
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ. & Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΤΕΧΝΙΚΟ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 #76

TEE

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Επιστημονικό τριήμερο ΤΕΕ “ΚΤΙΡΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ”
Λάρισα, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011



03

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  

02#76

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

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

Τεύχος 76ο , 
Ιούνιος 2011

Αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους Μηχανικούς -  
μέλη του Τμήματος.

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

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος - Πρόεδρος
Ευαγγελία Κωφού - Αντιπρόεδρος
Ευθύμιος Μυρισιώτης - Γραμματέας
ΜΕΛΗ
Ευάγγελος Καλλινός, Θάνος Κόκκαλης, Κώστας Μίχης, 
Απόστολος Ντέρης, Γρηγόρης Σουλιώτης, Νίκος 
Τουτσούκας
Ν.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γιώργος Μητσιούλης - Πρόεδρος
Δήμητρα Κωστοπούλου - Αντιπρόεδρος
Νίκος Λιάκος - γραμματέας
Σταματία Τζιώνη , Βάιος  Γιαννούλας - Μέλη
Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Βασίλης Τσιώνας - Πρόεδρος
Ουρανία Φατόλα - Αντιπρόεδρος
Μαρία Κατσιφού - γραμματέας
Κώστας Πρίτσας , Κώστας Υπερήφανος - Μέλη

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  του ΤΕΕ

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

03

04

04

05

05

08

09

12

17

20

26

10

14

18

22

17

20

27

11

15

19

24

18

21

21

28

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ  _  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ _ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ  _  ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΕ

ΤΟ ΤΕΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  _  ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ

ΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΑΠΕΝΑΝΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  _  ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΟ 67ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ
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ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΕ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΕΔΚ ν. ΛΑΡΙΣΑΣ  _  ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  _  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ “MULTISOFT - TECHNODIASTASI”  _  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ Κ&Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  _  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΕ  _ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ‘ ΟΙΚΟΝ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  _  Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΕΜΠΩΝ  _  ΝΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ : ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΤΕΕ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ  _  ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
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ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Την κρίση πρέπει να 
την μετατρέψουμε σε 
ευκαιρία

“
”

 

 Με μεγάλη ικανοποίηση είδαμε την  πρόσφατη 
δημοσιοποίηση από το ΥΠΕΚΑ του Ν/Σ για την αλλαγή 
του τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών- παραγωγής 
ιδιωτικών έργων και ελέγχου των κατασκευών.
 Περιμένουμε άμεσα, την θεσμοθέτηση του Μητρώου 
Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) καθώς και, το 
ΠΔ που σε εφαρμογή του πρόσφατου νόμου θα προσδιορίζει 
το κανονιστικό πλαίσιο προσδιορισμού του προϋπολογισμού 
κάθε έργου καθώς και, των αμοιβών των μηχανικών. 
Φυσικά, χρήζει άμεσης ανάγκης και η τροποποίηση του ΓΟΚ 
και άλλων κανονιστικών Πολεοδομικών και Οικοδομικών 
εργαλείων.
 Θα πιέζουμε συνεχώς, για την ταχύτατη προώθηση 
και θεσμοθέτηση των παραπάνω, σημειώνοντας ότι, η 
πίεση θα έχει απόδοση όταν, στις θεσμικές προσπάθειες 
το ΤΕΕ έχει δίπλα του τους μηχανικούς, με συμμετοχή και 
παρουσία.

 Υ.Γ.  Είναι το πρώτο «Ηλεκτρονικό Δελτίο» του 
Τμήματος. Το πέρασμα στην «νέα εποχή» της ηλεκτρονικής 
μορφής το επιβάλλουν οι συνθήκες. Και η εξοικονόμηση 
πόρων, και η καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση αυτής 
της ενημερωτικής προσπάθειας αλλά, και η ανάγκη 
«αμεσότερης και συχνότερης» επικοινωνίας και προβολής 
της δραστηριότητας αλλά, και ενδιαφερόντων θεμάτων.  
Πέρα από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, θα αποστέλλεται 
με e-mail ( σε όσα μέλη έχουν εγγραφεί στην Βάση 
Δεδομένων του Τμήματος).  

    

   Με φιλικούς χαιρετισμούς,
   ΚωνσταNτίνος Διαμάντος

 Μία «καταιγίδα» φοροεισπρακτικών μέτρων σε 
συνδυασμό με το «φοβικό σύνδρομο» και την ανασφάλεια 
που διακατέχει τους πολίτες-καταναλωτές λόγω της 
πρωτοφανούς κρίσης της χώρας, έχει οδηγήσει την ιστορική 
«ατμομηχανή» της Ελληνικής Οικονομίας (συνεισφορά 
κατά μ.ο. 20% επί του ΑΕΠ κάθε χρόνο), την κατασκευή-
οικοδομή,  σε «ακινησία»!
 Και βέβαια, από την συνολική πυραμίδα των τεχνικών 
και λοιπών επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την οικοδομή, 
η κορυφή της, οι Έλληνες Μηχανικοί  αντιμετωπίζουν μία 
πρωτοφανή «αβίωτη» καθημερινότητα.
Θεωρώ όμως, ότι «την κρίση πρέπει να την μετατρέψουμε 
σε ευκαιρία». 

 Και αυτό σημαίνει πως, τώρα πρέπει να περάσουν 
μεταρρυθμιστικά μέτρα και θεσμοί  που θα διασφαλίσουν 
τον υγιή ανταγωνισμό στην ελεύθερη αγορά, την ποιότητα-
ασφάλεια-οικονομία των μελετών-κατασκευών – υπηρεσιών 
προς τον πολίτη, τον διακριτό ρόλο-ευθύνη κάθε παράγοντα 
έργου κατά στάδιο (μελέτης-επίβλεψης-κατασκευής-
λειτουργίας), θα πατάξουν κάθε περιθώριο διαφθοράς, 
φοροδιαφυγής και αυθαιρεσίας στο δομικό πλούτο της 
χώρας και βέβαια, θα καταργήσουν κάθε γραφειοκρατική 
διαδικασία που εκτρέφει τα παραπάνω αλλά, και φρενάρει 
ταυτόχρονα και κάθε προσπάθεια ικανοποίησης στεγαστικών 
αναγκών και επιχειρηματικών σχεδίων.

 Αυτό σημαίνει ότι, ΑΜΕΣΑ ΠΡΕΠΕΙ, οι, από χρόνια 
κατατιθέμενες, προτάσεις του ΤΕΕ  να υιοθετηθούν από το 
πολιτικό σύστημα.
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Το βιβλίο του χημικού μηχανικού-επ. καθηγητή ΕΜΠ 
Γιώργου Μαυρωτά «Το Θεώρημα της Επτάδας» 
παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην  αίθουσα του ΤΕΕ 

στη Λάρισα.

 

 Για το μυθιστόρημα του θρύλου του ελληνικού 
πόλο μίλησαν ο πρόεδρος του Τμήματος Ντίνος Διαμάντος, 
ο καθηγητής Βιοχημείας Δημήτρης Κουρέτας και η 
Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου τομεάρχης προαγωγής 
εθελοντισμού στον Ερ. Σταυρό.
 
 Την εκδήλωση που συντόνισε ο δημοσιογράφος 
Γιάννης Κολλάτος, διοργάνωσαν το ΤΕΕ Κ &Δ Θεσσαλίας, 
το  Εργαστήριο Φυσιολογίας του Τμήματος Βιοχημείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το βιβλιοπωλείο «Παιδεία»

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ το ΒΙΒΛΙΟ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΩΤΑ  

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΤΕΕ-ΥΠΕΚΑ
Προστασία από την τυροκομική ρύπανση

Σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος με σύνθημα 
«ούτε μια στάλα πλέον τυρόγαλα στον Πηνειό», 
παρουσίασε η ειδική γραμματέας του υπουργείου 

Περιβάλλοντος Μαργαρίτα Καραβασίλη μιλώντας στην 
Ημερίδα  «Τυροκομικές δραστηριότητες και προστασία 
του ποτάμιου οικοσυστήματος στη Θεσσαλία» την οποία 
οργάνωσε η περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το 
ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας. Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης 
Κώστας Αγοραστός παρείχε τη διαβεβαίωση ότι η 
Περιφέρεια θα είναι πρωτοπόρος στη σχετική προσπάθεια.

 Στην εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα 
του ΤΕΕ, μίλησαν επίσης ο πρόεδρος του  Ο.ΔΙ.Π.ΠΑ.Φ. Π. 
Ραπανάκης, ο πρόεδρος του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. Α.Γεωργούδης, 
ο Εμ. Κασσαλιάς της ΕΑΣ Καλαβρύτων και ο καθηγητής 
Βιοχημείας Δημ. Κουρέτας.

01

02

03

04 05
Τον Έλληνα πρωταθλητή τίμησε με βραβείο  
 η ομάδα πόλο του ΝΟΛ. 
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ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΕΕ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Επιστημονικό Τριήμερο με τίτλο « Κτίριο και Ενέργεια 
» αποφάσισε  να οργανώσει  το ΤΕΕ – Περιφερειακό 
Τμήμα Κεντρικής &  Δυτικής Θεσσαλίας, στο πλαίσιο 

του θεσμοθετημένου ρόλου του ως Τεχνικού Συμβούλου 
της Πολιτείας. Η εκδήλωση θα  πραγματοποιηθεί στη 
Λάρισα  το Φθινόπωρο του 2011 ενώ ημερίδες με ανάλογη 
θεματολογία θα διεξαχθούν στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. 
Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία του Τμήματος έχει τεθεί 
υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
 Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και 
η αρωγή του  τεχνικού κόσμου,  των φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, των υποψήφιων επενδυτών και  των  
αντίστοιχων  επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο, πάνω στις τελευταίες εξελίξεις τις  τεχνολογίες 
και τα καινοτόμα προϊόντα, με στόχο την αποτελεσματική 
εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και την  προετοιμασία για το κτίριο 
«μηδενικής ενέργειας » το οποίο αποτελεί νομοθετημένο 
στόχο της χώρας για το 2020.
 Ως γνωστόν, μετά από μια σημαντική περίοδο 
διαβούλευσης ψηφίστηκε από την Βουλή το νέο θεσμικό 
πλαίσιο που ισχύει ήδη και  που στοχεύει να διαμορφώσει  
μια άλλη κατάσταση στο τομέα της εφαρμογής  για 
την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, καθώς και τον 
ενεργειακό σχεδιασμό των νέων κτιρίων. Η αγορά των 
διαφόρων πηγών ενέργειας, με έμφαση στις Ανανεώσιμες 
είναι ιδιαίτερα ελκυστική και θα συνεχίσει να αποτελεί 
πόλο έλξης, ιδιαίτερα μετά τα πρόσφατα διαδοχικά 
νομοθετήματα, σχετικά με την εφαρμογή του  KENAK.
 
 

Στο  πλαίσιο του Επιστημονικού Τριημέρου  θα γίνει  
παρουσίαση  των διαθέσιμων τεχνολογιών και μεθόδων 
μελέτης, υπολογισμού και κατασκευής κτιρίων με βέλτιστη 
ενεργειακή συμπεριφορά  με εισηγήσεις και συζητήσεις 
που θα κινούνται σε τρία επίπεδα: Στην εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας, τις νέες εφαρμοσμένες λύσεις και 
τις τεχνολογικά ώριμες νέες επιστημονικές προσεγγίσεις. 
Οι εισηγήσεις θα καλύψουν τις εξής βασικές Θεματικές 
Ενότητες : 

 Βιοκλιματικός σχεδιασμός

 Εξοικονόμηση ενέργειας

 Ενεργειακά συστήματα στο κτίριο

 Eνσωμάτωση ΑΠΕ στα κτίρια.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ
*Παράλληλα θα λειτουργήσει και Έκθεση Υλικών 
*Εκδήλωση  ενδιαφέροντος  για  συμμετοχή ως τις 30 Αυγούστου  

 
 Παράλληλα με  τις εργασίες του τριημέρου  θα 
λειτουργήσει και Έκθεση Υλικών στην οποία θα προβληθούν 
προϊόντα και υλικά τα οποία έχουν σχέση με την Τεχνολογία-
Τεχνογνωσία  σχετικά με την ενέργεια στο κτίριο. 
 Από το ΤΕΕ καλούνται οι ενδιαφερόμενοι   που 
έχουν  εξειδίκευση στη θεματολογία των εν λόγω ενοτήτων 
να εκδηλώσουν  το ενδιαφέρον ή να ορίσουν   εκπρόσωπο  
που θα μπορούσε να παρουσιάσει εισήγηση. Επίσης όσες 
επιχειρήσεις- εταιρίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 
στο Τριήμερο να καταθέσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον 
τους για τη συμμετοχή  επιλέγοντας εκθεσιακό χώρο 
(περίπτερο), εκθεσιακό χώρο και συμμετοχή-παρουσίαση 
στο πρόγραμμα του χώρου έκθεσης ή απλή διανομή υλικού 
στο χώρο υποδοχής.

 Χρόνος Υποβολής  ενδιαφέροντος  για εισήγηση και 
για συμμετοχή στην τεχνική έκθεση  η  30η  Αυγούστου  2011 
στο ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας  Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα- 41222 –
Λάρισα, 2410/535615-257866, FAX 255718, e-mail: tee_lar@
tee.gr, earab@central.tee.gr.  Οργανωτική Γραμματεία- 
πληροφορίες : Θ. Γκιάτας- Ε. Αραμπατζή,  www.teelar.gr

 

 Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι: 

Κων/νος Διαμάντος-πρόεδρος ΤΕΕ  
Κεντρ. Δυτ. Θεσσαλίας, Γιώργος Μητσιούλης-πρόεδρος 
της Ν.Ε Τρικάλων,
Βασίλης Τσιώνας-πρόεδρος της ΝΕ Καρδίτσας, Κατερίνα 
Μπαξεβάνου –Μηχ/γος Μηχ/κός, Γιάννης Δράμπας –
Πολιτικός Μηχ/κος, Ευτυχία Μάστορα-Αρχιτέκτων Μηχ/
κός, Νίκος Παπαχατζής- Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, Γιώργος 
Καραβιδές-Μηχ/γος Μηχ/κός, Ευάγ. Βούλγαρης – Ηλεκ/
γος Μηχ/κός, Γιάννης Κουβελέτσος –Μηχ/γος Μηχ/κός, 
Αγορίτσα Μανδράκη –Χημικός Μηχ/κός, Νικόλαος Λιούτας 
– Ηλεκ/γος Μηχ/κός  
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Ημερίδα με θέμα «Ανακύκλωση στη Θεσσαλία-
Προβλήματα και προοπτικές» διοργάνωσε το ΤΕΕ 
Κ & Δ Θεσσαλίας στη Λάρισα, υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας.

