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ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Mountain Hill Cabin by Fantastic Norway
link: http://www.dezeen.com/2011/11/23/mountain-hill-cabin-byfantastic-norway/

Στην ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ της
συντεταγμένης Πολιτείας (διαχρονικά τα τελευταία 3
χρόνια από όλες τις Κυβερνήσεις) με τα «θεσμικά της
εργαλεία» (πχ Επιτροπή Ανταγωνισμού) να παρεκτρέπονται
με «αυθάδεια και ψεύδη» κατά του ΤΕΕ και των μηχανικών,
και, τον υποχρεωτικό (με νόμο του 1998) «θεματοφύλακα»
, την Τράπεζα της Ελλάδος, των αποθεματικών του ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ (χρήματα ΜΟΝΟ από εισφορές των μηχανικών)
να προχωρά αυθαίρετα (προφανώς με εντολή «άνωθεν»
και χωρίς να ενημερώνει το ΔΣ του ταμείου μας) σε
ενέργειες που «εξαϋλώνουν» τους κόπους των μηχανικών
και θέτουν σε διακινδύνευση το ταμείο και τις παροχές του,
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ! Στη Λάρισα δε, ένα χρόνο
πριν, τον Απρίλιο του 2010, παρουσιάσθηκε η τελευταία
οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας του ταμείου μας,
σύμφωνα με την οποία, ήταν διασφαλισμένο μέχρι το 2032.
ΣΗΜΕΡΑ, μέσα στην «λαίλαπα» της υποαπασχόλησης
έως ανεργίας των μηχανικών, ΟΛΩΝ και Κυρίως των
Νέων μηχανικών, με μέτρα που «χτυπούν αλύπητα» τον
επαγγελματικό χώρο μας (ιδιωτικά έργα, δημόσια έργα,
δημόσιος τομέας, βιομηχανικός τομέας, εκπαίδευση),
έρχεται το «Τελικό Χτύπημα» :
Αλλά, για να απαντήσουμε οι μηχανικοί, πρέπει να
αντιληφθούμε και να προσδιορίσουμε το «διακύβευμα».

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του ΤΕΕ

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

Πρέπει, να
απαντήσουμε

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

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

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος - Πρόεδρος
Αγγελική Βενέτη - Αντιπρόεδρος
Ευθύμιος Μυρισιώτης - Γραμματέας
ΜΕΛΗ
Δημήτρης Τάχος, Δημήτρης Χύτας, Κώστας
Ιακωβάκης, Απόστολος Ντέρης, Γρηγόρης Σουλιώτης,
Δημήτρης Γάτσιος
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
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Και αυτό πιστεύω ακράδαντα πλέον, είναι η ύπαρξη, αυτή
καθ’ αυτή του ΤΕΕ ως φορέας με τη δυναμική που, 80 και
πλέον χρόνια επέδειξε και, απέδειξε ότι, ήταν μπροστά από
τις εξελίξεις, ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές του λαού και
της Πατρίδας.
Σήμερα, που η «ιδιότυπη κατοχή» θέλει να επιβάλει
την ισοπέδωση των αξιών (διπλώματα, πτυχία, βεβαιώσεις
όλα «ένα και το αυτό», προς τα κάτω), την απεμπόληση
της βιώσιμης και ασφαλούς παρουσίας του ΤΣΜΕΔΕ (
απροσδιόριστη τύχη των αποθεματικών, αδικαιολόγητη
αύξηση των εισφορών, ανάλγητη επιμονή στη μη λειτουργία
του, κοινωνικού προσανατολισμού, κλάδου προνοιακών
παροχών, αφαίρεση πόρων από το παραγωγικό έργο των
μηχανικών, αντιπαροχή της εγγυοδοσίας στις Τράπεζες)
καθώς και, μία Παραγωγική διαδικασία ήδη «τραυματισμένη»
αριθμητικά και, «εξαθλιωμένη» οικονομικά, με άκριτη
«απελευθέρωση» τιμών και αριθμών χωρίς Διασφάλιση των
δεικτών ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ΟΔΗΓΕΙ
με μαθηματική ακρίβεια ΣΤΗΝ, δια της βίας, ΕΞΟΔΟ
από το επάγγελμα πολλών μηχανικών, και, πιθανότατα,
στην ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, προς αναζήτηση
«καλύτερης τύχης-μεταχείρισης».
Προσδιορίζουν δε, και ως αναγκαίο μέσο για να
χτυπήσουν τους μηχανικούς, την αποκοπή πόρων (που μόνο
οι ίδιοι οι μηχανικοί δίνουν άμεσα ή έμμεσα) προς το ΤΕΕ.
Θέλοντας να «γονατίσουν» τον θεσμοθετημένο σύμβουλο
της Πολιτείας και της Κοινωνίας στην παραγωγική παρουσία
του και την προστασία των μελών του.
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Οφείλω εδώ, να επισημάνω τις ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ
ΕΥΘΥΝΕΣ, ως ΤΕΕ και ως μηχανικοί, αναφερόμενος σε
επίκαιρο παράδειγμα, αυτό των αμοιβών των αυθαιρέτων
και των βεβαιώσεων.   Κάποιοι μηχανικοί, άλλοι υπό την
πίεση της καθημερινής επιβίωσης, άλλοι όμως, εντελώς
καιροσκοπικά και ανεύθυνα, αναζητούν τη δυνατότητα της
«πλήρους απεξάρτησης» για να παρέχουν Επιστημονικές
υπηρεσίες έναντι «πινακίου φακής». Χαιρόμενοι προσωρινά,
αλλά, κλαίοντες στη συνέχεια. Τρεις και πλέον δεκαετίες
ζητούσαμε από την Πολιτεία να θεσμοθετηθεί η παρουσία
μηχανικού στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Και καταφέραμε,
το ΤΕΕ με την αδράνεια, και οι μηχανικοί (κάποιοι ναι,
σφραγιδοπαραδότες) με την «ελαφρότητα» και την
ανευθυνότητα, να την κάνουμε «κερδοσκοπικό εργαλείο»
των συμβολαιογράφων   και των μεσιτών. Οι οποίοι,
επαίρονται μοιράζοντας «μαύρα πενηντάρικα».
Ε, αυτό συνάδελφοι, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ. Διότι,
η Επιστημονική και Επαγγελματική μας ιδιότητα έχει και,
αξιοπρέπεια. Και πρέπει, να τη διαφυλάξουμε.
Ας δώσουμε λοιπόν, ΜΑΧΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, αλλά, «φυλάττοντας
Θερμοπύλες» και, μη ζηλεύοντας κανέναν «Εφιάλτη».
Αντιστεκόμενοι σε όσους επιβουλεύονται την παρουσία
των μηχανικών (θα έλεγα των τεχνικών όλης της τεχνικής
πυραμίδας), μαζί με την κοινωνία, ανταποκρινόμενοι στις
ανάγκες της και, προσαρμοσμένοι  στις παρούσες συνθήκες,
αλλά, και πάντα, στα πλαίσια του «κώδικα δεοντολογίας»
που, από το 1961 αποτελεί «απαράβατο νομικό θέσφατο»
για κάθε μηχανικό και τεχνικό που ασκεί, εν συνόλω ή εν
μέρει τις αρμοδιότητες (άρα, και τους διπλωματούχους και
τους πτυχιούχους ΤΕ).
Καλή χρονιά, με υγεία, υπομονή και, ας «τελειώσουμε»
επιτέλους, με το κακό (μας) παρελθόν και με όσους και όσα
το εκφράζουν και θέλουν να το διαιωνίσουν.
			
			Με

φιλικούς χαιρετισμούς,

			ΚωνσταNτίνος Διαμάντος

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το Τριήμερο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ

Οι εργασίες του Τριημέρου ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή πολλών μηχανικών διαφόρων
ειδικοτήτων, είναι χαρακτηριστικό ότι οι εγγραφές ξεπέρασαν τις 300. Στην εναρκτήρια ομιλία εκ μέρους της Οργανωτικής
Επιτροπής, η Κατερίνα Μπαξεβάνου δρ. μηχ/γος μηχανικός, ερευνήτρια ΚΕΤΕΑΘ, υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

Στόχος το κτίριο ‘‘Μηδενικής Ενέργειας’’
Αναβαθμισμένος ο περιβαλλοντικός ρόλος των μηχανικών

*

*Ο πρόεδρος Χρ. Σπίρτζης ανέλυσε τις γενικότερες παρεμβάσεις του ΤΕΕ

Επιστημονικό Τριήμερο με τίτλο «Κτίριο και Ενέργεια» οργανώθηκε στις 20-22 Οκτωβρίου στη Λάρισα από το ΤΕΕ
σε συνεργασία με το περιφερειακό Τμήμα Κ& Δ Θεσσαλίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής και την υποστήριξη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών. Σκοπός της πρωτοβουλίας, η
ενημέρωση του Τεχνικού Κόσμου, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των υποψήφιων επενδυτών και των
αντίστοιχων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο, η παρουσίαση των διαθέσιμων τεχνολογιών και
μεθόδων μελέτης-υπολογισμού και κατασκευής κτιρίων με βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά, η συνεισφορά
στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και την προετοιμασία για το κτίριο «μηδενικής ενέργειας» το
οποίο αποτελεί νομοθετημένο στόχο της χώρας.

Οι εισηγήσεις κάλυψαν τις βασικές Θεματικές
Ενότητες: Βιοκλιματικός σχεδιασμός- Εξοικονόμηση
ενέργειας- Ενεργειακά συστήματα στο κτίριο- Ενσωμάτωση
ΑΠΕ στα κτίρια.
Παράλληλα με τις εργασίες του Τριημέρου, στους
χώρους του κτιρίου του ΤΕΕ λειτούργησε και Έκθεση Υλικών
από επιχειρήσεις, στην οποία προβλήθηκαν συστήματα και
προϊόντα που έχουν σχέση με την Τεχνολογία-Τεχνογνωσία
του αντικειμένου Κτίριο-Ενέργεια.

Την Οργανωτική Επιτροπή αποτέλεσαν οι:
Κωνσταντίνος Διαμάντος-πρόεδρος ΤΕΕ Κ& Δ Θεσσαλίας,
Θάνος Κόκκαλης- μέλος της ΔΕ, Γρηγόρης Σουλιώτηςμέλος της ΔΕ, Νίκος Τσουτσούκας-μέλος της ΔΕ,
Γιώργος Μητσιούλης- πρόεδρος της Ν.Ε Τρικάλων,
Βασίλης Τσιώνας- πρόεδρος της Ν.Ε Καρδίτσας, Κατερίνα
Μπαξεβάνου –Μηχανολόγος Μηχ/κός, Γιάννης Δράμπας
–Πολιτικός Μηχ/κος, Ευτυχία Μάστορα-Αρχιτέκτων Μηχ/
κός, Νίκος Παπαχατζής- Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, Γιώργος
Καραβιδές- Μηχανολόγος Μηχ/κός, Γκέκας ΑλέξανδροςΗλεκτρολόγος Μηχ/κός, Δημήτης Φείδαρος- Μηχανολόγος
Μηχ/κός, Ευάγγελος Βούλγαρης – Ηλεκτρολόγος Μηχ/
κός, Γιάννης Κουβελέτσος – Μηχανολόγος Μηχ/κός,
Αγορίτσα Μανδράκη –Χημικός Μηχ/κός, Νικόλαος Λιούτας
– Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός.

«Η Ελληνική νομοθεσία προχώρησε σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2002 για την Ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων, αρχικά το 2008. Ο νόμος αυτός υπήρξε η απαρχή μιας ευρείας αναθεώρησης του νομοθετικού
πλαισίου. Η υποχρέωση εκπόνησης ενεργειακής μελέτης, η οποία αντικατέστησε την παλιά μελέτη θερμομόνωσης, δίνει
τη δυνατότητα συνολικής θεώρησης του κτιρίου. Η αναθεώρηση αυτή περιλαμβάνει τον ΚΕΝΑΚ, νέες Τεχνικές Οδηγίες,
σχετικές εγκυκλίους και Π.Δ. και τέλος το νόμο του 2010 ο οποίος δείχνει το δρόμο προς το κτίριο του μέλλοντος, το
οποίο θα πρέπει όχι μόνο να έχει μειώσει σημαντικά τη ζήτηση ενέργειας, αλλά να είναι και ενεργειακά αυτόνομο – ‘‘κτίριο
μηδενικής ενέργειας’’.
Όλη αυτή η εκ βάθρων νομοθετική μεταρρύθμιση συνέπεσε χρονικά με αύξηση των τιμών των ενεργειακών
αγαθών, η οποία κατέστησε την ανάγκη εφαρμογής της νέας ενεργειακής-κτιριακής νομοθεσίας άμεση και επιτακτική
απαίτηση του χρήστη/καταναλωτή πλέον και όχι μόνο του νόμου. Ταυτόχρονα άλλαξε τον τρόπο μελέτης των κτιρίων,
τον τρόπο κατασκευής, τις απαιτήσεις επίβλεψης. Οι μεταβολές αυτές αφορούν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή, το σχεδιασμό των κτιρίων, τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του Η/Μ εξοπλισμό, αλλά και τις προδιαγραφές
εγκατάστασής τους. Συνεπώς επέφερε σημαντικές αλλαγές στην εργασία του τεχνικού κόσμου, στην εργασία του κόσμου
των κατασκευών από τον εργολάβο μέχρι τον κάθε τεχνίτη, στις εργασίες και των προμηθευτών υλικών και εξοπλισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας
αποφάσισε τη διεξαγωγή του Επιστημονικού Τριημέρου
στόχος του οποίου είναι η αρωγή στον Τεχνικό Κόσμο για την
αποτελεσματική εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και η προετοιμασία
για το κτίριο ‘‘μηδενικής ενέργειας’’».

Χορηγοί των εκδηλώσεων ήταν οι: ‘‘Attica Bank’’, ‘‘Αέριο
Θεσσαλίας’’ και κατασκευαστική εταιρία ‘‘Archetypos’’. Την
ευθύνη της διοικητικής οργάνωσης είχαν για λογαριασμό του
ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας ο Θωμάς Γκιάτας και η Εύη Αραμπατζή
με την συνέργεια της AGG. Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν οι:
‘‘Ελευθερία’’, ‘‘Ημερήσιος Κήρυκας’’, ‘‘larissanet.gr ’’, ‘‘ΕΡΑ
Λάρισας’’, ‘‘TRT’’.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«Τραπέζι Διαλόγου»
Ο αναβαθμισμένος ρόλος του μηχανικού απέναντι
στο περιβάλλον αλλά και γενικότερα, στο πλαίσιο του
τριπτύχου κοινωνία-οικονομία- ανάπτυξη, αναδείχθηκε
στην εκδήλωση επίσημης έναρξης του Τριημέρου, στην
οποία μετείχε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης.
Στο «Τραπέζι Διαλόγου» που διοργανώθηκε με
θέμα: «Κτίριο & Ενέργεια- οφέλη για την Οικονομία, την
Κοινωνία, την Ανάπτυξη», στο οποίο είχε προσκληθεί να
μιλήσει και ο αναπλ. υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Σηφουνάκης,
μετείχαν επίσης ο Γ. Αγερίδης διευθυντής ενεργειακής
αποδοτικότητας του ΚΑΠΕ και ο αναπλ. καθηγητής
περιβάλλοντος Π. Κοσμόπουλος. Εκπρόσωπος της
κυβέρνησης ήταν η ειδική γραμματέας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μαργαρίτα Καραβασίλη, ενώ
την τελευταία στιγμή ματαίωσαν τη συμμετοχή τους λόγω
των πολιτικών εξελίξεων ο νυν και πρώην πρόεδροι της
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Κώστας Καρτάλης
και Κυριάκος Μητσοτάκης.

