στην
πλάτη», η «πολιτική οσφυοκαμψία», οι, πάσης φύσεως
συναλλαγές, η αποφυγή ανάληψης ευθύνης και
δύσκολων αλλά, απαραίτητων αποφάσεων δεν
ταιριάζουν στις περιστάσεις, δεν πρέπει να ταιριάζουν
και στους σύγχρονους πολιτικούς, δεν ταιριάζουν
σίγουρα, σε μας τους μηχανικούς. Σε μας που
γνωρίζουμε να οραματιζόμαστε, να σχεδιάζουμε, να
μελετούμε, να υλοποιούμε και να αποδίδουμε κάθε
απαραίτητο έργο, όσο και δύσκολο αν φαίνεται στην
πραγμάτωσή του.
Τολμήστε, περισσότερο από ότι μέχρι τώρα,
περισσότερο από ποτέ. Δεν θέτουμε συντεχνιακά
θέματα, ούτε σκεφτόμαστε με συντεχνιακή λογική.
Γιατί, δίπλα, πίσω, μπροστά από τους μηχανικούς
είναι όλη η κοινωνία, που απαιτεί όλα τα χρόνια από
το ΤΕΕ και από τα μέλη του, την ενημέρωση, την
άποψη, τη βοήθεια και την πρωτοπορία. Και
ανταποκριθήκαμε σ’ αυτό.
Δεσμευτείτε ότι εγγυάστε την αξιοπρεπή και
αξιοβίωτη παρουσία μας.
Ανταποκριθείτε στην πρόκληση και τότε, θα
ανταποκριθούμε και εμείς.
Με την ευκαιρία της παρουσίας σας στην
Θεσσαλία
		
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος
Πρόεδρος Τ.Ε.Ε. Κεντρ. & Δυτ.Θεσσαλίας

Καλούνται τα μέλη του Τμήματος να
αποστείλουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση
στο email: tee_lar@tee.gr προκειμένου να
εμπλουτισθεί η ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Σεμινάριο Real Estate για μηχανικούς
*Από το ΤΕΕ- Τμήμα ΚΔΘ και τους συλλόγους Ελλήνων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Ε

ιδικό σεμινάριο με θέμα «Real
Estate- Διαχείριση ακινήτων»
διοργανώθηκε από το ΤΕΕ- Τμήμα
ΚΔΘ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &
Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον Σύλλογο
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
Στη διάρκεια του σεμιναρίου
αναλύθηκαν οι μεθοδολογίες
εκτίμησης ακινήτων και
αναλυτικά: η συγκριτική μέθοδος,
η μέθοδος της αντιπαροχής, η
υπολειμματική μέθοδος, η μέθοδος
κόστους αντικατάστασης, η
μέθοδος κεφαλαιοποίησης και
αποδόσεις ακινήτων και η μέθοδος
προεξοφλημένων ταμειακών ροών.

Τις μεθόδους παρουσίασαν οι:
Χάρης Μπακιρτζόγλου, ΑΤΜ, MSc
Urban Real Estate Management
and Development, Άρης Παπότης,
ΑΤΜ, Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτ.
Μηχ., Νίκος Καρανικόλας, ΑΤΜ,
Λέκτορας ΑΠΘ/ Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας και Ανάπτυξης και ο
Σπύρος Ράπτης, ΜΧΠΠΑ, MSc
Regional Science, MSc Real Estate,
MRICS.
Το σεμινάριο, το οποίο επεδίωξε
να καλύψει το κενό που υπάρχει στην επιμόρφωση
των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις
εκτιμήσεις ακινήτων, παρακολούθησαν πολεοδόμοιχωροτάκτες μηχανικοί, αγρονόμοι τοπογράφοι,
αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί κ.α.
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«Το ολοκληρωμένο ενεργειακό λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ»
* Από την ‘‘4Μ’’ και το τεχνικό γραφείο ‘‘Ι. Κοκκάρας & Συνεργάτες’’
εισηγήσεις:
-«Εισαγωγή στον ΚΕΝΑΚ και την ενεργειακή
επιθεώρηση κτιρίων», Άγγελος Τζαχάνης
μηχανολόγος μηχανικός, καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας
-«Ανάπτυξη μελέτης ενεργειακής απόδοσης
κτιρίου με το ενεργειακό πακέτο 4Μ-ΚΕΝΑΚ»,
Αλέξανδρος Γκέκας ηλεκτρολόγος μηχανικός και
μηχανικός υπολογιστών

Τ

ο ενδιαφέρον των μηχανικών
προσείλκυσε η εκδήλωση με θέμα
«Νέος Ενεργειακός Κανονισμός
ΚΕΝΑΚ και εφαρμογή με το ολοκληρωμένο
ενεργειακό λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ», η οποία
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΤΕΕ,
από την ‘‘4Μ’’ σε συνεργασία με το τεχνικό
γραφείο Ι. Κοκκάρας & Συνεργάτες, που
είναι το εξουσιοδοτημένο
κέντρο της στη Θεσσαλία.
Εκτός από την εναρκτήρια
ομιλία του Γιάννη Κοκάρα,
μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου
μηχανικού, και τον χαιρετισμό του
Ντ. Διαμάντου προέδρου του ΤΕΕ
Κ&Δ Θεσσαλίας, υπό την αιγίδα
του οποίου τελούσε η εκδήλωση,
παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες

- «Ανάπτυξη μελέτης ενεργειακής επιθεώρησης
κτιρίου με το ενεργειακό πακέτο 4Μ-ΚΕΝΑΚ»,
Δημήτρης Τζάγκας ηλεκτρολόγος μηχανικός και
μηχανικός υπολογιστών.
*Ανάλογες ενημερωτικές εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν, από την ‘‘4Μ’’ και το τεχνικό
γραφείο ‘‘Ι. Κοκκάρας & Συνεργάτες’’, στα
Τρίκαλα και στην Καρδίτσα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων
*Οργανώθηκε από τη Civiltech Α.Ε.

Ε

νημερωτική εκδήλωση με θέμα την
εκπόνηση μελετών ενεργειακής
απόδοσης με βάση ειδικά λογισμικά,
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης
2 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Εμπορικού
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας. Την
εκδήλωση συνδιοργάνωσε η Ν.Ε. Καρδίτσας
του ΤΕΕ σε συνεργασία με τη Civiltech Α.Ε.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις διαδικασίες
που προβλέπονται με την εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ.
για την εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης
και την ενεργειακή επιθεώρηση. Οι συμμετέχοντες
παρακολούθησαν ένα πλήρες παράδειγμα μελέτης
ενεργειακής απόδοσης, από τον αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό, τον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας
του κτηρίου, την ενεργειακή κατάταξη με το Ειδικό
λογισμικό ΤΕΕ μέχρι και την παραγωγή τεύχους
Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) για την
πολεοδομία. Επίσης έγινε επίδειξη εισαγωγής αρχείων
από AutoCAD, ArchiCAD, CADware και άλλα
γνωστά αρχιτεκτονικά προγράμματα.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν αρχιτέκτονες,
πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί,
τοπογράφοι αλλά και κατασκευαστές που
ενδιαφέρονται για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ

Πράσινη έξυπνη μόνωση

«Έ

ξυπνη μόνωση με πράσινη
αισθητική», ήταν το θέμα
ενημερωτικής εκδήλωσης
που οργάνωσε στην αίθουσα του ΤΕΕ στη
Λάρισα, η εταιρία Esha, κορυφαία του τομέα
υγροθερμομονωτικών προϊόντων στην Ελλάδα
και τα Βαλκάνια.

