TEE
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

#80

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

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Ημερίδα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
Θεσσαλίας

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

03

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

04

ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - «Ημερίδα για τα Σχέδια Διαχείρισης
Υδάτινων Πόρων Θεσσαλίας»

08

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Η Δ.Ε. για τα Σχέδια Διαχείρισης

18
19

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ επισκέψεις στο ΤΕΕ

20

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ Κ&Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Να μην ενταχθούν οι μηχανικοί στον ΕΟΠΠΥ

21

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - Δικαίωση ΤΕΕ-μηχανικών για την ανεξαρτησία του ΕΤΑΑ

22

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με ανακοίνωση ημερίδας του ΤΕΕ

24

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ στο ΤΕΕ - - Η Διεθνής Ένωση των Αρχιτεκτόνων-‘‘UIA’’ στη Λάρισα

25

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ Δ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

26

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του πολιτικού μηχανικού ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

28

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ - Διάλεξη για την σύγχρονη αρχιτεκτονική

28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και ΑΡΧΑΙΡΕΣΕΙΕΣ

29

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο ΤΕΕ

30

ΑΠΟ ‘‘YTONG – THRAKON’’ ΣΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ - Ενημέρωση για σύγχρονα συστήματα δόμησης

31

Τεχνική ενημέρωση ‘‘LG Electronics’’ - στο ΤΕΕ στη Λάρισα

32

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ- Όχι σε καταχρηστικές πρακτικές Πολεοδομιών στα αυθαίρετα

32

[ΨΗΦΙΣΜΑ]

33

Εκλογές μηχανολόγων ηλεκτρολόγων

33

[ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ]

ΕΚΛΟΓΕΣ στην ΕΜΔΥΔΑΣ

“

Οι νέοι μηχανικοί, μπορούν – και
πρέπεινα συμμετέχουν και να
συνεισφέρουν πολλά σ’ αυτό.

”

Κυριαρχεί την περίοδο που διανύουμε ο σχηματισμός
της νέας Κυβέρνησης. Μίας Κυβέρνησης με πρωτόγνωρα,
για τα ελληνικά δεδομένα, χαρακτηριστικά. Και βέβαια, με
απαιτήσεις (έξωθεν και έσωθεν) υψηλές. Τόσο σε επίδειξη
άκαμπτης πολιτικής αποφασιστικότητας όσο και, άμεσα
χρονικά, αποτελεσματικότητας.
Για τους μηχανικούς έχει ιδιαίτερη σημασία και
βαρύτητα η περίοδος αυτή της χώρας. Πρέπει ως ΤΕΕ – με το
σύνολο του επιστημονικού μας δυναμικού- να υπερβούμε και
τις δικές μας, κάποιες, «στενές» γραμμές και, να αναδείξουμε,
με ευρηματικότητα και πρωτοπορία, τον «οδικό χάρτη» για
την «διέξοδο από την κρίση».
Με ένα καθόλου βερμπαλιστικό αλλά, πλήρως αξιοποιήσιμο
και εφαρμόσιμο «Στρατηγικό Αναπτυξιακό Χάρτη» να
δώσουμε στην Πολιτεία και την Κοινωνία την «εφαρμόσιμη
ελπίδα».
Και θα το πραγματοποιήσουμε ως ΤΕΕ αυτό, με
χρονο-αναφορά τον Οκτώβριο. Μέσα από «Τομεακά
Σχέδια» καλύπτοντας τα πλέον, σημαντικά και με συγκριτικά
πλεονεκτήματα για την Ελλάδα, πεδία αλλά, και μέσα από
«Περιφερειακά Σχέδια».
Όχι βέβαια μόνο του το ΤΕΕ. Ανοίγοντας τη συνεργασία
και σε άλλους Επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς αλλά,
και στην ίδια την κοινωνία.

TEE

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

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του ΤΕΕ

Καλλιθέας & Τζαβέλα - Λάρισα,
τηλ : 2410 535615 , 257866
http://www.teelar.tee.gr,
e-mail : tee_lar@tee.gr
Τεύχος 80ο ,
Ιούνιος 2012
Αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους Μηχανικούς μέλη του Τμήματος.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ
creative.gr

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

Με άμεση απόδοση αυτού; Την ενεργοποίηση των
υγιών συντελεστών της παραγωγής και της εργασίας. Με
προστιθέμενη αξία; Μέσα από κάθε πρόταση και υλοποίηση
έργου-δράσης- υπηρεσίας, στην απασχόληση και στο βιοτικό
επίπεδο του πολίτη και της χώρας. Με αύξηση του ΑΕΠ της
χώρας αλλά και του τοπικού ΑΕΠ.

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, Κώνσταντίνος Ιακωβάκης,
Ελένη Ζησοπούλου, 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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Με οικονομίες κλίμακας που θα αποφέρουν οικονομικό
όφελος αλλά, και κοινωνική απόδοση. Με πραγματικές
Μεταρρυθμίσεις, ρηξικέλευθες προτάσεις, στηριζόμενες στην
Νέα Επιστήμη, την Καινοτομία.
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Το οφείλουμε να το κάνουμε αυτό απέναντι στην
ιστορική διαδρομή του ΤΕΕ που, και στο παρελθόν, σε ανάλογες
ιστορικές περιόδους κρίσης για την Ελλάδα, το ΤΕΕ και οι
Επιστήμονες μηχανικοί, πρωτοπόρα, ανέδειξαν το ρόλο τους
με παρουσία και προτάσεις και «ξελάσπωσαν το κάρο».
Το οφείλουμε και στους μηχανικούς. Για τους οποίους
δεν πρέπει να επιτρέψουμε τον επαγγελματικό «εξοστρακισμό»
τους.
Οι νέοι μηχανικοί, μπορούν – και πρέπει- να
συμμετέχουν και να συνεισφέρουν πολλά σ’ αυτό.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
			ΚωνσταNτίνος Διαμάντος
		

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
«Ημερίδα για τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Θεσσαλίας»

«Πέραν της πρωτεύουσας περιβαλλοντικής διάστασης,
το νερό αποτελεί βασικό πόρο ανάπτυξης», τόνισε ο πρόεδρος
του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας Ντίνος Διαμάντος στον εναρκτήριο
χαιρετισμό του σημειώνοντας ότι «στην παρούσα οικονομική
συγκυρία και με τη χώρα να διανύει ένα άνυδρο τοπίο με
δυσχερή βηματισμό, οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε
τους στόχους μας σε σχέση με το παραγωγικό δυναμικό της
Θεσσαλίας και δίχως να χρονοτριβή να επικεντρώσουμε στα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα, τον πρωτογενή τομέα και την
ενέργεια, που συνδέονται με τη διαχείριση των υδάτων».

//

*Με τη συμμετοχή του ειδικού γραμματέα Υδάτων Α. Ανδρεαδάκη, του περιφερειάρχη Κ. Αγοραστού, τοπικών
παραγόντων και ειδικών επιστημόνων

Ο Ντ. Διαμάντος αναφέρθηκε επιγραμματικά στο
διαρκές ενδιαφέρον του ΤΕΕ και τις οργανωμένες παρεμβάσεις
του στο θέμα των νερών στη Θεσσαλία εδώ και αρκετές
δεκαετίες, για να εντάξει σ΄ αυτό το πλαίσιο την αναληφθείσα
πρωτοβουλία «τώρα, στο καίριο στάδιο εκπόνησης των Σχεδίων
Διαχείρισης, απ΄ όπου θα οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός, θα
διαμορφωθεί ο «οδικός χάρτης» των μεσο-μακροπρόθεσμων
δράσεων και μέτρων για τους υδάτινους πόρους. Δεν
έχουμε κανένα περιθώριο για πολιτικούς ή συνδικαλιστικούς
παλιμπαιδισμούς…»

Παρόντες στην Ημερίδα, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Ηρώ Διώτη και Δημήτρης Γελαλής, η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Ρένα Καραλαριώτου, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας
Ρίζος Κομήτσας-δήμαρχος Κιλελέρ, ο αντιδήμαρχος Λαρισαίων Άρης Γαλάτος, ο πρόεδρος της ΕΑΣ Χρήστος Σιδερόπουλος, ο
αντιπρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Σπύρος Βαλιώτης, ο πρώην νομάρχης Καρδίτσας Βασίλης Αναγνωστόπουλος, ο
πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πηνειού Γιώργος Λαδόπουλος, ο διευθυντής Υδάτων Θεσσαλίας Γρηγόρης Σουλιώτης και άλλοι υπηρεσιακοί
παράγοντες καθώς και ο συντονιστής της πανελλήνιας διαβούλευσης επί των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων Σωκράτης Φάμελος,
χημικός μηχανικός.

*Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις:
Ιδιαιτέρως παραγωγική αποδείχθηκε
η Ημερίδα που οργάνωσε το ΤΕΕ Κ&Δ
Θεσσαλίας χθες στη Λάρισα με θέμα «Υδάτινοι
Πόροι : Άνθρωπος-Περιβάλλον-Ανάπτυξη».
Από έναν ιδιότυπο διάλογο που διεξήχθη
μεταξύ των εισηγητών που διαδέχονταν
ο ένας τον άλλο στο βήμα με στοχευμένες
αλληλοσυμπληρούμενες
εισηγήσεις
και
τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των
τοπικών φορέων, παρήχθησαν ενδιαφέροντα
συμπεράσματα.