*

Στο πλαίσιο των εργασιών του Τριημέρου, παρουσιάστηκαν μεταξύ των άλλων και οι
ακόλουθες κεντρικές εισηγήσεις:

«Μέσα σε λίγους μήνες, το «νέο» υπουργείο
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής έκανε άλματα
στον τομέα της βιοκλιματικής δόμησης», ανέφερε στον
γραπτό χαιρετισμό του ο Ν. Σηφουνάκης, που δεν παρέστη
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, σημειώνοντας: «Η
βιοκλιματική αρχιτεκτονική -από «εξαίρεση» που αφορούσε
σε μια πρωτοπορία μελετητών και χρηστών -στοχεύουμε να
γίνει ο κανόνας για την παραγωγή της νέας δόμησης. Με
την θέσπιση του ΚΕΝΑΚ, γίνεται απαραίτητη η ενεργειακή
ταυτότητα των οικοδομών, αυξάνονται οι απαιτήσεις για
την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων και πιστοποιείται
η πρόσθετη οικονομική αξία στα κτίρια βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής που αποτελεί βασικό κίνητρο για μαζική
αρχιτεκτονική παραγωγή. Και είμαστε ακόμη στην αρχή.
Δρομολογούμε το νέο «πράσινο» ΓΟΚ που ενσωματώνει
όλες τις νέες εξελίξεις στον βιοκλιματικό σχεδιασμό και
επιδοτεί τα βιοκλιματικά κτίρια.

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων : Ο ρόλος του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, Καραβασίλη Μαργαρίτα, ειδική
γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Ενεργειακά αυτόνομο κτήριο: Ουτοπία ή εφικτός στόχος; Μπεργελές Γεώργιος, καθ. Μηχ/γων Μηχ/κων ΕΜΠ
Η επίδραση του φυσικού φωτισμού στο κτιριακό ενεργειακό ισοζύγιο, Τσαγκρασούλης Άρης, επικ. καθ.
Αρχιτεκτονικής Παν. Θεσσαλίας
Οι διαδικασίες Λειτουργικού Ελέγχου & Παραλαβής (Commissioning) και ο ρόλος τους στην Εφαρμογή της νέας
Νομοθεσίας Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων, Σταματέλος Αναστάσιος, καθ. Μηχ/γων Μηχ/κων ΑΠΘ
Νομοθετικό πλαίσιο ενεργειακής απόδοσης κτηρίων – Κ.Εν.Α.Κ. & Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., Μπαλαράς Κων/νος, δρ.
Μηχανολόγος Μηχανικός, δ/ντης Ερευνών, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος &
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Βιώσιμη Ανάπτυξη, εφαρμογές διατάξεων ΑΠΕ και αισθητική του Περιβάλλοντος, Κοσμόπουλος Πάνος, αναπλ.
καθ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ, δ/ντής Εργ. Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού
Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση, Μπίκας Δημήτρης, καθ. Πολιτικών Μηχ. ΑΠΘ
Οικοδομικές επεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων μετά την ισχύ του ΚΕΝΑΚ,
Αραβαντινός Δημήτρης, αναπλ. καθ. Πολιτικών Μηχ. ΑΠΘ
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*Στον γενικότερα αναβαθμιζόμενο ρόλο των
μηχανικών και με τις πρόσφατες αλλά και επικείμενες
νομοθετικές ρυθμίσεις αναφέρθηκε ο πρόεδρος του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Χρήστος Σπίρτζης, αναλύοντας
παράλληλα και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει να
υλοποιήσει το ΤΕΕ το αμέσως επόμενο διάστημα.
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Στην πρωτοφανή οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα
μας, οι μηχανικοί καλούνται να παίξουν πρωταγωνιστικό
ρόλο. Έχουν τη γνώση, τη δημιουργικότητα και -βεβαίωςτο ενδιαφέρον να οδηγήσουν την προσπάθεια για βιώσιμη
ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από
καινοτόμες λύσεις. Έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν
συγκυριακές κρίσεις και να δούνε μέσα από αυτές τις νέες
ευκαιρίες. Ως τέτοια ευκαιρία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε
την σημερινή κρίση και να στραφούμε από την ποσότητα
στην ποιότητα. Και βέβαια, ως ευκαιρία ανάπτυξης θα
πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ουσιαστική εισαγωγή των
βιοκλιματικών αρχών σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού».
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Συγκεκριμένα ανέφερε ότι, σε στενή συνεργασία με τα
περιφερειακά του Τμήματα, το ΤΕΕ θα επιχειρήσει να
εκπονήσει σχέδια ανάπτυξης, μελετώντας και προτείνοντας
παρεμβάσεις και έργα υποδομής αλλά και δράσεις στους
τομείς της παραγωγής, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και
τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής αλλά και συνολικά της
χώρας.
Επίσης ανήγγειλε ότι το ΤΕΕ δρομολογεί την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, μετά και την
αλλαγή της νομοθεσίας, αλλά και τη σύνταξη πλαισίου νέων
προδιαγραφών τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια
έργα. Φιλοδοξία του ΤΕΕ είναι να διεκπεραιώνονται
πλήρως οι διαδικασίες ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται
να μετακινηθεί ο μηχανικός από το γραφείο του ούτε να
ταλαιπωρείται ο πολίτης, τόνισε ο Χρ. Σπίρτζης.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

*Από

την πλευρά του ο πρόεδρος του Τμήματος Κ&Δ
Θεσσαλίας Ντ. Διαμάντος, που ήταν και ο συντονιστής της
συζήτησης, εστίασε στο νέο τρόπο παραγωγής των ιδιωτικών
έργων, ενεργειακά- αυθαίρετα- νέος τρόπος έκδοσης
πολεοδομικών αδειών & έλεγχοι κατασκευών- πιστοποίηση
επαγγελματικών αρμοδιοτήτων για όλη την τεχνική
πυραμίδα- αλλαγή πολεοδομικής νομοθεσίας- μητρώο
κατασκευαστών ιδιωτικών έργων και την απαιτούμενη
συμμετοχή μηχανικού σε κάθε διαδικασία-σχεδιασμόςμελέτη-επίβλεψη-κατασκευή-λειτουργίατροποποίηση
πολεοδομική ή εμπράγματη. Δεν παρέλειψε να σταθεί
απέναντι «σε πολιτικές που συνθλίβουν και ισοπεδώνουν το
μηχανικό», στην «ανήκουστη αύξηση εισφορών και επιβολή
υποχρεωτικής μετάβασης εντός τριετίας σε επόμενη
ασφαλιστική κατηγορία» αλλά και στην εφαρμοζόμενη στη
δημόσια διοίκηση πολιτική «με το ισοπεδωτικό για τους
μηχανικούς ενιαίο με τους άλλους υπαλλήλους μισθολόγιοβαθμολόγιο» καθώς και την εξελισσόμενη «φοροκαταιγίδα
εναντίον των ελευθέρων επαγγελματιών» μα και την
«φοροκαταιγίδα που πλήττει την κατασκευή».
			

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Και αναφερόμενος στο Τριήμερο τόνισε: «Στον
τομέα της μελέτης-κατασκευής- λειτουργίας-χρήσης
των κτιρίων συντελείται τον τελευταίο, ειδικά, χρόνο
στην Ελλάδα η «ενεργειακή επανάσταση». Η εφαρμογή
του ΚΕΝΑΚ είναι μία «θεσμική» πραγματικότητα που,
όλο και περισσότερο, γίνεται «συνείδηση εφαρμογής»
και για τον πολίτη. Αυτό, αφορά βέβαια, επιστημονικά
και επαγγελματικά τους μηχανικούς καθώς επιβάλλεται
πλέον η διεπιστημονική συνεργασία στον σχεδιασμό
και τη μελέτη ενός κτιρίου καθώς πλήθος ειδικοτήτων
συμμετέχουν και συνυπογράφουν την Ενεργειακή μελέτη.
Παράλληλα καθιστά επιβεβλημένη την επίβλεψη και την
εφαρμογή στην κατασκευή των όσων προβλέπονται από
αυτή, αφού σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται ότι
το κτίριο θα χαρακτηρίζεται αυθαίρετο, διασφαλίζει σε
σημαντικό βαθμό πλέον την αποφυγή αυθαιρεσιών καθώς
η ενεργειακή επιθεώρηση καταγράφει πλέον το ακίνητο και
το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) συνοδεύει
κάθε ιδιοκτησιακή μεταβολή του και ανοίγει ένα σημαντικό
πεδίο απασχόλησης για όλο το πλαίσιο επαγγελμάτων που
σχετίζονται με την οικοδομή.
Αφορά όμως, πρώτιστα, στο Δημόσιο συμφέρον,
με την βελτίωση του δομημένου και την προστασία του
φυσικού Περιβάλλοντος, με την μικρότερη εξάρτηση από
εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα καθώς και με την ανάπτυξη
της εγχώριας Βιομηχανίας εξοικονόμησης ενέργειας. Αλλά
και τον ίδιο τον πολίτη, στον οποίο παρέχει την δυνατότητα
πιο ποιοτικής διαβίωσης και κυρίως, οικονομικότερης,
ζητούμενο σημαντικό σε μία δύσκολη περίοδο για την
καθημερινότητα του».
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[

Στην Έκθεση Υλικών μετείχαν οι επιχειρήσεις:
‘‘CivilTech’’, ‘‘4Μ-Ι. Κοκάρας και συνεργάτες’’,
‘‘Εμπορική Τσιαλου’’, ‘‘DAINKEN-Ραπτοδήμος’’,
‘‘ALFAWOOD’’, ‘‘Αέριο Θεσσαλίας ’’, ‘‘3M Hellas ’’ ,
‘‘Αφοι Στεφανάκη ’’.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

]

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ :
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
με το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ :

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ :

ΧΟΡΗΓΟΙ :

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Και νέος κύκλος ενημέρωσης για τον ν. 4014/2011

Τ

ο ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας οργάνωσε και 2ο κύκλο
ενημερωτικών εκδηλώσεων για τον ν. 4014/2011
(… περί αυθαιρέτων και μεταβιβάσεων ακινήτων),
που προσείλκυσαν ακόμη πιο έντονα το ενδιαφέρον των
μηχανικών. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με
το ακόλουθο πρόγραμμα:

Παραδείγματα εφαρμογής ένταξης στο
σύστημα Διαχείρισης δηλώσεων και βεβαιώσεων
του
Ν.4014/2011»
για
την
νομιμοποίηση
αυθαιρέτων» καθώς και εισαγωγής και έκδοσης
«Βεβαίωσης νομιμότητας»
Παραδείγματα
εφαρμογής    για τον
προσδιορισμό της νόμιμης αμοιβής στο «λογισμικό
αμοιβών» του ΤΕΕ
Διευκρινήσεις επί θεμάτων διαδικασίας
Ν.4014/2011 (αυθαιρέτων και μεταβιβάσεων),
αμοιβών μηχανικών, φορολογικών, κ.ά.

Εισηγητές ήταν ο Κων. Διαμάντος, πρόεδρος
της Δ. Ε. και οι Ιωάννης Μαρκατάς & Δημήτριος
Παπαγιαννούλης, μέλη «Δομής Αμοιβών» ΤΕΕ
Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

όψιν:

*

ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Ενημέρωση για το Σύστημα Διαχείρισης Δηλώσεων & Βεβαιώσεων του
ν. 41014/20 (… περί αυθαιρέτων και μεταβιβάσεων ακινήτων)

Οι Βεβαιώσεις Νομιμότητας ήδη
εκδίδονται
από το σύστημα διαχείρισης Δηλώσεων -Βεβαιώσεων
ΥΠΕΚΑ και αυτή η βεβαίωση θα προσκομίζεται στους
Συμβολαιογράφους. Περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα του Τμήματος www.teelar.gr και στα τηλέφωνα
του ΤΕΕ 2410 535615-257866.
Πέρα από τους μηχανικούς, και οι λοιποί εμπλεκόμενοι
στις προβλεπόμενες από το Ν4014/2011 διαδικασίες
«ρύθμισης αυθαιρέτων» και «συμβολαιογραφικών πράξεων»
, δηλαδή, οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι πολίτες,
πρέπει να προσέχουν για την τήρηση της διαδικασίας διότι,
σε κάθε άλλη περίπτωση, κάθε πράξη μπορεί να καταστεί
άκυρη.
Οι Βεβαιώσεις
Η «ηλεκτρονική πλατφόρμα» του ΥΠΕΚΑ-ΤΕΕ
«Σύστημα διαχείρισης δηλώσεων και βεβαιώσεων του
Ν.4014/2011» διευρύνθηκε και συμπεριλαμβάνει πλέον και
την «Βεβαίωση νομιμότητας» του μηχανικού που απαιτείται
για τη μεταβίβαση ακινήτων. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας
και της από, 05/10/2011, ανακοίνωσης του ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει
να υποβληθούν και όσες έχουν στο μεταξύ εκδοθεί.
Κατά συνέπεια, στον συμβολαιογράφο, προσκομίζεται
πλέον, μόνο η θεωρημένη από το σύστημα βεβαίωση, μαζί
με τα παραστατικά των κρατήσεων επί της αμοιβής. (ΑΠΥ,
υπέρ ΤΣΜΕΔΕ – από την ΕΤΕ ή την Τρ. ΑΤΤΙΚΗΣ, υπέρ ΤΕΕ
– με κατάθεση αμοιβής στην ΕΤΕ ή, με καταβολή του 2%
στο ΤΕΕ).
Σημειώνεται ότι πριν την υποβολή στο σύστημα
είτε δήλωσης αυθαίρετου είτε έκδοσης βεβαίωσης
νομιμότητας, απαραίτητο είναι, να υποβάλλει ο μηχανικός
την υπηρεσία στο «λογισμικό σύστημα αμοιβών» του ΤΕΕ
ώστε, να αναγράψει τον «κωδικό έργου» και την «αμοιβή»
στα ανάλογα πεδία.
* Για τις « Βεβαιώσεις Νομιμότητας» μπορεί να
λαμβάνει τα ‘‘1000.λ’’ ως νόμιμη αμοιβή. Οι Μηχανικοί
οφείλουν να λάβουν υπ’ όψιν ότι:
«Οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Ε., υπέρ ασφαλιστικών
ταμείων και λογαριασμών, καθώς και, οι λοιπές εισφορές και
δικαιώματα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
ότι υπολογίζονται επί της αμοιβής των μηχανικών,
υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής, εφόσον
αυτή είναι μεγαλύτερη από την νόμιμη αμοιβή κατά την
έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974, όπως
αντικαθίσταται με την παράγραφο 8, άλλως υπολογίζονται
επί της νόμιμης αμοιβής» (Ν3919/11-άρθρο 7παρ. 4.)

Επίσης, οι μηχανικοί οφείλουν να έχουν πάντα υπ’

την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα επαγγελματικά
δικαιώματα σύνταξης μελετών και παροχής υπηρεσιών
μηχανικού (εν συνόλω ή εν μέρει)
τις διατάξεις του Ν4014/2011- Κεφ. Β’- Άρθρο 23 (και
τις άλλες σχετικές νομοθετικές και διατακτικές πράξεις).