-Στεγανωτικές μεμβράνες με ενσωματωμένα
εύκαμπτα φωτοβολταϊκά στοιχεία
Στην εκδήλωση, η οποία απευθυνόταν στον
τεχνικό κόσμο και ιδιαίτερα σε μηχανικούς μελετητές,
αρχιτέκτονες τοπίου, εταιρίες κατασκευής έργων
πρασίνου, διακοσμητές, εταιρίες εφαρμογής
φωτοβολταϊκών συστημάτων και τεχνικούς εφαρμογής
μονώσεων, αναλύθηκε μεταξύ άλλων ότι τα κτίρια με
«έξυπνη» μόνωση:
- παράγουν οξυγόνο
- είναι πράσινα και όμορφα
- προστατεύονται από το κρύο, τη ζέστη, το νερό,
την ηχορύπανση
- αποταμιεύουν το νερό της βροχής και δεν
πλημμυρίζουν τους δρόμους

Οι εισηγητές, Ρένια Κρεμαλή, διευθύντρια Marketing Esha, χημικός μηχανικός και Μιχάλης
Μαραγκάκης, τεχνικός σύμβουλος πωλήσεων
Esha, πολ. μηχανικός
Τ.Ε. , ανέπτυξαν
την τεχνολογία
και τις εφαρμογές
των ακόλουθων
συστημάτων:
-Πράσινες στέγες
EshaOxygen
-Θερμοανακλαστικά
συστήματα στέγης

- εξοικονομούν ή και παράγουν ενέργεια και
χρήματα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Διάκριση Λαρισαίων Αρχιτεκτόνων

Σ

τον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
που διοργάνωσε το υπουργείο Πολιτισμού
και που αφορούσε στην Πλατεία
Θεάτρου της Αθήνας συμμετείχαν οι Λαρισαίοι
Αρχιτέκτονες: Κανέλλος Νέστορας, Μόρας
Αντώνιος, Παυλίδου Δέσποινα, Σακκάς Αθανάσιος.
Η πρότασή τους, μεταξύ των 30 που
υποβλήθηκαν, τιμήθηκε με εξαγορά. Οι
διακριθείσες προτάσεις παρουσιάστηκαν σε Έκθεση
η οποία φιλοξενήθηκε στη Διπλάρειο Σχολή στην
Πλατεία Θεάτρου.

Όπως αναφέρεται σε σημείωμα των μελετητών, οι
διαστάσεις της νεοκλασσικής πλατείας Θεάτρου, ήδη
από την περίοδο που είχε σχεδιαστεί, ήταν εξαιρετικά
μικρές. Με την πάροδο του χρόνου και με την Αθήνα
να γιγαντώνεται η περιοχή εξέτασης μπορεί να γίνει
αντιληπτή και ως μία κλειστή πλατεία, ως εσωτερική
αυλή μίας θεματικής υπαίθριας superstructure.
Απαγορεύοντας την πρόσβαση στα αυτοκίνητα και
επενδύοντας τον αστικό χώρο με εξοπλισμό που
δίνει έμφαση στη στάση, η πλατεία θεάτρου και
η Βαρβάκειος μετασχηματίζονται σε μία ενότητα
με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε κλειστό
εμπορικό κέντρο. Υπερθεματίζοντας σε αυτή τη
κατεύθυνση όσον αφορά τις χρήσεις γης (αναψυχή,
εμπόριο καρυκευμάτων, εμπόριο τροφίμων,
γρήγορο φαγητό) επιτυγχάνεται η λειτουργική και
εννοιολογική σύνδεση αυτής με τις χαρακτηριστικές
χρήσεις της γύρω περιοχής.
Ως αναφορά στο μεγάλο αριθμό πολιτισμικών
αναφορών γύρω από την περιοχή της πλατείας
επιλέγεται ως υλικό δαπεδόστρωσης αυτής ένα λευκό

«ψηφιδωτό μωσαικό». Πρόκειται για διαμόρφωση
ψηφιδωτού από λευκό χυτό συνδετικό υλικό και
κεραμικές ψηφίδες λευκού χρώματος με γυαλιστερή
επικάλυψη. Οι μεγεθυμένοι αρμοί αναφέρονται στις
πλακοστρώσεις των νεοκλασσικών πλατειών ενώ
η επιλογή του λευκού χρώματος αποσκοπεί στην
καλλιέργεια της δυνατότητας ανάδειξης της πολιτισμικής
διαφοράς των χρηστών, ενώ ταυτόχρονα σε συνδιασμό
με τον διάχυτο φωτισμό αλλάζει την βιωματική αντίληψη
του χώρου σε σχέση με το άμμεσο παρελθόν. Αντίστοιχα
στην ίδια λογική κινείται και η πρόταση επένδυσης
των όψεων των κτιρίων με μεταλλικό υλικό λευκού
χρώματος με σκοπό τη διαγραμματοποίηση των όψεων
αυτών, οι οποίες μέσω της σχεδιαστικής αλληλοδιάχυσης
τους εντάσονται σε ένα εννιαίο οικιστικό σύνολο

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

αναδεικνύονας
ταυτόχρονα
τη Διπλάρειο
σχολή. Κατά
τον ίδιο τρόπο
αναδεικνύονται και
τα νεοκλασσικά
κτίρια της
περιοχής τα οποία
αποκατεστημένα
λειτουργούν
ως σημεία
προσανατολισμού
στο αθόρυβο
πλέον περιβάλλον
της πλατείας.
Η παράλληλη
επένδυση των
υαλοπινάκων
των στοών και
επιλεγμένων
επιφανειών
των κτιρίων
με ημιπερατές
μεμβράνες που φέρουν παραστάσεις θεατρικών έργων
που εκτυλλίσονται γύρω από μία τράπεζα επιχειρεί να
αναδείξει την ανθρώπινη κλίμακα του δημόσιου χώρου
ενώ παράλληλα ανοίγει διάλογο με το ιστορικό παρελθόν
της περιοχής και την «τράπεζα δράσεων». Ο φωτισμός
των στοών με κρεμαστούς λαμπτήρες παραπέμπει στον
άλλο πόλο της νεοκλασσικής πολεοδομικής ενότητας,
την αγορά της Βαρβακείου.
Για τον εμπλουτισμό του δημόσιου χώρου της
πλατείας επιλέγουμε την οργάνωση γύρω από
ένα τέχνημα (τράπεζα) πολλαπλών χρήσεων και
λειτουργειών που χωροθετείται πάνω από το «σκάμμα
μνήμης» το οποίο φιλοδοξεί να αναδείξει την υπόγεια
παρουσία των αρχαίων τειχών της πόλης των Αθηνών.
Η τράπεζα δυίσταται μεταξύ του ψηφιακού και
αναλογικού της χαρακτήρα. Ως ψηφιακό τέχνημα (infodesk) λειτουργεί σαν περιοχή ελεύθερης πρόσβασης
σε wi-fi δίκτυα, ενώ ταυτόχρονα δύναται να μεταδώσει
πολιτιστική πληροφορία μέσω πομπών τεχνολογίας
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Bluetooth για την ιστορία και τα χωρόσημα της πλατείας,
αποτελώντας συνέχεια του αρχαιολογικού περιπάτου
που διασχίζει το ιστορικό κέντρο. Ως αναλογικό τέχνημα
η τράπεζα αποτελεί μία αφορμή για συγκέντρωση και
κοινωνική συναναστροφή. Καθώς η περιοχή βρίθει
γραφείων μπορεί να εξυπηρετήσει ως χώρος για γρήγορο
φαγητό, καφέ ή τσιγάρο ενώ το βράδυ μπορεί να
φιλοξενήσει κόσμο από τα γειτονικά bar. Ο σχεδιασμός
της τράπεζας εντός ενός τυμπάνου παραπέμπει στη
θεατρική σκηνή και λειτουργεί ως υπενθύμιση της
ιστορίας της πλατείας αλλά και ως ένα πεδίο εικαστικών
δρώμενων και γεγονότων.
Γενικότερα, το βασικότερο πρόβλημα της περιοχής
είναι ο μονολειτουργικός χαρακτήρας της. Έτσι σε
συνέχεια με τον άξονα της Βαρβακείου προτείνεται η
ενθάρυνση εμπορικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με την εστίαση και την αναψυχή καθώς η μικρή
απόσταση από την πλατεία του Ψυρρή διευκολύνει
μια τέτοια προσέγγιση. Ακόμα λόγω της κεντροβαρική
θέσης της πλατείας στο ιστορικό κέντρο διαφαίνονται

ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ξενοδοχειακών
υπηρεσιών. Σημαντική κίνηση θα αποτελούσε η διάχυση
δημοσίων χρήσεων πέραν του ισογείου στους ορόφους
των κτιρίων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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Πίτες Συλλόγων

Πολιτικοί Μηχανικοί

ΕΔΜΥΔΑΣ

Πολεοδόμοι Χωροτάκτες Μηχανικοί

Σύνδεσμος Εργοληπτών Δ.Ε.
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Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

Χημικοί Μηχανικοί

Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Για την κατεδάφιση του νεοκλασικού στην οδό Μανωλάκη

«Ι

διώτες και δυστυχώς «συνάδελφοι»
μηχανικοί, συνεργάζονται για τον
αφανισμό της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς», καταγγέλλει ο σύλλογος Αρχιτεκτόνων
(ΣΑΔΑΣ) ν. Λάρισας με αφορμή την «παράνομη»-όπως
τη χαρακτηρίζει-κατεδάφιση του νεοκλασικού στην οδό
Μανωλάκη.

Σε ανακοίνωση
του Δ. Σ. του
συλλόγου
επισημαίνονται τα
ακόλουθα: «Είναι
γνωστό ότι , όταν
κάποιος θέλει να
περιγράψει μια πόλη
που επισκέφθηκε ,
μεταξύ άλλων αναφέρεται και σε κτίρια - τόσο παλιά όσο και
νέα - που παρατήρησε, που την χαρακτηρίζουν και που της
προσδίδουν αναγνωρισιμότητα.
Τι να πει κάποιος για την πόλη της Λάρισας!...
Ας μην μιλήσουμε για την νεότερη αρχιτεκτονική , μα
για αυτή που στις όψεις της αντανακλάται η ιστορία και το
πέρασμα των ιστορικών εποχών .
Τα τελευταία χρόνια πολλές κατεδαφίσεις τέτοιων κτιρίων,
καταγεγραμμένων ως κτιρίων με αρχιτεκτονικό και ιστορικό
ενδιαφέρον, αναδεικνύουν την αδιαφορία μας ως δημοτών
μιας πόλης χωρίς «ταυτότητα» . Οι λόγοι σαφέστατα είναι

κυρίως οικονομικοί.
Το γεγονός ότι ένας ιδιώτης – ιδιοκτήτης δεν «γνωρίζει»
τι σημαίνει συντηρώ και διατηρώ ένα τέτοιο κτίριο, μπορεί
να είναι ανεκτό έως ένα σημείο. Αυτό που δεν μπορεί μία
κοινωνία, με πολιτιστική συνείδηση, να ανεχθεί, είναι
η παράνομη κατεδάφιση ενός ενδιαφέροντος κτιρίου με
αξιόλογα στοιχεία, για το οποίο η Επιτροπή Άσκησης
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ( ΕΠΑΕ ) απεφάνθη ότι δεν πρέπει
να κατεδαφιστεί. Όταν λοιπόν η ΕΠΑΕ δεν εγκρίνει την
κατεδάφιση ενός κτιρίου η πολεοδομία δεν εκδίδει άδεια
κατεδάφισης για το συγκεκριμένο κτίριο .
Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι μίας παράνομης κατεδάφισης;
Ο ιδιοκτήτης, ο επιβλέπων μηχανικός που κατά την
δήλωση ανάθεσης ορίζεται απ’ αυτόν και ο εργολάβος που
αναλαμβάνει την κατεδάφιση χωρίς να του έχει προσκομισθεί
η αντίστοιχη άδεια.
Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο, άλλο ένα κτίριο, αυτό επί
της οδού Μανωλάκη αρ. 25, κατεδαφίστηκε. Ένα διώροφο
κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα με νεοκλασική δομή,
καταπληκτικά μαρμάρινα φουρούσια και χυτά κάγκελα.
Ιδιώτες και δυστυχώς «συνάδελφοι» μηχανικοί,
συνεργάζονται για τον αφανισμό της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων προχώρησε ήδη
σε καταγγελία της αυθαίρετης κατεδάφισης και έπεται
συνέχεια των ενεργειών αυτών για το συγκεκριμένο θέμα . Θα
βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση για κάθε θέμα που αφορά στον
πολιτιστικό πλούτο της πόλης μας και όλου του νομού».

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ

Παράταση για τους ημιϋπαίθριους

ίμηνη επιπλέον παράταση της καταληκτικής
προθεσμίας για την τακτοποίηση των
ημιϋπαίθριων χώρων ζητά από το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Κλιματικών Αλλαγών ο Ντ.
Διαμάντος.

Σε έγγραφό του προς την υπουργό Τ. Μπιρμπίλη ο
πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας αναφέρει: «Δεχόμενοι
πολλά αιτήματα συναδέλφων Μηχανικών και διαπιστώνοντας
το ρυθμό προσέλευσης πολιτών ιδιοκτητών και όλων όσων
εμπλέκονται, σχετικά με την τακτοποίηση των ημιϋπαίθριων
χώρων στις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, έχουμε την
άποψη πως πρέπει να δώσετε μια παράταση για εύλογο
χρονικό διάστημα πέραν της καταληκτικής προθεσμίας της
28.02.11 ( θα μπορούσε να είναι η 28.4.11).
Στη Απόφαση σας αυτή επίσης, πιστεύουμε ότι, θα
πρέπει να συμπληρωθεί και να περιληφθούν στη ρύθμιση για
τακτοποίηση ΗΜΧ και οι των περιπτώσεων των εκδοθεισών
οικοδομικών αδειών από 2.7.09 μέχρι την έκδοση του Ν. 3843
δηλ. μέχρι 28.4.2010, αποτελώντας επιπρόσθετα ένα ακόμη
λόγο για περαιτέρω παράταση αλλά, επιλύοντας και σημαντικά
κοινωνικά ζητήματα της περιόδου αυτής».