«Εισαγωγή στο σχέδιο διαχείρισης νερών με βάση
την Οδηγία Πλαίσιο», Σπύρος Παπαγρηγορίου, πολιτικός
μηχανικός, μηχανικός περιβάλλοντος MSc, μηχανικός
Υδατικών Πόρων Dipl.- Ενveco A.E., συντονιστής
Κοινοπραξίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το
ΓΕΩΤΕΕ/Παράρτημα Κεντρ. Ελλάδος και την εκπροσώπηση της
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντοςδια του επικεφαλής της καθηγητή ΕΜΠ Ανδρέα Ανδρεαδάκη
και των συνεργατών του- καθώς και των μελετητών, στο
πλαίσιο της εξελισσόμενη «Διαβούλευσης επί των Σχεδίων
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Θεσσαλίας».
Τον συντονισμό της είχαν ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ
Γιάννης Γεωργιάδης, η αντιπρόεδρος του Τμήματος Αγγελική
Βενέτη και ο μηχανικός Τάσος Μπαρμπούτης από την πλευρά
της διεπιστημονικής ομάδας που είχε συγκροτήσει το ΤΕΕ για
το θέμα.

#78

04

«Πρόγραμμα Μέτρων – κύρια χαρακτηριστικά»,
Γιώργος Κοτζαγεώργης, βιολόγος, περιβαλλοντολόγος
PhD - Enveco A.E.
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«Σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων Θεσσαλίας :
Ευκαιρίες και απειλές για το περιβάλλον και την ανάπτυξη»,
Κων. Γκούμας, γεωπόνος, πρώην διευθυντής ΔΕΒ.

«Βέλτιστη διαχείριση επιφανειακών υδατικών
πόρων Θεσσαλίας και μεγιστοποίηση υδροηλεκτρικής
αξιοποίησης των έργων », Ιωάννης Θανόπουλος δρ.
μηχανικός.

«Σενάρια εξέλιξης της γεωργίας στη Θεσσαλία»,
Κώστας Οικονόμου, Γεωπόνος- Βακάκης και Συνεργάτες
Α.Ε.
«Εναλλακτικά σενάρια ισοζυγίων για την επίτευξη
των στόχων της Οδηγίας στη Λεκάνη Απορροής
Πηνειού», Γιάννης Καραβοκύρης, πολιτικός μηχανικός,
υδρολόγος MSc, PhD .
«Η Γεωργία στη Θεσσαλία : Μία επιθετική πρόταση
αντιμετώπισης της κρίσης- Αρχές και προϋποθέσεις για
στρατηγικό σχεδιασμό στη Γεωργία», Φάνης Γέμτος,
καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Ποσοτική κατάσταση υπόγειων νερών», Βασίλης
Περλέρος, γεωλόγος- Γραφείο Μελετών Β. Περλέρος.

*Η
εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις
εκπροσώπων θεσμικών φορέων
και συζήτηση. Μεταξύ των
τοποθετήσεων και εκείνες του Κ.
Αγοραστού, του Α. Ανδρεαδάκη
και της Η. Διώτη.

«Κατάσταση εκμετάλλευσης των υδατικών
συστημάτων Θεσσαλίας – Δυνατότητες – Προοπτικές»,
Αλέκος Μπέλεσης, γεωλόγος μελετητής.

#78
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η Διεπιστημονική Επιτροπή
Την Διεπιστημονική Επιτροπή, που δραστηριοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διαβούλευσης επί
των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Θεσσαλίας σε στενή συνεργασία με το ΤΕΕ και το ΓΕΩΤΕΕ
αποτελούν οι: Γκούμας Κων/νος-Γεωπόνος , Θανόπουλος Ιωάννης-Δρ. Μηχανικός , Μεζάρης Κων/νοςΠολ. Μηχανικός , Μπαρμπούτης Τάσος-Πολ. Μηχανικός , Μπέλεσης Αλέκος-Γεωλόγος . Η Επιτροπή,
που συνεισέφερε καθοριστικά στην διοργάνωση της Ημερίδας, εισηγήθηκε μετά την ολοκλήρωσή
της και το πλαίσιο των Συμπερασμάτων που προέκυψαν.

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Η Δ.Ε. για τα Σχέδια Διαχείρισης

//

*Απόφαση στο πλαίσιο της Διαβούλευσης με επεξεργασία των συμπερασμάτων της Ημερίδας
«Υδάτινοι Πόροι: Άνθρωπος-Περιβάλλον-Ανάπτυξη»
Στο πλαίσιο της 2ης φάσης της Διαβούλευσης επί των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Θεσσαλίας και μετά
την Ημερίδα του ΤΕΕ «Υδάτινοι Πόροι: Άνθρωπος-Περιβάλλον-Ανάπτυξη», η Δ. Ε. του Τμήματος , επεξεργαζόμενη τα
συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή, κατέληξε σε σχετική απόφαση. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης Διαβούλευσης
και των νέων πρωτοβουλιών που θα πάρει το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ στο προσεχές διάστημα, η συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι
στατική αλλά δυναμικά διαμορφούμενη θα αποτελέσει τελική απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος.
Αναλυτικά, η Δ. Ε. επισημαίνει στην απόφασή της:
Το ζήτημα των «Υδατικών Πόρων» για τη Θεσσαλία αποτελεί ίσως, τον πλέον καίριο παράγοντα τόσο για την Περιβαλλοντική της διατήρηση μέσα από την αποφυγή
της «ορατής πλέον και όχι απλά, επαπειλούμενης ερημοποίησης», όσο και για την Αναπτυξιακή της πορεία στο μέλλον (σε τομείς όπως, Πρωτογενή και Ενεργειακό) αλλά, και
διαδραματίζοντας ταυτόχρονα, αλληλοσυνδεόμενες με τα παραπάνω, θετικές ή αρνητικές κοινωνικές συνέπειες (στα ζητήματα ποιοτικής και επαρκούς ύδρευσης αλλά, και της
απασχόλησης. Τα σχέδια διαχείρισης αφορούν όλα τα σοβαρά ζητήματα της διαχείρισης των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας και θα αποτελέσουν τον «οδικό χάρτη» λήψης
αποφάσεων & διαμόρφωσης πολιτικών για το νερό. Ταυτόχρονα, θα δρομολογήσουν & θα επιταχύνουν (ή, θα «φρενάρουν») πιθανόν, τις εξελίξεις για σοβαρά αναπτυξιακά
& περιβαλλοντικά θέματα, σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και του περιβάλλοντος (επάρκεια & υγιεινή πόσιμου νερού, γεωργία-αρδεύσεις, ενέργεια-ΥΗΕ, κ.α.) για τις
επόμενες δεκαετίες.
Στην δύσκολη περίοδο που η χώρα διανύει, και είναι κρίσιμη για το μέλλον, επιτακτική ανάγκη είναι αφενός, η επίτευξη της «επάρκειας» και της μέγιστης δυνατής «αυτάρκειας»
και αφετέρου, η μεγιστοποίηση αποτελέσματος και επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας σε τομείς που αποτελούν «Συγκριτικά Πλεονεκτήματα» της
Ελλάδας σε μία ΕΕ και μία παγκοσμιοποιημένη αγορά». Και ένας τομέας που διαθέτουμε είναι ο Πρωτογενής Τομέας και η Γεωργία.
Με την ίδια σημασία, η διαχείριση των υδάτων προωθεί στον τομέα της Ενέργειας τόσο την «επάρκεια» όσο και την κατά το δυνατόν «αυτονομία» της χώρας, σε
συνδυασμό πάντα, και με την «κλίμακα οικονομίας» που προσφέρουν τα έργα αυτά. Ταυτόχρονα, μέσα από τα σχέδια διαχείρισης, βασικός πυλώνας τους θα πρέπει να είναι η
προστασία του Περιβάλλοντος (επιφανειακά νερά, υπόγειοι υδροφορείς, κ.λ.π.) μέσα από αποτελεσματικό «σπονδυλωτό» «Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης» και βέβαια, μέσα από
βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και δράσεων.
Το νερό είναι «φυσικό αγαθό» αλλά, και «πόρος ανάπτυξης».
Με την Οδηγία καθιερώνονται και εφαρμόζονται κοινές αρχές
και κοινά μέτρα για όλα τα Κράτη Μέλη, με θεμελιώδη στόχο
την επίτευξη της «καλής κατάστασης» όλων των υδάτων, μέχρι
το 2015. Ειδικότερα, ο σκοπός της Οδηγίας, σύμφωνα με το
άρθρο 1, είναι «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των
εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων
και υπόγειων υδάτων, το οποίο να :