Οι ειδικότητες

«Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., όταν περιέρχεται στην αντίληψή
του περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμβασης,
της οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, τον καλεί
εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, ζητώντας τις
διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες. Εφόσον οι εξηγήσεις του
ενδιαφερομένου δεν κριθούν ικανοποιητικές, το Δ.Σ. του
Τ.Ε.Ε. μπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά τις κείμενες
διατάξεις». (Ν3919/11-άρθρο 7παρ. 1β).
«Οι αναφερόμενες στο ΠΔ 696/1974 «ελάχιστες
αμοιβές» ή «αμοιβές» νοούνται εφεξής ως νόμιμες αμοιβές
κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
ίδιου διατάγματος όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο
8 και, πέραν της λήψεως υπόψη για τον υπολογισμό
νόμιμων εισφορών και δικαιωμάτων από το Τ.Ε.Ε. κατά την
προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνονται επίσης υπόψη από
τα δικαστήρια κατά την εκδίκαση διαφορών από αμοιβές
μηχανικών για την παροχή εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα
677 έως 681 του Κ.Πολ.Δ., όταν δεν προκύπτει έγκυρη
έγγραφη συμφωνία περί αυτών». (Ν3919/11-άρθρο 7παρ. 5.

Τη δήλωση αυθαιρέτων κατά τις διατάξεις του Ν.
4014/2011 υποβάλει ομάδα Μηχανικών, ανάλογα με τις
απαιτήσεις του Νόμου. Συγκεκριμένα, στις δηλώσεις
αυθαιρέτων συμμετέχουν:
1.
Μηχανικός ειδικότητας η οποία του παρέχει
το δικαίωμα εκπόνησης αρχιτεκτονικής ή στατικής μελέτης
αντίστοιχης με ολόκληρο το κτήριο που εντάσσεται, ως
προς το σύνολο ή τμήμα αυτού, στη ρύθμιση.
2.
Μηχανικός ειδικότητας η οποία του
παρέχει το δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών,
εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ
87’, για το οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που βρίσκεται το κτήριο
που εντάσσεται ως προς το σύνολο ή τμήμα αυτού, στη
ρύθμιση.
3.
Μηχανικός ειδικότητας η οποία του παρέχει
το δικαίωμα εκπόνησης μελετών ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων για τους αντίστοιχους ελέγχους, με τις
μελέτες ολόκληρης της εγκατάστασης του κτηρίου που
εντάσσεται, ως προς το σύνολο ή τμήμα αυτού, στη ρύθμιση.

Εφιστάται η προσοχή στο ότι οι μηχανικοί πρέπει
να λάβουν υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ
Α 66/2011), άρθρο 20,παραγρ.8, περίπτ. ζ΄, όπως, και
με
τις ΠΟΛ.1193 και ΠΟΛ.1194 διευκρινίζονται από
όπου, προκύπτει ρητά, η υποχρέωση των μηχανικών να
καταθέτουν ηλεκτρονικά τις συμφωνίες-συμβάσεις για
κάθε υπηρεσία, τόσο στη ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών
όσο και στο ΤΕΕ αφού, βάσει της παραπάνω νομοθεσίας,
εντέλλεται και το ΤΕΕ, με ρητά αναφερόμενη την ευθύνη
του Προέδρου, να καταθέτει ηλεκτρονικά και αυτό, για όλα
τα μέλη του, αυτές τις συμφωνίες- συμβάσεις στην ΓΓΠΣ
του Υπ. Οικονομικών.
Η ηλεκτρονική υποβολή, τόσο από τους μηχανικούς
όσο και από το ΤΕΕ, πρέπει να γίνει μέχρι 20 Φεβρουαρίου
για όλο το προηγούμενο έτος (μόνο για φέτος ισχύει μέχρι
20/02/2011 για υπηρεσίες που αφορούν το διάστημα από
01/7/2011-31/12-2011).
Άρα, γίνεται κοινά αντιληπτό ότι, από τη στιγμή που,
δεν έχει υλοποιηθεί το, προβλεπόμενο από τον Ν.3919/2011,
νομοθετικό πλαίσιο (ΠΔ- Υπουργ.
Αποφ.) και, δεν έχει
προσδιορισθεί η εκ του νόμου δυνατότητα «έγκρισης
από το ΤΕΕ εύλογης και επαρκώς αιτιολογημένης μείωσης
επί της
νόμιμης αμοιβής», ο μηχανικός οφείλει να
αποδίδει τις προβλεπόμενες παντός είδους κρατήσεις επί
της «νόμιμης αμοιβής». Κάτι για το οποίο,
τόσο από το
ΤΕΕ όσο και από το Υπ. Οικονομικών θα ελέγχεται (βάσει
του
Ν.3943/2011- ΠΟΛ.1193 & ΠΟΛ.1194).
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Οι αμοιβές
1.
Οι αμοιβές των μηχανικών ορίζονται από τη
γραπτή συμφωνία του μηχανικού με τον πολίτη.
2.
Οι νόμιμες αμοιβές των μηχανικών ορίζονται
από τον Νόμο 3919/2011. Σύμφωνα με τον Νόμο 4014/2011,
ανάλογα με την αυθαίρετη κατασκευή ή το αυθαίρετο
κτίσμα, απαιτούνται συγκεκριμένες μελέτες και έλεγχοι.
Αν απαιτείται εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα
από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87’, η νόμιμη
αμοιβή τους υπολογίζεται σύμφωνα με τον Νόμο 3919/011,
όπως υπολογιζόταν η ελάχιστη αμοιβή των τοπογραφικών
διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα
συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87’.
Το ίδιο ισχύει, αν απαιτείται αποτύπωση του κτηρίου ή
μελέτη στατικής επάρκειας.
Σύμφωνα με τον Νόμο, η νόμιμη αμοιβή για τις
υπόλοιπες εργασίες και ελέγχους ορίζεται από τον χρόνο
απασχόλησης του μηχανικού.
Συγκεκριμένα:
Για την πρώτη φάση της δήλωσης των αυθαιρέτων
απαιτείται τουλάχιστον 1 ημέρα απασχόλησης του
μηχανικού εμπειρίας 15 ετών για την αυτοψία και συλλογή
των απαραίτητων για τη δήλωση στοιχείων και 1 ημέρα
συνολικά για την επεξεργασία και τη διεκπεραίωση.
Για τη δεύτερη φάση απαιτούνται τουλάχιστον 2,5
ημέρες απασχόλησης του μηχανικού εμπειρίας 15 ετών,
για τη διόρθωση, την επεξεργασία, τη διεκπεραίωση, την
παρακολούθηση της ρύθμισης, τη σύνταξη και την αυτοψία
του «Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας του Φέροντος
Οργανισμού».
Όπου απαιτείται έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων υπολογίζεται πρόσθετα 1,5 ημέρα
απασχόλησης αρμόδιου μηχανικού εμπειρίας 15 ετών, για
την αυτοψία, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη σύνταξη
τεχνικής έκθεσης και τη διεκπεραίωση.
Απαιτούμενες διευκρινίσεις για θέματα που άπτονται
του Νόμου 4014/2011 και της δαιδαλώδους πολεοδομικής
νομοθεσίας θα δίνονται από την κοινή επιτροπή ΤΕΕ –
ΥΠΕΚΑ, σε ερωτήσεις μηχανικών που θα στέλνονται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση n4014@central.tee.gr μέσω της
ιστοσελίδας του ΤΕΕ στη διεύθυνση http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth/faq έπειτα από την έγκριση
του ΥΠΕΚΑ.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Π

λήθος μηχανικών αλλά και αρκετών πολιτών που
θέλησαν να ενημερωθούν, συγκέντρωσε η εκδήλωση
που διοργάνωσε η Ν.Ε. Καρδίτσας του ΤΕΕ σχετικά με
το νόμο 4014/2011 (… περί αυθαιρέτων και μεταβιβάσεων
ακινήτων) στο ξενοδοχείο «Κιέριον» και στη διάρκεια της
οποίας αναλύθηκαν πολλά ζητήματα που αφορούν στην
διαδικασία εφαρμογής του νόμου.
Οι ομιλητές έδωσαν παραδείγματα ενώ ακολούθησαν
διευκρινήσεις επί θεμάτων διαδικασίας καθώς και εκτενής
διάλογος με τους συμμετέχοντες. Την εκδήλωση συντόνισε
ο πρόεδρος της Ν. Ε. Καρδίτσας του ΤΕΕ Βασίλης Τσιώνας
ενώ εισηγητές ήταν οι Ντίνος Διαμάντος, πρόεδρος του
ΤΕΕ Κεντροδυτικής Θεσσαλίας και οι Γιάννης Μαρκατάς
και Δημήτρης Παπαγιαννούλης, μέλη της «Δομής Αμοιβών»
του Τμήματος.
Ο πρόεδρος της Ν.Ε Καρδίτσας του ΤΕΕ Β. Τσιώνας
χαρακτήρισε την εκδήλωση ουσιαστική διαδικασία, η οποία
έγινε για να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια
στους μηχανικούς, αλλά και στους άλλους επαγγελματίες
που εμπλέκονται στο θέμα της νομιμοποίησης αυθαιρέτων,
ώστε να κάνουν τη δουλειά τους με μεγαλύτερη επάρκεια.

Επίσης τόνισε πως η Πολιτεία οφείλει να δώσει
περαιτέρω διευκρινήσεις όπου αυτό απαιτείται, για να μην
υπάρχουν λάθη και καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία.
Ενώ κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να
διερευνούν σε συνεργασία με επαγγελματίες μηχανικούς,
όλες τις παραμέτρους νομιμοποίησης του κτίσματος τους.
Ο πρόεδρος του Τμήματος Ντίνος Διαμάντος
υπογράμμισε ότι στον σχετικό νόμο, υπάρχουν ακόμη
αρκετές ασάφειες, τις οποίες ο κάθε μηχανικός καλείται
με την επαγγελματική του επάρκεια να ερμηνεύσει και να
ξεπεράσει, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά καθήκοντα της
Πολιτείας. Επίσης υπογράμμισε ότι η Πολιτεία θα πρέπει
να προχωρήσει σε κάποιες περιπτώσεις στη τροποποίηση
ορισμένων προστίμων, να βελτιώσει τον τρόπο καταβολής
αυτών και να μεριμνήσει για τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.
Σε ότι αφορά τις αμοιβές των μηχανικών, είπε ότι στη
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι εύλογες και
σαφώς χαμηλότερες σε σχέση με τις αμοιβές που θα πλήρωνε
κάποιος στην περίπτωση που ακολουθούσε τη νόμιμη οδό
ανέγερσης. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση, είπε πως
υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως σε ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές, όπου οι αξίες των ακινήτων είναι
χαμηλές και εκεί ίσως θα πρέπει να προσδιορισθεί εν νέου,
η αμοιβή του μηχανικού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ντ. Διαμάντος: Οι αμοιβές των μηχανικών για τα αυθαίρετα

*

Σ

Όχι στην παραπληροφόρηση και σε εσκεμμένες παραπλανητικές ενέργειες

τη συνάντηση που έγινε με εκπροσώπους φορέων
των παραλίων του Δήμου Τεμπών, ενημερώθηκαν
πλήρως για το τι ισχύει για τις «νόμιμες» αμοιβές
καθώς και, τις φορολογικές και λοιπές κρατήσεις επί της
αμοιβής, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ K&Δ
Θεσσαλίας Ντ. Διαμάντος, σημειώνοντας τα ακόλουθα,
με αφορμή ανακοίνωση των συλλόγων: Επισημάνθηκε
επίσης, η προσπάθεια του ΤΕΕ και εμού προσωπικά, για
την εκλογίκευση και βελτίωση του νόμου με μία σειρά
προτάσεων που έχουν να κάνουν με :

1.
2.

Την μείωση των παραβόλων

Την αύξηση του ποσοστού μείωσης του προστίμου
από 20% που είναι εκ του νόμου. (στον Ν3843/10 είναι 30%)

3.
Την αύξηση των δόσεων σε βάθος τουλάχιστον
6ετίας και δυνατότητα με την αξία του μεταβιβαζόμενου
νωρίτερα εξόφλησης με κίνητρα.
4.
Την διεύρυνση του «κοινωνικού συντελεστή»
τόσο στις προϋποθέσεις όσο και, σε συγκεκριμενοποίηση
«ευπαθών» κοινωνικών ομάδων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι,
ROM κά)
5.
Την αφαίρεση καταβληθέντων εισφορών ΙΚΑ και
μέχρι 15% του προστίμου (ποσοστό που εκ του νόμου θα
αποδοθεί εκεί)

6.
Την διευκρίνιση της ΤΖ με «διόρθωση» ώστε, να
λαμβάνεται για τα «εκτός σχεδίου» κυρίως, η πραγματική
υπολογιζόμενη οικονομική αξία βάσει των πινάκων του Υπ.
Οικ.
7.
Την περαιτέρω διασύνδεση του προστίμου με
μειωτικό συντελεστή ανάλογα με την ΤΖ και, πιθανόν, με το
μέγεθος του αυθαιρέτου.

8.
Την περαιτέρω διασύνδεση της «νόμιμης» αμοιβής
του μηχανικού, με μειωτικό συντελεστή ανάλογα με την ΤΖ
και, πιθανόν, το μέγεθος του αυθαιρέτου, είτε για σύνταξη
τοπογραφικού διαγράμματος είτε για την ανάληψη των
άλλων υπηρεσιών και μελετών για ρύθμιση αυθαιρέτου (1η2η φάση), ώστε, να εκλογικευθούν και οι περιπτώσεις που,
βέβαια, αποτελούν εξαιρέσεις αλλά, είναι υπαρκτές.