*Σε δεύτερο έγγραφό του προς την Τ. Μπιρμπίλη, σχετικά
με το ειδικό πρόστιμο διατήρησης χώρων και την επέκταση
του συστήματος αντικειμενικών αξιών, ο Ντ. Διαμάντος
αναφέρει προς την υπουργό:
«Με την ανακοίνωση των «αντικειμενικών τιμών»
προσδιορισμού της αξίας και του αναλογούντος φόρου
ακινήτων σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι σήμερα το
σύστημα αυτό, δημιουργήθηκε μία ανισότητα που αντιβαίνει
τις συνταγματικές διατάξεις και τους κανόνες δικαίου και
ισονομίας των πολιτών. Δόθηκε παράταση μέχρι την 28η
Φεβρουαρίου για την τακτοποίηση των χώρων που αυθαίρετα
άλλαξαν χρήση (ημιυπαίθριοι χώροι, Pilotis, κλπ) βάσει του
νόμου 3843/10.
Με βάση τα παραπάνω, όσοι καταθέσουν αίτηση από 1/1/11
μέχρι 28/2/11 το πρόστιμο θα προσδιορισθεί με βάσει την νέα
αντικειμενική αξία. Θεωρούμε ότι, αυτό δεν συνάδει με την
Συνταγματική επιταγή περί ισονομίας, την στιγμή που για την
ίδια πράξη αντιμετωπίζονται οι πολίτες με «δύο μέτρα και δύο
σταθμά».
Θεωρούμε επιβεβλημένο να υπάρξει ρύθμιση άμεσα ώστε,
για τις περιπτώσεις του Ν3843/11 συμπεριλαμβανομένων και
όσων κατατεθούν μέχρι 28/2/11, το πρόστιμο να υπολογίζεται
με βάσει τις προηγούμενες αντικειμενικές αξίες».

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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ΣΕ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Συμβολικές καταλήψεις

Σ

ε διαρκή εγρήγορση οι μηχανικοί και στη
Λάρισα, εξαιτίας «των νομοθετημάτων
που κατατίθενται σωρηδόν από την
κυβέρνηση για ψήφιση στη Βουλή και μάλιστα μετά
από υποτυπώδη διαβούλευση», όπως σημείωσε
ο πρόεδρος του Τμήματος Ντ. Διαμάντος,
«νομοθετήματα που διαμορφώνουν νέα κατάσταση
στο επάγγελμα και επανακαθορίζουν την παρουσία
των μηχανικών στην κοινωνία».

Η συμβολική κατάληψη στο Πολεοδομικό Γραφείο
του Δήμου Λαρισαίων, με τη συμμετοχή του συλλόγου
Ελευθέρων Επαγγελματιών και της ΕΜΔΥΔΑΣ που είχε
κηρύξει αποχή από την εργασία, είχε σκοπό την ανάδειξη
της ανυπαρξίας μηχανισμών ελέγχου, των απαράδεκτων
συνθηκών της άσκησης του επαγγέλματος, της
ελλιπούς στελέχωσης, της ανεπάρκειας υλικοτεχνικής
και ηλεκτρονικής υποδομής των υπηρεσιών Δημόσιας
Διοίκησης. Όπως υπογράμμισε ο Ντ. Διαμάντος, «οι
συνθήκες εργασίας στο πολεοδομικό γραφείο του δήμου
είναι τραγικές. Ο καθένας, από τον πρώτο πολίτη,
μέχρι τον τελευταίο που συναλλάσσεται θα πρέπει να
ντρέπεται. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη, υπάρχουν
ευθύνες της δημοτικής αρχής διαχρονικά. Και πριν 1-2
χρόνια που το είχαμε θέσει ξανά, υπήρξαν υποσχέσεις
βελτίωσης δίχως αντίκρισμα όμως. Οι συνθήκες
εργασίας και υγιεινής δεν προσιδιάζουν σε ένα σύγχρονο
κράτος, ούτε σε ένα δήμο που επιδιώκει να εξυπηρετεί
τους πολίτες. Θα αντιδράσουμε ακόμη και δια της
νομικής οδού».

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, το Τμήμα
οργάνωσε συμβολικές καταλήψεις στο ΤΣΜΕΔΕ και
στην Πολεοδομία της Λάρισας. Στο Γραφείο του ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ, αναδείχθηκαν καταστάσεις δυσλειτουργίας
του ασφαλιστικού ταμείου, η ανυπαρξία για μεγάλο
διάστημα γιατρού –ελεγκτή και την ταλαιπωρία των
μηχανικών, οι μικρές παροχές σε σύγκριση με τις
δυσβάσταχτες εισφορές κ.α.

Σε έκτακτη ανοιχτή συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
του Τμήματος συζητήθηκαν οι θέσεις του ΤΕΕ σχετικά με
τον Κώδικα Αμοιβών, το Σχέδιο Νόμου «Διατήρηση της
βιοποικιλότητας», την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου
Δημοσίων Έργων καθώς και τα προβλήματα των μηχανικών
στη Δημόσια Διοίκηση.
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ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ Κ&Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Θεσμική εκτροπή της Επιτροπής Ανταγωνισμού

«Η

Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτούργησε στη
συγκεκριμένη περίπτωση ως εντολοδόχος
παραβλέποντας και διαστρεβλώνοντας
κατά χαρακτηριστικό τρόπο τα δεδομένα και τη δήθεν
ανεξαρτησία της», τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του
ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας Ντίνος Διαμάντος, σημειώνοντας
τα ακόλουθα:«Η απόφαση δημοσιοποιήθηκε εν μέσω
της εβδομάδας διαβούλευσης του ΤΕΕ με τα αρμόδια
Υπουργεία για το ζήτημα των κλειστών επαγγελμάτων,
στα οποία εντελώς λανθασμένα και αναιτιολόγητα
συμπεριέλαβαν το επάγγελμα του μηχανικού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού το 2007,
μετά από αίτηση της Ένωσης Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών
(ΕΕΤΕΜ) και ορισμένων μελών της, συζήτησε το αίτημα τους
να μην εξετάζονται από το ΤΕΕ οι προϋπολογισμοί των έργων
που κατατίθενται από τα Μέλη της, το οποίο και απέρριψε.
Αιφνιδίως η Επιτροπή ανακάλυψε, συζήτησε και διαπίστωσε
για το ίδιο σύστημα, άλλη παράβαση, του άρθρου 1 του Νόμου
703/1977 και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ερμήνευσε ότι το ΤΕΕ είναι Ένωση
επιχειρήσεων και Επιμελητήριο ελευθέρων επαγγελματιών!
Προφανώς παραβλέποντας σκόπιμα και αδιαφορώντας προκλητικά
για τον θεσμικό ρόλο του ΤΕΕ που προκύπτει από τον ιδρυτικό του
Νόμο αλλά και το πλήθος αποφάσεων του ΣτΕ με τελευταία την
3398/13.12.2010». Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η
οποία υπογραμμίζει ότι το ΤΕΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου και Τεχνικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης.
Της απόφασης που ανακοινώθηκε προηγήθηκαν:
- Στις 19.11.2010 η επίσκεψη των μελών του ΔΝΤ στα γραφεία
της Επιτροπής και η εντολή για το άνοιγμα με κάθε τρόπο των
επιλεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων, προφανώς σε αντίθεση με
τη δεοντολογία του νομικού κόσμου.
- Στις 10.1.2011 η προαναγγελία της απόφασης από τον
πρόεδρο της Επιτροπής Δ. Κυριτσάκη, σε ραδιοφωνική συνέντευξή
του, ο οποίος, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «έχει γίνει συζήτηση
και αυτής της υπόθεσης μαζί και με άλλες, και είναι ένα πρόβλημα,
αυτό που λέμε για τα κλειστά επαγγέλματα, ότι ο ορισμός
κατώτατης τιμής αντιστρατεύεται τον ανταγωνισμό, τον υγιή, διότι
σε ορισμένες μαζικές ας πούμε παραγωγές ή μαζικές εκθέσεις ή
σχέδια θα μπορούσε ο επιχειρηματίας, μια επιχείρηση, να πετύχει
μια σημαντικά κατώτερη τιμή». Κατά την άποψη του η μελέτη
μιας κατασκευής δεν συνιστά μοναδικό προϊόν, αλλά μπορεί να
αποτελεί και ...φασόν βιοτεχνική ή βιομηχανική παραγωγή.
Για να προσθέσει – απολύτως αποκαλυπτικά: «το ΔΝΤ, δηλαδή
και η ΕΕ, έχει θέσει όρους για αυτά τα κλειστά επαγγέλματα, μια
κατηγορία η οποία είναι υπό εξέταση και δίνει έναν ενεργό ρόλο
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ακριβώς επειδή εμπιστεύεται και
την κρίση και τις ενέργειές της, να έχει μια επίσημη άποψη και
θέση γύρω από ποια επαγγέλματα πρέπει, τα θεωρούμενα κλειστά,
να απελευθερωθούν και αν υπάρξει μια ανάσα στην αγορά».
Η απόφαση, ωστόσο, όπως προκύπτει από το πρακτικό της
Επιτροπής, είχε ληφθεί στις 22.12.2010 και ενώ καθυστέρησε
η δημοσιοποίησή της επί σχεδόν ένα μήνα, επελέγη να δοθεί
στη δημοσιότητα και να κοινοποιηθεί στο ΤΕΕ τις ημέρες της
διαβούλευσης της Κυβέρνησης με το ΤΕΕ και τον επιστημονικό
κόσμο της Χώρας