ΓΕΝΙΚΑ

Από το Δεκέμβριο του 2000 έχει τεθεί σε ισχύ η
Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων
(Οδηγία 2000/60/ΕΚ, στο εξής «Οδηγία»). Η Οδηγία καθορίζει
τις αρχές και προτείνει μέτρα για τη διατήρηση και προστασία
όλων των υδάτων ‐ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια
και υπόγεια ύδατα‐ εισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια
της «οικολογικής σημασίας» των υδάτων παράλληλα και
ανεξάρτητα της όποιας άλλης χρήσης τους. Η εφαρμογή της
στοχεύει στην ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση των
υδατικών πόρων, αφού για πρώτη φορά καλύπτονται όλοι οι
τύποι και όλες οι χρήσεις του νερού, σε ενιαίο πλαίσιο κοινό για
όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση,
προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση των
υδάτινων οικοσυστημάτων αλλά και των εξαρτωμένων από
αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων,
προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού βάσει
μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδατικών
πόρων,
προωθεί την ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση
του υδάτινου περιβάλλοντος.
διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης
των υπόγειων υδάτων.
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας της Οδηγίας σε
ότι αφορά την αντίληψη του νερού ως πόρο όχι μόνο του
ανθρώπου, αλλά και της φύσης, σε συνδυασμό με το ευρύ
φάσμα δράσεων που περιλαμβάνει, καθιστούν την εφαρμογή
της μια διαδικασία μακρόχρονη, με πολλά ενδιάμεσα βήματα
που θα αξιολογούνται και θα επαναπροσδιορίζουν
πιθανώς στην πορεία, τον ακριβή τρόπο εφαρμογής της. Στο
πλαίσιο αυτό, η Οδηγία απαιτεί την εκτέλεση πολυάριθμων
προπαρασκευαστικών εργασιών, που οδηγούν στην
υιοθέτηση Προγραμμάτων Μέτρων, τα οποία εντάσσονται
στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού και
της εφαρμογής, αναθεώρησης και ανανέωσής του σε έναν
εξαετή κύκλο.
Μετά τον πρώτο εξαετή κύκλο εφαρμογής του Σχεδίου
Διαχείρισης (Σ.Δ) που λήγει το 2015, ακολουθούν άλλοι δύο
κύκλοι ίδιας διάρκειας, προσδίδοντας χρονικό ορίζοντα
εφαρμογής της Οδηγίας μέχρι το τέλος του 2027.
Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/60 στο εσωτερικό
μας δίκαιο & η υλοποίηση των σχεδίων διαχείρισης, παρά
την καθυστέρηση με την οποία υλοποιούνται, μας δίνουν
την δυνατότητα να εκσυγχρονίσουμε τα συστήματα
διαχείρισης των υδατικών μας πόρων και να αποκτήσουμε
υδατική πολιτική. Τα σχέδια διαχείρισης είναι ένα προηγμένο
εργαλείο αναμόρφωσης του πλαισίου διαχείρισης των νερών
& ταυτόχρονα ένα χρήσιμο πεδίο συζήτησης & συνεννόησης
μεταξύ επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων, χρηστών νερού,
φορέων & Πολιτείας.
Οι προτάσεις που διατυπώνονται στην μελέτη των
σχεδίων
διαχείρισης, ουσιαστικά αποτελούν βάση για
συζήτηση και όχι τελικές προτάσεις. Όμως για να προκύψουν
τελικά σχέδια διαχείρισης λειτουργικά και εφαρμόσιμα, θα
πρέπει η εν εξελίξει διαβούλευση, να επιφέρει συγκερασμό
απόψεων. Προφανώς δεν νοείται διαβούλευση με
παράλληλους μονολόγους και ακαμψία σε παλαιότερες θέσεις,
ειδικότερα όταν αυτές δεν αντιστοιχούν στις νέες συνθήκες,
που δημιουργήθηκαν από ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές
εξελίξεις.
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), δια του επικεφαλής
κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη, δήλωσε ότι θεωρεί αναγκαία την
συνδιαμόρφωση των απόψεων, μέσα από εποικοδομητική
κριτική και σύγκλιση των στόχων, εντός των περιβαλλοντικών
και οικονομικών πλαισίων των προτεινόμενων σχεδίων.

2. ΓΕΩΡΓΙΑ
Τα διάφορα προτεινόμενα
σενάρια Γεωργίας,
αποτελούν μία προσέγγιση των μελετητών, η οποία θεωρήθηκε
αναγκαία, ώστε να δομηθούν τα σχέδια διαχείρισης επί μίας
συγκεκρι-μένης βάσης, δεδομένου ότι η Γεωργία απορροφά
τον μεγαλύτερο όγκο υδάτων στη Θεσσαλία.
Είναι αυτονόητο ότι η προσέγγιση αυτή ούτε φιλοδοξεί,
ούτε είναι δυνατόν να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει
στην χώρα μας, ως προς τον στρατηγικό σχεδιασμό για την
Γεωργία.
Στην ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ (26/06/2012) παρουσιάσθηκαν
εκτός των σεναρίων των Σ.Δ., πολλές ακόμη τεκμηριωμένες
απόψεις και εναλλακτικές προτάσεις για το είδος των
καλλιεργειών, την κτηνοτροφία, την έρευνα, τις διάφορες
καινοτόμες δράσεις και τους μακροπρόθεσμους στόχους που
πρέπει να τεθούν.

Πιο αναλυτικά :

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Τα Σ.Δ καθορίζουν την ανάγκη ολοκλήρωσης δύο παράλληλων
προσπαθειών για την Γεωργία. Η πρώτη, αφορά στην
πραγματοποίηση των εξαγγελιών που κάνουν όλες οι μέχρι
τώρα πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΥπΑΑ&Τρ.) κατά την ανάληψη των καθηκόντων
τους. Ότι δηλαδή θα αναλάβουν πρωτοβουλία ώστε, «με ευρεία
πολιτική συναίνεση και συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων, να
προσδιοριστεί η Στρατηγική για την ανάπτυξη της ελληνικής
γεωργίας με ορίζοντα την επόμενη εικοσαετία». Η εξαγγελία
αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα, να
συνδυαστεί με δέσμευση της Πολιτείας να υποστηρίξει την
εφαρμογή της στρατηγικής αυτής με τις κατάλληλες δράσεις
και να εγκριθεί από την Βουλή των Ελλήνων, ώστε ο γεωργικός
πληθυσμός να αποκτήσει «Όραμα» στο οποίο να στηρίξει τις
ελπίδες του, να εντάξει τις προσδοκίες του και να αγωνιστεί για
την προσέγγισή του, στα πλαίσια μιας διαδικασίας περιοδικού
επαναπροσδιορισμού του.
Η δεύτερη, αφορά στον μεσομακροπρόθεσμο
σχεδιασμό και άμεση έναρξη πραγματοποίησης των
αυταπόδεικτα βιώσιμων ολοκληρωμένων και μεγάλης
κλίμακας επενδύσεων, με το χαρακτηρισμό «Εθνικό Σχέδια
Επενδύσεων Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Γεωργίας», μέσω
των οποίων θα αξιοποιηθεί το γεωργικό παραγωγικό δυναμικό
της Χώρας. Το Σχέδιο αυτό επίσης θα πρέπει να εγκριθεί
από τη Βουλή των Ελλήνων.
Σε ότι αφορά το μέλλον της Γεωργίας και τις καλλιέργειες
που θα πρέπει να στραφεί η Θεσσαλία, οι προτάσεις στις
εισηγήσεις της ημερίδας του Τ.Ε.Ε, είναι ότι πρώτος στόχος
πρέπει να είναι η μετατροπή του αρνητικού ισοζυγίου
εισαγωγών-εξαγωγών στον αγροτικό τομέα σε θετικό & σε
κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το είδος των καλλιεργειών
που θα επικρατεί κάθε φορά στο μέλλον, μία από τις βασικές
προϋποθέσεις για την ύπαρξη Γεωργίας, είναι η επάρκεια
υδατικών πόρων. Τονίσθηκε επίσης η αναγκαιότητα στροφής
σε επιφανειακά νερά (όπως άλλωστε και τα Σ.Δ. επιδιώκουν) &
η σημαντική μείωση της χρήσης υπόγειων νερών.
Από τις μελέτες των σχεδίων διαχείρισης για την
τρέχουσα φάση έως το 2015, προκρί-νονται για περαιτέρω
συγκριτική αξιολόγηση αποκλειστικά και μόνο σενάρια, τα
οποία δεν προβλέπουν αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων.
Μακροπρόθεσμα
όμως,
οι
προτάσεις
που
αναπτύχθηκαν από τις εισηγήσεις της ημερίδας του Τ.Ε.Ε,
καταλήγουν ότι είναι δεδομένη η ανάγκη χρήσης σημαντικών
υδατικών πόρων στην μεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας, για
την προστασία του περιβάλλοντος, την κάλυψη διατροφικών
αναγκών & την μείωση εισαγωγών κτηνοτροφικών κ.α.
προϊόντων. Σήμερα που ο πρωτογενής τομέας, έχει τις
δυνατότητες να συμβάλλει στην αυτάρκεια διατροφικών
προϊόντων, δημιουργώντας ταυτόχρονα & προϋποθέσεις
εξόδου από την κρίση, η απουσία πολιτικής είναι αισθητή &
εμφανής.
Επισημάνθηκε ότι μακροπρόθεσμα ενδεχόμενη
υλοποίηση σχεδίων σε λάθος κατεύθυνση, που δηλαδή δεν θα
λαμβάνει υπόψη της τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις
στην περιοχή μας, με ελλιπή σχεδιασμό, που θα αγνοούν
την Θεσσαλική πραγματικότητα και τα σοβαρά προβλήματά
της, αφ’ ενός δεν θα βοηθήσει το περιβάλλον, αφ’ ετέρου θα
ακυρώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλίας.
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Σε ότι αφορά την απασχόληση τα σχέδια διαχείρισης παρατηρούν ότι η (τυχόν) μείωση αρδευομένων εκτάσεων και
η μετατροπή τους σε ξηρικές, θα επιφέρει σοβαρότατη μείωση στην απασχόληση. Ανάλογα είναι & τα συμπεράσματα από τις
εισηγήσεις της ημερίδας, που εκτιμούν ότι, πρώτος στόχος για την Γεωργία πρέπει να είναι η μετατροπή του αρνητικού ισοζυγίου
εισαγωγών-εξαγωγών στον αγροτικό τομέα σε θετικό» & όχι η μείωση καλλιερ-γειών, η μείωση της απασχόλησης, η μείωση
των εισοδημάτων και εντέλει ο κίνδυνος πρόκλησης άσκοπων κοινωνικών εντάσεων. Για να αποφύγουμε σοβαρά κοινωνικά
προβλή-ματα, που συνεπάγεται μία τέτοια ριζική αλλαγή για χιλιάδες συμπολίτες μας, πρέπει και εκείνοι να πεισθούν, ώστε να
θεωρήσουν τα Σ.Δ σαν μία ευκαιρία εκσυγχρονισμού και ανασυγκρότησης της Γεωργίας και του τομέα των υδατικών πόρων.
Όλα τα υδατικά έργα (ταμίευσης, μεταφοράς κ.λ.π. ) που κατασκευάσθηκαν ή βρίσκονται υπό κατασκευή, είναι απόλυτα
αναγκαίο να υλοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν στην μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της γεωργικής ανάπτυξης στην
Θεσσαλία. Δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτά σενάρια μη αξιοποίησης κατασκευασμένων ή ημιτελών έργων, που θα έχουν ως
συνέπεια την μετατροπή εκτάσεων σε ξηρικές.

3. ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ
Τα σχέδια διαχείρισης εκτιμούν ότι σήμερα στις
κύριες πεδινές εκτάσεις της Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλίας,
στην ενδιάμεση λοφώδη περιοχή και στα καρστικά συστήματα
της περιμέτρου αυτής αντλούνται περίπου 550‐580 hm3/
έτος. Η μέση ετήσια ποσότητα υπερεκμετάλλευσης από τους
υπόγειους υδροφορείς εκτιμήθηκε, σε ετήσια βάση, περίπου
στα 120‐150 hm3. Η μείωση σήμερα, των αντλήσεων κατά την
ποσότητα αυτή των 120‐150 hm3 /έτος θα σταθεροποιήσει
θεωρητικώς την υπόγεια στάθμη στα σημερινά επίπεδα.
Με τη μείωση αυτή των αντλήσεων στα 400‐450 hm3/
έτος θα σταματήσει μεν η περαιτέρω πτώση στάθμης θα
εξακολουθήσουν όμως τα υπόγεια συστήματα να βρίσκονται
σε έντονο καθεστώς υπερεκμετάλλευσης εξαιτίας της
άντλησης μέχρι τα σήμερα μεγάλων ποσοτήτων από τα μόνιμα
αποθέματα. Για να αρχίσουν να επανακάμπτουν σταδιακά
οι υπόγειοι υδροφορείς απαιτείται περαιτέρω μείωση των
αντλήσεων.

Αντίθετα στο θέμα αυτό, από τις εισηγήσεις της
ημερίδας του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, προκύπτει ότι οι ποσότητες νερού
που αντλούνται κάθε χρόνο με τις γεωτρήσεις από υπόγεια
νερά, προσεγγίζουν τα 800-900 hm3/έτος & όχι τα 550 που
αναφέρει η μελέτη (σελ.25) & ότι τα αναπληρούμενα είναι μόλις
350-420 hm3/έτος. Η άποψη συνεπώς των μελετητών, ότι στη
Θεσσαλία αντλούνται μόνο 550 hm3/έτος από υπόγεια νερά,
θεωρείται ότι υποεκτιμά το πρόβλημα.
Σύμφωνα με τις εισηγήσεις αυτές, απαιτείται για
περιβαλλοντικούς λόγους (προστασία υπόγειων νερών), η
εξασφάλιση τουλάχιστον 300-400 hm3/έτος νερού & η μεταφορά
τους στοχευμένα, στις συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές
που είναι στο «κόκκινο», στην ευρύτερη περιοχή της Λ.Α.Π
Πηνειού. Για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας, δηλαδή
την επίτευξη «καλής οικολογικής κατάστασης» των υδάτων της
λεκάνης του Πηνειού, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί το
έλλειμμα στη διαχειριστική λεκάνη του Πηνειού.

4. ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
Η Θεσσαλία σύμφωνα με την Ε.Γ.Υ, είναι ένα από
τα ελλειμματικά υδατικά διαμερίσματα της χώρας σε νερό,
σε σχέση με τις απαιτήσεις και υπάρχει αδυναμία κάλυψης.
Θα πρέπει όπως τονίζουν, να υπάρξει μία μεταστροφή
από την υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων, σε μία
αξιοποίηση επιφανειακών νερών, με προοπτική την σταδιακή
υποκατάσταση της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα.
Τα σχέδια διαχείρισης επίσης διαπιστώνουν και
τεκμηριώνουν ότι γενικά στη Διαχει-ριστική Λεκάνη του Πηνειού
τόσο τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια σώματα παρουσιάζουν
έντονο ποσοτικό πρόβλημα διαθεσιμότητας νερού, το οποίο
επιβαρύνει την οικολογική και την ποσοτική κατάστασή
τους αντίστοιχα και επομένως απομακρύνει τα σώματα από
την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας. Εκτιμούν μάλιστα ότι
η περαιτέρω ποσοτική υποβάθμιση των υπογείων σωμάτων
επηρεάζει και επιδεινώνει άμεσα και την τροφοδοσία των
ποτάμιων σωμάτων, ενώ παράλληλα σημαντικό ποσοστό των
αρδευόμενων εκτάσεων εγκαταλείπονται και μετατρέπονται
σε ξερικές εκτάσεις. Η συνεχιζόμενη αυτή υπερεκμετάλλευση
των υπογείων υδατικών συστημάτων σταδιακά θα οδηγήσει σε
εξάντληση των υπογείων αποθεμάτων.
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Γενικά επισημαίνουν ότι οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι
στην ευρύτερη λεκάνη του Πηνειού, αδυνατούν να καλύψουν
τις απαιτήσεις της αρδευτικής ζήτησης με αποτέλεσμα να
επικρατεί καθεστώς υπεραντλήσεων και υπερεκμετάλλευσης
των υπόγειων υδάτων ενώ παράλληλα σημαντικό ποσοστό των
αρδευόμενων εκτάσεων εγκαταλείπονται και μετατρέπονται
σε ξερικές εκτάσεις. Για την επίτευξη λοιπόν των στόχων
της Οδηγίας, δηλαδή την επίτευξη «καλής οικολογικής
κατάστασης» των υδάτων του Υ.Δ. της Θεσσαλίας, όπως αυτή
ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι απαραίτητο να
αντιμετωπιστεί με πρόσθετα συμπληρωματικά μέτρα το
έλλειμμα στη διαχειριστική λεκάνη του Πηνειού.
Από την άλλη πλευρά, τα Σ.Δ επισημαίνουν ότι οι υδατικοί πόροι
της ευρύτερης λεκάνης του Αχελώου παρουσιάζουν περίσσεια
σε σχέση με τις επιβαλλόμενες σε αυτούς ζητήσεις για όλες τις
χρήσεις. Στη λεκάνη του Αχελώου η ικανοποίηση των αναγκών
δεν εξαρτάται, από την διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων
αυτή καθ’ εαυτή, αλλά από παράγοντες όπως η επάρκεια των
συστημάτων μεταφοράς και διανομής, η κατάσταση τεχνικής
λειτουργίας τους, οι τρόποι διαχείρισής τους κλπ. Οι πόροι
θεωρούνται απολύτως επαρκείς για κάλυψη των αναγκών
του περιβάλλοντος καθώς και της ζήτησης ακόμη και για το
αναπτυξιακό γεωργικό σενάριο.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΧΕΛΩΟ
Από την Ε.Γ.Υ του ΥΠΕΚΑ, διατυπώθηκε η θέση ότι θα
πρέπει να ολοκληρωθούν τα δρομολογημένα έργα αξιοποίησης
επιφανειακών νερών στη Θεσσαλία και για το διαπιστούμενο
έλλειμμα, να σκεφθούμε και το θέμα της μεταφοράς νερού, να
δούμε σε τι ποσότητες χρειάζεται και με ποιες προϋποθέσεις.
Εφόσον τελικά πραγματοποιηθεί η μεταφορά ποσότητας
νερού από τον Αχελώο, αυτό θα πρέπει να γίνεται παράλληλα
και να τηρούνται όλες οι άλλες αυτονόητες προϋποθέσεις
(εξοικονόμηση νερού, φορέας διαχείρισης, κ.α.).
Σε ότι αφορά την απόδοση των έργων, τα σχέδια
διαχείρισης εκτιμούν ότι τα έργα που περιλαμβάνονται σε
όλα τα σενάρια έχουν υψηλή οικονομική σκοπιμότητα, καθώς
ο σχετικός συντελεστής υπερέχει κατά πολύ του κόστους
ευκαιρίας των κεφαλαίων. Η υψηλή απόδοση οφείλεται
εν πολλοίς στην εξοικονόμηση κόστους πόρου και στην
δυνατότητα που παρέχουν για αυξημένη προστιθέμενη αξία
στον γεωργικό τομέα.
Την υψηλότερη απόδοση έχει το σενάριο που
περιλαμβάνει τα δρομολογημένα έργα Θεσσαλίας και τα
έργα μεταφοράς νερού από τον άνω ρου του Αχελώου,
καθώς έχουν μικρό κόστος κατασκευής και λειτουργίας σχετικά
με τις αυξημένες δυνατότητες γεωργικής προστιθέμενης αξίας
που παρέχει.
Τα Σ.Δ θεωρούν ότι στον υπολογισμό της οικονομικής
επιβάρυνσης των έργων μεταφοράς νερού από τον Αχελώο,
λαμβάνεται υπόψη το ποσό των 60 εκατ. €, όσο δηλαδή
εκτιμάται το κόστος ολοκλήρωσης της σήραγγας μεταφοράς
(Πευκόφυτου).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Βασικό συμπέρασμα της ημερίδας, που τονίσθηκε από
πολλούς ομιλητές, είναι ότι τα έργα που συνδέονται με την
ταμίευση (Συκιά) και μεταφορά (Σήραγγα Πευκόφυτου)
νερού από τον Αχελώο, πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν
& να παραμείνουν στον τρέχοντα σχεδιασμό (έως το 2015).
Όπως επισημάνθηκε κατά την ημερίδα, το καλλίτερο
σχέδιο στην περιοχή της Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της
ξηρασίας, είναι η ολοκλήρωση της σήραγγας εκτροπής του
Αχελώου, σε συνδυασμό με την λειτουργία ΥΗΕ στο Πευκόφυτο,
το οποίο θα μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με το σχήμα
άντληση-ταμίευση(pump- storage). Ακόμη & εάν (θεωρητικά)
είχε επιλεγεί η μη χρησιμοποίηση για άρδευση νερών από τον
Αχελώο, το έργο θα μπορούσε εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί
είτε για ενέργεια είτε για αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών
(ξηρασία-λειψυδρία), είτε για εμπλουτισμό των υπόγειων
υδροφορέων, είτε για την ομαλή λειτουργία της Κάρλας.
Παράλληλα επισημάνθηκε ότι είναι αναγκαίο, την ίδια
χρονική περίοδο, να ολοκληρωθούν οι προμελέτες και γενικά
ο σχεδιασμός των έργων κατάντη του Πευκόφυτου με τα
έργα μεταφοράς και διανομής νερού, ώστε σε επόμενη φάση
αναθεώρησης των Σ.Δ, να εντάσ-σονται και να υλοποιούνται
σταδιακά τα βασικά και τα δευτερεύοντα αρδευτικά δίκτυα.
Τέλος επισημάνθηκε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, με
πρωτοβουλία της Πολιτείας, οφείλουν να εργασθούν για την
αλλαγή των συνηθειών και νοοτροπιών των περασμένων
δεκαετιών, με έμφαση στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας,
αλλά και τον σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ τονίσθηκε ότι όλα
τα παραπάνω πρέπει να «τρέχουν» ταυτόχρονα. Εξάλλου
εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ακόμη και εάν είχαν σήμερα
ολοκληρωθεί τα έργα (Συκιά & σήραγγα), δεν θα ήταν δυνατόν
να αξιοποιηθεί αυτό το υδατικό δυναμικό προς όφελος
της θεσσαλικής λεκάνης, ελλείψει των προϋποθέσεων που
αναφέρθηκαν.