9.
Την περαιτέρω διασύνδεση με την αξία του
μεταβιβαζόμενου της «νόμιμης» αμοιβής του μηχανικού,
για τις βεβαιώσεις νομιμότητας και σύνταξης τοπογραφικών
διαγραμμάτων που, είναι απαραίτητα για κάθε μεταβίβαση.
(η πρόταση είναι να είναι όπως και με τους δικηγόρους,
ποσοστό επί της αξίας συμβολαίου)».
Και ο πρόεδρος του Τμήματος συνέχισε: Επισήμανα
επίσης, ότι πρέπει οι πολίτες να προστατευθούν από
τυχόν «παραπλάνηση» και «μελλοντικές περιπέτειες» μη
αποπεράτωσης ή, ακόμα και ακύρωσης της διαδικασίας
ρύθμισης κατά την 2η φάση αφού, ελλοχεύει πάντα ο
κίνδυνος αυτός από απερίσκεπτους ή, το χειρότερο, εν
γνώσει ενεργούμενους μηχανικούς ( που είναι εξαίρεση)
και που, «εγκλωβίζοντας» τον πολίτη κατά την 1η φάση
με ένα «ευτελές ποσό» που, ούτε για τις φορολογικές
και λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων δεν επαρκεί, αλλά, και
την μελλοντική του φορολογική επιβάρυνση, θα βρεθούν
τελικά σε αδυναμία.
#78
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Επισήμανα επίσης, αν και αφορά υποχρέωση και
ευθύνη των μηχανικών ατομικά αλλά, και του ΤΕΕ για
όλα τα μέλη του με εντεταλμένη εκ του νόμου ευθύνη
του Προέδρου, πως, όλες οι υπηρεσίες που παρέχουν
οι μηχανικοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
υποβάλλονται και ελέγχονται πλέον, από την Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Οικ.
Το ΤΕΕ δε, βάσει νόμου, «ελέγχει και εγκρίνει ή
απορρίπτει» τις «συμβατικές αμοιβές» του μηχανικού με
τον πελάτη του σε σχέση με την εκ του νόμου καθοριζόμενη
«νόμιμη αμοιβή». Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή «νομικό
πλαίσιο» που, να έχει τη δυνατότητα νόμιμα το ΤΕΕ να
εγκρίνει μειώσεις των νόμιμων αμοιβών. Παρά το ότι, από
τον Ιούνιο του 2011, κατέθεσε πρόταση με σχέδιο ΠΔ και
Υπ. Απόφασης που προβλέπονται στο Ν3919/11.
Κατά συνέπεια, κάθε «εσκεμμένη παραπλανητική
ενέργεια» και «εσκεμμένη παραπληροφόρηση» που
επιχειρείται – και η ευθύνη είναι μεγαλύτερη όταν υποτίθεται
ότι φορείς εκπροσωπούν, ενημερώνουν και προστατεύουν τα
μέλη τους- βασισμένη σε «παραπληροφόρηση προφορικού
και ανεύθυνου λόγου» καθώς και, κάθε επιχείρηση
«χειραγώγησης και προσανατολισμού» των πολιτών προς
συγκεκριμένη «διακινδυνευμένη» κατεύθυνση είναι
απαράδεκτη.
Το ίδιο απαράδεκτη είναι και, η εύκολη και λαϊκίστικη
άποψη ότι, «οι υψηλές αμοιβές των μηχανικών φρενάρουν
τους πολίτες να δηλώσουν τα αυθαίρετα». Είναι άλλο η
δύσκολη οικονομική κρίση και η δύσκολη καθημερινότητα
που όλοι βιώνουμε, είναι άλλο να υπάρχει μία δυνατότητα
με κριτήρια «εκλογίκευσης» κατά περιπτώσεις και, είναι
διαφορετικό να κρίνει κάποιος ανεύθυνα και λαϊκίστικα
την παρεχόμενη υπηρεσία αλλά, και την ευθύνη που
αναλαμβάνει ο μηχανικός. Και αυτό να το κάνει κάποιος,
είτε αντικειμενικά εξ οικονομικής δυσκολίας ή, κλείνοντας
τα μάτια στην «ευεργετική διαδικασία του νόμου» που, σε
σχέση με τον νομοταγή, αποκτά με πολύ λιγότερο κόστος
– και στην αμοιβή του μηχανικού- περιουσιακό στοιχείο
νόμιμα ρυθμισμένο και έτοιμο προς κάθε αξιοποίηση. Και
άμεσα, θα υπάρξει ανακοίνωση απτών παραδειγμάτων για
τα παραπάνω. Κάποιοι δε, συγκρίνουν μερικές φορές όταν
συμβαίνει, το μικρότερο από την νόμιμη αμοιβή πρόστιμο
που προκύπτει. Και λένε, μα είναι δυνατόν; Δηλαδή,
αναρωτιέται κανείς, αν η Πολιτεία ρύθμιζε τα αυθαίρετα
της χώρας με ένα εφάπαξ παράβολο 100 ευρώ, η αμοιβή
των μηχανικών θα έπρεπε να ήταν μικρότερη ή ίση των 100
ευρώ;
Το ΤΕΕ θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα όλους,
αλλά, και θα ασκεί τον ρόλο του ως θεσμοθετημένος
τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας και της Κοινωνίας,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επιστημονική και
επαγγελματική θέση των μηχανικών, ακόμα και αν πρέπει,
πρώτα από όλους, να τηρήσει «αυστηρή στάση» απέναντι
σε ορισμένα, λίγα, μέλη του. Και θα το κάνει φέρνοντας προ
των ευθυνών που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία
όποιον εμπλέκεται σε διαδικασία που θίγεται ο πολίτης,
θίγεται ο μηχανικός. Οι επόμενες μέρες θα καταδείξουν,
με συγκεκριμένες αιτιάσεις- καταγγελίες, αυτή τη σθεναρή
μας στάση, στην οποία, ομόφωνα τα θεσμικά όργανα αλλά,
με την συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών να το επιζητά
και να συντάσσεται, επιμένουμε.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ. Ε. ΤΕΕ Κ/Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Η εκρηκτική κατάσταση στο ΤΣΜΕΔΕ και οι προτάσεις του Τμήματος

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Να ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα, να σταματήσει ο φόρος αίματος στους δρόμους του
θανάτου

*

Με ομόφωνη απόφασή της η Δ. Ε. του Τμήματος προχώρησε στις
ακόλουθες διαπιστώσεις και προτάσεις σχετικά με τις εξελίξεις
στο ΤΣΜΕΔΕ:

Αλλιώς να διακοπεί η χρήση τους από τον κόσμο ή τον εισαγγελέα

«Ο φόρος αίματος πρέπει να σταματήσει. Τα
έργα αυτά πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν. Αλλιώς, ο
Εισαγγελέας, γιατί όχι και πρώτα εμείς οι πολίτες, να
«διακόψουμε» την χρήση αυτών των τμημάτων που
καθημερινά, πλέον, «σφίγγουν» την ψυχή μας, των δρόμων
υψηλής επικινδυνότητας, των δρόμων θανάτου». Αυτό
υπογράμμισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος Ντίνος Διαμάντος,
παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας για το
οξύτατο πρόβλημα που αναδείχθηκε ξανά με δραματικό
τρόπο.
Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος σημείωσε τα ακόλουθα:
«Τμήμα ΠΑΘΕ στα Τέμπη, Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων, ΕΟ
Λάρισας-Καρδίτσας, , ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου, ΕΟ ΛάρισαςΚοζάνης, Παρακαμπτήριοι οδοί της ΠΑΘΕ», ΠΕΟ ΑθήναςΘεσσαλονίκης τμήμα από κόμβο Συκουρίου-κόμβο
Νίκαιας, αστικοί οδοί της Λάρισας Ηρώων Πολυτεχνείου,
Ιωαννίνων, Σαρίμβεη, Λάρισα-Κοζάνη». Δρόμοι «υψηλής
επικινδυνότητας», δρόμοι «θανάτου». Από το ΤΕΕ και το
«Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας» έχουν εδώ και χρόνια
επισημανθεί προς τους «αρμόδιους» αλλά, και προς τους
«αναρμόδιους αλλά, άμεσα ενδιαφερόμενους» (Δήμους και
Νομαρχίες- μέχρι πρότινος) τα προβλήματα και η ανάγκη
προτεραιότητας στα έργα αυτά.
Διότι, πρώτιστα για την ασφάλεια των χρηστών και
κατά δεύτερο, για την προστιθέμενη αξία των έργων αυτών
στην ανάπτυξη της τοπικής παραγωγικής βάσης και στην
ενίσχυση της «κοινωνικής και οικονομικής εξωστρέφειας»
επιβάλλεται η άμεση εκτέλεσή τους. Ο «φόρος αίματος»
πρέπει να σταματήσει. Τα έργα αυτά πρέπει άμεσα να
ολοκληρωθούν. Αλλιώς, ο Εισαγγελέας, γιατί όχι και πρώτα
εμείς οι πολίτες, να «διακόψουμε» την χρήση αυτών των
τμημάτων που καθημερινά, πλέον, «σφίγγουν» την ψυχή
μας.
Ζητήσαμε ως ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας στο πρόσφατο
παρελθόν, τόσο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και από
τους λοιπούς θεσμικούς εμπλεκόμενους, την συλλογική
λειτουργία του «Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας»
σε επίπεδο Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, με στόχο την
βελτιστοποίηση των «αντανακλαστικών» μας στην «άμεση
αντιμετώπιση» των θεμάτων κατά προτεραιότητα. Δεν
βρήκαμε ανταπόκριση.
Όταν, με προτροπή της, τότε, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Τρικάλων, προχωρήσαμε και παραδώσαμε σ’ αυτήν, μελέτη
Επιστημονικής ομάδας Εργασίας, με καταγεγραμμένα τα
επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου του ν. Τρικάλων, το
αποτέλεσμα ήταν να «θαφτεί» στα αζήτητα.

Ούτε καν εκδήλωση παρουσίασης δεν έγινε διότι, όπως
ειπώθηκε από… «αρμόδια χείλη» τότε, «είναι τόσες πολλές
οι ελλείψεις που αναδεικνύει η μελέτη που, θα φαίνονταν
ότι δεν έγινε σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια». Ο
«φόρος αίματος» ειδικά στην Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων, και
κύρια, στο τμήμα των σταματημένων έργων (σημείο που
υπεδείκνυε η μελέτη) μέχρι και πρόσφατα, είναι τραγικός.
Αλλά, και η οδός Σαρίμβεη στη Λάρισα, σχεδιασμένη
αστική οδός με χαρακτηριστικά και «ελλείψεις» που
εγκυμονούν κινδύνους, ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες
(αν και δίνει στον οδηγό άλλη «εντύπωση»). Είναι η «οδός
του δράματος των δικύκλων». Επιτέλους!
Για δε την «αστικοποιημένη πρώην εθνική οδό» Κ.
Καραμανλή, δυστυχώς, και οι «αρμόδιοι» αλλά, και οι
«αναρμόδιοι αλλά, άμεσα ενδιαφερόμενοι» που επιβάλλεται
εδώ και χρόνια να «εντάξουν» και να ρυθμίσουν πλέον την
κυκλοφορία σ’ αυτή τη σημαντική από κάθε άποψη οδό,
ενδιαφέρθηκαν μόνο , για την ρύθμιση και κατασκευή
νησίδας προσβασιμότητας και εγκατάσταση φωτεινών
σηματοδοτών, του σημείου ενός μεγάλου επιχειρηματικού
πολυκαταστήματος…
Η χρήση δε, από μεγάλα οχήματα Μεταφορικών και άλλων
δραστηριοτήτων, των παρακαμπτήριων οδών της ΠΑΘΕ,
είναι και παράνομη και, κυρίως, επικίνδυνη έως θανατηφόρα.
Είναι όμως αξιοσημείωτη η επιδεικνυόμενη αδιαφορία κάθε
«φορέα εξουσίας», Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τροχαίας,
Εισαγγελικής Αρχής. Παρά το ότι, επανειλημμένως, έχουν
κληθεί δημόσια από το ΤΕΕ να μεριμνήσουν, αλλά, έχουν
«προκληθεί» και από τροχαία συμβάντα.
Ελπίζω πως, όπως και στην περίπτωση των Τεμπών,
που το 2004, μετά από πολλά χρόνια, μπήκαν οι «τίτλοι
τέλους» της αδιαφορίας των «αρμοδίων» και οι «τίτλοι
έναρξης» των έργων των Σηράγγων, έτσι και σήμερα,
στους «Δρόμους «υψηλής επικινδυνότητας- δρόμους
«θανάτου» που αναφέρονται στην αρχή, να ολοκληρωθούν
ή να ξεκινήσουν, ανάλογα, τα έργα. Δυστυχώς όμως, αυτό
θα έχει πραγματωθεί με «βαρύ φόρο αίματος» παιδιών
και νεαρών συνανθρώπων μας. Γιατί, δυστυχώς, στην
Ελλάδα, έχει εμπεδωθεί, χρόνια τώρα, κανείς «αρμόδιος» ή
«συναρμόδιος» να μην είναι και «υπεύθυνος».
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Τα τελευταία χρόνια οι συνάδελφοι
Μηχανικοί έχουν υποστεί σημαντική μείωση του
εισοδήματος τους εξαιτίας της πρωτοφανούς
κρίσης που βιώνει η χώρα μας. Η κατάσταση έχει
ξεπεράσει πλέον τα αποδεκτά όρια, όχι μόνον
για τους νέους, αλλά και για τους παλαιότερους
συναδέλφους. Η ανεργία και η υποαπασχόληση
πλήττει όλους τους Μηχανικούς. Τεχνικά Γραφεία,
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, λόγω της άτυπης
στάσης πληρωμών, εκ μέρους της Πολιτείας,
της ύφεσης και της παντελούς σχεδόν απουσίας
αντικειμένου,
αντιμετωπίζουν
πραγματικά
πρόβλημα επιβίωσης. Στρατιές συναδέλφων,
ιδιαιτέρως νέων, ψάχνουν διέξοδο για εργασία
εκτός Ελλάδας.

Οι Έλληνες Μηχανικοί είναι επιστήμονες
που έχουν λάβει, με μεγάλο κόστος για την
Πολιτεία, πολύ υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,
έχουν σχεδιάσει, μελετήσει και κατασκευάσει
έργα με σημαντικό βαθμό δυσκολίας, και
συναγωνίζονται με επιτυχία το τεχνικό δυναμικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το φαινόμενο των «αιτήσεων διαγραφής»
από το ΤΣΜΕΔΕ λόγω αδυναμίας πληρωμής των
σημερινών εισφορών αποκτά πλέον, εκρηκτικές
διαστάσεις με ανησυχητικές επιπτώσεις στην
βιωσιμότητα του ταμείου μας.

Στο σημερινό εκρηκτικό οικονομικό
μείγμα
που
βιώνουμε
καθημερινά,
και
έχει διαμορφωθεί από την ανεργία, τους
ανεξόφλητους λογαριασμούς του δημοσίου και
τις δυσβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές του
ΤΣΜΕΔΕ, σε συνδυασμό με τις μειωμένες παροχές
και την απαράδεκτη - προσβλητική λειτουργία
των καταστημάτων του, η κυβέρνηση, με άλλοθι
το μνημόνιο και την υποταγή στις απαιτήσεις της
«τρόικας», έχει δρομολογήσει και συνεχίζει να
δρομολογεί νέες παράλογες αυξήσεις εισφορών
και ζοφερές εξελίξεις στον ασφαλιστικό μας
φορέα και τα αποθεματικά του.

Η «κοινωνική έκρηξη» και ο «κοινωνικός
αυτοματισμός» είναι ορατός, με ευθύνη των
Κυβερνώντων ακόμα, και μεταξύ των ίδιων
των μηχανικών, στα πλαίσια της «οικονομικής
φτώχιας» που αντιμετωπίζουν σε κάθε τομέα
απασχόλησης και, της κοινωνικής απαξίωσης και
επαγγελματικής υποβάθμισης που βιώνουν.