Επιπλέον, το περιεχόμενο της απαράδεκτης απόφασης, το ύφος
και η διατύπωση του κειμένου εκφεύγουν του συνταγματικού
πλαισίου και παραπέμπει σε αλήστου μνήμης εποχές. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το ΤΕΕ καλείται σύμφωνα με την απόφαση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού «να ενημερώσει τα Μέλη του
και το κοινό για την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
με δημοσίευση στο Ενημερωτικό Δελτίο και με ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του, αφού θέσει προηγουμένως το σχετικό
δελτίο υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού ! Φαινόμενα που
θυμίζουν εποχές προληπτικής λογοκρισίας που διόλου δεν έχουν
νοσταλγήσει οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι του τόπου.
Πέρα όμως από τις θεσμικές εκτροπές της Επιτροπής, τίθεται
το ερώτημα: «είναι το αρμόδιο όργανο, για να λάβει τέτοιου είδους
αποφάσεις;»
Είναι προφανές ότι το ΤΕΕ δεν θα δεχτεί ούτε τις
διαστρεβλώσεις, αλλά ούτε τις πρακτικές τις οποίες επιχειρεί η
Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ ζητά από το σύνολο της Πολιτειακής
και Πολιτικής Ηγεσίας να τοποθετηθεί».

Τι κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού;

Σ

ε επόμενη δήλωσή του με αφορμή τη νέα
αύξηση στις τιμές του σιδήρου, ο Ντ.
Διαμάντος ανέφερε: «Το ΤΕΕ διαπιστώνει ότι
από προχθές ανέβηκε πάλι η τιμή του χάλυβα κατά 40 €/
tn, δηλαδή από 0,62 €/kgr, πωλείται πλέον 0,66 €/kgr.
Σημειώνεται ότι σε μία συνήθη 2/όροφη κατοικία με υπόγειο
συνολικής επιφάνειας της κατοικίας 200 m2, απαιτούνται περίπου
42 tn σιδήρου. Η επιβάρυνση που προκύπτει στην κατασκευή του
κτηρίου από την αύξηση του χάλυβα είναι 1680 € δηλαδή, αύξηση
που φθάνει στο 9% σε ένα βασικό υλικό κατασκευής. Όταν, η
ελάχιστη αμοιβή όλων των μελετών του έργου δεν ξεπερνά το 5%.
Αυτές τις αμοιβές που αφορούν την επιστημονική υπηρεσία προς
τον πολίτη και το δημόσιο συμφέρον θέλουν να καταργήσουν.
Εκεί, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θέλησε να «παρέμβει»
καταργώντας τους μηχανικούς και το ΤΕΕ.
Το ΤΕΕ επισημαίνει ότι τα ιδιωτικά και τα δημόσια έργα έχουν
βαλτώσει. Και θέτει τα ερωτήματα προς κάθε κατεύθυνση:
Πώς, χωρίς ζήτηση, ανεβαίνει η τιμή του εγχώριου χάλυβα;
Ποιος θα ανοίξει τις κλειστές αγορές;
Τι κάνει η επιτροπή ανταγωνισμού; Θα ελέγξει τα πραγματικά
«κλειστά» μονοπωλιακά καρτέλ στο χώρο της κατασκευής;
Θα προστατεύσουν επιτέλους τον πολίτη και το δημόσιο
συμφέρον, προστατεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά;
Επιμένουμε στην αναγκαιότητα ύπαρξης «κώδικα αμοιβών»
στα ιδιωτικά έργα, που μαζί με το «Μητρώο Συντελεστών
Ιδιωτικών Έργων» και το «Φορέα Πιστοποίησης Τεχνικών
Επαγγελμάτων και Αρμοδιοτήτων» θα διασφαλίσουν τον
υγιή ανταγωνισμό, το Δημόσιο συμφέρον για την προστασία
του περιβάλλοντος και τα έσοδα του κράτους και κύρια, το
συμφέρον του πολίτη για ποιότητα, ασφάλεια και οικονομία στην
ικανοποίηση των στεγαστικών του αναγκών.
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Ενημέρωση των βουλευτών
Στους βουλευτές αναλύθηκαν οι θέσεις του ΤΕΕ για τον
Κώδικα ελάχιστων αμοιβών των μηχανικών και τις βελτιωτικές
προτάσεις επί του νομοσχεδίου για τα «κλειστά επαγγέλματα»,
το Σχέδιο Νόμου « Διατήρηση της Βιοποικιλότητας», την
σχεδιαζόμενη τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου Δημοσίων
Έργων και τα προβλήματα στη Δημόσια Διοίκηση και των
μηχανικών που εργάζονται σ΄ αυτή.

Τ

ις θέσεις του ΤΕΕ στα επίκαιρα νομοθετήματα
που πλήττουν το επάγγελμα του μηχανικού και
δημιουργούν ταυτόχρονα προβλήματα ευρύτερα
στην κοινωνία και την ανάπτυξη παρουσίασε η Δ. Ε.
του Τμήματος σε συνάντηση που είχε με βουλευτές της
περιοχής.

*Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί συνάντηση με την ίδια
θεματολογία, στα γραφεία του ΤΕΕ με τη βουλευτή Λάρισας του
ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη, ενώ στα Τρίκαλα, ο Ντ. Διαμάντος και ο
πρόεδρος Γ. Μητσιούλης και τα μέλη της Ν. Ε. Τρικάλων του ΤΕΕ
συζήτησαν ενημερώνοντας σχετικά τους Τρικαλινούς βουλευτές,
του ΠΑΣΟΚ Χρήστο Μαγκούφη και της ΝΔ Νίκο Λέγκα. Επίσης
από τον πρόεδρο Ντ. Διαμάντο ενημερώθηκε ο γραμματέας
πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, βουλευτής
Λάρισας.