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΡΟΥ
Σε ότι αφορά τα περιφερειακά έργα της θεσσαλικής
λεκάνης, ομόθυμη υπήρξε η αίσθηση, ότι δεν είναι δυνατόν
στον τρέχοντα σχεδιασμό έως το 2015, να συμπεριληφθούν
έργα που δεν βρίσκονται σε εξέλιξη. Καθήκον συνεπώς όλων
των εμπλεκομένων είναι :
α. Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού & των μελετών, οι
αναγκαίες απαλλοτριώσεις, η εξασφάλιση χρηματοδότησης &
γενικά η «ωρίμανση» όσων έργων έχουν ήδη προγραμματισθεί.
β. Η προσεκτική επιλογή νέων έργων με κριτήρια
αποκλειστικά την υψηλού βαθμού αναγκαιότητα (υδρευτική,
αντιπλημμυρική, αρδευτική, ενεργειακή), την πολλαπλή σκοπιμότητα, την χωροταξική κατανομή και ασφαλώς την υψηλή
απόδοση τους.
Είναι πάντως ουτοπικό λόγω στενότητας οικονομικών
πόρων, αλλά και από άποψη ρεαλιστικού χρόνου υλοποίησης,
να αναμένει κανείς στο ορατό μέλλον αποτελέσματα από την
κατασκευή παρόμοιων έργων και να τα συνυπολογίσει στα
διαθέσιμα υδατικά αποθέματα του εκπονούμενου ισοζυγίου
από τα ΣΔ.

Επιπλέον η περιβαλλοντική επιβάρυνση στα έργα αυτά,
συχνά είναι δυσανάλογη με την συνεισφορά τους στο υδατικό
ισοζύγιο, αφού δεν αποτρέπουν την περαιτέρω επιδείνωση
του, δεν προστατεύουν και δεν βελτιώνουν την κατάσταση των
υδάτινων οικοσυστημάτων.
Από ορισμένες εισηγήσεις της ημερίδας του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ,
προκύπτει ότι πρέπει να εξετασθεί η υλοποίηση όλων των
οικονομικά αποδοτικών περιφερειακών έργων Θεσσαλίας,
ανεξάρτητα από την εκτρεπόμενη ποσότητα από τον Αχελώο.
Έτσι, όπως ήδη αναφέρθηκε, επιτυγχάνεται χωροταξική
βελτιστοποίηση της χρήσης, αντιπλημμυρική προστασία, με
σημαντικό οικονομικό όφελος & είναι πιο κοντά στις κρίσιμες
περιοχές, που θα υποκατασταθούν σταδιακά τα υπόγεια νερά
με επιφανειακά, ώστε να σταματήσει η ληστρική εκμετάλλευση
τους από τις χιλιάδες γεωτρήσεις.
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7. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Σε ότι αφορά την παραγωγή ενέργειας &
τα υδροηλεκτρικά έργα, τα συμπεράσματα από τις
εισηγήσεις της ημερίδας είναι ότι η υδροηλεκτρική
ενέργεια είναι η καθαρότερη, & οικονομικότερη
μορφή ενέργειας, με μεγάλη υπεραξία λόγω
κινητοποίησης εγχώριου, τοπικού δυναμικού
κατασκευής & μεγάλη διάρκεια ζωής της επένδυσης.

Τα Σ.Δ καθορίζουν το περιβαλλοντικό-οικολογικό
πλαίσιο διαχείρισης των νερών, έργων και δράσεων και
τεκμηριώνουν ποια από τα σενάρια αξιοποίησης υδατικών
πόρων που προσφέρονται, είναι δυνατόν να επιλεγούν και
ποίο είναι το αποτέλεσμά τους κατά περίπτωση.

Τα έργα της Μεσοχώρας, της Συκιάς και του
Αυλακίου εντάσσονται στα έργα για επίτευξη του
παραπάνω στόχου. Η αναφορά στα έργα Συκιάς και
Μεσοχώρας γίνεται αποκλειστικά από τη πλευρά
της παραγωγής ενέργειας, ανεξάρτητα από το
θέμα μεταφοράς νερού προς τη λεκάνη απορροής
του Πηνειού. Προτείνεται η άμεση δρομολόγηση
διαδικασιών αποπε-ράτωσης και λειτουργίας των
ΥΗΕ κατά μήκος του άνω ρου του Αχελώου με
προφανή οφέλη την οικονομικότητα & την καθαρή
ενέργεια υψηλής αξίας & μακροζωία επένδυσης.

Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο και θεωρώντας ως
αποδεκτά και ρεαλιστικά τα σενάρια που αντιστοιχούν σε
«μέσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις», τα Σ.Δ έως το 2015
καταλήγουν ουσιαστικά να προτείνουν ένα συνδυασμό,
αφενός μεταφοράς περιορισμένης ποσότητας νερού από τον
Αχελώο (240 εκατ. μ3 / έτος), αφετέρου ολοκλήρωση των υπό
εκτέλεση έργων, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα προϋποθέσεις
χρήσης (εξοικονόμηση νερού, εκσυγ-χρονισμός αρδευτικών
δικτύων, μέτρα, κ.οκ.).
Τα αποτελέσματα από τις συνδυαστικές αυτές
προτάσεις, προσφέρουν – υπό προϋποθέσεις– την δυνατότητα
να διατηρηθούν (κατά το δυνατό) οι ήδη αρδευόμενες
εκτάσεις, χωρίς να οδηγούμαστε σε σενάρια μετατροπής και
άλλων εκτάσεων σε ξερικές.