 Αξιοσημείωτο ότι επρόκειτο για την πρώτη κλιματικά 
ουδέτερη εκδήλωση στη Θεσσαλία, καθώς οι διοργανωτές 
της  υπολόγισαν με τη συνεργασία ειδικών το ‘‘ανθρακικό 
αποτύπωμα’’ της Ημερίδας και στη συνέχεια αντιστάθμισαν 
τους σχετικούς με την υπερθέρμανση του πλανήτη ρύπους, 
που αναπόφευκτα  θα εκλύονταν από όλες τις συναφείς 
με την ημερίδα εργασίες. υποστηρίζοντας οικονομικά ένα 
έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 Προλογίζοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Ντίνος Διαμάντος σημείωσε: «Στόχος της συνολικής 
προσπάθειας είναι η συμμετοχή των πολιτών στην υπόθεση 
του περιβάλλοντος και ειδικότερα της ανακύκλωσης. Τα 
τελευταία χρόνια οι ρυθμοί είναι ενθαρρυντικοί σε σχέση με 
την εκκίνηση της χώρας μας στον τομέα της ανακύκλωσης. 
Ωστόσο δεν προοιωνίζονται την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί από την Ε. Ε. 
 Επιδιώκουμε τη συνεργασία με την τοπική 
αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια, με τους άλλους φορείς, 
όμως θεωρούμε σημαντικό τομέα την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Γι αυτό σχεδιάζουμε ενημερωτική παρουσία 
του ΤΕΕ  στα σχολεία και θεσμοθέτηση διαδικασιών, 
όπως διαγωνισμούς εκθέσεων, ζωγραφικής κλπ, ώστε 
να βελτιωθούν τα όσα ήδη κάνουν τα παιδιά μας για το 
Περιβάλλον.
Ευχαριστούμε το υπουργείο Περιβάλλοντος που έθεσε υπό 
την αιγίδα του την Ημερίδα αλλά και για τις τηλεφωνικές 
ευχές που λάβαμε για την επιτυχία της καθώς οι ραγδαίες 
πολιτικές εξελίξεις δεν επέτρεψαν την παρουσία της 
πολιτικής ηγεσίας σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε βεβαίως και 
τους εισηγητές της εκδήλωσης.
Στοχεύουμε παράλληλα και στο άνοιγμα του επαγγέλματος 
για τις ειδικότητες των μηχανικών που ασχολούνται με την 
ανακύκλωση, να τονωθεί η αγορά εργασίας ειδικά σ΄ αυτή 
τη δύσκολη περίοδο…».
 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ 
ΛΑΡΙΣΑ

Ανακύκλωση στη Θεσσαλία-Προβλήματα και προοπτικές

Ανερχόμενος στο βήμα για τον χαιρετισμό του ο 
περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε:  «Η 
σημερινή Ημερίδα συγκαταλέγεται σ΄ εκείνες που έχουν 
προστιθέμενη αξία. Τέτοιες πρωτοβουλίες χρειαζόμαστε 
κι όχι εκείνες της φλυαρίας, της εντυπωσιοθηρίας, της 
εικόνας. Συγχαρητήρια λοιπόν στο ΤΕΕ, έναν αξιόπιστο 
φορέα, σύμβουλό μας στα θέματα αρμοδιότητάς του.
 Το περιβάλλον είναι μεγάλο θέμα που πρέπει να το 
αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, πράγμα που δυστυχώς 
δεν το πράττει η Πολιτεία, η οποία συμπεριφέρεται δίχως 
πολιτική βούληση, με ακατάσχετη φλυαρία, άριστα στη 
θεωρία, στην πράξη μηδέν.
 Σ΄ αυτή τη δύσκολη εποχή, με αβέβαια κάθε 
πρόβλεψη, δεν πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. 
Αντιθέτως οφείλουμε να προσπαθήσουμε περισσότερο, ν΄ 
αυξήσουμε ταχύτητα…»

 Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης και ο Γιώργος  
Ρουπακιάς, αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ, τηλεγραφήματα 
στάλθηκαν από τον υφυπουργό Οικονομίας Φ. Σαχινίδη, 
τον βουλευτή Λάρισας Μ. Χαρακόπουλο και τη βουλευτή 
Καρδίτσας Μ. Θεοχάρη ενώ παρόντες ήταν επίσης ο 
πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας 
Χρ. Λιάπης, η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ειρήνη 
Παπαϊωάννου, εκπρόσωποι της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίο» 
και πολλοί μηχανικοί.

*   Η  πρώτη κλιματικά ουδέτερη εκδήλωση στην περιφέρεια  
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Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν αλληλοδιαδόχως οι ακόλουθες 
εισηγήσεις: 

 Παρουσίαση Οδηγίας 98/2008 για τη  Διαχείριση 
αποβλήτων,
 Δρ.Αδαμ.Σκορδίλης-Χημ.Μηχ.-ΜΕ Περιβάλλοντος ΤΕΕ 
 Διαχείριση αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Ελλάδα-
Προοπτικές,           Κώστας Αραβώσης  -Δρ. Μηχ-γος Μηχ/κός-Λεκτ. 
ΕΜΠ-πρόεδρος ΕΔΣΑ
 Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα απόβλητα και η 
εφαρμογή ενός      σχεδίου πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 
στο δήμο Λαρισαίων, Β. Καραγιάννης Χημ.Μηχ-Προϊστ. Τμήματος 
Περιβάλ. Δήμου Λαρισαίων 

 Η Ανακύκλωση στην Ελλάδα-
Προοπτικές Δρ.Αδαμ.Σκορδίλης, Χημ.Μηχ.-
ΜΕ Περιβάλλοντος ΤΕΕ 
 Η Ανακύκλωση των αποβλήτων 
συσκευασίας-Αποτελέσματα 2010, Νίκος 
Μπαξεβάνος –υπεύθυνος έργων  της ΕΕΑΕ
 Η Εναλλακτική Διαχείριση των 
Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ).Η περίπτωση της 
Θεσσαλίας, προβλήματα και προοπτικές,  
Χάρης Μουρκάκος, Διευθυντής Ανάπτυξης 
ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας 
Ελλάδας.
 H ανακύκλωση στη Δυτική Θεσσαλία-5,5 χρόνια εμπειρία- επόμενες δράσεις, Παγανός Λευτέρης Πολ. Μηχ/κός- 
Περιβαλοντική Αναπτυξιακή Δυτ. Θεσσαλίας -.Π.Α.ΔΥ.Θ ΑΕ
 Αναβάθμιση Βιοαερίου σε Βιομεθάνιο, Xρήση σαν Kαύσιμο Mεταφορών ή Έγχυσή του στο Δίκτυο του Φυσικού 
Αερίου, Χρ. Ζαφείρης- M.Sc.-Συνεργάτης ΚΑΠΕ –Yπ. δέσμης έργων βιοαερίου
 Επαναχρησιμοποίηση Ιλύος Βιολογικών καθαρισμών στη Γεωργία», Δημ. Χριστοδούλου -Χημ.Μηχ- ΔΕΥΑΛ
 Ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου σε ΧΥΤΑ-Το παράδειγμα το ΧΥΤΑ Βόλου, Γ. Κόνιαρης Μηχ.Μηχ. Βιοενέργεια  ΑΕ  
 Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού- Αντ. Γκουντάρας, Δήμαρχος Αγιάς
 Η κομποστοποίηση ως μέθοδος επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων, Δημ. Κανακόπουλος –Ηλεκ-γος Μηχ- Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης (ΣΕΚ)
 Οικιακή  κομποστοποίηση- Μια καλή πρακτική- Ιωάννα Γεροκώστα, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Πηνειού και 
του παραποτάμιου πολιτισμού
 Η Ανακύκλωση στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, Κ. Δεληγιάννης, γεωπόνος- μέλος των Θεσσαλών Πολιτών 
του Κόσμου
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Συγκλήθηκε στα Γραφεία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας στην 3η Τακτική Συνεδρίαση η 
Αντιπροσωπεία του Τμήματος προκριμένου να συζητήσει τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Ανακοινώσεις Προεδρείου Α/πείας
- Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΔΕ και από τις ΝΕ για τη δραστηριότητα και τα τρέχοντα θέματα
- Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού 2010 &  Προϋπολογισμού Τμήματος για το 2011
*Επίσης, ως ειδικός προσκεκλημένος εισηγητής, ο Χριστόφορος Γουτούλης-οικονομολόγος, ανέλυσε το  
θέμα «Κρίση και αναπτυξιακές ευκαιρίες-Αναπτυξιακοί  Νόμοι»

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

][

 Την Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας αποτελούσαν οι  Ντίνος Διαμάντος πρόεδρος ΤΕΕ-Κεντρ. Δυτ. Θεσσαλίας, 
Κωφού Ευαγγελία αντιπρόεδρος της ΔΕ, Θάνος Κόκκαλης Χημικός Μηχ/κός-μέλος ΔΕ, Κώστας Μίχης μέλος ΔΕ, Νίκος 
Τσουτσούκας μέλος ΔΕ ΤΕΕ, Σβερώνη Ιωάννα ΦοΔΣΑ, Ορέστης Πλιάσσας ΠΑ.ΔΥ.Θ, Χρήστος Γενιτσεφτσής Spirito-Group-
markleting. 
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι: Π.Α.ΔΥ.Θ   (Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτ. Θεσσαλίας ), FMS Αφοι Φλώρου Α.Ε.  
Ανακύκλωση Μετάλλων, Ηλίας Βαλαβάνης Α.Ε Ανακύκλωση γυαλιού, ECOTEL A.E. Ανακύκλωση χαρτιού, Mrprint 
Ανακύκλωση Μελανοδοχείων ενώ υπάρχει η ευγενική υποστήριξη των ΣΘΕΒ , Climate partner, Global Challenges, Drops.gr, 
Bruno Coffee stores.

 Η Ημερίδα του ΤΕΕ για την Ανακύκλωση ήταν η πρώτη κλιματικά ουδέτερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλία. Συγκεκριμένα με τη συνδρομή των εξειδικευμένων συμβούλων Global Challenges / ClimatePartner είχε γίνει 
μέτρηση του ‘‘ανθρακικού αποτυπώματος’’ της εκδήλωσης και στη συνέχεια υπήρξε αντιστάθμιση των αναπόφευκτων 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την πραγματοποίησή της, με οικονομική υποστήριξη έργου ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην Κίνα, το οποίο έχει λάβει την πιστοποίηση ως υψηλής αξιοπιστίας κι απόδοσης στην προστασία του 
κλίματος.

Η κλιματική ουδετερότητα μιας εκδήλωσης σημαίνει ότι όλες οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προκλήθηκαν 
από την εκδήλωση, όπως η μεταφορά των εισηγητών και των συμμετεχόντων, η κατανάλωση ενέργειας στο χώρο της 
εκδήλωσης, η τροφοδοσία, η κατανάλωση χαρτιού κ.τ.λ. υπολογίζονται και αντισταθμίζονται με την οικονομική υποστήριξη 
σε πιστοποιημένα έργα που προστατεύουν το περιβάλλον και συνεπώς το κλίμα.

*

*
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    Την τακτική πλέον Ημέρα 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας 

οργάνωσε η αρμόδια επιτροπή 
της Δ. Ε.

με σκοπό τον εμπλουτισμό των 
αποθεμάτων της Τράπεζας Αίματος 

του Τμήματος. 
Την αιμοληψία διενήργησε στην 

αίθουσα του ΤΕΕ συνεργείο του Τμήματος 
αιμοδοσίας του ΓΝΛ.

] [ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ]

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
Η Αιμοδοσία, παράδειγμα Ανακύκλωσης ζωής

	  

	  

	  	  

Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας 
του Εθελοντή Αιμοδότη», το Τμήμα Αιμοδοσίας του 
ΤΕΕ/ΚΔ Θεσσαλίας διοργανώνει και συμμετέχει σε 

μια σειρά εκδηλώσεων προώθησης και ενίσχυσης του 
σημαντικού αυτού ανθρωπιστικού σκοπού  με στόχο 
την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των μελών του και της 
κοινωνίας γενικότερα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ειδικότερα:

 Διοργανώνει  τη Δευτέρα 11 Ιουλίου το πρωί, 
11έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα του ΤΕΕ, με 
στόχο την ενίσχυση  των αποθεμάτων του αλλά κυρίως στη 
συνδρομή του στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών 
σε αίμα κατά τη δύσκολη  θερινή περίοδο 

 Προωθεί ακατάπαυστα την ιδέα της εθελοντικής 
αιμοδοσίας  τόσο με  προσωπικές επιστολές και δράσεις 
προώθησης του ιδεώδους προς τα μέλη του,  με  στόχο 
τη συνεχή διεύρυνση των ενεργών μελών του, όσο και 
με συμμετοχή στα δρώμενα των αιμοδοτικών συλλόγων 
του νομού όπως συσκέψεις συντονισμού δράσεων, 
λαμπαδηδρομίες εθελοντισμού, αλλά και ενημερωτικές 
συναντήσεις με το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου 
Αιμοδοσίας του ΓΝΛ με το οποίο έχει επιτευχτεί άριστη 
συνεργασία σ’ όλους στους τομείς

 

 -Προγραμματίζει και προετοιμάζει τη 2η τακτική 
ημέρα εθελοντικής  αιμοδοσίας του ΤΕΕ  για τον ερχόμενο 
Νοέμβριο σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα του 
 Σε συνεργασία με εκπαιδευτικές μονάδες της 
Λάρισας, θα διοργανώσει «παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής 
και μηνυμάτων» για την Εθελοντική Αιμοδοσία, με έκθεση 
όλων των συμμετοχών και έκδοση ειδικού λευκώματος 
καθώς, και βράβευση των καλύτερων.

 Το Τμήμα Αιμοδοσίας  του ΤΕΕ  Κεντρικής  & 
Δυτικής Θεσσαλίας από το 2004 που ιδρύθηκε έχει 
επιτελέσει σημαντικό έργο για τα μέλη του Τμήματος αλλά, 
έχει συμβάλλει και γενικότερα στη σημαντική προσπάθεια 
διάδοσης του εθελοντισμού σε ένα τόσο σημαντικό 
κοινωνικό θέμα, αυτό της Αιμοδοσίας. 
 Τα αποτελέσματα των δράσεων του Τμήματος 
αντικατοπτρίζονται στην προοδευτική βελτίωση των 
αποθεμάτων αίματος (σήμερα αγγίζουν τις 130 μονάδες 
αίματος) παρά τη συνεχώς αυξανόμενη συνεισφορά 
μονάδων σε πάσχοντες συνανθρώπους μας. 
 Η Αιμοδοσία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 
Ανακύκλωσης ζωής. Η αιμοδοσία είναι για ευγενική πράξη, 
της οποίας τα αποτελέσματα σώζουν ζωές διότι το αίμα ούτε 
παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται. Είναι 
ζήτημα ζωής. Είναι δείγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Ας 
μην αδιαφορούμε».
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Σε συνεχείς  κινητοποιήσεις για τα φλέγοντα ζητήματα 
που απασχολούν τον κλάδο και σε αλλεπάλληλες 
συνελεύσεις προχώρησε ο Σύνδεσμος Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας.

 Η αποχή από τις δημοπρασίες, οι δημόσιες 
παρεμβάσεις  και οι παραστάσεις διαμαρτυρίας στην   
Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας στις 
και στην αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας , κυριάρχησαν στη 
δράση του.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων Ν. Λάρισας ανέφερε μεταξύ άλλων: Η κατάσταση 
στην παραγωγή των Δημοσίων Έργων για τους μικρούς & 
μεσαίους εργολήπτες είναι πλέον τραγική. Δεν είμαστε οι 
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είμαστε επαγγελματίες που 
προσπαθούμε δουλεύοντας στον τομέα μας , να ζήσουμε 
αξιοπρεπώς εμείς και οι οικογένειες μας.
   
 Δραστηριοποιούμαστε σε έναν κλάδο με μεγάλη 
προστιθέμενη αξία, αποτελώντας κατά κοινή ομολογία την 
ραχοκοκαλιά της οικονομικής ανάπτυξης, δίνουμε δουλειά 
σε εκατοντάδες συναφή επαγγέλματα αναπτύσσοντας την 
τοπική οικονομία.
   
 Όμως το Κράτος, με την στάση πληρωμών που έχει 
καθιερώσει μας οδηγεί σε αφανισμό και μαζί μας όλους τους 
εμπλεκόμενους στην παραγωγή των Δημοσίων Έργων.

ΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Επειδή πρέπει ο κλάδος μας να συνεχίσει να 
συνεισφέρει ενεργά σε όλο το φάσμα της οικονομίας, είναι 
αναγκαίο να προσπαθήσουμε με όλες τις δυνατούς τρόπους 
ώστε το πλαίσιο παραγωγής Δημοσίων Έργων να γίνει πιο 
διάφανο, αξιόπιστο, πιο λειτουργικό και πιο αποδοτικό τόσο 
για τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή των , όσο και για 
το κοινωνικό σύνολο ως τελικός  αποδέκτης και χρήστης.
  
1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ

 α. Το Δημόσιο δημοπρατώντας έργα χωρίς 
πραγματικά επαρκή εξασφαλισμένη χρηματοδότηση είναι 
ο πιο κακοπληρωτής και ασυνεπής φορέας. Αφενός μας 
οφείλει χρήματα από έργα που έχουμε κατασκευάσει 
για λογαριασμό του και έχουν αποδοθεί σε χρήση στο 
κοινωνικό σύνολο και αφετέρου απειλούμαστε με φυλάκιση 
για μη απόδοση ανείσπρακτου Φ.Π.Α. από ανεξόφλητα 
τιμολόγια, φορολογούμαστε επί ανύπαρκτων εισπράξεων, 
μας κυνηγάει για οφειλές προς το Ι.Κ.Α. ενώ μας έχει 
απλήρωτους. 

 β. Είμαστε δέσμιοι των Τραπεζών για δάνεια που 
λάβαμε, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από το Κράτος, 
προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα εγκαίρως, με 
αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε άμεσα με χρεοκοπία. 
Ζητάμε την άμεση αποπληρωμή όλων των εγκεκριμένων 
πιστοποιήσεων στις μικρομεσαίες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή την τακτοποίηση ή ρύθμιση (συμψηφισμό) 
αυτόματα των οφειλών των εργοληπτών με τους Φορείς.  
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Σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στην αποκεντρωμένη 
διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς όπου απλώς επιδόθηκε 
υπόμνημα με αιτήματα αφού η Κ. Γερακούδη απουσίαζε  

και εν συνεχεία στην περιφέρεια Θεσσαλίας όπου απόντος 
του Κ. Αγοραστού, η πολυμελής αντιπροσωπεία συναντήθηκε 
με την   αντιπεριφερειάρχη Ρένα Καραλαριώτου, προχώρησε 
ο Σύνδεσμος Εργοληπτών.

 Η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας δήλωσε ότι τάσσεται 
το πλευρό των εργοληπτών χαρακτηρίζοντας δίκαιες τις 
διεκδικήσεις τους, τόσο εκ του θεσμικού της ρόλου όσο 
και εκ της ιδιότητάς της ως μηχανικός : «Οι εργολήπτες 
δημοσίων έργων είναι όντως ένας κλάδος που αντιμετωπίζει 
πολλά προβλήματα, βάλλεται διαρκώς και θα οδηγηθεί με 
μαθηματική ακρίβεια σε αφανισμό ένα δεν ληφθούν σοβαρά 
μέτρα για την προάσπιση των συμφερόντων του. Δεν 
είναι δυνατόν το ίδιο το κράτος να χρωστά τόσα χρήματα 
στους ανθρώπους αυτούς και ταυτόχρονα να καταρτίζει  
νομοσχέδιο που ουσιαστικά προωθεί την αδιαφάνεια 
στα δημόσια έργα, οδηγώντας τους ακόμη περισσότερο 
στην απόγνωση. Ο κλάδος των εργοληπτών θα πρέπει να 
ενισχυθεί και όχι να εξοντωθεί».

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – Ε.Σ.Π.Α.

 Στο Ε.Σ.Π.Α. υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση 
του, το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» έχει σταματήσει να πληρώνει, 
το Π.Δ.Ε. έχει περικοπεί. Σε όλα τα προγράμματα υπάρχει 
μεγάλο πρόβλημα εκταμίευσης χρημάτων. Ζητάμε να 
ενισχυθούν τα προγράμματα με οικονομικούς πόρους ώστε 
να μπορέσει να κινηθεί η τοπική αγορά.

 Απαιτούμε την  Διαφάνεια στην Παραγωγή των 
Δημοσίων Έργων. Πρέπει να καταργηθούν οι απευθείας 
αναθέσεις από όλους τους φορείς του Δημοσίου.
Να καταργηθεί η μέθοδος της αυτεπιστασίας από όλους 
τους φορείς του Δημοσίου, το οποίο αποδείχθηκε ότι έγινε 
αιτία κατασπατάλησης του Δημοσίου χρήματος.

 Να καταργηθούν  τα συστήματα δημοπράτησης 
΄΄ Μελέτη-Κατασκευή΄΄ - ΄΄Κατ΄ Αποκοπή Τίμημα΄΄. Πρέπει, 
επιτέλους, να σταματήσει η διασπάθιση του Δημοσίου 
Χρήματος μέσω των παραπάνω αδιαφανών τρόπων 
δημοπράτησης.

 

 Οι εργολήπτες ζήτησαν την άμεση σύγκληση 
πανθεσσαλικής σύσκεψης υπό τον περιφερειάρχη  
Κ. Αγοραστό, με την συμμετοχή των τεσσάρων 
αντιπεριφερειαρχών, προκειμένου να συζητηθούν τα 
ζητήματα που τους απασχολούν και έχουν να κάνουν με 
τη γενικότερη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει ο κατασκευαστικός κλάδος εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης.

*Επιπλέον, η διοίκηση του Συνδέσμου εργοληπτών έχει 
συναντηθεί  και συζητήσει σχετικά και με τους δημάρχους 
του νομού.

 Απαιτούμε την άμεση κατάργηση των πρόσθετων 
εγγυήσεων , οι οποίες είναι ΄΄θηλιά΄΄ στον λαιμό των μικρών 
και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Καθιστώντας 
μας όμηρους  του τραπεζικού συστήματος, μας οδηγούν 
στην εξαφάνιση προς όφελος των ελαχίστων μεγάλων 
κατασκευαστικών ομίλων.  

 Απαιτούμε την άμεση κατάργηση του θεσμού 
των Σ.Δ.Ι.Τ., που προσφέρονται στους μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους δημιουργώντας υπέρμετρη 
επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου αφού εκτελούνται 
με πολλαπλάσιο κόστος από αυτό του συμβατικού τρόπου 
εκτέλεσης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
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Τα οξυμμένα προβλήματα του εργοληπτικού κόσμου 
αλλά και το νομοσχέδιο του υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ 
για τα Δημόσια Έργα, ήταν τα θέματα πανθεσσαλικής 

σύσκεψης (φωτ.) που οργάνωσε η Διοικούσα Επιτροπή του 
ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας με τις Νομαρχιακές Επιτροπές Τρικάλων 
και Καρδίτσας και με τις Εργοληπτικές Οργανώσεις της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 Τα υφιστάμενα προβλήματα :

 Όπως επεσήμαναν οι εκπρόσωποι των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι 
Εργολήπτες -μικροί και μεγάλοι- εντοπίζονται στα ακόλουθα:

-  Οι οφειλές των φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ για 
τα εκτελεσμένα έργα. Πρόκειται « περί στάσης πληρωμών» 
χωρίς καμία υπερβολή από πλευράς του Δημόσιου. Μιλάμε 
γα έργα που έχουν εκτελεστεί εδώ και δυο χρόνια είτε από 
το ΠΔΕ είτε από τον «Θησέα», είτε από τη ΣΑΤΑ, είτε από  
άλλα προγράμματα, ή από ίδια έσοδα των ΟΤΑ  κ.λ.π , τα 
οποία έχουν παραδοθεί, γίνεται χρήση τους, έχουν κοπεί 
τιμολόγια, έχουν αποδοθεί οι κρατήσεις υπέρ τρίτων , έχει 
πληρωθεί ο αναλογούν ΦΠΑ από τους αναδόχους, αλλά ο 
τελικός λογαριασμός δεν έχει καταβληθεί στον δικαιούχο  
ανάδοχο Εργολήπτη. Το γεγονός αυτό έχει φέρει σε 
απόγνωση τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, δεν υπάρχει 
απασχόληση, υπάρχουν απολύσεις στον κατασκευαστικό 
κλάδο, γίνεται προσπάθεια για την επιβίωση. Υπολογίζεται 
ότι οι οφειλές  ξεπερνούν  σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας  
τα 30 εκατ. ευρώ.

 Δεν δημοπρατούνται νέα έργα. Στην ουσία δεν 
υπάρχει Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να 
ενταχθούν έργα. Ο «Θησέας» καταργήθηκε , το πρόγραμμα 
« Ελλάδα» κόλλησε.

  Η Διοικητική μεταρρύθμιση του  «Καλλικράτη», 
απορρύθμισε όλη τη Δημόσια Διοίκηση που είχε τα γνωστά 
προβλήματα και σήμερα  επικρατεί απόλυτη σύγχυση. Κανείς 
δεν ξέρει τι θα γίνει, κανείς δεν διαβεβαιώνει για τίποτε. 
Το γεγονός ότι περικόπτοντας το ΠΔΕ , ανάπτυξη δεν θα 
υπάρξει σ΄ αυτόν το τόπο, φαίνεται ότι ελάχιστα απασχολεί 
τους  αρμόδιους, ούτε αν οι μηχανικοί θα εξελιχθούν  
συλήβδην σε φτωχούς και άνεργους και θα παρασύρουν 
μαζί τους  και όλα τα επαγγέλματα τα απασχολούμενα στις 
κατασκευές και στην οικοδομή. 

- Το ΕΣΠΑ . Το μόνο που υπάρχει ως  προοπτική, όμως είναι 
«κολλημένο» και  δεσμευμένο με παλιά έργα. Θα πρέπει να 
επανεξετασθεί άμεσα και να ενταχθούν έργα με αντίστοιχο 
Προϋπολογισμό για τις μικρομεσαίες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

 Το νέο Σ/Ν του ΥΠΟΜΕΔΙ :

 Αποτελεί κοινή διαπίστωση, εδώ και δεκαετίες και 
δίνεται η εντύπωση στη  κοινή γνώμη και σε σημαντικό 
βαθμό ισχύει,  ότι στα δημόσια έργα  επικρατεί αδιαφάνεια, 
διαφθορά, κακό παραγόμενο αποτέλεσμα,  πρόχειρες 
και ελλιπείς μελέτες, υπερκοστολογήσεις  και χρονικές 
υπερβάσεις ,κακότεχνα έργα, και αναιτιολόγητες υψηλές 
συμβάσεις  με υψηλό κόστος συντήρησης. Όλα αυτά μαζί 
με την γραφειοκρατία, την πολυπλοκότητα  της νομοθεσίας 
ταλανίζουν  τα ΔΕ και υποχρεώνουν τους Υπουργούς  Δημ. 
Έργων να  επιχειρούν  συχνά –πυκνά τη  θεσμοθέτηση νέου 
πλαισίου για την παραγωγή τω μελετών και την εκτέλεση 
των Δημ. Έργων.

Στα προβλήματα των εργοληπτών
Στο νομοσχέδιο για τα Δημόσια Έργα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ  
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- Να οργανωθεί κοινή σύσκεψη των προεδρείων των 
περιφερειακών τμημάτων ΤΕΕ στην γεωγραφική ενότητα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας, δηλ. των Τμημάτων Κ&Δ Θεσσαλίας, Μαγνησίας, 
Ανατ. Στερεάς Ελλάδας, Ευβοίας καθώς και των αντίστοιχων 
εργοληπτικών φορέων και ΕΜΔΥΔΑΣ (φωτ.)

- Να προωθηθούν οι προαναφερθείσες θέσεις-προτάσεις 
με  παρουσία-τοποθέτηση του προέδρου του Τμήματος 
και μέλους της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην 
συνεδρίασή της στην Αθήνα με μοναδικό θέμα τα Δημόσια 
Έργα 

 Συμπαράσταση της ΕΜΔΥΔΑΣ

 Το Τμήμα Κ &Δ Θεσσαλίας της ΕΜΔΥΔΑΣ   εξέφρασε 
τη συμπαράστασή του στα αιτήματα του Συνδέσμου 
Εργοληπτών «όπως συνοψίζονται στην ανακοίνωση τους 
και αφορούν στην αποπληρωμή των χρεών του Δημοσίου 
προς τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις , την κατάργηση των 
δυσβάσταχτων τραπεζικών εγγυήσεων , την αύξηση του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την απόσυρση 
του σχεδίου για τα Δημόσια Έργα». 

 Και η ΕΜΔΥΔΑΣ συνεχίζει στην ανακοίνωσή της: 
«Όλα τα παραπάνω προέκυψαν από  μια πολιτική που 
ακολουθήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ 
& Ν.Δ. και  ολοκληρώνεται  από την τωρινή, πολιτική όπου 
το κράτος απεμπολεί την υποχρέωση του  να κατασκευάζει 
και να συντηρεί τα Δημόσια Έργα, τα απαξιώνει όπως και 
τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες. Στόχος τους  είναι  να 
παραδίδονται τα Δημόσια έργα για κατασκευή αλλά και για 
πολύχρονη εκμετάλλευση  στις μεγάλες κατασκευαστικές 
εταιρείες και στο τραπεζικό κεφάλαιο και οι Δημόσιες 
υπηρεσίες  να παίζουν πια το ρόλο του διεκπεραιωτή τους.

 Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής εκτός από την 
οικονομική σύνθλιψη των μικρομεσαίων κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων και την οικονομική και θεσμική υποβάθμιση 
των μηχανικών του Δημοσίου  φορτώνονται σε όλους μας 
και με το αυξημένο κόστος τους και  όταν ως χρήστες 
πια αυτών των έργων αναγκαζόμαστε να  πληρώνουμε 
επιπλέον χαράτσια(διόδια στους εθνικούς άξονες)  λες και 
δεν πληρώσαμε φόρους άμεσους  και έμμεσους για την 
κατασκευή τους».

 Έτσι το σ/ν του ΥΠΟΜΕΔΙ δεν είναι στην κατεύθυνση 
που έχουν προτείνει από κοινού οι Εργοληπτικές Οργανώσεις. 
Οδηγεί για άλλη μια φορά στη συμπίεση και στην εξαφάνιση 
των μικρομεσαίων εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

Ζητείται: 

- Να απεμπλακούν οι πολιτικοί φορείς από τη διαδικασία 
των Δημ. Έργων με απαιτήσεις και παροχή πρόσθετων 
εκπτώσεων με τιμές που δεν δικαιολογούνται και με 
εκβιαστικό τρόπο.
 - Να σταματήσουν οι προκηρύξεις έργων με « 
ελλιπείς έως ανύπαρκτες μελέτες, οι προκηρύξεις έργων 
με απαράδεκτες ποσότητες και τιμές μονάδων
 - Να σταματήσουν οι προκηρύξεις έργων με  
ενδεικτικές έως υποθετικές χρηματοδοτήσεις
 - Να ρυθμιστεί η εκτέλεση με αυτεπιστασία-να 
αποφευχθούν οι στρεβλώσεις και να τεθούν κανόνες 
επάρκειας για τις Δημ. Υπηρεσίες που μπορούν να εκτελούν 
έργα με αυτεπιστασία μικρού προϋπολογισμού ( επισκευές 
και μικροσυντηρήσεις κ.λ.π)
 - Οι υψηλές πρόσθετες εγγυήσεις δεν οδήγησαν 
σε χαμηλότερες εκπτώσεις. Πρέπει να περιοριστούν να 
υπάρξουν πολιτικές που να θέτουν ποιοτικούς και διαφανείς 
όρους. Όχι στον ασφυκτικό Τραπεζικό εναγκαλισμό
 - Να καταργηθούν όλες οι απ΄ ευθείας Αναθέσεις και 
Αναθέσεις με τη μέθοδο των Προσκλήσεων. Η ενημέρωση 
των εργοληπτών που αφορά ένα πραγματικό επείγον έργο, 
μπορεί να γίνεται μέσω συγκεκριμένης Ιστοσελίδας ( που 
θα αφορά τις αναθέσεις) στον άμεσα επείγοντα χρόνο.
 - Να προσανατολιστεί ο προγραμματισμός έργων 
ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων  ακόμα  και σε έργα που δεν είναι 
ανταποδοτικά και μπορούν να κατασκευάσουν άρτια και 
οικονομικότερα οι μικρομεσαίες εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας

Συμφωνήθηκε: 

 - Να συνεχιστεί παρατεινόμενη η «αποχή» και το 
«μπλοκάρισμα» όλων των υπό δημοπράτηση έργων 
 - Απόσυρση των εκπροσώπων του ΤΕΕ από τις 
Επιτροπές ανάθεσης των έργων και στάσεις εργασίας της 
ΕΜΔΥΔΑΣ   για μη συμμετοχή στις επιτροπές ανάθεσης 
έργων 

30

31
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Η ομόφωνη απόφαση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων 
αν δεν καταβληθούν προς τους μικρούς και μεσαίους 
εργολήπτες οι οφειλές του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα  και αν η Κυβέρνηση   δεν αναλάβει τις ευθύνες 
της και να διασώσει έστω και την ύστατη στιγμή τις 
επιχειρήσεις τους από την καταστροφή, ήταν η κατάληξη 
των εργασιών του τετραήμερου 67ου Συνεδρίου της 
Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) που φιλοξενήθηκε στην περιοχή Λίμνης 
Πλαστήρα στην Καρδίτσα με θέμα: «Δημόσια έργα και 
περιφερειακή ανάπτυξη- Ώρες ευθύνης για κυβέρνηση και 
κατασκευαστές».