Και σαν μην έφτανε η ανεξέλεγκτη και
επισφαλής διαχείριση των αποθεματικών του
ταμείου μας, η κυβέρνηση φρόντισε στα πλαίσια
των «διαρθρωτικών αλλαγών», να θεσμοθετήσει
με τον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου
προγράμματος, την υποχρεωτική κατάταξη των
ελεύθερων επαγγελματιών
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που είναι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/93, σε πέντε
ασφαλιστικές κατηγορίες ανάλογα με το χρόνο
που ασκούν το επάγγελμα.
Μάλιστα, η κυβέρνηση, αυτές τις παράλογες
εισφορές, τις επιβάλει με αναδρομική ισχύ από
την 1/7/2011 !!! Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία
για να αναλογισθεί κανείς τα οικονομικά αδιέξοδα
και τις καταστροφικές συνέπειες από μία τέτοια
αλόγιστη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών,
τόσο για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς
όσο και για τις τεχνικές εταιρείες. Απειλείται
ακόμη εντονότερα η επιβίωση του συνόλου
σχεδόν του τεχνικού δυναμικού της χώρας, το
οποίο θα περιέλθει σε κυριολεκτικά τραγική
κατάσταση.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

•
•

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Την λειτουργία του «κλάδου υγείας»

Η Τράπεζα της Ελλάδος και τα αποθεματικά του ΕΤΑΑ

Το ύψος, διαθεσιμότητα και κύρια, την
διασφάλιση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ σε
σχέση με την «διακινδύνευση από το κούρεμα
των ομολόγων»

•

Την θέση του ΤΣΜΕΔΕ σε σχέση με την
λειτουργία της «Τράπεζας Αττικής» , προοπτικήοφέλη-ζημίες

•

Την λειτουργία των «εγγυήσεων» και την
προοπτική όχι μόνο και απλά, διατήρησης αλλά,
και, διασφάλισης των μελών (εργοληπτών και
μελετητών) μίας δικαιότερης και «ελαφρυμένης»
Η διαχειριστική ικανότητα του Ταμείου μας επιβάρυνσης.
βρίσκεται διαπιστωμένα σε δεινή κατάσταση και
οι προσπάθειες που γίνονται για να εξυπηρετηθεί
Την διασφάλιση των παροχών (συντάξεων)
ο κόσμος των Μηχανικών έχουν πολύ μικρή σε σχέση με την ομαλή απόδοσή τους και στο
αποτελεσματικότητα, που φθάνουν στα όρια της ύψος τους που, ανταποκρίνεται στη διαχρονική
αξιοπρέπειας του Μηχανικού, οι οποίοι χρόνια συνεισφορά των μηχανικών τόσο από τις άμεσες
τώρα προσφέρουν στην Ελληνική κοινωνία εισφορές τους όσο και, από τις έμμεσες μέσα από
υπηρεσίες αναμφισβήτητες.
το παραγωγικό τους έργο, με σχεδόν μηδενική
ύπαρξη κοινωνικών πόρων
Είχαμε βέβαια, προειδοποιήσει και αγωνισθεί
σθεναρά, απέναντι στο νόμο της προηγούμενης
Την άμεση απόδοση από το κράτος των
Κυβέρνησης ( ΝΔ), για τις τραγικές επιπτώσεις χρημάτων που οφείλει στο ΤΣΜΕΔΕ
της αδικαιολόγητης «λεγόμενης ενοποίησης»
(βλ. ανεξέλεγκτα «μακρύ χέρι» στα αποθεματικά,
Την άμεση απόδοση από τις φαρμακευτικές
ισοπέδωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων εταιρείες των χρημάτων που οφείλουν βάσει
των μηχανικών, επισφάλεια στις παροχές). Την νόμου προς το ΤΣΜΕΔΕ
ίδια εποχή βέβαια που, η τότε Αντιπολίτευση
Την άμεση απόδοση των διαφυγόντων
(ΠΑΣΟΚ) αντιδρούσε σπασμωδικά για να έλθει
ως Κυβέρνηση μετά και, να «αποτελειώσει» τους εισφορών από τα «έργα παραχώρησης», όπου, μέσα
από το νόμο των ΣΔΙΤ «χαρίσθηκαν» σημαντικά
μηχανικούς και το εύρωστο Ταμείο τους.
ποσά εισφορών μέσα από την απαλλαγή των
Εν ονόματι όλων των μηχανικών-μελών του ιδιωτών για τις μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευή
των έργων (μόνο οι «χαρισμένες εισφορές» των
τμήματος ζητάμε:
«δρόμων ανάπτυξης», προϋπολογισμού 8,5 δις
ΠΛΗΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την κατάσταση και ευρώ αντιστοιχούν σε «εισφορές 35 ετών για
θέση του ΤΣΜΕΔΕ σήμερα, με πλήρη αναφορά 1215 μηχανικούς!)
και αντιστοίχιση-επικαιροποίηση στην «μελέτη
Την αξιοποίηση και χρήση της ακίνητης
βιωσιμότητας» που τον Μάρτιο του 2010, εδώ στη
περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ
Λάρισα, παρουσιάσθηκε, σε σχέση με:

•

Tην
δικαστική διερεύνηση της διαχείρισης των
αποθεματικών του ΕΤΑΑ ζητούν με αναφορά προς την

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών το ΤΕΕ και οι Επιστημονικοί
Φορείς της Χώρας. Οι απώλειες είναι τεράστιες, ο κίνδυνος
να μην καταβληθούν συντάξεις και παροχές στο μέλλον
άμεσος.
Αίτημα για κατεπείγουσα ποινική διερεύνηση
της διαχείριση των αποθεματικών του Εθνικού Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) από την Τράπεζα
της Ελλάδος, κατέθεσαν το ΤΕΕ, ο Δικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ο
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Συμβολαιογραφικός
Σύλλογος Εφετείων Αθηνών- Πειραιώς, Αιγαίου και
Δωδεκανήσου και η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών
Ελλάδος, στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών
Αθηνών. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ,
Χρήστο Σπίρτζη και ολοκληρώθηκε με την κατάθεση της
αναφοράς από όλους τους Προέδρους των Επιστημονικών
Φορέων.

Μάλιστα

, στις 25 Οκτωβρίου 2011, ο
πρόεδρος του ΕΤΑΑ Αργύρης Ζαφειρόπουλος μετά από
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου έστειλε επιστολή,
στη Τράπεζα της Ελλάδας ζητώντας να ενημερωθεί
τι έχουν γίνει τα χρήματα του ΕΤΑΑ, αφού η Τράπεζα
ενεργώντας ως διαχειριστής ξένης περιουσίας και μάλιστα
προστατευόμενης από τις ειδικές διατάξεις, προέβαινε
σε πράξεις διαχειρίσεως αντίθετες με το συμφέρον
των ασφαλισμένων και ίδια του ΕΤΑΑ, για να λάβει την
προκλητική απάντηση, στις 3 Νοεμβρίου 2011, ότι «πως τα
αποθεματικά του ΕΤΑΑ εντάχθηκαν, στο Κοινό Κεφάλαιο
Ασφαλιστικών Φορέων και επενδύθηκαν υποχρεωτικά σε
ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και έντοκα Γραμμάτια.
Ένα μικρό μέρος των χρημάτων του Κοινού Κεφαλαίου
παραμένει σε ρευστό. Ένα ποσοστό αυτών των ρευστών
ανήκει στο ΕΤΑΑ. Η Τράπεζα της Ελλάδας αναφέρει πως αν
δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες (που δεν μπορεί) τότε
θα πρέπει το ΕΤΑΑ για να καλύψει συντάξεις και παροχές να
ρευστοποιήσει την περιουσία του» !!!

•
•
•

•

•
•

•

Την διοικητική λειτουργία του ΤΣΜΕΔΕ
με την υλοποίηση νέου οργανογράμματος(τόσο
Την υποχρεωτική μετάβαση των μετά το κεντρικά όσο και περιφερειακά), με σημαντική
1993 συναδέλφων στις επόμενες 5 ασφαλιστικές καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των μηχανικών
κατηγορίες
(έκδοση
σύνταξης,
απόδοση
νοσηλίων,
πληροφορίες
προς
τους
ασφαλισμένους,
Την λειτουργία του «Προνοιακού κλάδου» «ηλεκτρονική εξυπηρέτηση» κά)
(θεσμοθετημένου αλλά, μη λειτουργούντα από το
2006, με κανονική καταβολή όμως των εισφορών
Τις νομικές και άλλες ενέργειες που έχουν
από τους μηχανικούς
γίνει στα πλαίσια προάσπισης των συμφερόντων
του ΤΣΜΕΔΕ.

•

Την διαφαινόμενη αύξηση των εισφορών

•
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Όπως τονίζεται στην αναφορά, υπάρχει άμεσος
κίνδυνος να μην μπορεί στο μέλλον το Ταμείο να καταβάλει
συντάξεις και παροχές, καθώς τα αποθεματικά του
ΕΤΑΑ, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία
εξαναγκαστικά κατέθετε τα αποθεματικά του στην Τράπεζα
της Ελλάδας με βάση τον αντισυνταγματικό νόμο 2469/1977,
η διοίκηση της Τράπεζας τα «επένδυε» ανεξέλεγκτα
και χωρίς καμιά προσοχή και επιμέλεια, σε ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου.

Η παράνομη συμπεριφορά των οργάνων της ΤτΕ υπογραμμίζεται στην αναφορά προς τον Εισαγγελέα
Εφετών - έγινε κάτω από τις ιδιαίτερες περιστάσεις, οι
οποίες αναπτύσσονται στο κείμενο της αναφοράς με
αποτέλεσμα την τεραστία ζημία του ΕΤΑΑ, το ύψος της
οποίας θα αποκαλυφθεί πλήρως από την ανάκριση την οποία
ζητούν να διεξαχθεί οι δυο Επιστημονικοί Φορείς.

Υπ’ αυτά τα δεδομένα ζητείται από την Εισαγγελία
Εφετών ο ορισμός Εφέτη Ανακριτή ο οποίος θα διεξάγει
επείγουσα Ποινική διερεύνηση του ζητήματος, «προκειμένου
Όπως επισημαίνεται στην αναφορά, η ευθύνη της να υποστούν οι ένοχοι (φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί κλπ)
Τράπεζας που θα αποκαλυφθεί από την ανάκριση, συνίσταται την παραδειγματική τιμωρία για τις αξιόποινες πράξεις, που
στο γεγονός ότι μόνη ενεργώντας ως διαχειριστής από την δικαστική ερεύνα ήθελε αποδειχθεί ότι διέπραξαν».
ξένης περιουσίας πρόβαινε σε πράξεις διοικήσεως και
διαχειρίσεως ενεργώντας όχι ως συνετός διαχειριστής,
αλλά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μετά βεβαιότητας να βλάψει
τη περιουσία του ΕΤΑΑ και ενώ τελούσε σε πλήρη γνώση
α)της δραματικής καταστάσεως της Ελληνικής Οικονομίας
και της γνωστής στην ΤτΕ δραματικής επιδείνωσης της β)
ότι το καταβαλλόμενο ποσό κατά το χρόνο της επένδυσης Μάρτυρες εκ μέρους του ΤΕΕ και των επιστημονικών
σε ομόλογα του Δημοσίου μετά βεβαιότητας δεν μπορεί φορέων: Δημήτριος Παξινός, τ. Πρόεδρος ΔΣΑ,
να αναληφθεί ολόκληρο από τον δικαιούχο ΕΤΑΑ, διότι Δημήτριος Τσοβόλας, δικηγόρος, πρ. Υπουργός, Αργύρης
επίκειται πλέον έτι δραματική επιδείνωση της Ελληνικής Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος του ΕΤΑΑ, Γεώργιος Κασιμάτης,
Οικονομίας, με προβλεπτές δυσμενείς συνέπειες γ) εν ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επαμεινώνδας
όψει των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν με βάση Μαρίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Δικηγόρος
το νόμο 3863/2010, οπότε από 1/1/2015 παύει η κρατική Αθηνών, τα μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ, καθώς, επίσης τους
χρηματοδότηση στο ΕΤΑΑ και το Ταμείο δεν θα μπορεί να Κώστα Βλαχάκη, Πρόεδρο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου,
χρηματοδοτήσει τις παροχές των συνταξιούχων του και Διονύση Γουσέτη Δικηγόρο και Χαράλαμπο Αθανασίου,
άρα να λάβει μέτρα ιδιαιτέρας προνοίας προς διαφύλαξη Αεροπαγίτη, Πρόεδρο Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων.
των αποθεματικών του Ταμείου.
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ΤΙΜΗ
ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Αντιδρά με κινητοποιήσεις η ΕΜΔΥΔΑΣ

Τη διεξαγωγή αγώνα διαρκείας μαζί με τους Και η συνέλευση ενέκρινε την ακόλουθη απόφαση:
υπόλοιπους κλάδους για την ανατροπή της πολιτικής
κυβέρνησης-τρόικας-Δ.Ν.Τ.,
προειδοποιώντας
με
Δεν αποδεχόμαστε καμιά εφεδρεία , καμιά απόλυση.
καταλήψεις σε περίπτωση απολύσεων μέχρι την ανάκλησή
τους, συμπαράσταση και συμμετοχή στον αγώνα των
Κανένας συνάδελφος να μην δώσει λίστες
εργαζομένων στους ΟΤΑ και στην τριήμερη απεργία,
προτεινόμενων
για εφεδρεία.
αποφάσισε η γενική συνέλευση της Ένωσης Μηχανικών
Δημοσίου Κ&Δ Θεσσαλίας που συγκλήθηκε χθες εκτάκτως
στα γραφεία του ΤΕΕ στη Λάρισα.
Κάθε μηχανικός παίρνει την υπόθεση του αγώνα στα
χέρια του. Συγκροτούμε σε κάθε χώρο δουλειάς Επιτροπές
«Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με την τρόικα – Αγώνα , οργανώνουμε συνελεύσεις .
Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ. κλιμακώνει τον πόλεμο απέναντι στους
εργαζόμενους με μέτρα πρωτοφανούς αγριότητας , με την
Οργανώνουμε καταλήψεις χώρων και αποχή σε κάθε
κατάθεση του πολυνομοσχεδίου-λαιμητόμου», εκτίμησε η
χώρο
όπου
προκύψει θέμα απόλυσης μέχρι την ανάκληση.
συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ, επισημαίνοντας:«Προχωρά σε
απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων μέσα από την εφεδρεία
Άρνηση , αποχή των μηχανικών του δημοσίου
,τη συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ,την κατάργηση των
κενών οργανικών θέσεων, την κατάργηση και συγχώνευση από κάθε πράξη που προωθεί, υλοποιεί το ξεπούλημα της
οργανισμών, με τη λεγόμενη αναδιάρθρωση όλων των δημόσιας περιουσίας και γης, τις συμβάσεις παραχώρησης
κ.λ.π.
υπηρεσιών χωρίς καμιά εξαίρεση από 1-1-2012.

•
•
•
•

Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. τμ. Κεντρικής & Δυτικής
Διακηρύσσουμε για μία ακόμη φορά, πως
Θεσσαλίας τιμά σήμερα την 38η επέτειο της οι Έλληνες Μηχανικοί, είναι αποφασισμένοι να
ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου ενάντια αγωνισθούν για την πραγμάτωση του οράματος
στην ξενοκίνητη χούντα.
και των στόχων που τότε χαράχθηκαν, και που
ένωσαν όλο τον Ελληνικό λαό. Και όπως τότε, με
τον φυσικό χώρο των μηχανικών, το Πολυτεχνείο,
Θεωρεί πως, σήμερα, οφείλουμε να να διαδραματίζει και να συμβολίζει τον χώρο
δώσουμε επίκαιρο νόημα και απάντηση στα εγγύησης και ενότητας για τον δίκαιο αγώνα, έτσι
διαχρονικά συνθήματα για «ψωμί» μέσα από και σήμερα, το Τεχνικό Επιμελητήριο θα είναι ο
ανάπτυξη ίσων ευκαιριών μόνιμης απασχόλησης φερέγγυος Σύμβουλος και το ενωτικό στοιχείο
και σίγουρης ασφάλισης για όλους, για «Παιδεία» της Κοινωνίας για τους σύγχρονους αγώνες και
μέσα από την κατοχύρωση της Εθνικής της τις δίκαιες διεκδικήσεις.
υπόστασης και την αναβάθμιση μέσα στο νέο
ενιαίο σύγχρονο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, χωρίς
Με ιδιαίτερη σημασία σε μία κρίσιμη
νομοθετικούς αυτοματισμούς ακαδημαϊκής και στιγμή για τη χώρα που, ζητούμενο είναι η
επαγγελματικής ισοπέδωσης προς τα κάτω, και σταθεροποίηση και ανάπτυξη της Οικονομίας
για «Ελευθερία» μέσα από την κατοχύρωση και κύρια, η Κοινωνική συνοχή των γενεών του
των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών Ελληνικού λαού.
δημοκρατικής έκφρασης και δράσης, περνώντας
σε μία νέα εποχή των Δημοκρατικών θεσμών,
χωρίς δέσμια διαπλοκών και με σεβασμό στην
προσωπικότητα του ανθρώπου.
Ο Πρόεδρος
Έτσι αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο και όχι
απλό επετειακό νόημα η διατήρηση ζωντανής
μνήμης των γεγονότων εκείνων των ημερώνπου απετέλεσαν 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.