#78

14

15

#78

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

9.ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΥΠΟΥ

Σε ότι αφορά τον φορέα διαχείρισης από τις εισηγήσεις της ημερίδας, εκτιμάται ότι δεν επαρκούν οι υφιστάμενες &
αλληλοσυγκρουόμενες δομές της αποκεντρωμένης, της αιρετής Περιφέρειας & των «γερασμένων» ΤΟΕΒ.
Η δημιουργία σύγχρονου, αποτελεσματικού & λειτουργικού ενιαίου φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων Θεσσαλίας,
είναι επιτακτική ανάγκη. Στον φορέα αυτόν θα πρέπει να συμμετέχουν εκτός του κράτους & εκπρόσωποι από όλους τους
χρήστες νερών (αυτοδιοίκηση, αγρότες, ενέργεια, κ.α.).
Οι μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση του νερού, οι δράσεις & τα μέτρα που αφορούν τους χιλιάδες χρήστες & τους δεκάδες
φορείς στη Θεσσαλία, θα υλοποιηθούν με επιτυχία, μόνο στα πλαίσια ενός ενιαίου, σύγχρονου & αποτελεσματικού φορέα,
που θα έχει ενιαίους κανόνες, θα εμπνέει εμπιστοσύνη & θα βοηθήσει να ξεπερασθούν νοοτροπίες & «αγκυλώσεις» δεκαετιών.
Πρέπει οριστικά να εκλείψει, η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων το διοικητικό «αλαλούμ» & η «θεσμική αναρχία» που
παρατηρείται.
Σημειώνεται πάντως, ότι το θέμα αυτό, δηλαδή της δημιουργίας ενός αυτόνομου κρατικού φορέα διαχείρισης με την συμμετοχή
των χρηστών, δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση στα παραδοτέα των ΣΔ. Παρόλα αυτά υπήρξε μακρά και έντονη συζήτηση
για το θέμα, καθόσον αποτελεί, ακρογωνιαίο λίθο και προαπαιτούμενο για την υλοποίηση και εφαρμογή των ΣΔ.
Τέλος, συμπερασματικά και με δεδομένο ότι η θεσμοθέτηση των Σ.Δ είναι δεσμευτική, κρίνεται απολύτως αναγκαίο
να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κυρίως οι αγρότες για την όλη κατάσταση και τις προοπτικές. Για το θέμα αυτό,
επισημαίνεται, ότι η όλη κατάσταση δεν επιτρέπει φαινόμενα ανεύθυνων και ατεκμηρίωτων απόψεων και ιδιαίτερα απόψεων,
που είναι έξω από τις προτάσεις που ήδη έχουν εκτεθεί μέσω των Σ.Δ.
Κανείς δεν επιτρέπεται να παραμένει αμετακίνητος σε απόψεις του παρελθόντος, αγνοών-τας την διαμορφωθείσα πραγματικότητα
στην οικονομία, στην κοινωνία, στην εξέλιξη των έργων και στις ανάγκες της γεωργικής ανάπτυξης. Χρέος όλων είναι να
αποφύγουμε την ακινησία των «μη αποφάσεων», που οδηγούν σε τέλμα. Χωρίς παρωπίδες, χωρίς πελατειακές αντιλήψεις και
χωρίς εμμονές, πρέπει να εργασθούμε για την σύγκλιση απόψεων και την συνδιαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού Σ.Δ για
το 2015 , που προοπτικά στις επόμενες φάσεις του, θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα διαχείρισης νερού στη
Θεσσαλία.
Η παραπάνω απόφαση, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης διαβούλευσης και πρωτοβουλιών που το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ θα
πάρει στο προσεχές διάστημα, δεν είναι στατική αλλά, δυναμικά θα διαμορφωθεί στο τελικό της κείμενο που θα πρέπει
να αποτελέσει και απόφαση του ανώτατου θεσμικού οργάνου, της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ.

Στην ανάγκη δημιουργίας Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων σε περιφερειακό
επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων
και αντιμετώπιση της υφιστάμενης πανσπερμίας φορέων και νομοθετημάτων,
επικέντρωσαν οι πρόεδροι των Τμημάτων του ΤΕΕ Ντίνος Διαμάντος και του
ΓΕΩΤΕΕ Γιάννης Γεωργιάδης παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου το σκοπό και
το πρόγραμμα της Ημερίδας
«Υδάτινοι Πόροι : Άνθρωπος-Περιβάλλον-Ανάπτυξη»,
που οργανώθηκε στη Λάρισα στο πλαίσιο της εξελισσόμενης «Διαβούλευσης επί
των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας».
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ επισκέψεις στο ΤΕΕ
ΕΚΛΟΓΕΣ στην

*

ΕΜΔΥΔΑΣ

Τα γραφεία του ΤΕΕ επισκέφθηκαν πολιτικοί
παράγοντες, στο πλαίσιο της προεκλογικής τους καμπάνιας
και σε συναντήσεις με την Δ. Ε. του Τμήματος ανέλυσαν τις
θέσεις και προτάσεις τους για την ανάπτυξη ενημερωνόμενοι
παράλληλα και για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο
των μηχανικών.
Συγκεκριμένα, ενόψει των εκλογών της 6ης Μαΐου,
επισκέψεις στο ΤΕΕ πραγματοποίησαν κλιμάκιο υποψηφίων
και στελεχών του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας, η συνάδελφος
Κατερίνα Καρέλα υποψήφια βουλευτής της ΝΔ και η
συνάδελφος Εύη Μιχαήλ υποψήφια βουλευτής της ΔΗΜΑΡ.

Από
τις
εκλογές
της
ΕΜΔΥΔΑΣ
Κ&Δ
Θεσσαλίας
στις
οποίες
ψήφισαν
241
μηχανικοί
του
Δημοσίου
,
έγκυρα
ήταν
234
ψηφοδέλτια, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα για το Δ. Σ.:

Ενόψει των νέων εκλογών της 17ης Ιουνίου, το ΤΕΕ
επισκέφθηκαν κλιμάκιο υποψηφίων βουλευτών και στελεχών
της Δημοκρατικής Αριστεράς με επικεφαλής τον εκλεγέντα
βουλευτή του κόμματος Θωμά Ψύρρα καθώς και ο πρώην
υπουργός Εθνικής Οικονομίας και επανεκλεγείς βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα Φίλιππος Σαχινίδης.

- Αγωνιστική Πρωτοβουλία, 134 ψήφοι-4 έδρες, εκλέγονται Παρασκευοπούλου Λουκία,
Συνάπαλου Αναστασία, Μακρυγιάννης Νικόλαος, Αργυράκος Θανάσης.
- Ενιαίο Ψηφοδέλτιο, 42-1 έδρα, Μυλωνάς Θοδωρής.
- Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Κ.Μ. Δ.Υ.) 33-1, Τάτσης
Γεώργιος.
- Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα Μηχανικών- Δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Δημόσιο, 25
ψήφοι-1 έδρα, εκλέγεται η Κόντου Μαρία.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν Δημητριάδου Αρχοντούλα, Σιάχος Παναγιώτης,
Τσιτώτα Ευριδίκη.
Για το συνέδριο της Ομοσπονδίας εκλέχθηκαν 10 αντιπρόσωποι. Εκτός από τους
προαναφερθέντες 7 του Δ. Σ. εκλέχθηκαν αντιπρόσωποι και οι Τσιάρας Μιχάλης και
Καραμαλίγκας Γιώργος από την Πρωτοβουλία και η Γκαραγκούνη Γεωργία από το Ενιαίο.
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ Κ&Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δικαίωση ΤΕΕ-μηχανικών για την ανεξαρτησία του ΕΤΑΑ

Να μην ενταχθούν οι μηχανικοί στον ΕΟΠΠΥ

*Να αξιοποιηθεί η παρεχόμενη νομική δυνατότητα
Προβλέποντας υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής
και νοσοκομειακής περίθαλψης των μηχανικών εφόσον το
Ταμείο τους, πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ενταχθεί στον ΕΟΠΠΥ, το ΤΕΕ Κ&Δ
Θεσσαλίας πρότεινε να αξιοποιηθεί η υφιστάμενη νομοθεσία
και να παραμείνει το Ταμείο αυτόνομο.
Σε επιστολή του, προς την κεντρική Δ. Ε. και τα
περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, ο πρόεδρος του Τμήματος Ντ.
Διαμάντος ζητά από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Χρήστο Σπίρτζη να παρέμβει άμεσα και αποτελεσματικά προς
αυτή την κατεύθυνση επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. του Ν.
4052/2012, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 42 του Ν. 4075/2012 «στον ΕΟΠΥΥ
εντάσσονται οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως
προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος και την
1.6.2012 το ΕΤΑΑ καθώς και οι κάθε μορφής μονάδες
παροχής υγείας με το σύνολο του εξοπλισμού τους».
Μετά από ομόφωνη απόφαση της Δ. Ε. του Τμήματός
μας, αναγνωρίζοντας τις ήδη εμφανιζόμενες δυσλειτουργίες
στον ΕΟΠΥΥ, και προβλέποντας ότι θα δημιουργηθούν μια σειρά
προβλημάτων, όπως υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής
και νοσοκομειακής περίθαλψης και μείωση των παροχών
προς τους ασφαλισμένους μας, καθώς και η εκχώρηση της
περιουσίας του Κλάδου Υγείας σε ένα ήδη ελλειμματικό φορέα,
όπως είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας,
θέλοντας να εξασφαλισθεί για τους μηχανικούς το καλύτερο
δυνατό στον τομέα παροχών υγείας, πιστεύουμε ότι, θα πρέπει
άμεσα και αποτελεσματικά να ενεργήσετε ώστε οι μηχανικοί
και το πρώην ταμείο μας (ΤΣΜΕΔΕ) να μην ενταχθεί στον
ΕΟΠΠΥ.