 Χαιρετισμούς απηύθυναν η βουλευτής Καρδίτσας 
του ΠΑΣΟΚ Μαρία Θεοχάρη, ο βουλευτής Ιωαννίνων και 
Τομεάρχης Δημοσίων Έργων της Ν.Δ.  Σταύρος Καλογιάννης, 
οι βουλευτές της Ν.Δ.  Κ. Τσιάρας και Σπ. Ταλιαδούρο 
καθώς και εκπρόσωπος του ΚΚΕ, επίσης ο περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο αντιπεριφερειάρχης 
Βασ. Τσιάκος, οι δήμαρχοι Καρδίτσας  Κώστας Παπαλός 
και Πλαστήρα Δημ. Τσιαντής, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ& 
Δ Θεσσαλίας Ντίνος Διαμάντος (φωτ), ο περιφερειακός  
διευθυντής της Attica Bank Αχιλλέας Τρικάκης, ο πρόεδρος 
της ΕΕΤΕΜ Δημ. Δημόπουλος κ. α.
 Ο πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ Κώστας Σαββίδης στην 
ομιλία  του με τη  λήξη των εργασιών του Συνεδρίου, 
αφού κήρυξε ενός λεπτού σιγή τιμώντας τον  αείμνηστο 
Τρικαλινό εργολάβο  μηχανικό Θύμιο Βαρδούλη, τόνισε 
μεταξύ άλλων ότι το συνέδριο διεξήχθη ενώ επικρατεί 
ζοφερό οικονομικό κλίμα, που μόνον αισιοδοξία δεν μπορεί 
να εμπνεύσει.  

 Στη συνέχεια ανέφερε ότι το ΠΔΕ από το 2004 έως 
σήμερα μειώθηκε κατά 70%, γεγονός που πλήττει ιδιαίτερα 
τους μικρούς και μεσαίους εργολήπτες και ζήτησε το 
πολιτικό σύστημα να συμφωνήσει για την αναγκαιότητα 
ύπαρξης των επιχειρήσεών τους, πράγμα που η ΠΕΣΕΔΕ 
θεωρεί αδιαπραγμάτευτο.
 Ο πιο κακοπληρωτής και ασυνεπής φορέας. Αφενός 
μας οφείλει χρήματα από έργα που έχουμε κατασκευάσει 
για λογαριασμό του και έχουν αποδοθεί σε χρήση στο 
κοινωνικό σύνολο και αφετέρου απειλούμαστε με φυλάκιση 
για μη απόδοση ανείσπρακτου Φ.Π.Α. από ανεξόφλητα 
τιμολόγια, φορολογούμαστε επί ανύπαρκτων εισπράξεων, 
μας κυνηγάει για οφειλές προς το Ι.Κ.Α. ενώ μας έχει 
απλήρωτους. 
 Ο Κ. Σαββίδης, αναφερόμενος στις οφειλές του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τις μικρές και μεσαίες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας, που ανέρχονται 
σε περίπου 2,5 δις ευρώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο 
υπουργός Οικονομικών προφανώς έχει προσχωρήσει στο 
κίνημα «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», ενώ τόνισε ότι και 
ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ  Δ. Ρέππας δεν μπορεί να μιλά για 
«τζαμπατζήδες, αφού το υπουργείο του είναι που  δεν 
πληρώνει τους εργολήπτες».
 Ο κλάδος, είπε ο πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ, θα βρίσκεται 
σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα έως την κατάθεση στη 
Βουλή του νομοσχεδίου του ΥΠΟΜΕΔΙ για τα δημόσια έργα, 
«ένα νομοσχέδιο που δεν ικανοποιεί τον τεχνικό κόσμο της 
χώρας, αλλά και την κοινωνία. Ως εκ τούτου η ΠΕΣΕΔΕ ζητά 
την απόσυρση του νομοσχεδίου και την εκ βάθρων αλλαγή 
του».

ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Στη Λίμνη Πλαστήρα 
το 67ο Συνέδριο της 

ΠΕΣΕΔΕ

32
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Κατασκευή Δημοσίων Έργων, προβλήματα και προτάσεις

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό 
την παραγωγή των Δημοσίων Έργων στην χώρα  και 
έχει γίνει πολύ εμφανής στην Περιφέρεια, εκεί όπου 

δραστηριοποιούνται το σύνολο των πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων, διαπιστώνει το 
ΤΕΕ Τμήμα Κ&Δ Θεσσαλίας διατυπώνοντας  θέσεις και 
προτάσεις  στο ζήτημα της κατασκευής των Δημοσίων 
Έργων.

Στις  επισημάνσεις και το πλαίσιο προτάσεων του ΤΕΕ που 
παρουσιάστηκαν στις συναντήσεις της Δ. Ε. με βουλευτές 
της περιοχής και που αποκτούν εκ νέου ενδιαφέρον λόγω 
των κινητοποιήσεων του κλάδου των εργοληπτών αλλά και 
του νομοσχεδίου του υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ  για τα Δημόσια 
Έργα, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

 Η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που 
πλήττει όχι μόνο τους χιλιάδες μικρομεσαίους εργολήπτες 
της Ελληνικής Περιφέρειας αλλά και τις εκατοντάδες 
χιλιάδες επαγγελματιών που συμμετέχουν στην παραγωγή 
των Δημοσίων Έργων. Η αιτία είναι η προοδευτικά μεγάλη 
μείωση των μικρών και μεσαίων έργων στην  περιφέρεια της 
χώρας.

 Περιφερειακά έργα

 Οι ελπίδες που είχαν εναποτεθεί στο Ε.Σ.Π.Α. έχουν 
μειωθεί, αφού ουσιαστικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν 
έχει αρχίσει να λειτουργεί και ήδη υπάρχει φόβος ότι όσα 
κονδύλια αφορούν έργα, θα αφορούν έργα πολύ μεγάλων 
προϋπολογισμών που αδυνατούν να συμμετάσχουν 
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας και θα 
απευθύνονται σε πολύ μεγάλους κατασκευαστικούς 
ομίλους. Με τέτοια πρακτική θα αφανιστούν πραγματικά, 
πλήθος εργοληπτικών επιχειρήσεων και όσες απομείνουν 
θα κινούνται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.   
  Επίσης σε όλα τα προγράμματα υπάρχει μεγάλο 
πρόβλημα είτε λόγω μείωσης των πιστώσεων, είτε λόγω 
δυσκολίας απορρόφησης κονδυλίων, είτε λόγω δυσκολίας 
εκταμίευσης χρημάτων.
   Τα υπό δημοπράτηση έργα είναι ελάχιστα και συνέχεια 
μειώνονται. Ο κλάδος των Εργοληπτών έχει οδηγηθεί σε 
υψηλά ποσοστά ανεργίας ή υποαπασχόλησης αλλά το ίδιο 
ισχύει και σε όλους τους κλάδους και είναι πάρα πολλοί, 
που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία κατασκευής 
Δημοσίων Έργων, με ορατά δυσμενή αποτελέσματα στο 
σύνολο της οικονομικής ζωής της χώρας μας.
 Υπ΄ αυτές τις συνθήκες απαιτείται η δημοπράτηση 
και κατασκευή περιφερειακών έργων όλων των κατηγοριών, 
με αντίστοιχους προϋπολογισμούς για όλες τις τάξεις 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και να 
ενισχυθούν τα υπάρχοντα προγράμματα ( ΘΗΣΕΑΣ, Π.Δ.Ε., 
Σ.Α.Τ.Α. κ.λ.π.) με οικονομικούς πόρους ώστε να μπορέσει 
να κινηθεί η αγορά .

  Χρηματοδότηση 

 Είναι κοινή πρακτική των φορέων του Δημοσίου 
που δημοπρατούν έργα, να μην έχουν πραγματική 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Αυτό έχει οδηγήσει 
πλήθος εργοληπτικών επιχειρήσεων να έχουν σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα και να αδυνατούν να καλύψουν 
τις υποχρεώσεις τους. Έντονο είναι το φαινόμενο και στην 
περιοχή της Θεσσαλίας με πολλούς δήμους αλλά και πρώην 
νομαρχίες. Σχετική παρέμβαση του ΤΕΕ είχε εκδηλωθεί από 
τις αρχές ακόμα του περασμένου Σεπτεμβρίου.
 Είναι οξύμωρο αφενός το Δημόσιο να οφείλει 
χρήματα από έργα που κατασκευάζονται ή κατασκευάστηκαν 
για λογαριασμό του και αφετέρου να απαιτεί άμεση 
εκπλήρωση των οφειλών των εργοληπτών προς αυτό 
(πληρωμή Φ.Π.Α., λοιπών φόρων, ασφαλιστικών εισφορών) 
και μάλιστα εντόκως για κάθε καθυστέρηση. 
 Απαιτείται η άμεση πληρωμή όλων των εγκεκριμένων 
πιστοποιήσεων στις εργοληπτικές επιχειρήσεις ή να 
τακτοποιούνται αυτόματα οι οφειλές των εργοληπτών προς 
το Δημόσιο μέσω μείωσης των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων 
( π.χ. μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης 
Έργων )

 Πρόσθετες Εγγυήσεις

 Tο ισχύον μειοδοτικό σύστημα επιλέχθηκε 
προκειμένου να λάβει ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα για 
την αποτροπή των υπερβολικών εκπτώσεων, θεσπίζοντας το 
μέτρο των πρόσθετων εγγυήσεων σε περίπτωση υποβολής 
μεγάλων εκπτώσεων και μειώνοντας υπερβολικά τα 
τιμολόγια σύμφωνα με τα οποία δημοπρατούνται τα έργα.
    Δυστυχώς οι εκπτώσεις ακολούθησαν μία ανεξέλεγκτα 
ξέφρενη πορεία. Το άγχος των εργοληπτών για επιβίωση, 
ήταν τις περισσότερες φορές η αιτία στο να οδηγηθούμε σε 
υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις , ξεπερνώντας ακόμα και το 
όριο του 60% ή του 65%.
     Η συγκεκριμένη πρακτική οδήγησε, τους μικρομεσαίους 
εργολήπτες, είτε χωρίς κατασκευαστικό αντικείμενο, αφού 
δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τέτοιες εκπτώσεις είτε 
στο να υποθηκεύουν στις Τράπεζες τα σπίτια τους ή ότι άλλο 
περιουσιακό στοιχείο, προκειμένου να είναι δυνατόν να 
τους χορηγούνται εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
ώστε να κινηθούν επαγγελματικά, κινούμενοι όμως σε μία 
τελματώδη κατάσταση. 
     Επειδή η παρούσα αρρωστημένη κατάσταση σε 
συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που 
επικρατούν, οδηγούν τον κλάδο σε συρρίκνωση, οικονομική 
και κοινωνική εξαθλίωση και έχοντας άμεσα αρνητικές 
επιπτώσεις στην άρτια κατασκευή και ποιότητα των έργων 
προτείνεται να καταργηθούν οι πρόσθετες εγγυητικές 
καλής εκτέλεσης, να αυξηθούν τα τιμολόγια δημοπράτησης 
και να εφαρμοστεί πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων, 
σύμφωνα με το οποίο οι υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις 
να μην λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο ανάδειξης 
αναδόχου.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ Κ&Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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 Επειδή η παρούσα αρρωστημένη κατάσταση σε 
συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που 
επικρατούν, οδηγούν τον κλάδο σε συρρίκνωση, οικονομική 
και κοινωνική εξαθλίωση και έχοντας άμεσα αρνητικές 
επιπτώσεις στην άρτια κατασκευή και ποιότητα των έργων 
προτείνεται να καταργηθούν οι πρόσθετες εγγυητικές 
καλής εκτέλεσης, να αυξηθούν τα τιμολόγια δημοπράτησης 
και να εφαρμοστεί πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων, 
σύμφωνα με το οποίο οι υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις 
να μην λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο ανάδειξης 
αναδόχου.

 Ταυτότητα Έργου

 Είναι εύκολα υλοποιήσιμη και χωρίς κόστος η 
υποχρεωτική ανάρτηση των βασικών στοιχείων του έργου 
στο Διαδίκτυο.
 Ένα σύστημα Δημοπράτησης απολύτως διαφανές 
για όλους , δεν συνάδει με τα συστήματα ‘‘Δημοπράτηση 
με κατ’ αποκοπή τιμές’’ και ’’Δημοπράτηση με το σύστημα 
Μελέτη – Κατασκευή’’ και προτείνεται η κατάργησή τους 
. Εκφράζεται αντίθεση στις ‘‘Απευθείας Αναθέσεις και 
‘‘Αναθέσεις με τη μέθοδο των Προσκλήσεων’’, οποιουδήποτε 
προϋπολογισμού, από οποιοδήποτε πρόγραμμα και για 
οποιαδήποτε κατηγορία Δημοσίου Έργου. Η ενημέρωση 
των εργοληπτών που αφορά ένα, πραγματικά επείγον έργο, 
μπορεί να γίνεται μέσω συγκεκριμένης Ιστοσελίδας ( που 
θα αφορά όλες τις αναθέσεις ) και για  σύντομο χρονικό 
διάστημα.

 Στελέχωση Υπηρεσιών

 Πολλές Τεχνικές Υπηρεσίες υστερούν σε τεχνικό 
προσωπικό. Αυτό οδηγεί τα υπάρχοντα στελέχη να 
ασχολούνται με πλήθος δευτερευόντων θεμάτων και όχι με 
τα ουσιαστικά όπως είναι η σύνταξη σωστών μελετών και η 
αποτελεσματική επίβλεψη. 
    Υφίσταται επίσης η πολυνομοθεσία και η, πολλές φορές, 
αντικρουόμενη νομολογία που διέπει την κατασκευή 
των Δημοσίων Έργων. Αυτό οδηγεί, τόσο τα στελέχη 
των Υπηρεσιών όσο και τους εργολήπτες σε διχογνωμίες 
τόσο κατά το στάδιο ανάδειξης μειοδότη όσο και κατά 
την κατασκευή των έργων, με συνέπεια την καθυστέρηση 
αυτών. Προτείνεται η επαρκής στελέχωση των Τεχνικών 
Υπηρεσιών, τόσο με τεχνικό προσωπικό όσο και με νομικούς 
οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με την νομοθεσία των 
Δημοσίων Έργων, προκειμένου να υπάρξει αναβάθμιση στο 
παραγόμενο έργο τόσο σε ταχύτητα και ορθή αντιμετώπιση 
των διαδικασιών όσο και την ποιότητα των κατασκευών.