Στην πρόσκληση του ΤΕΕ για συνάντηση στα γραφεία του,
ανταποκρίθηκαν οι βουλευτές Λάρισας Βασίλης Έξαρχος,
γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης
Σκυλλάκος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ και Αστέριος
Ροντούλης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΚΕΝΤΡ. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Για το σ/ν «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας»

«Τ

* Τα 10 στρέμματα ως «Μέση Αρτιότητα»

ο σχέδιο νόμου για τη βιοποικιλότητα
έρχεται να προστεθεί σε μια ατελείωτη
σειρά γενικών, θεωρητικών νομοθετημάτων,
τα οποία ποτέ δε φτάνουν σε επαρκή εξειδίκευση ώστε να
αποτελούν πραγματικά εργαλεία.

Χωροταξικά πλαίσια, καθώς και τα υποκείμενα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ
και τα λοιπά Πολεοδομικά εργαλεία τα οποία όμως, οφείλουν
να έχουν ως προτεραιότητα προσέγγισης και αρχής την Μελέτη
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

Όταν δε, απουσιάζουν τα βασικά εργαλεία χωρικού σχεδιασμού
και διαμόρφωσης πολιτικής γης όπως, ολοκληρωμένο Εθνικό
Κτηματολόγιο και Εθνικό Δασολόγιο, τότε, κάθε ρύθμιση συνιστά
το λιγότερο, κενό περιεχομένου νομοθέτημα χωρίς προστιθέμενη
οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή αξία.», αναφέρει η
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Κεντρ. Δυτ. Θεσσαλίας στις θέσεις
που διατύπωσε επί του σ/ν « Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και
άλλες διατάξεις» και τις οποίες παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου
ο πρόεδρος Ντίνος Διαμάντος, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

- Η ad hoc και χωρίς διάκριση καθιέρωση της αρτιότητας
της προς δόμηση γης εντός των περιοχών Natura στα 10.000 τ.μ.
από τα 4.000 τ.μ. που είναι σήμερα, αντιβαίνει στην βασικότερη
αρχή-στόχο του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου το οποίο εγκρίθηκε
με την αρίθμ. 6876/4871/2-7-2008 (ΦΕΚ Α’ 128/3-7-2008).
Απόφαση της Ελληνικής Βουλής, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
άρθρο 2, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι το Εθνικό Χωροταξικό
Σχέδιο ‘’στοχεύει στη διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου
ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας, που θα είναι
αποτέλεσμα μιας συνθετικής, ισόρροπης, θεώρησης στο χώρο
παραμέτρων που προωθούν την προστασία και ανάδειξη του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας και ενισχύουν
την κοινωνική και οικονομική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διατήρηση της βιοποικιλότητας’’.

Η ολοκληρωμένη χωρική πολιτική και διαχείριση του Ελλαδικού
χώρου σημαίνει όχι «κατάργηση» αλλά, «μη ύπαρξη» του όρου
«εκτός σχεδίου περιοχή», μέσα από τον ολοκληρωμένο τον Εθνικό
και Περιφερειακό Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό και
την απόδοση «Χρήσεων Γης» σε όλη την Επικράτεια.
Το παρόν Ν/Σ το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο, ούτε βέβαια
δεν μπορεί να «καταργήσει», και τα συμπληρωματικά Ρυθμιστικά
Πλαίσια, τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα Περιφερειακά

Πιο συγκεκριμένα, επί του παρόντος Ν/Σ :

Και τούτο διότι:
α. το χωρικό πρότυπο ανάπτυξης που δημιουργεί για το
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σύνολο της χώρας, δεν είναι συνθετικό και ισόρροπο καθώς με
την καθιέρωση ενιαίας ελάχιστης αρτιότητας στα 10.000τ.μ.
(με υπερδιπλασιασμό της ισχύουσας που είναι τα 4.000τ.μ.)
δεν επιτρέπει την μείωση αυτής σε περιοχές που οι ιδιαίτερες
χωρικές παράμετροι (σημασία βιοποικιλότητας, μέγεθος κλήρου,
οικονομικές δραστηριότητες κλπ.) το επιβάλλουν, παρά μόνον την
αύξησή της.
Το ορθόν είναι, και το προτείνουμε, ότι θα πρέπει τα 10.000
τ.μ. να αποτελούν μια ‘’μέση αρτιότητα’’, η οποία στην συνέχεια
θα μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται αιτιολογημένα, με βάση
‘’Ειδική Χωρική Μελέτη’’ που θα εκπονηθεί για την κάθε περιοχή,
η οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο την βιοποικιλότητα της περιοχής
όσο και τα κοινωνικοοικονομικά της χαρακτηριστικά. Θα έχει δε
και την δυνατότητα έτσι της «χωρικής ζωνοποίησης- κλιμάκωσης»
στην απόδοση της αρτιότητας αλλά, και των λοιπών όρων
δόμησης.
Είναι προφανές για παράδειγμα, ότι η σημασία της
βιοποικιλότητας, το μέγεθος των αγροτεμαχίων, οι οικονομικές
δραστηριότητες και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά ανάμεσα στην
περιοχή natura του θεσσαλικού κάμπου και στην περιοχή natura
της ορεινής περιοχής Ασπροπόταμου είναι τελείως διαφορετικά.
Το μέγεθος δε της ‘’Μέσης Αρτιότητας’’ που θα προταθεί από
το Σχέδιο Νόμου να ισχύσει για το σύνολο των περιοχών natura
της χώρας, θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένο και όχι κατά
τον τρόπο που τίθεται σήμερα.
Μέχρι την έγκριση των Ειδικών Χωρικών Μελετών κατά
περιοχή, και πάντως όχι για διάστημα πέραν του ενός (1) έτους, να
ισχύσουν οι όροι δόμησης και αρτιότητας που προβλέπονται από
τα ειδικότερα λοιπά Πολεοδομικά εργαλεία. Πέραν του έτους από
την ψήφιση του νόμου, να ισχύει η Μέση Αρτιότητα ως ισχύουσα,
μέχρι την έγκριση της ΕΧΜ. Αυτό σημαίνει ότι, η όποια ολιγωρία
της Διοίκησης να προκηρύξει, να αναθέσει και να ολοκληρώσει τις
ΕΧΜ και υπό την έννοια ως μεταβατική περίοδος προσαρμογής,
δεν μπορεί να είναι πέραν του εύλογου χρόνου του (1) έτους.
Άλλωστε, με την ανάθεση της ΕΧΜ υπάρχει εκ του νόμου η
δυνατότητα για «προσωρινή διακοπή έκδοσης κάθε διοικητικής
πράξης αδειοδότησης», εφόσον, η περιοχή αναγνωριστεί ως
χρήζουσας «επείγουσας προστασίας».

μεταποιητικών δραστηριοτήτων που απαιτούν την παρουσία
τους μέσα στο χώρο παραγωγής (πχ συσκευαστήρια φρούτων)
και οι οποίες, δεν έχουν περιβαλλοντική επιβάρυνση από την
δραστηριότητά τους. Οφείλει το Ν/Σ να δώσει την κατεύθυνση της
θετικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών.

β. Δεν ενισχύει την οικονομική και κοινωνική συνοχή της
χώρας αλλά αντίθετα την οξύνει, καθώς η υπέρμετρη ad hoc
αύξηση της αρτιότητας μειώνει σημαντικά την αξία της γης
των μικρών ιδιοκτησιών, που ανήκουν κύρια στις χαμηλότερες
οικονομικά κοινωνικές ομάδες μειώνοντας ακόμα περισσότερο την
αξία των περιουσιακών τους στοιχείων.