*

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που η ίδια η ισχύουσα
νομοθεσία παρέχει, όπου, σύμφωνα με το άρθρο 44,
παράγραφος 14, του Ν. 4075/2012 μέχρι τις 31.12.2012 και
μετά τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης που θα αποδεικνύει
τη βιωσιμότητα τους, ταμεία, τομείς κα κλάδοι υγείας που
υπήχθησαν και προβλέπεται να υπαχθούν στον ΕΟΠΥΥ,
δύνανται με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων
οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε ταμείου ή τομέα
ή κλάδο να εξαιρούνται από τη ένταξη στον ΕΟΠΥΥ,
μετατρεπόμενοι αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα
στα άρθρα 7 και 8 του ν.3029/2002 (Α 160). Με την μετατροπή
τους σε Ν.Π.Ι.Δ. απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηματοδότηση
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι,
το ταμείο μας ουδέποτε χρηματοδοτήθηκε από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, παρά μόνο από τις υπέρογκες εισφορές των
μελών μας και ειδικότερα των νέων μηχανικών, που έχουν
φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη από την αρχή του έτους.
Θεωρούμε ότι, η δράση αυτή θα πρέπει να έχει
συντεταγμένη προσπάθεια με το ΕΤΑΑ και όλους τους κλάδους
του, καθώς και με τους άλλους επιστημονικούς φορείς των
επιστημόνων που ασφαλίζονται σ’ αυτό».
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Ο Κλάδος Υγείας δεν θα ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ

Το ΤΕΕ χαιρετίζει την απόφαση που υπέγραψε ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Αντώνης
Ρουπακιώτης, και η οποία κάνοντας αποδεκτή σχετική
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ρητά και
κατηγορηματικά αναφέρει ότι «ο Κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ έχει
τη δυνατότητα να μην ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ από 1-6-2012».
Επίσης, το ΤΕΕ υπογραμμίζει την ικανοποίηση του για την
άμεση ανταπόκριση που επέδειξε η υπηρεσιακή κυβέρνηση
του πρωθυπουργού, κ. Παναγιώτη Πικραμμένου, με την
έκδοση της σχετικής απόφασης του αρμόδιου υπουργού
Εργασίας, η οποία ικανοποιεί αίτημα των Διπλωματούχων
Μηχανικών, όπως επίσης του συνόλου των επιστημονικών
κλάδων, ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ.
Η απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης υπογράφηκε από τον υπουργό κ. Α. Ρουπακιώτη
κατόπιν παρεμβάσεων, που ασκήθηκαν προς την κυβέρνηση
και το υπουργείο Εργασίας, τα προηγούμενα 24ωρα, σε
κλίμα καλής συνεννόησης από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο
Σπίρτζη, σε συνεργασία με τους Προέδρους του ΕΤΑΑ και ΕΤΑΑ
–ΤΣΜΕΔΕ Α. Ζαφειρόπουλο και Ι. Γαμβρίλη.
Η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ,
προέβλεπε να μην ενταχθεί ο Κλάδος Υγείας του ΤΣΜΕΔΕ
στον ΕΟΠΥΥ και παράλληλα να αναληφθούν πρωτοβουλίες,
με στόχο την παροχή αναβαθμισμένων ιατροφαρμακευτικών
παροχών και υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του
Ταμείου.
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*Εν τω μεταξύ, με το υπάρχον καθεστώς και
ανεξάρτητα από τον ΕΟΠΥΥ είχε αποφασιστεί να συνεχίσουν να
λειτουργούν οι Κλάδοι Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα
Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) στο οποίο υπάγονται οι ασφαλισμένοι
μέλη των επιστημονικών συλλόγων. Την απόφαση είχε λάβει η
διοίκηση του Ταμείου ανακοινώνοντας τα ακόλουθα:
«Το Δ. Σ. του Ταμείου είχε αποφασίσει στις 26.4.2012
την εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 14 του Ν. 4075/2012, που
παρέχει τη δυνατότητα σε Τομείς Υγείας του να εξαιρούνται της
ένταξής τους στον ΕΟΠΥΥ. Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής
κάλεσε τους επιστημονικούς συλλόγους των ασφαλισμένων,
όπως αποφασίσουν περί της εντάξεως ή μη. Ήδη στο σύνολό
τους σχεδόν οι Σύλλογοι έχουν αποφασίσει την εξαίρεσή τους
από την ένταξη και εκκρεμεί η σύνταξη σχετικής αναλογιστικής
μελέτης ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση μέχρι τις 31.12.2012.
Τις αποφάσεις αυτές του Δ. Σ. καθώς και ερμηνευτική
γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων έχουμε
υποβάλλει στο εποπτεύον Υπουργείο Υγείας, χωρίς μέχρι
σήμερα να έχουμε λάβει αρνητική απάντηση. Επιπροσθέτως
δεν έχει εκδοθεί καμία Υπουργική Απόφαση ή Εγκύκλιος
αναφορικά με την μεταφορά προσωπικού, της κινητής και
ακίνητης περιουσίας του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.
Με βάση τα ανωτέρω το Δ. Σ. του ΕΤΑΑ στη συνεδρίασή
του της 31.5.2012 ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση
λειτουργίας των Τομέων Υγείας του Ταμείου μας με το ήδη
υπάρχον καθεστώς και την παροχή των υπηρεσιών προς τους
ασφαλισμένους μας».

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αρωγό και συνδιοργανωτή στην πρωτοβουλία
μας αυτή, έχουμε και το ΓΕΩΤΕΕ, το οποίο θα αναλάβει με
τη σειρά του, και εμείς θα συνδράμουμε το ίδιο, ανάλογη
πρωτοβουλία με έμφαση στον Πρωτογενή τομέα και
τη Γεωργία σε σχέση με τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων.
Κατάληξη βέβαια, θα είναι η τελική πρόταση του ΤΕΕ/
ΤΚΔΘ μέσα από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων
του».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ του ΤΕΕ για τα
ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ

«Το ΤΕΕ Κεντρικής-Δυτικής Θεσσαλίας κάθε χρόνο, με επίκεντρο αυτήν την καθορισμένη παγκόσμια ημερομηνία
σηματοδοτεί με εκδηλώσεις και δράσεις του σε όλο το Τμήμα, το διαρκές ενδιαφέρον του αλλά, και την
διαχρονική προσπάθειά του να βοηθήσει θεσμικά την Πολιτεία και να ευαισθητοποιήσει και κινητοποιήσει
την Κοινωνία στην προστασία της Περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς», σημείωσε ο Ντ. Διαμάντος μιλώντας σε
συνέντευξη Τύπου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Για αν επισημάνει ακολούθως: «Για το 2012,
θεωρώντας ότι, το ζήτημα των «Υδατικών Πόρων» για
τη Θεσσαλία αποτελεί ίσως, τον πλέον καίριο παράγοντα
τόσο για την Περιβαλλοντική της διατήρηση μέσα από την
αποφυγή της «ορατής πλέον και όχι απλά, επαπειλούμενης
«ερημοποίησης», όσο και για την αναπτυξιακή της πορεία
στο μέλλον στους τομείς Πρωτογενή και Ενεργειακό αλλά,
και διαδραματίζοντας ταυτόχρονα, αλληλοσυνδεόμενες
με τα παραπάνω, θετικές ή αρνητικές κοινωνικές συνέπειες
στα ζητήματα ποιοτικής και επαρκούς ύδρευσης αλλά, και
της απασχόλησης, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία αν
διοργανώσουμε Ημερίδα επιστημονικής διαβούλευσης
και κατάθεσης απόψεων και προτάσεων» πάνω στα
«Σχέδια Διαχείρισης» των Υδατικών Πόρων στη Θεσσαλία,
στη Λάρισα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στις
26 Ιουνίου. Θεωρούμε ότι, η φάση αυτή διαμόρφωσης
των Σχεδίων Διαχείρισης είναι η πλέον καθοριστική
για να διαβουλευθούμε, να ενημερώσουμε και κυρίως,
να συναποφασίσουμε για το μέλλον μας και να μην το
αφήσουμε αυτό στα χέρια άλλων», τόνισε ο πρόεδρος
του Τμήματος-για να αναλύσει εν συνεχεία:

«Μετά την 5/12/2011, όταν και παρουσιάσθηκε η
1η φάση των Σχεδίων Διαχείρισης, το ΤΕΕ κινήθηκε στην
κατεύθυνση, με απόφασή του, να διαμορφώσει τις θέσεις
του με τη βοήθεια μίας «Διεπιστημονικής Επιτροπής»,
ανοικτής σε αριθμό και σε όποιον ήθελε να προσφέρει
στο σημαντικό αυτό ζήτημα. Είναι ευτυχές ότι, μία
πολυπληθής ομάδα έμπειρων επιστημόνων, και οφείλω
να ομολογήσω, με δική τους αυτενέργεια περισσότερο και
πρωτοβουλία, μας δίνουν τη δυνατότητα να αναλάβουμε
αυτήν την σημαντική πρωτοβουλία. Εδώ, οφείλω να
εξάρω και την άμεση ανταπόκριση τόσο της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, προεξάρχοντος του
Ειδ. Γραμματέα κ. Ανδρεαδάκη όσο, και των συναδέλφων
μελετητών που, όλοι τους θα είναι παρόντες.
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Απαιτείται επίσης, ενεργοποίηση όλων των
εμπλεκόμενων, Υπουργεία, μελετητές, τοπικοί φορείς,
εκπρόσωποι χρηστών, ώστε με την σύνθεση των απόψεων
που σχετίζονται με τα κρίσιμα ζητήματα των υδατικών
πόρων της Θεσσαλίας να επιτευχθεί η αποτελεσματική
αντιμετώπιση των προβλημάτων διαχείρισης των
υδατικών πόρων στην Θεσσαλία και να απομακρυνθεί στο
μέλλον ο κίνδυνος λειψυδρίας που βιώνει τα τελευταία
χρόνια η Θεσσαλία».