//

ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος

•
•

Βαθαίνει την οικονομική εξόντωση των μισθωτών του
Αποχή των Διπλ. Μηχανικών από κάθε μη αμειβόμενη
δημοσίου με την καθιέρωση ως κατώτατου μικτού μισθού δραστηριότητα, όπως εκτός έδρας μετακινήσεις ή εντός
των 1092 ευρώ για τους αποφοίτους Π.Ε. ( καθαρά770) , με έδρας (ΟΤΑ) για τις οποίες δεν προκαταβάλλονται τα έξοδα,
την κατάργηση των επιδομάτων , με τη σύνδεση μισθού- επιτροπές, συμβούλια, κλπ. για τα οποία δεν υπάρχει αμοιβή.
βαθμού, με την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων
που τους καθηλώνει τους μισθούς.
Δεν έχουμε και δεν θέλουμε να πληρώσουμε τα νέα
χαράτσια
για τα ακίνητα και την έκτακτη εισφορά.
Η λεηλασία του μισθού ολοκληρώνεται με τη βάρβαρη
φορολογική επίθεση, τη μείωση του αφορολόγητου στα
5000 ευρώ ,την κατάργηση των φοροαπαλλαγών.
Δεν αναγνωρίζουμε το χρέος ,να το πληρώσουν
αυτοί που το δημιούργησαν.
Αυξάνονται οι εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ ,ως εφαρμογή
του
μεσοπρόθεσμου
ιδιαίτερα
για
τους
νέους
Στηρίζουμε τον αγώνα των άλλων σωματείων (ΟΤΑ,
αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς .
καταργούμενων οργανισμών κ.λ.π.). Καλούμε τα μέλη
Κατακρεουργεί ακόμα περισσότερο συντάξεις και εφάπαξ. μας να συμμετέχουν σε κάθε κατάληψη και κάθε είδους
κινητοποίηση στους ΟΤΑ που εργάζονται.

•
•
•

Καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα και
δρομολογεί κατώτατο μισθό 550 ευρώ μικτά.
Οι μισθοί θα γίνουν επιδόματα φτώχειας ειδικά για τους
νεώτερους.

•Οκτωβρίου.
Συμμετέχουμε

απεργία

18,19,20

Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μεγάλη υποβάθμιση στις περιστάσεων, να οργανώσουν τον αγώνα διαρκείας με κάθε
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πρόνοιας και τρόπο( δημοψηφίσματα, απεργίες ,καταλήψεις , κ.λπ.)
κοινωνικής ασφάλισης ενώ ταυτόχρονα υποδομές, νερό,
ενέργεια, ορυκτός πλούτος, περιβάλλον, ξεπουλιούνται προς
Καλούμε όλο τον κόσμο σε κινητοποιήσεις για την
όφελος των δανειστών και των μεγάλων επιχειρηματικών
ανατροπή
της άγριας αντιλαϊκής πολιτικής , την ανατροπή
ομίλων.
της κυβέρνησης τρόικας και Δ.Ν.Τ. αλλά και κάθε άλλου
Πρέπει να τους σταματήσουμε . Ή αυτοί ή εμείς . Χωρίς κυβερνητικού σχηματισμού που μπορεί να προκύψει και ο
να απεμπολούμε τα ιδιαίτερα κλαδικά μας
αιτήματα οποίος θα εφαρμόζει την ίδια πολιτική.
αγωνιζόμαστε να αποσυρθούν τα νομοσχέδια σφαγής και
βαρβαρότητας.
Όχι στο μισθολόγιο-φτωχολόγιο. Ούτε μια
εφεδρεία, ούτε μια απόλυση.

-
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3ήμερη

•Οργανώσεις
Καλούμε όλες τις Ομοσπονδίες και τις Τριτοβάθμιες
να σταθούν επιτέλους
στο ύψος των
•
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ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Θωμάς Παρασκευάς επανεκλέχθηκε πρόεδρος του
συλλόγου αρχιτεκτόνων ν. Λάρισας για την επόμενη
τριετία. Το ενδεκαμελές Δ. Σ. που προέκυψε από τις
πρόσφατες εκλογές συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε
σώμα. Στα υπόλοιπα αξιώματα αναδείχθηκαν οι: Δημ.
Μαβίδης αντιπρόεδρος, Παρασκευή Λέτσιου γραμματέας,
Αθ. Σακκας ταμίας και μέλη Καννέλος Νέστορας, Μόρας
Αντώνιος, Μόσιαλος Ευάγγελος, Μπουκουβάλα Μαλαματή,
Παναγιώτου Ιωάννης, Σαπουνάς Κωνσταντίνος και Φακίρη
Μαρία.

Τ

ο ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για
τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση των Μηχανικών,
σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, υλοποιεί στο
διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2011 έως το τέλος Φεβρουαρίου
2012, το ακόλουθο πρόγραμμα Αυτοχρηματοδοτούμενων
Σεμιναρίων:

*AutoCAD

2009 - 3D Ψηφιακή Σχεδίαση Τρισδιάστατων
Μοντέλων και Δημιουργία Εικόνων μέσω Φωτορεαλιστικών
Απεικονίσεων

*AutoCAD 2009 - 2D Ψηφιακή Σχεδίαση σε Δύο Διαστάσεις
Εφαρμογών σε Μελέτες Τεχνικών Έργων

*Επιμόρφωση

Τεχνικών Ασφαλείας- Υλοποιείται με την
έγκριση του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας

*Πολεοδομικές

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

//

[Αιμοδοσία] μηχανικών στη Λάρισα

Μετά τη συγκρότηση αποφασίσθηκε, οι τακτικές
συνεδρίες του Δ.Σ. να γίνονται ανά εβδομάδα την ίδια μέρα
κι ώρα, Δευτέρα 9 μ. μ., στο κτίριο του ΤΕΕ όπου και τα
γραφεία του συλλόγου. Επίσης οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα
είναι ανοιχτές στα μέλη, τα οποία μπορούν να παρίστανται
ως ακροατές ή να φέρουν προτάσεις που έχουν σχέση με
το επιστημονικό αντικείμενο του συλλόγου.

Ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας οργάνωσε το Τμήμα
στη 1 Νοεμβρίου προκειμένου να γίνει εμπλουτισμός και
ανανέωση των αποθεμάτων της Τράπεζας Αίματος των
Μηχανικών. Κινητό συνεργείο αιμοληψίας βρέθηκε στα
Γραφεία του ΤΕΕ υποδεχόμενο τους συναδέλφους που
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αυθαίρετα-Μεταβιβάσεις
Επίσης το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, οργάνωσε στη Λάρισα κύκλο
σεμιναρίων για τον Ν4014/11 για την «πρακτική εκμάθησης
λογισμικού αμοιβών και διαχείρισης βεβαιώσεων και
δηλώσεων του Ν4014/2011», με παραδείγματα εισαγωγής
και έκδοσης «βεβαίωσης νομιμότητας» και εισαγωγής
«ρύθμισης αυθαιρέτου» τόσο στο «λογισμικό αμοιβών»
του ΤΕΕ όσο και στο «σύστημα διαχείρισης δηλώσεων και
βεβαιώσεων του Ν.4014/2011». Συμπεριλαμβανόταν και
«εισαγωγική ενημέρωση» περί των αμοιβών των υπηρεσιών
των μηχανικών και περί του Ν4014/2011.
Τα σεμινάρια διάρκειας πέντε ωρών, 12μ- 5μμ,
πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσα με Η/Υ ανά άτομο και
τμήματα μέχρι 20 άτομα.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ				
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

- Α΄ μέρος: Εκτός σχεδίου δόμηση και οικισμοί

									
Λάρισα 14 Νοεμβρίου 2011
ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου
του μέλους μας επιστήμονα και εκλεκτού συναδέλφου

*Υλοποίηση Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Β΄ μέρος: Πράξεις

ΤΣΙΡΟΥΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Αρχιτέκτονα Μηχανικού,

Διατάξεις και Διαδικασία Έκδοσης
Οικοδομικών Αδειών *Υλοποίηση Πολεοδομικού Σχεδιασμού

εφαρμογής – Τακτοποιήσεις οικοπέδων

*Δόμηση εντός σχεδίου - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

συνήλθε έκτακτα και αποφάσισε .

-Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος.
-Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο και στο τοπικό Ενημερωτικό

& Κτιριοδομικός Κανονισμός

*Βιοκλιματικός - Ενεργειακός Σχεδιασμός

Δελτίο .

*Γειώσεις,

Αντί Στεφάνου να καταθέσει χρηματικό ποσό σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα

αλεξικέραυνα και όρια ασφαλείας έναντι
ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων συχνότητας 50 Hz

													Ο Πρόεδρος
													
Κων. Διαμάντος
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συμμετοχή του ΤΕΕ σε Ημερίδα
για ‘‘Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης’’

>Συμβάλλει

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΕ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ

>ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Α. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Αναλύθηκαν οι σχετικοί κίνδυνοι και εκδόθηκε
πιλοτικός οδηγός ασφαλείας για όλες τις φάσεις
κατασκευής και ελέγχου των δομικών έργων γενικότερα
όπως : Εκσκαφές, Χωματουργικές εργασίες, Κατασκευές
φάσεων του έργου, Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
προκατασκευασμένων
στοιχείων,
Διαμόρφωση
και
εξοπλισμό, Μετατροπές, Υπόγεια έργα, Επισκευές,
Διαλύσεις, Κατεδαφίσεις, Έκτακτη συντήρηση, Τακτική
συντήρηση, Εξυγίανση.

6.
Κίνδυνοι κατά τη διαχείριση κρίσεων μεγάλης
έκτασης (πυρκαγιά, σεισμός, επιμόλυνση) λόγω ύπαρξης
μη κινητικών ασθενών, μεγάλου όγκου εργαζομένων και
συνοδών και ελλιπών υποδομών εκκένωσης .

>ΕΚΡΗΞΗ

Τις ‘’Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης’’ είχε ως
επίκεντρο η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Divani
Palace στη Λάρισα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας
2010-2011 ‘Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας ‘’.
Το ΤΕΕ Κ & Δ Θεσσαλίας κατόπιν πρόσκλησης του
Υπουργείου και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας που συντονίζει
την εκστρατεία, ανέλαβε εξαρχής συνδιοργανωτής και
υποστηρικτής της ημερίδας και επιπλέον συμμετείχε στο
πρόγραμμά της παρουσιάζοντας εισήγηση με θέμα: ‘’Θέσεις
& πρωτοβουλίες του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας-Αναφορά σε ειδικότερα
ζητήματα ασφαλούς συντήρησης μεγάλων επιχειρήσεωνμονάδων υγείας- κτιρίων και κατοικιών’’ .
Την εισήγηση παρουσίασε ο Νικ. Α. Τσουτσούκας, Χημικός
Μηχανικός, μέλος της Δ. Ε. , υπεύθυνος σε θέματα Υγιεινής
Ασφάλειας του Τμήματος, επικεντρώνοντας στα ακόλουθα:

2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ)

Β. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΕΠΙ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

	
  

Η συμμετοχή του ΤΕΕ σε ημερίδες καθώς και σε εκδήλωσηάσκηση ετοιμότητας της περιφέρειας Θεσσαλίας , στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού δικτύου MEDACHTU (Ηuman
Μediterranean Αction) ,
οδήγησε τη ΔΕ στην απόφαση
δημιουργίας μητρώων ειδικευμένων μηχανικών (πολιτικών
μηχανικών, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων μηχανικών,
χημικών μηχανικών, μηχανικών Η/Υ), που θα συμβάλλουν
στη βελτίωση του σχεδίου ετοιμότητας – ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ,
για φαινόμενα που χειρίζεται η πολιτική προστασία όπως
: σεισμοί, πυρκαγιές μεγάλης έκτασης, χημική ρύπανση,
βιολογική επιμόλυνση, πλημμύρες, κατολισθήσεις.

4. Βλάβης από χημικούς και άλλους ειδικούς παράγοντες
(ακτινοβολίες, ραδιενεργά υλικά)
5.
Κίνδυνοι στο προσωπικό και τους ασθενείς από
τη μη εφαρμογή ενιαίου προγράμματος προληπτικής
συντήρησης τεχνικού και βιοιατρικού εξοπλισμού

3. ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Υποστήριξη των υγειονομικών μονάδων σε θέματα υγιεινής
και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εργονομικής
λειτουργίας και εφαρμογή μοντέλων έκτακτων αναγκών,
διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και
σύνταξη
σχετικών μελετών και οδηγιών για τους παρακάτω
κινδύνους:
1.
Επιμόλυνση από βιολογικούς παράγοντες
2. Μυοσκελετικά προβλήματα λόγω της φύσης της εργασίας
, τη
στενότητα των χώρων εργασίας και τη μειωμένη
εργονομία
3. Εργασιακό στρες και υπερκόπωση, λόγω του κινδύνου
λαθών σε βάρος ασθενών και του εξαντλητικού ωραρίου
των εφημεριών
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Τέτοιου είδους ατυχήματα που κυρίως οφείλονται σε ελλιπή
επίβλεψη των εγκαταστάσεων και πλημμελή συντήρηση
θα μειωθούν ή και εξαλειφθούν εφόσον θα τηρούνται τα
ακόλουθα :
1.
Υπεύθυνη επίβλεψη και έλεγχος αυτών των
εγκαταστάσεων από διπλωματούχο μηχανικό βιομηχανικής
ειδικότητας (μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο, χημικό) όπως
προβλέπεται από τη νομοθεσία (Ν. 1568/85, ΒΔ 277/63, ΠΔ
274/97)
2. Συνεχής παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας
των συστημάτων υπό πίεση και εφαρμογή προγράμματος
προληπτικής συντήρησης και ελέγχων όπως προβλέπεται
από το ΦΕΚ 673Β/1993/ΥΑ 14165
3.
Προμήθεια νέου εξοπλισμού μόνο εφόσον τηρούνται
οι προβλεπόμενες διατάξεις εκπλήρωσης των αντίστοιχων
προδιαγραφών, δηλαδή σήμανση CE, πιστοποιητικά
υδραυλικής δοκιμής και συγκολλήσεων
4.
Καταγραφή όλων των συντηρήσεων επισκευών και
τροποποιήσεων όλου του εξοπλισμού σε θεωρημένο βιβλίο
συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού.
5.
Έλεγχος των συστημάτων πυροπροστασίας και
έγκαιρη ανανέωση των σχετικών πιστοποιητικών
6.
Τακτικός
έλεγχος
των
ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων με συχνές δοκιμές και εφαρμογή
σύγχρονων μεθόδων πρόληψης όπως η θερμογραφία
7.
Επικαιροποίηση των αδειοδοτήσεων από τις
αρμόδιες υπηρεσίες και χρήση του θεωρημένου βιβλίου
συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού.
8.
Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού επί των νέων
τεχνικών και εξοπλισμού, για τον αποτελεσματικότερο
έλεγχο και λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Με βάση τα προηγούμενα προκύπτει η μεγάλη αξία της
συντήρησης καθώς :
Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ :
στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία
των χώρων εργασίας.