 Επίτροπος Ελεγκτικού 

 Μαζί με τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, 
προσκομίζονται στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(κυρίως κατά την 1η πιστοποίηση) όλος ο φάκελος του 
έργου και των δικαιολογητικών όλης της προσυμβατικής 
διαδικασίας.
     Σε αρκετές περιπτώσεις, τα Χ.Ε.Π. επιστρέφονται 
΄΄αθεώρητα΄΄ και ως  μη εκτελεστέα΄΄ είτε διότι κατά το στάδιο 
που προηγείται της δημοπράτησης των έργων, οι αντίστοιχες 
Υπηρεσίες δεν έχουν ακολουθήσει τις τυπικά ορθές 
διαδικασίες ( π.χ. έλλειψη απαιτουμένων δικαιολογητικών, 
δημοσίευση σε λιγότερες, των προβλεπομένων, εφημερίδες 
κ.λ.π.), το οποίο όμως δεν είναι δυνατόν να το γνωρίζουν 
οι συμμετέχοντες στις αντίστοιχες δημοπρασίες, είτε 
ο αρμόδιος Επίτροπος υπεισέρχεται σε αμιγώς τεχνικά 
θέματα, χωρίς αυτό να είναι αρμοδιότητα του. 

 Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, τελικά βαρύνει 
τον ανάδοχο εργολήπτη διότι δεν μπορεί να πληρωθεί για 
το έργο που κατασκεύασε, τον εξαναγκάζει να στραφεί 
,πλέον, σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες προκειμένου 
να δικαιωθεί, με μεγάλο οικονομικό και ψυχικό κόστος 
και έχοντας άμεσο αντίκτυπο και στα έργα τα οποία δεν 
ολοκληρώνονται. 
 Προτείνεται, όλη η προσυμβατική διαδικασία καθώς 
και η ανάδειξη αναδόχου και η υπογραφή της Σύμβασης, για 
όλα τα έργα, να ελέγχονται και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 Σ.Δ.Ι.Τ.

 Υπάρχουν αλλεπάλληλες προκηρύξεις έργων με 
τη μέθοδο των Σ.Δ.Ι.Τ. Μία πρακτική η οποία πλήττει τον 
μικρό και μεσαίο εργολήπτη, αφού ομαδοποιούνται έργα 
μη ανταποδοτικού χαρακτήρα (σχολεία, νοσοκομεία, 
αστυνομικοί σταθμοί, πυροσβεστικοί σταθμοί, κ.α.) και 
χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις τεχνογνωσίας, τα οποία θα 
μπορούσαν να εκτελεστούν από τους εργολήπτες της 
Περιφέρειας και όχι από τεράστιους επιχειρηματικούς 
ομίλους και Τραπεζών.
    Δεν είναι δυνατόν υπό καμία συνθήκη, να στερούνται 
οι τοπικοί εργολήπτες την δυνατότητα να κατασκευάζουν 
τέτοια έργα, τα οποία αφενός είναι αποδεδειγμένα μέσα 
στην κατασκευαστική τους ικανότητα και αφετέρου να 
υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου 
αφού η κατασκευή των έργων μέσω  Σ.Δ.Ι.Τ. εκτελούνται 
με πολλαπλάσιο κόστος από αυτό του συμβατικού τρόπου 
εκτέλεσης.

 Φορολογική Νομοθεσία

 Στην κατασκευή των Δημοσίων Έργων αφενός 
συμμετέχει πλήθος εργαζομένων, τεχνιτών και υπεργολάβων 
πολλοί εκ των οποίων δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, 
με συνέπεια τα έξοδα που δικαιολογούνται να είναι ένα 
μέρος των πραγματικών εξόδων και αφετέρου υπάρχει 
μεγάλο χρονικό κενό μεταξύ των εξόδων ενός έργου 
(εκτελεσθείσες εργασίες ), των εσόδων αυτού βάσει 
των πιστοποιηθεισών εργασιών και της πληρωμής των 
πιστοποιήσεων, από το Δημόσιο, οι οποίες κατά κανόνα 
γίνονται σε αρκετά μεταγενέστερο χρόνο  ( ξεπερνώντας 
ακόμα και το φορολογικό έτος ).
 
 Η κατάσταση αυτή συνιστά άνισο και άδικο τρόπο 
φορολόγησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, προτείνεται 
να επανέλθει ο τεκμαρτός προσδιορισμός του καθαρού 
εισοδήματος των εργοληπτικών επιχειρήσεων με βιβλία και 
στοιχεία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
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Νέες τεχνολογίες και ασφάλεια στα τρόφιμα

Πολεοδομίας-Χωροταξίας-Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Επιτυχία σημείωσε η ημερίδα που οργάνωσε στη Λάρισα 
ο σύλλογος Χημικών Μηχανικών με θέμα «Νέες 
Τεχνολογίες στα Τρόφιμα & Ασφάλεια Τροφίμων», υπό 

την αιγίδα του ΤΕΕ Κ& Δ Θεσσαλίας.

Χαιρετισμούς στην ημερίδα απηύθυναν ο πρόεδρος του 
Τμήματος Ντ. Διαμάντος και η πρόεδρος του συλλόγου Έφη 
Πανάγου ενώ παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις: 

 «Νέες τεχνολογίες στα Τρόφιμα, Ευχές και 
Πραγματικότητα»,  και «Παραδείγματα εφαρμογής 
συστήματος HACCP σε βιομηχανίες τροφίμων», από τον 
Γιάννη Γιοβανούδη, καθηγητή Εφαρμογών Τεχνολογίας 
Τροφίμων ΤΕΙ 
 «Προοπτικές και προβληματισμοί στη 
βιοτεχνολογία», από τον Α. Τσιότσια, επίκουρο καθηγητή  
Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ 
 «Τρόφιμα και Νανοτεχνολογία» από την Ο. Γκορτζή,  
επίκουρη καθηγήτρια Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ 
 «Νέες τεχνολογίες και Ασφάλεια των Τροφίμων» από 
την  Ε. Μαλισσιόβα, καθηγήτρια Εφαρμογών Τεχνολογίας 
Τροφίμων ΤΕΙ 

*Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι επιχειρήσεις  Intercomm 
Foods S.A., Μέλισσα Κίκιζας, ΚΕ.Β.Α.Μ.Ε., Q-check.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου 
Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας 
& Περιφερειακής Ανάπτυξης εγκρίθηκε η 

μετονομασία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής 
& Δυτικής Θεσσαλίας του ΣΕΜΠΧΠΑ, σε «Περιφερειακό 
Τμήμα Θεσσαλίας» με νέα περιοχή αρμοδιότητας τις 
Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας 
και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα την 
Λάρισα.

 Η σύνθεση της νέας Διοικούσας Επιτροπής του 
Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας που αναδείχθηκε 
στις εκλογές που ακολούθησαν και η οποία συγκροτήθηκε 
ως σώμα, έχει ως ακολούθως: πρόεδρος Γιαννιού Άννα, 
αντιπρόεδρος Μιμής Δημήτρης, αντιπρόεδρος Μαγνησίας  
Αντωνίου Έφη , γραμματέας Τριανταφυλλίδου Ματίνα, 
ταμίας Μάνου Ελίζα, μέλη Κίσσας Λάμπρος  και 
Νικολαϊδου Μαρία. 
 Σημειώνεται ότι ο  Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. έχει ένα 
ακόμα Περιφερειακό τμήμα, το Βορείου Ελλάδος με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη.  Βασικοί σκοποί της ίδρυσης του 
Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας, είναι η συσπείρωση 
και κοινή και οργανωμένη δράση των μελών του στη περιοχή 
αρμοδιότητάς του με στόχους: 

 Τη συμβολή στη ρύθμιση θεμάτων Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Χώρας και 
ειδικότερα τη συλλογική επεξεργασία, διερεύνηση, ανάδειξη 
και επίλυση των τοπικών προβλημάτων της περιοχής 
αρμοδιότητάς του, όπως επίσης και στην προώθηση της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης του χώρου στην κατεύθυνση 
της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Την προώθηση και προάσπιση των νομίμων και 
δικαίων οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων 
των μελών με την οργάνωση και τον συντονισμό των 
προσπαθειών τους καθώς και η συνεχής βελτίωση των 
όρων άσκησης του επαγγέλματός τους, και η οργανωμένη 
προβολή των κοινών απόψεών τους. 

 Τη συνεργασία και την κοινή δράση με τους 
αντίστοιχους τοπικούς ή περιφερειακούς φορείς των 
άλλων τεχνικών, το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, το ΤΕΕ/ΤΜ, τους συλλόγους 
των άλλων επιστημόνων και εργαζομένων, την τοπική 
αυτοδιοίκηση, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στην 
κατεύθυνση της ωφέλειας του κοινωνικού συνόλου.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

35

36



19

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  

18#76

Το ζωηρό ενδιαφέρον των συναδέλφων προκάλεσε η 
ημερίδα  με θέμα «Εκπόνηση μελετών ενεργειακής 
απόδοσης & ενεργειακών επιθεωρήσεων με το 

λογισμικό Energy Building της Civiltech και το Ειδικό 
Λογισμικό του TEE», η οποία διοργανώθηκε  από το Τμήμα, 
σε   συνεργασία και με την χορηγία της ‘‘Civiltech Α.Ε ’’ και 
στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των μηχανικών.

 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που φιλοξενήθηκε 
στην αίθουσα του ΤΕΕ στη Λάρισα,  παρουσιάστηκε 
ενημέρωση για όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται με 
την εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ. για την εκπόνηση μελετών 
ενεργειακής απόδοσης και την διενέργεια ενεργειακών 
επιθεωρήσεων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν ένα πλήρες παράδειγμα μελέτης 
ενεργειακής απόδοσης, από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, 
τον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου, την 
ενεργειακή κατάταξη με ειδικό λογισμικό του TEE μέχρι 
και την παραγωγή του τεύχους μελέτης (ΜΕΑ) για την 
πολεοδομία. Παρουσιάστηκαν επίσης ο τρόπος εισαγωγής 
αρχείων από AutoCAD, ArchiCAD, CADware και άλλα γνωστά 
αρχιτεκτονικά προγράμματα.

Ενημερωτική εκδήλωση για την ενεργειακή μελέτη  και επιθεώρηση σύμφωνα 
με τον Κανονισμό ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων-ΚΕΝΑΚ καθώς και 
την παρουσίαση του προγράμματος ‘‘EpaCAD’’ για την ενεργειακή μελέτη – 

επιθεώρηση, οργανώθηκε στο ΤΕΕ στη Λάρισα από την  ‘‘TiSoft  Systems and Software’’ 
υπό την αιγίδα του  Τμήματος, με εισηγητή τον ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μηχανικό 
Χρήστο Σανδαλίδη.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΑΚ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
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Ενημέρωση για το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» 

Ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» οργάνωσε η Ν.Ε. 
Καρδίτσας του ΤΕΕ σε συνεργασία με τον σύλλογο 

Διπλωματούχων Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών.

 Τα ειδικότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στην 
εκδήλωση ήταν η ενεργειακή επιθεώρηση, οι μονώσεις, 
τα κουφώματα και η προετοιμασία του φακέλου τράπεζας. 
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο ενεργειακός επιθεωρητής κ. 
Ψηφής ενώ χαιρετισμό απεύθυναν ο  Ευθ. Μυρισιώτης  
Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος καθώς 
και ο  Βασίλης Τσιώνας πρόεδρος της Ν. Ε. Καρδίτσας του 
ΤΕΕ. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες ‘‘Βλάχος 
Monotiki’’ και ‘‘Monotherm’’. 

 Στην ομιλία του, ο πρόεδρος Β. Τσιώνας ανέφερε 
μεταξύ άλλων: Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου 
για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ 
κατά την περίοδο 2000–2005 αύξησαν την ενεργειακή τους 
κατανάλωση κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες 
αυξήσεις στην Ευρώπη.

 Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους 
τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι 
η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης 
τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας 
τα τελευταία 30 χρόνια. Περισσότερα από αυτά τα κτήρια 
οικοδομήθηκαν πριν το 1980 και αντιμετωπίζουν θέματα 
όπως μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης, παλαιάς 
τεχνολογίας κουφώματα,  ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων 
και δυτικών όψεών τους,  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΕ

μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της 
χώρας, ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/
κλιματισμού με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση.

 Σημαντική παράμετρος, επίσης, που καθορίζει την 
ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου είναι η συμπεριφορά 
των ενοίκων. Η ελλιπής ενημέρωση των χρηστών-κατοίκων 
σε θέματα ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης της 
ενέργειας, οδηγεί συχνά σε σπάταλες συμπεριφορές όπως 
η εγκατάσταση μεμονωμένων κλιματιστικών συστημάτων 
χωρίς μελέτη, η χρήση συσκευών  χαμηλής απόδοσης, ή μη 
συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, κ.α.

 Στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων 
αποσκοπεί το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον». 
Από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες 
Τράπεζες, εξασφαλίστηκε η χορήγηση στους πολίτες 
άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς προσημείωση 
ακινήτου, για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
στις κατοικίες τους.  Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν 
σε συνεργασία με τις Τράπεζες την πιστοληπτική τους 
ικανότητα και να απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή 
για την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους και την 
έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 
που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης. Για 
την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί 
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.gr/
inspectors/startValues.view, ή/και www.ypeka.gr, καθώς και 
προσβάσιμο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
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Θετική εξέλιξη, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Τμήματος 
την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ με την οποία, 
επιτρέπεται η κατασκευή των αναγκαίων έργων για 

την υποστήριξη του έργου της σήραγγας και την αποφυγή 
περαιτέρω φθορών με την διακινδύνευση της κατάρρευσής 
της».

 Σε δήλωσή του, ο  Ντίνος Διαμάντος επισήμανε ότι η 
απόφαση του ΣτΕ περιέχει μεν «δύο απόλυτα κατανοητούς 
όρους αλλά, βέβαια, δεν απέφυγε, για μία φορά ακόμη, 
το νομοθετικό αυτό σώμα να αναχθεί και σε «τεχνικό», 
θέτοντας ως 3ο όρο, όρο «την μη κατασκευή τελικής 
επένδυσης στο υπολειπόμενο (μικρό) ανεπένδυτο τμήμα 
της σήραγγας».
 Με αυτήν τη θετική εξέλιξη θεωρώ ότι, θα πρέπει 
εδώ και τώρα, να κατατεθεί νέα προσφυγή για την 
συνέχεια και ολοκλήρωση του έργου φράγματος της 
Συκιάς. Ενός έργου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού, 
πλήρως αποσυνδεδεμένου (όπως και αυτό του φράγματος 
της Μεσοχώρας) από την όποια εξέλιξη της υπόθεσης 
της μερικής μεταφοράς νερών του Αχελώου στην 
Θεσσαλία. Ενός εθνικού έργου, άμεσα απαραίτητου για 
την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας, και 
μάλιστα, με «πράσινη καθαρή ενέργεια».