- Να δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης των ΕΠΜ σε
υφιστάμενους φορείς (αιρετή Περιφέρεια, Δήμοι κλπ), έστω
και αν αυτοί δεν είναι οι φορείς διαχείρισης, καθώς η εμπειρία
του παρελθόντος έχει δείξει ότι η σύσταση των φορέων είναι
διαδικασία χρονοβόρα και συχνά ατελέσφορη.

γ. Επιπλέον η οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας
οξύνεται, και από το γεγονός ότι η αύξηση της αρτιότητας
επιβαρύνει σημαντικά το κόστος εγκατάστασης μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, έστω και αυτών που θα μπορούν να
χωροθετούνται εντός των περιοχών natura, καθώς θα απαιτείται
η αγορά σημαντικά μεγαλύτερης έκτασης από αυτήν που στην
πραγματικότητα θα χρειάζονται.
- Η διάταξη για την απαγόρευση της εγκατάστασης
μεταποιητικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης εντός περιοχών
Natura, είναι κατ’ αρχήν ορθή, όχι όμως και αρκετή, υπό την
έννοια ότι συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσης όχλησης, μπορεί
να είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντικές για το περιβάλλον και τη
βιοποικιλότητα, κάποιων περιοχών, αναλόγως των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους. Ακόμα και δραστηριότητες χαμηλής
όχλησης δε μπορεί να χωροθετούνται ανεξέλεγκτα.
Πρέπει εδώ να τονιστεί, η ιδιαιτερότητα ορισμένων

Εν τέλει, το ζήτημα ανάγεται στην ανάγκη ουσιαστικής
εφαρμογής του ειδικού χωροταξικού για τη βιομηχανία, σε
συνδυασμό με τα περιφερειακά χωροταξικά και τα λοιπά εργαλεία
πολεοδόμησης και ορισμού χρήσεων γης, τα οποία είναι μεν
νομοθετημένα, αλλά κάποια από αυτά χρήζουν αναθεώρησης ενώ
κάποια άλλα δεν εφαρμόζονται.
- Ακυρώνει ουσιαστικά ένα σχεδιασμό, των ΣΧΟΟΑΠ και
ΓΠΣ που βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς και την αρχή του Εθνικού
Χωροταξικού για αποφυγή της διάσπαρτης εκτός σχεδίου δόμησης
μέσω των οργανωμένων υποδοχέων.
- Προτείνουμε στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί η
δημιουργία ζωνών στις οποίες οι χρήσεις και κυρίως η δόμηση
θα περιοριστεί σημαντικά ή και θα καταργηθεί, να θεσπιστεί
ταυτόχρονα και η αποζημίωση των ιδιοκτητών εν είδη
‘’μισθώματος’’ από το ταμείο του προγράμματος ‘’ο ρυπαίνων
πληρώνει’’, καθώς αφού επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη της γης δίπλα
σε ένα αστικό κέντρο να χρησιμοποιεί την γη του για παραγωγική
δραστηριότητα που ρυπαίνει, και αυτός ορθά πληρώνει για
αυτό, θα πρέπει και αυτός που του αφαιρείται η δυνατότητα να
χρησιμοποιήσει την γη του για αντίστοιχη δραστηριότητα αλλά
‘’δεσμεύεται’’ για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την
απορρόφηση των ρύπων, να αποζημιώνεται ανάλογα.
Η δέσμευση της γης για το καλό του κοινωνικού συνόλου χωρίς
ο ιδιοκτήτης της να αποζημιώνεται από το κοινωνικό σύνολο,
αντιβαίνει στους στοιχειώδεις κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης και
ισότητας
- Τέλος, θεωρούμε ότι οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
(ΕΠΜ) θα πρέπει να αποτελέσουν το κύριο εργαλείο άσκησης
αναπτυξιακής πολιτικής στις περιοχές Natura και κατά συνέπεια,
θα πρέπει στο σχέδιο νόμου:

- Να προσδιορισθεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την
ανάθεση και έγκριση των ΕΠΜ ιδιαίτερα στις περιοχές όπου
υπάρχουν οικιστικές πιέσεις έτσι ώστε αυτές να διαφυλαχθούν
άμεσα. (όχι περισσότερο από 2 χρόνια).
- Οι ΕΠΜ αν τελικά αντιμετωπιστούν ως εργαλεία
χωροταξικού σχεδιασμού στις περιοχές Natura θα πρέπει να έχουν
αντίστοιχες προδιαγραφές σε ότι αφορά την εκπόνησή τους, αλλά
και τη «συνεργασία» τους με τα λοιπά εργαλεία χωροταξικού
σχεδιασμού.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρόλο
του ότι αποτελεί άμεση ανάγκη η θεσμοθέτηση ρυθμίσεων
στο μεγαλύτερο μέρος των περιοχών Natura, το 70% αυτών
αντιμετωπίζονται όπως και η υπόλοιπη εκτός σχεδίου περιοχή της
Επικράτειας, ο οριζόντιος τρόπος με τον οποίο αυτό γίνεται στο
παρών νομοσχέδιο ελλοχεύει κινδύνους σημαντικούς για τον τρόπο
διαχείρισης των περιοχών αυτών. Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση
των σχεδίων διαχείρισης θεωρείται επιβεβλημένη και άμεση.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ Κ& Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μετά την αφαίρεση των Μεσογειακών Αγώνων 2013

«Η

εξέλιξη της αφαίρεσης της διοργάνωσης
των ΜΑ 2013 αποτελεί μία τραγική
εξέλιξη, που δυστυχώς, οι συνέπειές
της θα συνοδεύουν τις δύο πόλεις και στο μέλλον»,
σημείωνε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Τμήματος
Ντ. Διαμάντος επισημαίνοντας: «Δεν είναι απλά το
«πληγωμένο γόητρο», δεν είναι απλά «η μη τέλεση του
αθλητικού γεγονότος», δεν είναι απλά «η μη κατασκευή
των απαραίτητων αθλητικών υποδομών και των συνοδών
έργων» που θα έμεναν ως παρακαταθήκη στην ευρύτερη
περιοχή.
Είναι πρώτιστα, η δυσφήμιση για δύο περιφερειακές πόλεις που δεν
«σήκωσαν το βάρος της υπογραφής τους» και φυσικά, στο μέλλον,
θα αντιμετωπίζουν την εσωτερική αλλά, και εξωτερική δυσπιστία σε
όποια αξίωση και διεκδίκησή τους. Και αυτό, για δύο πόλεις σαν το
Βόλο και τη Λάρισα, αλλά, και για όλη τη Θεσσαλία, με τις δεδομένες
δυνατότητες αλλά, και την καταγεγραμμένη δυναμική ανάπτυξης των
τελευταίων χρόνων είναι άδικο και πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί.
Η ευθύνη είναι διαχρονική. Διαχέεται πρώγτιστα σε όσους τυπικά
και ουσιαστικά διοργάνωναν τους αγώνες. Οι δύο δήμοι, φέρουν την
ακέραια και ιδιαίτερη ευθύνη τους. Για την απαγκίστρωση και τον
εφησυχασμό τους στις διαθέσεις της κεντρικής εξουσίας που πέραν
πολιτικών υποσχέσεων δεν ανέλαβε απέναντι στη ΔΕΜΑ τίποτα
παραπάνω. Φέρουν ακέραια την ευθύνη για την όποια «προσωπική
διαδρομή» που προφανώς δεν ήταν τυχαία αλλά στοχευμένη στην
«εξατομικευμένη και κατευθυνόμενη διαχείριση» των αγώνων, χωρίς
την παραμικρή διάθεση «διάχυσης των ευκαιριών και των ωφελειών»
σε όλη την τοπική κοινωνία. Είναι οι ίδιοι που «κώφευαν» εσκεμμένα
και με σχέδιο σε όποια θεσμική ή ατομική φωνή τους εγκαλούσε να
ενημερώσουν και να συνδιεκδικήσουν όλοι μαζί, πολίτες, φορείς,
δήμος, Δήμαρχος την επιτάχυνση των έργων και των διαδικασιών.
Είναι οι ίδιοι που «βολεύονταν» από την καθυστέρηση (ενώ
δήλωναν με θράσος ότι εδώ και πολλούς μήνες γνώριζαν την τύχη των
Μεσογειακών χωριών. Και «βολεύονταν» διότι, οι «αναθέσεις» και
οι «άλλες έτοιμες εναλλακτικές λύσεις» ήταν από τους ίδιους και τα
«ποικιλώνυμα συνεταιράκια» όχι απλά «εν κρυπτώ δρομολογημένες»
αλλά, και προτεινόμενες στη ΔΕΜΑ.
Είναι βέβαια και η κεντρική εξουσία, με την αναλγησία και την
αδιαφορία των 2 πρώτων χρόνων από την κυβέρνηση της ΝΔ και την
μεθόδευση (με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης) ματαίωσης από
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Είναι λοιπόν αυτοί που «πρόδωσαν το όνειρο» αλλά, δεν πέτυχαν
βέβαια και αυτοί το στόχο τους: να κάνουν τους αγώνες σε μας χωρίς