>Έχει

αντίκτυπο σε όλους τους χώρους εργασίας
και σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

>Είναι υπόθεση όλων σε μια επιχείρηση/οργανισμό,

σε κάθε επίπεδο.
Στις μη ασφαλείς εργασίες συντήρησης αποδίδεται το 1015% όλων των θανατηφόρων ατυχημάτων στην εργασία
Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ :

> Έκτακτη συντήρηση ‘η

διορθωτική
Απαιτεί ασφαλείς εργασίες και λήψη μέτρων προστασίας
καθώς επικεντρώνεται στην ασφάλεια και στην υγεία των
εργαζομένων που εκτελούν τις εργασίες συντήρησης

>Τακτική ή προληπτική συντήρηση

Απαιτεί προγραμματισμό και εκπαίδευση καθώς
επικεντρώνεται στην εξάλειψη των πηγών κινδύνου στους
χώρους εργασίας και τη διασφάλιση της ασφαλούς
λειτουργίας του εξοπλισμού
* Στη συνέχεια επιδείχτηκαν στιγμιότυπα καλών πρακτικών
σε βιομηχανίες, νοσοκομεία και κτίρια που περιλάμβαναν
συντηρήσεις, ελέγχους καθώς και εκπαίδευση προσωπικού.
…..ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗΚΕ
ΕΙΝΑΙ
ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ

ΟΤΙ
ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ :

… ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
* Κατά το πέρας της ημερίδας όπου και κατατέθηκαν προβληματισμοί και προτάσεις από τους παρευρισκομένους, ο γενικός
διευθυντής του Υπουργείου και διοργανωτής της ημερίδας κ. Αντ. Χριστοδούλου ευχαρίστησε το τοπικό Τμήμα του ΤΕΕ
για την αμέριστη συμπαράσταση του τόσο στις διάφορες εκδηλώσεις του Υπουργείου όσο και για την εμπεριστατωμένη
κατάθεση απόψεων όπου αυτό χρειάστηκε.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

[Ημερίδα για τους Ανελκυστήρες]

[Αντικατάσταση βιβλιαρίων

Οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και η
διαδικασία επιλογής και μελέτης καθώς και
η νομοθεσία σχετικά με τους ανελκυστήρες
παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα του συλλόγου
διπλωματούχων μηχανολόγων ηλεκτρολόγων
μηχανικών Ν. Λάρισας που διοργανώθηκε υπό την
αιγίδα του ΤΕΕ και με την ευγενική χορηγία της
εταιρίας ‘‘KLEEMANN’’.

υγείας των μηχανικών]
Παρακαλούνται όσοι ασφαλισμένοι (άμεσα και
προστατευόμενα μέλη) του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέα Μηχανικών &
Ε.Δ.Ε. δεν έχουν ακόμη παραλάβει τα νέα βιβλιάρια υγείας
του Ε.Τ.Α.Α. να προσέλθουν στο Ταμείο για αντικατάσταση
των παλαιών βιβλιαρίων και συνταγολογίων τους,
προσκομίζοντας:το υπάρχον βιβλιάριο υγείας, το υπάρχον
συνταγολόγιο και 2 φωτογραφίες.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του
συλλόγου Ν. Μίχος ενώ μίλησαν: για τον υδραυλικό
και τον μηχανικό ανελκυστήρα αλλά και τους
ειδικούς ανελκυστήρες (χωρίς μηχανοστάσιοχαμηλών απολήξεων, αντισεισμικός, οικολογικός,
πυροσβεστών μεγίστης επιφάνειας),
ο Δημ.
Κόλιας και για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις
διαδικασίες πιστοποίησης ο Ν. Σπυρόπουλος,
αμφότεροι μηχανολόγοι μηχανικοί ΑΠΘ.

Εάν δεν έχει εκδοθεί συνταγολόγιο συμπληρώνεται
η αντίστοιχη αίτηση στα γραφεία του Ταμείου. Σε
περίπτωση μη προσκόμισης του συνταγολογίου ή του
βιβλιαρίου υγείας λόγω απώλειας, απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση του ασφαλισμένου.
Για την έκδοση νέου βιβλιαρίου υγείας
απαιτείται οπωσδήποτε Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ο οποίος είναι προσωπικός για
κάθε ασφαλισμένο μέλος. Έκδοση Α.Μ.Κ.Α. γίνεται
από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με επίδειξη της
αστυνομικής ταυτότητας. Για ανήλικα άτομα που δεν
έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν
έχουν αστυνομική ταυτότητα απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή
τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Τα νέα βιβλιάρια δίνουν τη δυνατότητα επίσκεψης σε
συμβεβλημένους ιατρούς / διαγνωστικά κέντρα, τους
οποίους οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναζητούν στον
δικτυακό τόπο του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr , στο πεδίο
«Συμβεβλημένοι με το Ε.Τ.Α.Α.» (στο κάτω μέρος της
αριστερής στήλης της ιστοσελίδας)
Αναζήτηση .

>

Επιλογή νομού

>

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το βιβλιάριο ιατρικών παραπεμπτικών χορηγείται μαζί με
το νέο ατομικό βιβλιάριο υγείας και χρησιμοποιείται για
ιατρικές επισκέψεις και παρακλινικές εξετάσεις - ειδικές
θεραπείες.
Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να έχει
μαζί του το βιβλιάριο μαζί με το συνταγολόγιο σε κάθε
επίσκεψη, εξέταση κ.ο.κ., είτε αυτή πραγματοποιείται σε
συμβεβλημένο με το Ε.Τ.Α.Α. ιατρό / διαγνωστικό κέντρο
/ κρατικό νοσοκομείο είτε σε μη συμβεβλημένο ιατρό της
επιλογής του.

[χορηγός]

Τόσο στην περίπτωση ιατρικής επίσκεψης όσο και
στην περίπτωση παραπομπής για παρακλινικές εξετάσεις ή
ειδικές θεραπείες, οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων (πλην
των οδοντιάτρων), συμβεβλημένοι και μη, συμπληρώνουν
σε σελίδα του βιβλιαρίου:
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•

τα στοιχεία του άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου
(επώνυμο, όνομα, Α.Μ.Κ.Α., αριθμό μητρώου Κ.Υ.Τ.),

•

τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού (επώνυμο,
ειδικότητα, Α.Μ.Κ.Α., υπογραφή και σφραγίδα –προσοχή:
σφραγίδα και στο πρωτότυπο και στο στέλεχος),

•

τη διάγνωση (όπου πρέπει να αναφέρεται παθολογική
αιτία και όχι πρόληψη) και στη συνέχεια τις τυχόν ιατρικές
πράξεις εφόσον γίνουν.

•

Στην κάτω δεξιά πλευρά της σελίδας πρέπει να
αναγράφεται ευανάγνωστα η ημερομηνία.

*

Ο συμβεβλημένος ιατρός κρατάει το πρωτότυπο φύλλο
από το βιβλιάριο, όπου αναγράφει την ένδειξη «πρώτη»
ή «δεύτερη επίσκεψη» και το οποίο υπογράφεται από τον
ασφαλισμένο. Σε περίπτωση επίσκεψης σε συμβεβλημένο
ιατρό, ο ασφαλισμένος δεν πληρώνει καμία συμμετοχή.
Παραπεμπτικά για παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές
θεραπείες αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο
αν πρόκειται να κατατεθεί σε συμβεβλημένο διαγνωστικό
κέντρο πρέπει να προσκομίζεται για προέγκριση από τον
ελεγκτή ιατρό του Ταμείου εντός πέντε εργάσιμων ημερών.
Οι ιατρικές πράξεις που ενδεχομένως εκτελούνται κατά την
επίσκεψη σε ορισμένες ειδικότητες συμβεβλημένων ιατρών
(λ.χ. οφθαλμίατρους, καρδιολόγους κ.ο.κ.) πρέπει επίσης να
προσκομίζονται στο Ταμείο για θεώρηση από τον ελεγκτή
ιατρό, προκειμένου να αποζημιωθεί ο συμβεβλημένος
θεράπων ιατρός.

*

Ο μη συμβεβλημένος ιατρός συμπληρώνει με τον ίδιο
τρόπο ένα φύλλο από το βιβλιάριο για την επίσκεψη και
ξεχωριστό φύλλο για παραπεμπτικά για παρακλινικές
εξετάσεις ή ειδικές θεραπείες. Ο ασφαλισμένος πληρώνει
και προσκομίζει στο Ταμείο την απόδειξη μαζί με το
βιβλιάριο, προκειμένου να αποζημιωθεί μέσω τραπεζικής
κατάθεσης. Το Ταμείο κρατά την απόδειξη και το απόκομμα
του βιβλιαρίου, το οποίο αντικαθιστά τη γνωμάτευση που
δινόταν ως δικαιολογητικό με τα παλαιά βιβλιάρια υγείας.
Με τον ίδιο τρόπο (προσκόμιση της απόδειξης και του
βιβλιαρίου) αποζημιώνονται οι ασφαλισμένοι για εξετάσεις
σε μη συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο (στη συγκεκριμένη
περίπτωση το απόκομμα του βιβλιαρίου αντικαθιστά το
παραπεμπτικό).

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Η Καινοτομία στην Εξοικονόμηση Ενέργειας

Στην εποχή που προτάσσονται οι έννοιες της
πράσινης ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας σε
κάθε μορφή της, το ενδιαφέρον των Λαρισαίων μηχανικών
προσείλκυσε η Ημερίδα με θέμα «Καινοτόμες Μέθοδοι
Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια & Επιχειρήσεις», η
οποία
οργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Κ & Δ Θεσσαλίας και
με την ευγενική χορηγία των καινοτόμων εταιριών ‘‘VIPER
ENERGY’’ και ‘‘ECOTHERMIKA’’.
Στην εκδήλωση μίλησε ο γνωστός ερευνητής Σπύρος
Πρεβεζάνος (‘‘ENERGY–SP’’) παρουσιάζοντας την Μέθοδο
Ρ-BEDS στην εξοικονόμηση θερμικής & ψυκτικής ενέργειας
στα κτίρια. Ο ομιλητής ασχολείται επαγγελματικά σε
επίπεδο μελέτης, κατασκευής και συντήρησης των
μονάδων παραγωγής θερμότητας και ζεστού νερού χρήσης
από το 1974. Από το 1992 ξεκίνησε έρευνα σε ότι αφορά
την εξοικονόμηση θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, η
οποία παρουσιάζεται ανελλιπώς από το 1995 έως σήμερα σε
διεθνή και εθνικά συνέδρια και με τακτικές δημοσιεύσεις
σε επιστημονικά, τεχνικά, ειδικά και κλαδικά περιοδικά.

Συμβολικός αποκλεισμός στην Τράπεζα Ελλάδος

Η έρευνα έχει εφαρμοστεί για θέρμανση και ψύξη σε
περισσότερα από 350 κτίρια διαφόρων χρήσεων και τύπων,
την τελευταία δεκαπενταετία, και βραβεύτηκε από την
NASA (1ο βραβείο στο NEAR program 2002), το University
of North Carolina at Charlotte, Οργανισμούς, κ.λπ. Η μέθοδος
(Μέθοδος P-BEDS) είναι πρωτότυπη, αποτελεί τεχνολογικά
νέον προϊόν ενώ χαρακτηρίζεται ουσιώδης, ειδική και
αξιόπιστη, ευπροσάρμοστη πρακτικά άμεσα για κάθε χώρα,
χαμηλού κόστους.
Εκτιμάται ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα διεισδύσει
στην ελληνική αγορά μέσω της δημιουργίας δικτύου
ενεργειακών επιθεωρητών, στο δε εξωτερικό σε συνεργασία
με στρατηγικούς επενδυτές με στόχο την διάδοση των
καινοτόμων πρωτότυπων προϊόντων της παγκοσμίως.
Εξελίσσεται συνεργασία με υπουργεία, πανεπιστήμια, κλπ με
στόχο ευρωπαϊκά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας
στα κτίρια.

Σε συμβολικό αποκλεισμό της Τραπέζης της Ελλάδος
στη Λάρισα προχώρησαν μηχανικοί με πρωτοβουλία του
ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας στο πλαίσιο της γενικής απεργίας του
κλάδου, για τις αυξήσεις των εισφορών στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
και τη διαφύλαξη των αποθεματικών του ασφαλιστικού
Ταμείου, που προκήρυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο
πανελλαδικά. «Καμία αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές
των μηχανικών, ούτε ένα ευρώ χαμένο από τα αποθεματικά
του Ταμείου», ήταν το αίτημα της κινητοποίησης.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν επίσης και
οι ακόλουθες ενδιαφέρουσες εισηγήσεις:

«Εκφράζουμε
την
αντίθεσή
μας
στην
κατασπατάληση των αποθεματικών του Ταμείου μας»,
δήλωσε ο Ντ. Διαμάντος. «Με νόμο από το 1997, το σύνολο
των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ κατατέθηκε υποχρεωτικά
στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ανέλαβε αποκλειστικά
τη διαχείρισή τους. Το ίδιο ίσχυσε εν συνεχεία και για το
ΕΤΑΑ, το ταμείο των αυτοαπασχολουμένων, όπου υπάγονται
και οι άλλοι επιστημονικοί κλάδοι, των γιατρών και των
δικηγόρων. Ταμεία εύρωστα και απολύτως βιώσιμα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στην αναλογιστική μελέτη που είχε
δημοσιοποιηθεί προβλέπεται βιωσιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ
τουλάχιστον μέχρι το 2035.

- «Συστήματα Ηλεκτρικής Αντιστάθμισης», Διονύσης
Μήλεσης –διευθύνων σύμβουλος της ‘‘VIPER ENERGY’’ και
Δαυίδ Γαβριελάτος-διευθυντής πωλήσεων
- «Καινοτόμο Σύστημα Κεντρικής Θέρμανσης», Νίκος
Γερονάτσιος και Χαράλαμπος Ψωμιάδης, (‘‘ECOTHERMICA’’)

Το σοβαρό ζήτημα που έχει ανακύψει με το ΤΣΜΕΔΕ, τη
διαχείριση των αποθεματικών και τις μεγάλες αυξήσεις
στις εισφορές , κυριάρχησε στην Κοινή Σύσκεψη της
κεντρικής Δ. Ε. του ΤΕΕ με τις Δ. Ε. των περιφερειακών
Τμημάτων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10
Δεκεμβρίου. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε και το πλαίσιο
των κινητοποιήσεων των μηχανικών που εξελίχθηκαν εν
συνεχεία σε ολόκληρη τη χώρα.