Ε         νημερωτική εκδήλωση για τους ‘‘Ευρωκώδικες’’ οργάνωσαν στη Λάρισα, η ‘‘Multisoft’’ και η ‘‘Technodiastasi’’,  υπό την 
αιγίδα του Τμήματος Κ & Δ Θεσσαλίας του ΤΕΕ και του συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, εισηγήσεις παρουσιάστηκαν από τους πολιτικούς μηχανικούς Β. Κορδώνιο και  Δ. Κουτσουρέλη 
με θέματα «Βασικά χαρακτηριστικά Ευρωκωδίκων-Σημεία SOS Ευρωκωδίκων» και «Εφαρμογή στα προγράμματα της Mul-
tisoft» αντίστοιχα.

  Οφείλει το ΥΠΕΚΑ μαζί με τα άλλα συναρμόδια 
και εμπλεκόμενα Υπουργεία (Υποδομών, Ανάπτυξης, 
Οικονομικών) άμεσα να ενεργήσουν προς την κατεύθυνση 
αυτή.

 Και βέβαια, οφείλει η Κυβέρνηση αλλά, και όλοι 
οι φορείς της Θεσσαλίας, να στηρίξουν το πολλαπλής 
ωφελιμότητας έργο της μερικής μεταφοράς νερών του 
Αχελώου, στις 24 Μαΐου 2011 στο Λουξεμβούργο, στην επ’ 
ακροατηρίου συζήτηση της υπόθεσης των 14 προδικαστικών 
ερωτημάτων που απέστειλε το ΣτΕ προς το Δικαστήριο της 
ΕΕ. 

 Το παράδειγμα του έργου της Κάρλας, που τελικά, ως 
έργο Περιβαλλοντικό, εντάχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε 
από την ΕΕ, μπορεί και πρέπει να ακολουθηθεί και στο 
πολύπαθο έργο του Αχελώου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ‘‘ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ’’

4342
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Η ημέρα της διάνοιξης της μεγαλύτερης σήραγγας στα 
Βαλκάνια, η σήραγγα των 6 χλμ στα «σπλάχνα» του 
Κισσάβου των Τεμπών, αποτελεί μία σημαντική στιγμή 

στην αναπτυξιακή ιστορία της χώρας και της περιοχής μας, 
σημείωσε σε δήλωσή του με την ευκαιρία της σχετικής 
εκδήλωσης ο πρόεδρος του Τμήματος Ντίνος Διαμάντος, 
επισημαίνοντας: Αποτελεί όμως, και κορυφαία στιγμή για το 
επιστημονικό τεχνικό δυναμικό της Ελλάδας. Η συμμετοχή 
του στο σχήμα της Κ/Ξ είναι διακριτή, σημαντική αλλά, 
πέρα από υπερηφάνεια δημιουργεί αντίστοιχες ευθύνες για 
την Πολιτεία. Την  Πολιτεία που οφείλει να επιβραβεύσει 
το Ελληνικό τεχνικό επιστημονικό δυναμικό με πολιτικές 
που πλέον, δεν θα το υποβαθμίζουν αλλά, θα δημιουργούν 
περισσότερες ευκαιρίες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό. Με πολιτικές, που γρήγορα και αποτελεσματικά 
θα αποσοβήσουν κάθε κίνδυνο να επιβραδύνουν ή, ακόμα 
χειρότερα, να «στοιχειώσουν»  αυτά τα μεγάλα έργα των 
«Δρόμων Ανάπτυξης», που πέρα από την παρούσα και 
μελλοντική αξία στην απασχόληση, θα αποδώσουν μεγάλη 
προστιθέμενη αξία στον πρωτογενή τομέα αλλά, και στο 
επιχειρείν.  

 Γρήγορα και αποτελεσματικά πρέπει,  Δημόσιο, 
Παραχωρησιούχος και Κεφαλαιοκρατικοί οργανισμοί, να 
βρουν κοινή λύση λύνοντας διαφορές, διορθώνοντας 
μελετητικές αστοχίες, αξιολογώντας τις ευκαιρίες, 
αφουγκρασμένοι την αγωνία και λύνοντας παράλληλα 
προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και κυρίως,

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΕΜΠΩΝ

 με «αξιοπιστία και συνέπεια» να διασφαλίσουν 
τόσο την ολοκλήρωση των έργων όσο και την απρόσκοπτη 
λειτουργία και συντήρησή τους. 

 Το ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας με την παρουσία 
του στην σημαντική στιγμή της ανατίναξης και διάνοιξης 
αισθάνθηκε υπερήφανο για τους Έλληνες μηχανικούς και 
για όλο το τεχνικό προσωπικό της τεχνικής πυραμίδας που 
συνέβαλε στην επιτυχή υλοποίηση του έργου μέχρι εδώ.  
Θα συμβάλει δε, με κάθε τρόπο, στη δύσκολη αυτή στιγμή 
για τη χώρα, για να αποδείξουμε ότι, έχουμε αστείρευτες 
δυνάμεις για να υπερβούμε τη δυσκολία.

 

 Ντ. Διαμάντος: Σημαντική στιγμή 
στην αναπτυξιακή ιστορία της χώρας

 Τους νόμους αυτούς της Κυβέρνησης τους 
υπέγραψε και ο κ. Ραγκούσης. 
Αναζητείται υπευθυνότητα επιτέλους. 
Επίσης, επανερχόμαστε σε τρία σημαντικά σημεία τα οποία 
πρέπει άμεσα το ΥΠΕΚΑ να πάρει θέση:

 1. Ο προσδιορισμός του προστίμου για 
τους χώρους που «τακτοποιούνται» να γίνεται με τις 
αντικειμενικές τιμές τις παλιές και για τις περιπτώσεις 
που υποβλήθηκαν μετά την 1/1/11. Το επιπλέον «χαράτσι» 
που μέχρι τώρα επιβάλλεται με την χρήση των νέων 
αντικειμενικών τιμών είναι αντισυνταγματικό, άδικο 
αλλά, και αποθαρρυντικό για τους πολίτες που θέλουν να 
τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Κατά συνέπεια, 
αποστερεί και έσοδα για το κράτος.
 
 2. Πρέπει να συμπεριληφθούν στην 
«τακτοποίηση» και οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν 
μέχρι 28/4/10 όταν και ψηφίστηκε ο νόμος της κ. Μπιρμπίλη 
και άρχισε η εφαρμογή του (σήμερα ισχύει για όσες άδειες 
εκδόθηκαν  μέχρι 2/7/09- ψήφιση νόμου Σουφλιά).
 
 3. Με βάσει τα παραπάνω, αλλά, και την 
αυξανόμενη ζήτηση από πλευράς του κόσμου, είναι δυνατή 
και κρίνεται αναγκαία μία παράταση ισχύος του νόμου».

Κατόπιν επικοινωνίας του με το ΥΠΕΚΑ, ο πρόεδρος 
του Τμήματος Ντ. Διαμάντος δήλωσε σχετικά με το 
θέμα που ανέκυψε με τους Ημιυπαίθριους Χώρους:

 Δεν υφίσταται κανένα ζήτημα σχετικά με την 
διαδικασία «τακτοποίησης» των Η.Χ. και άλλων χώρων 
που άλλαξαν χρήση. Ο νόμος ισχύει, και υπερισχύει 
κάθε εγκυκλίου που δεν είναι σύμφωνη με την κείμενη 
νομοθεσία. Καμία αναδρομική επιβολή από κανένα φορέα 
δεν προβλέπει ο νόμος, το αναφέρει ρητά. Κατά συνέπεια, 
για την όποια αδικαιολόγητη αναταραχή προκλήθηκε 
οφείλει η Κυβέρνηση άμεσα να επανορθώσει.
 Το εμβαδόν των Ηµιυπαίθριων Χώρων, των πιλοτών 
και των παταριών λαµβάνεται υπόψη πρωτογενώς ως 
στεγασμένος χώρος του κτιρίου για τον υπολογισµό 
τού ύψους τέλους καθαριότητας και φωτισµού και του 
φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων χωρίς να εξετάζεται 
η πραγματική χρήση των χώρων αυτών. Κατά συνέπεια, ο 
υφ. Εσωτερικών «ανακάλυψε την Αμερική» και έγινε «το 
πρόσωπο της ημέρας».
 Ο Ν. 3843/28-4-10 «περί τακτοποίησης…» αλλά, και ο 
Ν. 3897/10-12-2010 στο άρθρο 22, παραγρ. 5 αναφέρει ρητά 
ότι «…δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος». 
Αναφέρεται δε αναλυτικά, και για το φόρο ακίνητης 
περιουσίας, και για ασφαλιστικές εισφορές και για τέλη.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ
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Να μην προχωρήσει στη διαδικασία αγοράς ακινήτου 
αλλά να αποδώσει ακέραιο το αποθεματικό της στους 
νέους δήμους προκειμένου να εξοφληθεί τμήμα 

των οφειλών τους προς εργολήπτες δημοσίων έργων, 
από εκτελεσθέντα δημοτικά έργα που παραδόθηκαν και 
οφείλονται εδώ και 2 χρόνια, κάλεσε την ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας, 
το ΤΕΕ-Τμήμα Κ& Δ Θεσσαλίας.

 Σε έγγραφο του προέδρου Ντ. Διαμάντου προς 
τον πρόεδρο και τους δημάρχους μέλη του Δ. Σ. της ΤΕΔΚ 
ν. Λάρισας, που κοινοποιείται προς τους βουλευτές και 
τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ν. Λάρισας, 
αναφέρονται τα ακόλουθα:
 Πληροφορηθήκαμε ότι, στη σημερινή σας 
συνεδρίαση – του «εκπνέοντος» θεσμού της ΤΕΔΚ- 
πρόκειται να ασχοληθείτε και να αποφασίσετε για το θέμα 
της «αγοράς ακινήτου από την ΤΕΔΚ ν. Λάρισας, στο οποίο 
θα στεγαστούν τα νέα γραφεία της ΤΕΔΚ ν. Λάρισας», ( 
σύμφωνα με την 38/Πρ. 4/ 3/6/2010  απόφασή σας και την 
σχετική διακήρυξη ). Βέβαια, δικαιολογήθηκε στη συνέχεια 
ότι, τα γραφεία αυτά θα στεγάσουν την νεοσύστατη ΠΕΔ.

Θεωρούμε ότι, όταν :

 1. Όλες οι άλλες ΤΕΔΚ της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας που θα συγκροτήσουν την ΠΕΔ ( Μαγνησίας, 
Τρικάλων, Καρδίτσας) αποφάσισαν και απέδωσαν αναλογικά 
στους νέους Δήμους το αποθεματικό τους, για την κάλυψη 
τρεχουσών αναγκών και οφειλών,
 2. Υπάρχουν πλείστα όσα νέα κτίρια στην 
Λάρισα και στην ευρύτερη περιοχή ( νέα Δημαρχεία πχ 
Κοιλάδας, Κραννώνα κ.λ.π) για την κάλυψη των αναγκών 
της ΠΕΔ ( δεν νομίζουμε ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε 
στο κέντρο της Λάρισας, ακόμα και στην πόλη), 
 3. Ακόμα και αν αποφασιστεί αγορά κτιρίου για 
την ΠΕΔ, οφείλουν να συνδράμουν αναλογικά όλες οι ΤΕΔΚ 
και όχι μόνο του ν. Λάρισας,
 4. Υπάρχουν οφειλές των μελών της ΤΕΔΚ ν. 
Λάρισας ( Δήμων) προς τα μέλη μας, εργολήπτες δημοσίων 
έργων, από εκτελεσθέντα έργα που παραδόθηκαν και 
οφείλονται εδώ και 2 χρόνια σε πλείστες όσες περιπτώσεις. Η 
δε, δεινή θέση των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι λειτουργούν 
μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις με εργαζόμενους 
και προμηθευτές στον κύκλο των εργασιών τους, όλοι 
τους άνθρωποι του καθημερινού μόχθου της τοπικής 
μας κοινωνίας, με υπαιτιότητα των δήμων, έχει καταστεί 
επισφαλής όχι μόνο σε ότι έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων αλλά, με την ίδια την προσωπική και 
οικογενειακή τους κατάσταση. Αφού, είναι γνωστό πως, μη 
μπορώντας να πράξουν διαφορετικά, έχουν καταφύγει σε 
ένα δανεισμό εξοντωτικό.

 Αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση, στη σημερινή 
δύσκολη οικονομική συγκυρία, να προχωρήσετε 
στην κατακύρωση του διαγωνισμού. Σας καλούμε να 
προχωρήσετε στην «μη έγκριση των πρακτικών της 
δημοπρασίας», κάτι που πολιτικά, ηθικά και νομικά είναι το 
ορθό, και δεν ζημιώνει την ΤΕΔΚ ν. Λάρισας αφού, βάσει 
του άρθρου 3 της διακήρυξης, «ο τελευταίος μειοδότης δεν 
αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των 
πρακτικών της δημοπρασίας». Το δε αποθεματικό της ΤΕΔΚ 
ν. Λάρισας να μπορέσει να τονώσει τους νέους Δήμους στις 
υπέρογκες οφειλές που με ευθύνη τους δημιούργησαν. 
Επιφυλασσόμαστε, για την διαφύλαξη του κύρους και της 
επιστημονικής και επαγγελματικής ιδιότητας των μελών 
μας, για κάθε νόμιμη ενέργεια.

Δεν προχώρησε σε αγορά

 *Ακολούθησε απάντηση από την πλευρά της ΤΕΔΚ 
και του προέδρου της Κ. Τζανακούλη αλλά και συνεδρίαση 
της διοίκησής της όπου δεν ελήφθη τελικά απόφαση για την 
αγορά ακινήτου. 

Σε ανταπαντητική ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρονται 
τα ακόλουθα:

Με μία καθ’ όλα, ευγενική και θεσμικού ύφους  επιστολή 
που απευθύνθηκε προς το ΔΣ της ΤΕΔΚ ν. Λάρισας, η ΔΕ 
του ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, εξέφρασε την άποψή 
της, τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα, για το θέμα «αγοράς 
κτιρίου γραφείων της ΤΕΔΚ ν. Λάρισας». 
Αυτό βρήκε ως ευκαιρία ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. 
Τζανακούλης, και με «όχημα» την ΤΕΔΚ της οποίας είναι 
Πρόεδρος, δημοσιοποίησε απάντηση που πέραν του ότι 
δεν απαντά επί της ουσίας και υπεκφεύγει με σοφιστείες, 
κυρίαρχα, έχει «προσωπικές αναφορές με ταπεινά ελατήρια» 
για τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.
Τα αντιπαρερχόμαστε διότι, δεν θα επιτρέψουμε το 
φορέα μας να διολισθήσει σε τέτοιου είδους «θεσμικές 
παρεκτροπές» με προσωπικό χαρακτήρα.
Επί της ουσίας :
 Η ΤΕΔΚ, είναι «ένωση νομικών προσώπων», 
των Δήμων του νομού. Τα δε μέλη του ΔΣ είναι εκεί, ως 
εκπρόσωποι και όχι ως φυσικά πρόσωπα. Κατά συνέπεια, 
διαχειρίζονται τα όποια περιουσιακά στοιχεία  της ΤΕΔΚ ως 
«δημόσιο αγαθό» και όχι ως «προσωπικό τιμάριο». Άρα, προς 
τι η ενόχληση από την επιστολή μας για ένα θέμα που αφορά 
το Δημόσιο συμφέρον και ο ενδεχόμενος χειρισμός που 
επιχειρείτο προκαλούσε όλους; Σε καμία περίπτωση βέβαια, 
δεν ισχύει η ατυχής διατύπωση περί διάθεσης του ΤΕΕ 
«να καθοδηγήσει το ΔΣ της ΤΕΔΚ».  Η ελεύθερη έκφραση 
γνώμης όμως, είναι αναφαίρετό μας δικαίωμα αλλά, και 
υποχρέωση συνάμα εκ του θεσμοθετημένου ρόλου μας, και 
αυτό, ούτε το «παραχωρούμε» ούτε το «παζαρεύουμε». 