Τ

εμάς και όχι για μας, αλλά, για τους λίγους του αθηνοκεντρικού
κράτους με τα ντόπια «φερέφωνά τους.
Κάποιοι «επένδυσαν» και «απαίτησαν» την πολιτική τους
παρουσία στους ΜΑ του 2013.
Δεν έχουν κανένα δικαίωμα νομίζω, είτε της τοπικής
αυτοδιοικητικής είτε της κεντρικής πολιτικής σκηνής να
«δικαιολογούν» ή και να «επιτεθούν» σε κανέναν. Η σιωπή και η
συγνώμη επιτέλους ας είναι μία πολιτική πράξη γενναιότητας».

Και μετά την κριτική για το ναυάγιο, τι;

Σ

ε νεότερη δήλωσή του ο πρόεδρος του
Τμήματος ανέφερε: «Μετά το «ναυάγιο»
των Μεσογειακών Αγώνων του 2013, η
όποια τακτική «εσωστρέφειας» μέσα από «προσπάθειες
απόσεισης των ευθυνών από τους μόνους υπεύθυνους»
αλλά, και μέσα από μία «διαρκή και μονότονη κριτική και
μοιρολατρία» δεν ωφελεί τον τόπο μας.

Αυτό που οφείλουμε όλοι μαζί, ακόμα και με κείνους που
ήταν εξαρχής αρνητικοί στους αγώνες, να διεκδικήσουμε από την
Κυβέρνηση που ουσιαστικά, «μεθόδευσε» μέρα με την ημέρα την
απόσυρση της εγγύησής της για την διοργάνωση, αυτό που μας ανήκει,
ως Περιφέρεια Θεσσαλίας και ως Λάρισα.
Οι Αθλητικές υποδομές με τα συνοδά- συμπληρωματικά τους έργα,
τα έργα για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό αλλά, και σημαντικές
παρεμβάσεις για το Περιβάλλον, σε συνδυασμό με την απαραίτητη
προβολή της περιοχής μας, είναι έργα απαραίτητα και αναγκαία και
προφανώς, τα απαιτούμε. Δεν ήταν άλλωστε, και το τονίζαμε διαρκώς,
έργα «Μεσογειακών αγώνων».
Είναι απαραίτητο, η Ελληνική Κυβέρνηση να «αποκαταστήσει»
την άδικη και προσβλητική, για την Θεσσαλία και τη Λάρισα, εξέλιξη.
Στην κατεύθυνση αυτή, με επικεφαλής πλέον, τον Περιφερειάρχη
και το Περιφερειακό Συμβούλιο, και σε μία «ενεργή και
ουσιαστική συστράτευση» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων
των Επιστημονικών, Παραγωγικών και Κοινωνικών φορέων να
καταθέσουμε «εδώ και τώρα», ένα «Στρατηγικό Σχέδιο Έργων και
Δράσεων», ιεραρχημένο και κοστολογημένο το οποίο, τόσο μέσα
από το ΕΣΠΑ - με επιπλέον ενίσχυση του ΠΕΠ Θεσσαλίας, και μέσα
από τα Τομεακά Προγράμματα αλλά, και από τα άλλα χρηματοδοτικά
εργαλεία των Δήμων, να υλοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα. Μας το οφείλει, ανταποδοτικά και όχι χαριστικά, η
Πολιτεία.
Η Κυβέρνηση οφείλει να ανταποκριθεί θετικά σ’ αυτό, και η
Αξιωματική Αντιπολίτευση, που ήταν η προηγούμενη Κυβέρνηση,
οφείλει να το στηρίξει σθεναρά αυτό».

Φορολογικό σεμινάριο μηχανικών

ο ενδιαφέρον των Λαρισαίων μηχανικών προσείλκυσε η ενημερωτική εκδήλωση που οργάνωσε στα
γραφεία του το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας με θέμα «Φορολογία μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών από 1.
1. 2011». Εισηγητής ήταν ο Νίκος Κολυδάς, φοροτεχνικός σύμβουλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
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20 Χρόνια Ε.Δ. ΤΕΕ Κ & Δ Θεσσαλίας

1991 - πρόεδρος Διονύσης Λιβέρης

1994 - πρόεδρος Κώστας Μέγας

1997 - πρόεδρος Πέτρος Ηλιάδης

2004 – πρόεδρος Ντίνος Διαμάντος

Τ

ο 1991 ξεκίνησε η έκδοση
του Ενημερωτικού
Δελτίου του Τμήματος.
Σε είκοσι χρόνια εκδόθηκαν 75
τεύχη, αριθμημένα, συν ορισμένες
έκτακτες εκδόσεις, σταθερά
κάθε τρίμηνο. Ενημερώνοντας
αναλυτικά τους συναδέλφους αλλά
και συγκροτώντας αν μη τι άλλο
ένα αρκετά εκτενές αρχείο της
δραστηριότητας του Τμήματος.
Είκοσι χρόνια μετά, ενώ πολλά
έχουν αλλάξει, η προσπάθεια
συνεχίζεται. Διαφορετικά όμως.
Όπως αποφάσισε ομόφωνα
η Δ. Ε., στο πλαίσιο του
προγράμματος δράσης που ενέκρινε
η Αντιπροσωπεία, η έντυπη έκδοση
διακόπτεται.
Ωστόσο το Ε. Δ. θα συνεχίσει
να υφίσταται και θα κυκλοφορεί
πλέον μόνον ηλεκτρονικά. Δεν θα
εκτυπώνεται, δεν θα αποστέλλεται
ταχυδρομικά, θα αναρτάται όμως
στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
θα προωθείται στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις των μελών.
Πέραν της εξοικονόμησης
πόρων που επιτυγχάνεται αλλά
και του περιορισμού κατανάλωσης
χαρτιού, πρόκειται για απόφαση
προσαρμογής στην ηλεκτρονική νέα
εποχή.

προσ/γή
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