[χορηγός]
	
  

	
  

	
  

	
  

Τώρα με το επικείμενο «κούρεμα» και με την
υπερβολική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που
επιβλήθηκε από το Μεσοπρόθεσμο, διακυβεύεται η
βιωσιμότητα του Ταμείου, αμφισβητείται ακόμη και η
καταβολή των σημερινών συντάξεων.
Είμαστε αντίθετοι σε κάθε ληστεία των αποθεματικών
του Ταμείου μας, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από
τις εισφορές των μηχανικών. Για τον τρόπο της διαχείρισής
τους, το ΤΕΕ έχει προσφύγει μαζί με τους άλλους φορείς
των επιστημόνων στην Εισαγγελία ζητώντας δικαστική
διερεύνηση της υπόθεσης.
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε αύξηση των
ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών, ιδιαίτερα σε μια
αποχή ανεργίας, απολύσεων και υπανάπτυξης. Ζητάμε να
επανέλθουν οι εισφορές στα επίπεδα του 2006.
Ζητάμε επιπλέον να καταβληθούν οι οφειλές των
φαρμακοβιομηχάνων προς το Ταμείο που εκκρεμούν από το
2005 αλλά και την απόδοση των εισφορών που χαρίστηκαν
στους παραχωρησιούχους μεγάλων έργων μέσω των
συμβάσεων ΣΔΙΤ», κατέληξε ο πρόεδρος του Τμήματος.

Η Αντιπροσωπεία

		ΣΥΓΚΛΗΘΗΚΕ τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου σε τακτική συνεδρίαση η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Κ&Δ
Θεσσαλίας, υπό την προεδρία του Γιάννη Βαρνά, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξε ενημέρωση από τον πρόεδρο της
Δ. Ε. Ντ. Διαμάντο και ακολούθησε συζήτηση για τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας (ρυθμίσεις για τα αυθαίρετανέος τρόπος έκδοσης αδειών κ.λ.π) και ιδιαιτέρως για τα ασφαλιστικά θέματα που έχουν ανακύψει με το Ταμείο ΕΤΑΑ
– ΤΣΜΕΔΕ.
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προτάσεις για Ορθολογική Κοστολόγηση των Έργων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δημοσίου Τομέα
Του Βασίλη Γερογιάννη*

Α

πό τον Τύπο ενημερωνόμαστε ότι οι αποκαλύψεις
για «χρυσές ιστοσελίδες» φορέων του δημοσίου
προκάλεσαν την εισαγγελική έρευνα. Σύμφωνα
και με σχετικές ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή,
ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες εμφανίζεται να διέθεσαν
από πολλές χιλιάδες έως εκατομμύρια ευρώ για τη
δημιουργία δικτυακών τόπων που μάλλον κόστιζαν πολύ
λιγότερα χρήματα. Στο παρελθόν, στη «Μελέτη Βελτίωσης
Αποδοτικότητας των Επενδύσεων σε Τεχνολογίες
Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση» που εκπονήθηκε
για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία
της Πληροφορίας το Νοέμβριο του 2007, καταγράφεται
ότι και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα ότι
οι δημόσιοι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν
ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων κατά την υλοποίηση έργων
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Στη μελέτη αυτή εμφανίζονται ως κύριες αδυναμίες σε
υλοποιούμενα έργα ΤΠΕ με φορέα ανάθεσης το δημόσιο
τομέα να είναι: (i) το οικονομικό κόστος υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό, (ii) οι χρονικές προθεσμίες ολοκλήρωσης
δεν τηρούνται, (iii) η ποιότητα των νέων συστημάτων είναι
υποδεέστερη των όποιων προδιαγραφών τίθενται κατά τη
σχεδίαση αυτών.
Ποια είναι όμως τα κύρια αίτια των ανωτέρω
αδυναμιών; Ανάμεσα στις βασικές αιτίες μπορούμε να
εστιάσουμε σε δύο βασικές. Πρώτον, οι λανθασμένες
προεκτιμήσεις του κόστους των έργων πληροφορικής.
Οποιοσδήποτε φορέας προκηρύσσει ένα έργο ΤΠΕ φέρει
και την ευθύνη της ορθής κοστολόγησής του, χωρίς
να υπάρχει ένα πλαίσιο με το οποίο να καθορίζεται για
το πως θα κοστολογήσει το έργο. Για το λόγο αυτό,
υπάρχουν παραδείγματα προκηρύξεων για websites-portals
δημοσίων φορέων με παρόμοιες προδιαγραφές να έχουν
προκηρυχθεί από 150.000 έως 300.000 ευρώ. Δεύτερον, η
έλλειψη θεσμικού πλαισίου που να καθορίζει προδιαγραφές
με τις οποίες οι ανάδοχοι θα ολοκληρώνουν ένα έργο
πληροφορικής, από την ανάλυση και το σχεδιασμό του έως
την υλοποίησή του. Για το λόγο αυτό, πολλές προκηρύξεις
είναι τόσο ελλιπείς, ώστε οι ανάδοχοι μπορούν να
εκπονήσουν το έργο παραδίδοντας στοιχειώδεις μελέτες
ανάλυσης απαιτήσεων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουν
προβλεφθεί μελέτες ασφαλείας ή ελέγχου (με αποτέλεσμα
να «κρεμάνε» τα συστήματα υπό υψηλό φόρτο χρήσης). Η
έλλειψη θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις προδιαγραφές
(άρα και την ποιότητα) συστημάτων πληροφορικής
αναγκάζει τις επιτροπές παραλαβής να παραλάβουν ακριβώς
ότι προέβλεπε μια πιθανά ελλιπής διακήρυξη.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

//

Τι συμβαίνει όμως με τα υπόλοιπα τεχνικά έργα;
Στον κατασκευαστικό κλάδο, τα δύο αυτά προβλήματα
έχουν από καιρό, σε ένα βαθμό, αντιμετωπιστεί, καθώς
δε νοείται να ξεκινήσει η κατασκευή ενός έργου, αν δεν
προηγηθεί μελέτη η οποία θα καταγράφει με σαφήνεια
τις προδιαγραφές του έργου. Γιατί λοιπόν να θεωρείται
αδιανόητο να ξεκινήσει η κατασκευή μιας γέφυρας χωρίς τη
μελέτη που να περιγράφει τις λεπτομέρειες της κατασκευής
της, ενώ η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος να
ξεκινά μετά από μια στοιχειώδη ανάλυση χωρίς να υπάρχουν
αναλυτικές προδιαγραφές; Το κόστος της μελέτης στα
κατασκευαστικά έργα προεκτιμάται μέσω μαθηματικών
τύπων, ενώ το κόστος του έργου προϋπολογίζεται στη
μελέτη, περιορίζοντας, σε ένα βαθμό, τα «λάθη» στην
κοστολόγηση. Οι μελετητές ενός κατασκευαστικού έργου
δεσμεύονται από το θεσμικό πλαίσιο για τις προδιαγραφές
των μελετών. Από την άλλη πλευρά, οι κατασκευαστές
γνωρίζουν εκ των προτέρων το προϋπολογιζόμενο κόστος
του έργου βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Το υπάρχον
θεσμικό πλαίσιο για τα κατασκευαστικά έργα προβλέπει το
διαχωρισμό μελέτης-κατασκευής μέσω της τήρησης του
Μητρώου Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλου
και των δύο ανεξάρτητων Μητρώων για την κατασκευή
των δημοσίων έργων, δηλαδή του Μητρώου Εμπειρίας
Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και του Μητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).
Όμως ακόμη και σήμερα, από το υπάρχον θεσμικό
πλαίσιο δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για το ποιες
εταιρίες μπορούν να υλοποιήσουν έργα ΤΠΕ, καθώς και το
τι προσόντα πρέπει να έχει το προσωπικό που διαθέτουν.
Θα μπορούσε η εμπειρία στα κατασκευαστικά έργα να
αποτελέσει μια βάση για τη μείωση των αποτυχημένων έργων
πληροφορικής στο δημόσιο τομέα; Στο e-TEE υποστηρίζουμε
πως ναι. Συγκεκριμένα, στο Ν. 3316/2005 προβλέπεται η
κατηγορία 28 «Μελέτες Συστημάτων Πληροφορικής και
Δικτύων». Ωστόσο αυτό το θεσμικό πλαίσιο είναι ημιτελές.
Η κατηγορία 28 δεν έχει ενεργοποιηθεί γιατί δεν έχουν
ακόμη εκδοθεί οι απαιτούμενες κανονιστικές πράξεις.
Συγκεκριμένα, για την ενεργοποίηση της κατηγορίας 28
απαιτούνται 3 κανονιστικές πράξεις.
Ένα Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που να καθορίζει τις
προδιαγραφές των μελετών, δηλαδή τα παραδοτέα που
πρέπει να παραδώσει ο μελετητής ώστε η μελέτη να
θεωρείται πλήρης. Ως e-TEE έχουμε ολοκληρώσει και
καταθέσει στο Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και
Δικτύων προσχέδιο του απαιτούμενου ΠΔ που καθορίζει τις
προδιαγραφές των μελετών «συστημάτων πληροφορικής
και δικτύων» και καλύπτει βασικές μελέτες για συστήματα
που συνήθως ζητά το δημόσιο. Αυτές αφορούν τις
εξής υποκατηγορίες μελετών: (i) Μελέτες ανάπτυξης
πληροφοριακών συστημάτων, (ii) Μελέτες ανάπτυξης
ιστοτόπων, (iii) Μελέτες ανάπτυξης και υλοποίησης
δικτύων και (iv) Μελέτες παροχής δικτυακών υπηρεσιών
συμφωνημένου επιπέδου (SLA).
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Δεύτερη κανονιστική πράξη που απαιτείται είναι η έκδοση
μιας Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) η οποία θα ορίζει τον τρόπο
με τον οποίο θα υπολογίζεται το κόστος των μελετών, τις
λεγόμενες προεκτιμώμενες αμοιβές. Η προεκτιμώμενη
αμοιβή προκύπτει από μαθηματικούς τύπους στους οποίους
παράμετροι εισόδου αποτελούν προμετρητικά στοιχεία του
έργου που δύναται να μετρηθούν πριν το έργο και πριν τη
μελέτη. Ένας φορέας που επιθυμεί να προκηρύξει μία μελέτη
τεχνικού έργου είναι υποχρεωμένος να κοστολογήσει τη
μελέτη βάσει του τύπου της προεκτιμώμενης αμοιβής.
Ο ανάδοχος μελετητής που θα εκπονήσει τη μελέτη θα
προϋπολογίσει το κόστος κατασκευής του έργου βάσει των
προδιαγραφών που ο ίδιος θα έχει εκπονήσει. Όταν ο φορέας
σε ύστερο χρόνο δημοπρατήσει τη μελέτη για κατασκευή θα
τη δημοπρατήσει στο προϋπολογισθέν κόστος, και συνεπώς
οι υποψήφιοι εργολήπτες θα «κατεβάσουν» προσφορές
βάσει ενός γνωστού κόστους και γνωστών προδιαγραφών.
Από πλευράς e-TEE έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί στο
Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων προσχέδιο
της απαιτούμενης ΥΑ που καθορίζει τη μεθοδολογία για
την εκτίμηση του κόστους των έργων πληροφορικής και
δικτύων επικοινωνιών. Η μεθοδολογία αυτή στηρίζεται
σε επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές κοστολόγησης
συστημάτων λογισμικού που εφαρμόζονται διεθνώς και
φυσικά η εφαρμογή της μεθοδολογίας μπορεί να γίνει μόνο
από αποφοίτους τμημάτων ΤΠΕ.

*Ο Δρ. Βασίλης Χ. Γερογιάννης (gerogian@teilar.gr) είναι Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος
Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων ΤΕΙ Λάρισας και
Γενικός Γραμματέας Τμήματος Πληροφορικής &
Επικοινωνιών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(e-TEE)

Η τρίτη απαίτηση αφορά στον καθορισμό προϋποθέσεων
εγγραφής των μελετητών σε αντίστοιχο μητρώο. Το ΠΔ
αυτό πρέπει να καθορίσει ποιος θα μπορεί να εκπονεί τις
μελέτες και συνεπώς θα αναλαμβάνει και την ευθύνη ότι
ένα πληροφοριακό σύστημα ή ένα δίκτυο θα λειτουργεί
υπό τις προδιαγραφόμενες συνθήκες, όπως ακριβώς ένας
μελετητής πολιτικός μηχανικός αναλαμβάνει την ευθύνη ότι
μια γέφυρα δε θα πέσει από ένα σεισμό εξαιτίας ελλείψεων
και κακοτεχνιών. Είναι προφανές ότι και εδώ θα πρέπει να
καθοριστεί ότι την ευθύνη αυτή μπορούν να έχουν μόνο οι
επιστήμονες και μηχανικοί ΤΠΕ.
Αν εκδοθούν όλες αυτές οι κανονιστικές πράξεις, θα
λυθούν τα προβλήματα και οι αδυναμίες των μελετών και
έργων ΤΠΕ; Θα λυθούν τα προβλήματα υπερκοστολόγησης
των έργων ΤΠΕ και θα αυξηθεί η ποιότητά τους; Ως eTEE στις ερωτήσεις αυτές απαντάμε καταφατικά καθώς
πιστεύουμε πως καλύτερα οι μελέτες και τα έργα ΤΠΕ να
γίνονται από επιστήμονες και μηχανικούς ΤΠΕ, παρά από
«εμπειρικούς» της πληροφορικής. Καλύτερα να έχουμε
έστω και μη πλήρεις προδιαγραφές από το να μην έχουμε
καθόλου προδιαγραφές. Καλύτερα να εφαρμόζουμε
προσεγγιστικές μεθοδολογίες υπολογισμού κόστους
από το να γίνεται εμπειρική κοστολόγηση με αποκλίσεις
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εχθρός του καλού είναι πάντα
το καλύτερο. Άλλωστε σε καιρούς οξείας οικονομικής
κρίσης, κάθε προσπάθεια εξορθολογισμού και περιορισμού
των δημοσίων δαπανών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

//

Νέα αντιπρόεδρος
Στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τμήματος η Αγγελική Βενέτη, αγρον.
τοπογράφος μηχανικός, εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας,
στη θέση της Ευαγγ. Κωφού που είχε παραιτηθεί.
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

[

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

[

Η «ανακύκλωση» και η «επανάχρηση» δεν μπορεί να είναι το «άλλοθι» για το
«χρεωκοπημένο παρελθόν» που επιχειρεί με κάθε τρόπο να διασωθεί.
Η αξιοπρέπεια, ως μηχανικός και ως πολίτης πρέπει να είναι η αιχμή της
αντίστασης σε κάθε ισοπεδωτική λογική.
Ας θεμελιώσουμε σε «υγιείς βάσεις» το νέο που έρχεται.
Η κοινωνία προσδοκά από μας, τους μηχανικούς και το ΤΕΕ, και προσβλέπει στην
καθοριστική συμβολή μας για το μέλλον, το δικό της και της Πατρίδας.
Με υγεία, αισιοδοξία και επιμονή ας καταστήσουμε το νέο έτος ως ένα νέο
ξεκίνημα.
Ανατρέποντας το παλιό, αλλάζοντας τη νοοτροπία και, δημιουργώντας το,
πραγματικά, καινούργιο.
Εύχομαι σε όλους τους μηχανικούς και τις οικογένειές τους, χαρούμενα
Χριστούγεννα!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Κ-Δ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος
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