  

Πρώτα οι οφειλές προς εργολήπτες 
 και μετά οι αγορές ακινήτων
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 Γνωρίζουμε πολύ καλά την κείμενη νομοθεσία και 
την συνέχεια της παρουσίας της σημερινής ΤΕΔΚ με τη 
θεσμική έκφραση της ΠΕΔ ( και πιθανόν και των τοπικών 
ΠΕΔ). Στις 3/6/10 που ελήφθη η απόφαση της ΤΕΔΚ ν. 
Λάρισας είχε ψηφισθεί ο νόμος του Καλλικράτη και 
γνωρίζατε. Προχωρήσατε δε, στην «δημοσιοποίηση της 
προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού» στις 12/8/2010! Σ΄ 
εκείνη την περίοδο του Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ 
ν. Τρικάλων, ο Δήμαρχος κ. Ταμήλος, ανακοίνωσε δημόσια 
την απόφαση τους να διαθέσουν το αποθεματικό στους 
νέους Δήμους. Το ίδιο ακούσαμε δημόσια και για τους 
άλλους δύο νομούς. Αυτές είναι οι πηγές μας, και κάθε 
θαυμαστικό (!) της απάντησής σας είναι ακατανόητο.

 Κάθε σύλλογος, ένωση που διαλύεται,  εκ του 
καταστατικού της προβλέπεται η διάθεση των αποθεματικών 
και περιουσιακών της στοιχείων. Και η γενική νομοθετική 
πρόβλεψη υπάρχει. Αν δεν προβλέπεται «ειδικός σκοπός», 
ή άλλη ρύθμιση, μπορεί η διάθεση να γίνει στα μέλη της. 
Και βέβαια, αυτό μπορεί να γίνει με κάθε σύννομο τρόπο. 
Νομικοί βέβαια δεν είμαστε, ούτε βέβαια θέλουμε να 
«υποκαταστήσουμε» ή να «ποδηγετήσουμε» την όποια 
εμπεριστατωμένη νομική τεκμηρίωση μας δοθεί. Οι 
δικηγόροι του Δήμου Λαρισαίων μπορούν να βοηθήσουν σ’ 
αυτό, και εμείς τους εμπιστευόμαστε απόλυτα.

 Το δίκαιο για τις οφειλές των μελών της ΤΕΔΚ 
(Δήμων) το αναγνωρίζετε. Καμία όμως «πίεση» δεν ασκήσατε, 
στην συνεργασία των Δήμων μαζί μας, και στην απάντηση 
στην επιστολή που στείλαμε τον Σεπτέμβριο του 2010 και 
την οποία σας την κοινοποιήσαμε, και ζητούσαμε πλήρη 
ενημέρωση για την πορεία του Τεχνικού προγράμματος των 
Δήμων και των τεχνικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων. 
Βλέπετε τότε ήταν προεκλογικός χρόνος. Δυστυχώς όμως, 
για τα μέλη μας, στον προεκλογικό χρόνο, δεν «παγώνουν» οι 
υποχρεώσεις τους, προς το κράτος, τους εργαζόμενους και 
τους προμηθευτές. Κανείς δεν απάντησε!  «Ενοχλείστε» δε 
κιόλας, από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των εργοληπτών.

 Ένα κτίριο της ΠΕΔ - αν απαιτείται να αγορασθεί 
νέο-  προφανώς πρέπει να το πληρώσουν από κοινού όλες 
οι ΤΕΔΚ.  Είναι παράλογο αυτό; Δεν συμφωνούσαν  οι άλλες 
ΤΕΔΚ; Γιατί να μην αξιοποιηθεί αυτό το 1 εκ. ευρώ περίπου, 
για στήριξη των νέων Δήμων που πλείστες όσες ανάγκες 
αντιμετωπίζουν; Γιατί  η ΠΕΔ να μην στεγασθεί σε κάποιο 
χώρο που είτε στην Λάρισα είτε πλησίον αυτής υπάρχει; Και 
υπάρχουν, και το γνωρίζετε πολύ καλά, τέτοιες λύσεις.

 Το ΤΕΕ επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά σε θέμα 
που έχει σχέση με διαχείριση αποθεματικών φορέα ο οποίος 
έχει άμεση σχέση με το τεχνικό αντικείμενο και τα μέλη μας. 
Η κραυγαλέα περίπτωση της ΔΕΥΑΛ με την επιχειρούμενη 
αγορά οικοπέδων από το Δήμο ύψους περίπου 10 εκ. ευρώ, 
για την οποία και τότε τοποθετηθήκαμε τεκμηριωμένα και 
ολοκληρωμένα , και δικαιωθήκαμε, αποτέλεσε και τότε μία 
αφορμή για «αήθη επίθεση» προς το ΤΕΕ και τον Πρόεδρό 
του.

 Πληροφορηθήκαμε ότι τελικά, πράξατε αυτό που 
σας προτείναμε, να μην προχωρήσετε στην υλοποίηση της 
αγοράς. Οφείλουμε δημόσια να επαινέσουμε την απόφασή 
σας.  Αποδεικνύει ότι, μπροστά στην όποια «προσωπική 
αγχωτική επιπολαιότητα ή σκοπιμότητα» υπερισχύει η 
υπευθυνότητα και η συμπόρευση με το κοινό αίσθημα.

 Είμαστε στη διάθεση των Δήμων, και της 
νέας θεσμικής συλλογικής τους έκφρασης, με όλο το 
επιστημονικό μας δυναμικό, και με διάθεση προσφοράς και 
εθελοντισμού, να βοηθήσουμε στο δύσκολο ξεκίνημα του 
Καλλικράτη.
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Στο ΤΕΕ υπάρχει συνέπεια απέναντι στο περιβάλλον 
αφού δεν ασχολούμαστε μ΄ αυτό επετειακά μόνο 
στις 5 Ιουνίου, την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

αλλά καθημερινά», τόνισε ο πρόεδρος του Τμήματος Κ &Δ 
Θεσσαλίας ο Ντίνος Διαμάντος μιλώντας σε συνέντευξη 
Τύπου στις 6 Ιουνίου. Και επιχειρηματολογώντας περί τούτου 
αναφέρθηκε στις σχετικές δράσεις και συγκεκριμένα:

 - στη συνεισφορά των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 
στην προστασία του Περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, με αφορμή την σχετική εκδήλωση που 
οργανώθηκε στις 7 Ιουνίου στην Πινακοθήκη
 - στην εξοικονόμηση Ενέργειας, καθώς το ΤΕΕ 
προετοιμάζει για τον προσεχή Σεπτέμβριο Επιστημονικό 
Τριήμερο με θέμα «Κτίριο και Ενέργεια» αλλά και την 
αξία της Ανακύκλωσης, για την εφαρμογή της οποίας στη 
Θεσσαλία επρόκειτο να διεξαχθεί Ημερίδα στις 16 Ιουνίου 
και 
 - στο Περιβάλλον, με την διασταλτική του έννοια, 
το «Περιβάλλον για το επιχειρείν» που αφορά στην  
επιζητούμενη αύξηση της Απασχόλησης.

 Πλαισιωμένος από τον Ν. Τσουτσούκα, μέλος της Δ. 
Ε. και τους νέους μηχανικούς Θαν. Σακκά, Γ. Καραβιδέ και 
Δ. Τζάγκα, μέλη των Οργανωτικών και Μόνιμων Επιτροπών 
του ΤΕΕ, ο Ντ. Διαμάντος προανήγγειλε πρωτοβουλίες 
ενημέρωσης της κοινωνίας και ιδίως των μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά 
και την πρόθεση του φορέα των μηχανικών για θεσμικές 
συνεργασίες με τους φορείς της αυτοδιοίκησης, της 
εκπαιδευτικής και της υγειονομικής κοινότητας που θα 
στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στο 
πλαίσιο της σχετικής Ευρωπαϊκής κατεύθυνσης.

 Σ΄ αυτή αναφέρθηκε ο μηχανολόγος Γ. Καραβιδές 
ο οποίος παρακολούθησε το ετήσιο συνέδριο της Ε. Ε. 
για την Πράσινη Ενέργεια ως απεσταλμένος του ΤΕΕ 
στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι η πανευρωπαϊκή 
τάση είναι οι επενδύσεις όχι τόσο στην αναζήτηση νέων 
πηγών και μορφών ενέργειας αλλά στην εξοικονόμησή 
της και ενημερώνοντας ότι ο προσανατολισμός των 
χρηματοδοτήσεων στη νέα περίοδο 2014-2020 στρέφεται 
στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο την 
ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων, σε ρυθμούς 
13% ετησίως.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η περιβαλλοντική συνέπεια του ΤΕΕ

 Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

 Από την πλευρά του ο αρχιτέκτονας Θαν. 
Σακκάς μίλησε για τη σημερινή ημερίδα και την αξία των 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στην ανάπτυξη της χώρας αλλά 
και της πόλης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ενώ αποτελεί ευρωπαϊκό 
κεκτημένο και οι όμορφες και λειτουργικές πόλεις έχουν 
προκύψει μέσα από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, η 
Λάρισα τείνει να απαξιώνει αυτή τη διαδικασία κινούμενη 
σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

 Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα ο Ντ. Διαμάντος, 
χρησιμοποίησε και  λόγια της υπουργού Τ. Μπιρμπίλη 
σημειώνοντας ότι «οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί αποτελούν 
διαδικασία παραγωγής ποιοτικής αρχιτεκτονικής. Είναι 
δείγμα εξωστρέφειας. Επίσης για την ενθάρρυνση των 
ιδεών, των θεωρητικών προσεγγίσεων και την αναβάθμιση 
του πολιτισμού της καθημερινότητας όλων. 

 Δυστυχώς στη συλλογική συνείδηση, τα κτήρια ή «οι 
κατασκευές» -και όχι η ίδια η αρχιτεκτονική- αποτέλεσαν 
πηγή πλούτου, οδηγώντας στη σημερινή υποβάθμιση του 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. 
 Σήμερα βιώνουμε μια κρίση που είναι πολύ πέρα από 
οικονομική. 
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 Στην πραγματικότητα έχει ανοίξει μια συζήτηση για 
την ίδια την έννοια της αρχιτεκτονικής, με την κοινωνική 
και περιβαλλοντική της διάσταση να θέτουν με ένταση το 
πλαίσιο ανάπτυξής της. Σε αυτό το διεθνή προβληματισμό, 
που θα διαμορφώσει τις νέες συνθήκες παραγωγής της 
αρχιτεκτονικής σκέψης αλλά και του αρχιτεκτονικού έργου, 
δε θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε ουσιαστικά αν δεν 
διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής των αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών. 

 Τα ενεργειακά δεδομένα, η κλιματική αλλαγή, οι 
νέες/υψηλές/καινοτόμες τεχνολογίες των υλικών/δόμησης/
εγκαταστάσεων, η αξία του μεταβολισμού των κτιρίων, 
η έννοια του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ως κύριου 
δείκτη αξιολόγησης, οι κανόνες προστασίας του τοπίου, 
η έμφαση σε συλλογικές κοινωνικές αξίες, οι τρόποι 
παραγωγής της νέας αισθητικής και της μετάδοσής της, θα 
βρίσκονται όλα πλέον σε αλληλεπίδραση και  οδηγούν σε 
ένα ανοίκειο μέλλον.

 Αυτό το μέλλον αξίζει να το ανιχνεύσουμε και να το 
προσεγγίσουμε, αποδίδοντας στις αρχιτεκτονικές μορφές 
εκφάνσεις της δικής μας ιδιαίτερης πολιτισμικής και τοπικής 
πραγματικότητας. 
 Μέσα από την αρχιτεκτονική μπορούμε να 
αναδείξουμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα του τόπου, 
να αναζητήσουμε το ιδίωμα που θα προσεγγίζει τη συνθήκη 
της αρμονικής συνύπαρξης κτιρίου και τοπίου.

 Το ‘‘Europan’’

 Και συνέχισε αναφερόμενος στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Aρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ‘‘Europan’’, «ένα 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Aρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 
που από το 1998 προωθεί καινοτόμες ιδέες πάνω στην 
αρχιτεκτονική με στόχο την υλοποίησή τους, μέσα από τη 
διοργάνωση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με κοινό θέμα 
σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Απευθύνεται σε νέους 
Ευρωπαίους αρχιτέκτονες, κάτω των σαράντα χρόνων. 

 Ευνοεί την ανταλλαγή πολιτιστικών αναφορών και 
εμπειριών μέσα από συνεχή διάλογο που πραγματοποιείται 
ανάμεσα σε επαγγελματίες και σε Δήμους της Ευρώπης 
και αναδεικνύει τόσο τις τοπικές ιδιαιτερότητες σε θέματα 
παραγωγής κτιστού χώρου, όσο και τον πολεοδομικό 
προβληματισμό που αναπτύσσεται στις ευρωπαϊκές χώρες 
Η χώρα μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα αυτό και αποτελεί 
μέλος της Ομοσπονδίας EUROPAN από την αρχή της 
δημιουργίας του, το 1988. 

 Αλήθεια, ποια η παρουσία των Θεσσαλικών πόλεων, 
και ιδιαίτερα της Θεσσαλικής «πρωτεύουσας», της Λάρισας, 
σ’ αυτό το Ευρωπαϊκό ανοικτό  foroum που ανοίγει διάπλατα 
τα σύνορα και την εξωστρέφεια μίας πόλης, αλλά, και 
διευρύνει τις προοπτικές, πέρα από τους νέους Έλληνες 
Επιστήμονες, και στην αναγνωρισιμότητα και υπεραξία της 
πόλης, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο;

Ήρθε η ώρα για τολμηρό άλμα προς τα εμπρός».

 Αρχιτεκτονική & Περιβάλλον

Και ο Ντ. Διαμάντος παρέθεσε συγκεκριμένο παράδειγμα 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για νέο design των Πυλώνων 
Ηλεκτρισμού (στη Μ. Βρεττανία) αναφέροντας:

 Οι ηλεκτρικοί πυλώνες απέκτησαν την παρούσα 
μορφή τους  κατά τη δεκαετία του 1920, ένα σχέδιο που 
έκτοτε έχει επικρατήσει παγκοσμίως.

 Το Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανικής Αρχιτεκτονικής 
(RIBA) διοργανώνει διαγωνισμό σχεδιασμού ενός νέου 
πυλώνα ηλεκτρισμού υπό την αιγίδα του υπουργείου 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της χώρας, αλλά και 
του βρετανικού ΔΕΣΜΗΕ. Στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός 
πυλώνα που αφενός θα ανταποκριθεί στις ενεργειακές 
απαιτήσεις των επερχόμενων γενεών και αφετέρου 
θα αντικατοπτρίσει τη σχέση μεταξύ των σύγχρονων 
ενεργειακών υποδομών και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Το ευρύ κοινό θα έχει τη δυνατότητα να 
καταθέσει την άποψή του και να σχολιάσει τα σχέδια που θα 
παρουσιαστούν μέσα από μια ειδικά κατασκευασμένη για το 
συγκεκριμένο σκοπό ιστοσελίδα.

 

 Ο πυλώνας που όλοι γνωρίζουμε πρωτοσχεδιάστηκε 
από τον Σερ Ρέτζιναλντ Μπλούμφιλντ το 1927. Πρόκειται 
για έναν ψηλό μεταλλικό πύργο, πλατύ στη βάση και στενό 
στην κορυφή, που στηρίζεται σε τέσσερα “πόδια”. Έχει 
κατασκευαστεί ως πλέγμα για αντιανεμική προστασία, αλλά 
και για να μην κρύβει από το βλέμμα τον περιβάλλοντα χώρο. 
Ο σχεδιασμός αυτός επιτρέπει διαφοροποιήσεις στο ύψος, 
το πλάτος κλπ, σε συνάρτηση με τη γεωμορφολογία της 
περιοχής και τον φόρτο εργασίας για τον οποίο προορίζεται 
ο πυλώνας.

 Αντίστοιχη πρωτοβουλία επανασχεδιασμού των 
πυλώνων ηλεκτρισμού είχε λάβει χώρα το 2010 στην 
Ισλανδία. Οι πυλώνες που σχεδιάστηκαν έμοιαζαν με 
γίγαντες που κρατούσαν στα χέρια τους καλώδια υψηλής 
τάσης, ενώ στην Ιταλία σχεδιάστηκαν πυλώνες σε σχήμα Y, 
εμπνευσμένοι από το φυσικό τοπίο.
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 Περιβάλλον» για το επιχειρείν

 Ακολούθως ο πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στο 
«Περιβάλλον» για το επιχειρείν που αφορά την επιζητούμενη  
αύξηση της απασχόλησης και που αποτελείται από εκείνα τα 
στοιχεία, τα οποία ενώ δεν αποτελούν συστατικό της μέρος 
επηρεάζουν και μάλιστα σημαντικά την εικόνα και τη δράση 
της και συγκεκριμένα:
 - το χρηματοοικονομικό περιβάλλον: Ο διεθνής 
ανταγωνισμός έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική συμπίεση 
των περιθωρίων κέρδους των περισσότερων επιχειρήσεων, 
οι οποίες προσπαθούν με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών 
και των σύγχρονων διοικητικών μεθόδων και εργαλείων, 
να μειώσουν το κόστος των παραγόμενων προϊόντων και 
να εισάγουν την έννοια της καινοτομίας στην παραγωγική 
διαδικασία.
 - το κοινωνικό, οικονομικό περιβάλλον: Σε ένα 
οικονομικό περιβάλλον στο οποίο συνυπάρχουν υψηλοί 
ρυθμοί ανάπτυξης, χαμηλές πληθωριστικές πιέσεις και 
αποκλιμακωμένα επιτόκια, το επονομαζόμενο οικονομικό 
κλίμα, θεωρείται θετικό. Μέσα σε κλίμα κοινωνικής 
σταθερότητας, σταθερό οικονομικό περιβάλλον 
προκειμένου να σχεδιάζουν με μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
αλλά και τη δόμηση ενός πλαισίου αλληλεγγύης στον τομέα 
της ασφάλειας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ύπαρξης 
θέσεων απασχόλησης, αλλά, και των 2 βασικών πυλώνων της 
διαβίωσης και της προόδου: της εκπαίδευσης, της υγείας. 
Παράλληλα, σημαντικός παράγοντας είναι, η αγοραστική 
δύναμη του μέσου καταναλωτή να είναι ικανοποιητική και 
να εξασφαλίζει το επιθυμητό επίπεδο ζήτησης στην αγορά 
προϊόντων και υπηρεσιών.
 -το τεχνολογικό περιβάλλον: Οι συντελούμενες 
αλλαγές στο επίπεδο των νέων τεχνολογιών τείνουν να 
διαμορφώσουν ένα εντελώς διαφορετικό κοινωνικό και 
οικονομικό πλαίσιο από αυτό που είχε δομηθεί για ολόκληρες 
δεκαετίες και χαρακτήριζε κράτη, έθνη και πολιτισμούς.
 

«Να εκμεταλλευτούν τη νομοθετική ρύθμιση και να σπεύσουν να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες χρόνων μέχρι τη λήξη της 
σχετικής προθεσμίας», κάλεσε τους πολίτες ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας Ντίνος Διαμάντος, ο οποίος με αφορμή 
το ζήτημα που είχε ανακύψει για την φορολόγηση των Ημιυπαίθριων Χώρων, σε δήλωσή του σημείωσε:
«Κάποιοι νομίζουν ότι ανακάλυψαν την Αμερική και φοβίζουν τον κόσμο Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπάρχει κάτι που να 
ήταν κρυφό στη νομοθεσία και τις εγκυκλίους, όπου υπήρχε η ρητή δήλωση ότι για τους χώρους που θα τακτοποιηθούν 
δεν θα αναζητηθούν πρότεροι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κλπ. Φυσικά κάποιος τέτοιος χώρος, Ημιυπαίθριοι, Πατάρια, 
Σοφίτες που άλλαξαν χρήση, τακτοποιούμενος ακολουθεί από δω και πέρα τους νόμους της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι τακτοποιούμενοι χώροι, όπου χρειάζεται,  μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν αυτόνομα και άμεσα, με την καταβολή της 
πρώτης δόσης. 
Όσοι τρομοκρατούν τον κόσμο δεν σκέφτονται την επιδρομή ελέγχων που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη της προθεσμίας 
ώστε να ανακαλυφθούν παρανομίες και να εισπραχθούν πολλαπλάσια έσοδα. Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμείνει όμηρος 
εκκρεμοτήτων»

*Παράλληλα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Ντ. Διαμάντος εξέφρασε την αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη αύξηση 
της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας προβλέποντας ότι αυτό θα φέρει ακόμη μεγαλύτερη ύφεση στην οικοδομική 
δραστηριότητα. Και συνέχισε: «πως γίνεται ενώ μειώνεται η οικοδομική δραστηριότητα, αυξάνονται διαρκώς οι τιμές των 
οικοδομικών υλικών; Η προφανής εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος σε κάποια καρτέλ του χώρου των υλικών»

 Η ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
των συστημάτων επικοινωνιών και των δικτύων, δημιούργησε 
ένα εκρηκτικό περιβάλλον, χαρακτηριστικό γνώρισμα του 
οποίου ήταν η συνεχής ανάδειξη μέσων, εργαλείων και 
μεθόδων, η ταχύτατη αξιοποίηση των οποίων δεν επηρέαζε 
απλά την επιχειρηματική διαδικασία αλλά μετέβαλε τη φύση 
της ίδιας της επιχείρησης. Η ψηφιοποίηση της πληροφορίας 
και η διάχυσή της μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων στον 
τελικό χρήστη, συνέβαλλε στην απελευθέρωση της από τα 
χωρο-χρονικά της δεσμά, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση 
ενός πιο αποτελεσματικού-με δυναμικά χαρακτηριστικά- 
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος δράσης.
 - το πολιτικό περιβάλλον: Η αναμφισβήτητη 
κυριαρχία της οικονομίας και των θεσμών της σε παγκόσμιο 
επίπεδο, έχει μεταβάλλει το επίπεδο ισορροπίας που 
χαρακτήρισε ολόκληρη την προηγούμενη περίοδο. Στην 
εποχή της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, της ψηφιακής 
πληροφορίας και της έξαρσης των νέων τεχνολογιών, η 
οικονομία μέσω των θεσμών της έχει κυριαρχήσει έναντι 
του πολιτικού εποικοδομήματος.  Και αυτό, είναι και το 
θεμελιακό ζήτημα για την μεγάλη ή μικρή Εθνική και 
λαϊκή προσπάθεια σε μία «ενιαία πολιτικο-οικονομική 
αγορά. Απαιτείται ένα «πολιτικό περιβάλλον» νεολογικό 
και νεοθεσμικό που θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη στην 
επιχειρηματική αναζήτηση και δράση. Στο επίπεδο της 
δημόσιας διοίκησης, η ηλεκτρονική διασύνδεσή της με τις 
επιχειρήσεις, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο στοίχημα για τη 
νέα οικονομική πραγματικότητα.
 - το νομικό,  θεσμικό περιβάλλον: Πάντα, ειδικά 
σε περιόδους Κρίσης, ο ρόλος ενός ολοκληρωμένου και 
διάφανου πλαισίου προσλαμβάνει σημαντικές διαστάσεις, 
αφ’ ενός γιατί διαμορφώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
για την άσκηση απρόσκοπτης επιχειρηματικής δράσης, αφ’ 
ετέρου γιατί προστατεύει το κοινωνικό σύνολο από τα 
αποτελέσματα μιας άναρχης και ανεξέλεγκτης κατάστασης. 
Ένα θεσμικό πλαίσιο, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο 
σύγχρονο ρόλο του σε ένα διεθνές περιβάλλον, πρέπει να 
έχει υπερεθνική διάσταση-λαμβάνοντας βέβαια πάντα υπ’ 
όψιν τις Εθνικές ιδιαιτερότητες- αλλιώς η πραγματική του 
συνεισφορά θα είναι μηδαμινή. 

ΤΟ ΤΕΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Επιβάλλεται η αξιοποίηση 
της νομοθετικής ρύθμισης για τους Ημιυπαίθριους
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Τα γραφεία του Τμήματος 
επισκέφθηκε κλιμάκιο 
δημοτικών συμβούλων και 
στελεχών της παράταξης 
«Λαρισαίων Πόλις» με 
επικεφαλής τον Γιάννη 
Σάπκα και συζήτησαν με 
τον πρόεδρο και τη Δ. 
Ε. του ΤΕΕ θέματα που 
απασχολούν το δήμο 
Λαρισαίων.
 

Επίσκεψη εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας πραγματοποίησε 
αντιπροσωπεία του Τμήματος με επικεφαλής τον πρόεδρο Ντίνο Διαμάντο.
Στη συνάντηση με το διοικητή Κώστα Καραμπάτσα, τον αναπληρωτή 
διοικητή Θανάση Μπαντούλη και τους διευθυντές υπηρεσιών του 
νοσοκομείου Χάρη Αποστολίδη, Θανάση Παπακωνσταντίνου και Κώστα 
Καραμήτσο τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης 
νοσοκομείου –ΤΕΕ στο θέμα των Τεχνικών Ασφαλείας, τη συμβολή του 
ΤΕΕ στον προσεισμικό έλεγχο νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας, τη 
συμμετοχή εισηγητών του ΤΕΕ στα σεμινάρια επιμόρφωσης και δια βίου 
κατάρτισης που υλοποιεί το Γραφείο Εκπαίδευσης του νοσοκομείου καθώς 
και εξειδικευμένη πρόταση βελτίωσης της ενεργειακής ταυτότητας του 
νοσοκομείου.

*

*

*

* Την αντιπεριφερειάρχη Λάρισας 
Ρένα Καραλαριώτου επισκέφθηκαν 
στο γραφείο της στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας ο πρόεδρος και η Δ. Ε. 

του Τμήματος συζητώντας μαζί της 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

*Τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας  
Κλεάνθη Λέτσιο, με αφορμή την 
ανάληψη των καθηκόντων του, 

επισκέφθηκε η Διοικούσα Επιτροπή 
του Τμήματος με επικεφαλής τον 

πρόεδρό της  Ντίνο Διαμάντο.
 Παρά τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα 

της επίσκεψης οι δύο πλευρές 
συζήτησαν ζητήματα που αφορούν 
στη λειτουργία των πολεοδομικών 
γραφείων του νομού, εστιάζοντας 
ιδιαίτερα στο τεράστιο πρόβλημα 

της έλλειψης στελεχιακού 
δυναμικού στα αντίστοιχα 
πολεοδομικά γραφεία των 

‘‘Καλλικρατικών’’ δήμων. 
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*Και έκθεση βραβευμένων έργων Αρχιτεκτονικής

ΤΕΕ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Ημερίδα για αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση τόσο της έννοιας όσο και των αποτελεσμάτων που έχουν οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί  
σε σχέση με την ανάπτυξη και την πρόοδο του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου, καθώς η διαδικασία συνεισφέρει σημαντικά στην εμφάνιση και την λειτουργικότητα των πόλεων αλλά και στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, επιχειρήθηκε στην εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη 
της Λάρισας, με θέμα «Ευ (δι)αγωνίζεσθαι! - Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί ως αξιοκρατική διαδικασία διαμόρφωσης 
του δομημένου περιβάλλοντος». Με συνδιοργανωτές της  Ημερίδας το ΤΕΕ Κ& Δ Θεσσαλίας και τον Σ.Α.Δ.Α.Σ.  Ν. 
Λάρισας και υπό την αιγίδα του Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α.  και του περιοδικού ‘‘ΔΟΜΕΣ’’.
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 * 1η Ενότητα, με θέμα το θεσμικό κομμάτι που διακατέχει τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με πιθανές 
προτάσεις για βελτιώσεις και εφαρμογή ενός νέου καθεστώτος εξελιγμένου και εναρμονισμένου με τις σύγχρονες 
επαγγελματικές και κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις. Προεδρείο Ε. Μόσιαλος-Κ. Σαπουνάς-Ν. Σαμαράς
- Το θεσμικό πλαίσιο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, Δ. Δούμας, αρχιτέκτονας
- Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί στο Ηράκλειο: Οπτική και προοπτική της παλιάς πόλης, Γ. Φουρναράκης, αρχιτέκτονας, 
προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας.

  * 2η Ενότητα, σχετικά με τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και στο κατά πως αυτοί προσεγγίζονται τόσο 
από την πλευρά του αγωνοθέτη όσο και από την πλευρά της κριτικής επιτροπής που καλείται να αποφασίσει για την 
πληρότητα αλλά και την ποιότητα του έργου. Προεδρείο Ν. Κανέλλος-Α. Μόρας-Δ. Τάχος
 Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί την εποχή του Διαδικτύου, Α. Βανδώρος-Σάντρα Καλλιάγρα, αρχιτέκτονες
 Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. Μια ιδιωτική πρωτοβουλία, Γ. Πανέτσος καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πατρών
 Ζητήματα που προκύπτουν από τους αρχιτεκτονικούς σε σχέση με την ποιότητα του δομημένου χώρου, Π. 
Σταθακόπουλος, καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ

 * 3η Ενότητα, όπου  παρουσιάστηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός μέσα από την οπτική του συμμετέχοντα 
αρχιτέκτονα. 

Προεδρείο Χ. Κυπριτζής-Α. Σακκάς-Ε. Μπεκερτζής
 Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, Α. Πικραμένος, αρχιτέκτονας
 Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. Η εμπειρία της αναμόρφωσης, Β. Ζητωνούλης, αρχιτέκτονας
 Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή συνεχιζόμενη κοροϊδία, Δ. Αντωνακάκης, Επισκ. 
Καθηγητής ΜΤΙ

 

 
 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εγκαινιάστηκε και 
η έκθεση «Βραβεία Αρχιτεκτονικής- Δομές 2011» η 
οποία λειτούργησε στο χώρο της Πινακοθήκης για δύο 
εβδομάδες.
Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούσαν οι Κανέλλος 
Νέστορας, Κυπριτζής Χρυσόστομος,    Μόρας 
Αντώνιος, Μόσιαλος Ευάγγελος, Σακκάς Αθανάσιος 
και Σαπουνάς Κωνσταντίνος  
 Σύμφωνα με το πρόγραμμα χαιρετισμούς 
απηύθυναν οι πρόεδροι του ΤΕΕ Ντ. Διαμάντος , του 
ΣΑΔΑΣ Λάρισας  Θ. Παρασκευάς και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Ε. 
Λυρούδιας ενώ ακολούθησαν οι εισηγήσεις:
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* Η Ημερίδα έκλεισε με Στρογγυλή Τράπεζα υπό την προεδρία του Ε. Λυρούδια και τη συμμετοχή των καθηγητών Δ. 
Αντωνακάκη, Γ. Πανέτσου και Π. Σταθακόπουλου 
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ΤΕΧΝΙΚΟ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   ΕΛΛΑΔΑΣ
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