Ο Ντ. Διαμάντος συνέχισε εξηγώντας τον σκοπό
της πρωτοβουλίας του ΤΕΕ: «Τα σχέδια διαχείρισης
Ειδική αναφορά έγινε στα στάδια υλοποίησης
αφορούν όλα τα σοβαρά ζητήματα της διαχείρισης των και οι φάσεις διαβούλευσης των σχεδίων διαχείρισης
υδατικών πόρων της Θεσσαλίας και θα αποτελέσουν υδατικών πόρων τα οποία είναι :
τον «οδικό χάρτη» λήψης αποφάσεων & διαμόρφωσης
.Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων:
πολιτικών για το νερό.
περιγραφή & χαρακτηρισμός υδατικών συστημάτων,
Ταυτόχρονα, θα δρομολογήσουν
& θα αρμόδιες αρχές, προστατευόμενες περιοχές, αξιολόγηση
επιταχύνουν ή θα «φρενάρουν» πιθανόν, τις εξελίξεις ποσοτικής & ποιοτικής κατάστασης υδατ. σωμάτων, κ.λ.π.
για σοβαρά αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά θέματα, σε
κρίσιμους τομείς της οικονομίας και του περιβάλλοντος .Διαμόρφωση προγραμμάτων μέτρων (προστασία
& αποκατάσταση υδατ. πόρων) αλλά και το υδατικό
για τις επόμενες δεκαετίες.
Με έμφαση να σημειώσω ότι, πάντα αλλά, ειδικά ισοζύγιο, από το οποίο θα προκύπτει η αναγκαιότητα ή
στην δύσκολη περίοδο που η χώρα διανύει και είναι κρίσιμη μη μεταφοράς νερού από τον Αχελώο.
για το μέλλον, επιτακτική ανάγκη είναι αφενός, η επίτευξη .Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της «επάρκειας» και της μέγιστης δυνατής «αυτάρκειας» (εκτίμηση & αξιολόγηση επιπτώσεων στο περιβάλλον από
και αφετέρου, η μεγιστοποίηση αποτελέσματος και τα προγράμματα μέτρων & διερεύνηση εναλλακτικών
επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας δυνατοτήτων).
σε τομείς που αποτελούν «Συγκριτικά Πλεονεκτήματα»
*Τον πρόεδρο του Τμήματος πλαισίωναν ο
της Ελλάδας σε μία ΕΕ και μία παγκοσμιοποιημένη αγορά.
μηχανικός Τάσος Μπαρμπούτης και οι γεωτεχνικοί Κώστας
Και ένας τομέας που διαθέτουμε είναι ο Πρωτογενής.
Γκούμας και Αλέκος Μπέλεσης, από την Διεπιστημονική
Με την ίδια σπουδαιότητα, η διαχείριση των Επιτροπή που συγκροτήθηκε για την Διαβούλευση.

υδάτων προωθεί στον τομέα της Ενέργειας τόσο την
Ο Κ. Γκούμας τόνισε ότι είναι απαραίτητο να
«επάρκεια» όσο και την κατά το δυνατόν «αυτονομία»
της χώρας, σε συνδυασμό πάντα, και με την «κλίμακα ενημερωθούν όλοι οι αγρότες καθώς οι προοπτικές της
Γεωργίας, προγράμματα και επιδοτήσεις, θα είναι στο
οικονομίας» που προσφέρουν τα έργα αυτά.
μέλλον συνυφασμένες με τα Σχέδια Διαχείρισης των
Ταυτόχρονα, μέσα από τα σχέδια διαχείρισης, Υδάτων και τις σχετικές Οδηγίες. Επισημαίνοντας ότι
βασικός πυλώνας τους θα πρέπει να είναι η προστασία του ακούει για τον Φορέα Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας
Περιβάλλοντος μέσα από αποτελεσματικό «σπονδυλωτό» εδώ και 35 χρόνια, χωρίς να γίνει ακόμη κατορθωτή η
«Φορέα Διαχείρισης» και βέβαια, μέσα από βέλτιστες συγκρότησή του.
Από την πλευρά του ο Τ. Μπαρμπούτης ανέφερε
διαθέσιμες πρακτικές σχεδιασμού και υλοποίησης έργων
ότι τα νερά είναι το πιο κρίσιμο, μακράν, περιβαλλοντικό
και δράσεων.
ζήτημα για την Θεσσαλία και πως αποτελούν το
βαρόμετρο της ανάπτυξης. «Μέχρι τώρα οι χρήστες του
νερού ασχολούνται μεμονωμένα και οι φωνές διεκδίκησης
συγκροτούν μια κακόφωνη ασυντόνιστη χορωδία. Τα
Σχέδια Διαχείρισης, δίνουν γήπεδο ώστε να ενωθούν οι
φωνές και να επιτευχθούν πολλά».

23

#78

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ Δ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Κάντε Κάτι. Τι όμως άραγε; Ή, τι από όλα;

Η Διεθνής Ένωση των Αρχιτεκτόνων-‘‘UIA’’ στη Λάρισα

«Κάντε Κάτι» ήταν ο τίτλος της διάλεξης που έδωσε στη
Λάρισα στο ΤΕΕ, ο Δημήτρης Φιλιππίδης, προσκεκλημένος
του συλλόγου αρχιτεκτόνων στο πλαίσιο των μηνιαίων
εκδηλώσεών του ‘‘Πανόραμα Αρχιτεκτονικής’’ παρουσιάζοντας
το έργο ή θεωρητικές αναλύσεις διακεκριμένων αρχιτεκτόνων.
«Ο τίτλος», εξήγησε ο ομιλητής, «είναι δανεισμένος από
πρόσφατη συνέντευξη του υπουργού Εσωτερικών Τάσου
Γιαννίτση, όπου διηγιόταν πως τον σταματούν άγνωστοι στο
δρόμο για να τον παροτρύνουν, με αυτή τη φράση, να κάνει,
αυτός και οι γύρω του, κάτι επιτέλους για αυτό τον τόπο. Τι
όμως άραγε; Ή, τι από όλα; Δεν θα απαντήσω άμεσα σ’ αυτό
το ερώτημα βέβαια, καθώς ούτε Γιαννίτσης είμαι, ούτε ξέρω
κάτι που οι άλλοι αγνοούν. Θα διαφύγω με τρόπο προς την
πλευρά της αρχιτεκτονικής, ψάχνοντας για θύτες και θύματα,
που είναι τόσο της μόδας αυτή την εποχή. Μιλώντας απευθείας
για ελληνική αρχιτεκτονική, και περισσότερο, για αρχιτέκτονες
τώρα».
Ο Δ. Φιλιππίδης, αρχιτέκτονας (ΕΜΠ 1962) με
μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ, που δίδαξε πολεοδομία στη
Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ για τρεις δεκαετίες και εκπόνησε
αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές μελέτες, ξεκίνησε την ομιλία
του «από εκεί που όλοι αρχίζουν ή καταλήγουν. Την Ακρόπολη,
τα αρχαία ίχνη στους βράχους των λόφων της Αθήνας, τις
διαμορφώσεις στου Φιλοπάππου από τον Δημήτρη Πικιώνη».
Για να περάσει στη νεότερη εποχή, μετά την Απελευθέρωση,
τότε που κυριάρχησε παντού ο νεοκλασικισμός, μίλησε για το
μεσοπόλεμο, με μικρή αναφορά στη Μοντέρνα Αρχιτεκτονική
και έκλεισε την ιστορική πορεία με το θρυλικό ’60, που
θεωρείται σταθμός στην ελληνική αρχιτεκτονική. Κι όλα αυτά,
«έτρεξαν» απλά ως αφορμή για να μιλήσει μετά για το παρόν,
για όσα έγιναν μετά το 2000.

Οι σύγχρονες τάσεις της αρχιτεκτονικής και τα ζητήματα που
απασχολούν τον επαγγελματικό κλάδο των αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα αλλά
και παγκοσμίως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Ελληνικού Τμήματος
της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) που φιλοξενήθηκε στη Λάρισα,
στην αίθουσα του ΤΕΕ.
Η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε σύντομο απολογισμό δράσης
και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου της UIA που
πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο, ενημέρωση για την παρούσα δραστηριότητα
της Διεθνούς Ένωσης καθώς και συζήτηση με βάση τις προτεραιότητες
που θέτει η ελληνική πραγματικότητα και πιθανές δράσεις του Ελληνικού
Τμήματος. Τη συνεδρίαση απασχόλησαν επίσης οι δυνατότητες για κοινές
δράσεις με τους περιφερειακούς συλλόγους αρχιτεκτόνων.
Χαιρετισμό στη συνάντηση
απηύθυνε ως οικοδεσπότης ο
πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας
Ντίνος
Διαμάντος,
ακολούθως
μίλησε ο πρόεδρος του συλλόγου
αρχιτεκτόνων
Λάρισας
Μάκης
Παρασκευάς ενώ τον συντονισμό είχε
ο Απόστολος Κατσαρός , Λαρισαίος
αρχιτέκτονας μέλος της διοίκησης
του Ελληνικού Τμήματος της UIA.
Εισηγητές ήταν η πρόεδρος
του Ελληνικού Τμήματος της UIA
Λίζα Σιόλα, ο Έλληνας εκπρόσωπος
στην κεντρική διοίκηση της
Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων Νίκος Φιντικάκης, η Θεσσαλή καθηγήτρια
Αρχιτεκτονικής Φανή Βαβύλη ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν και
Λαρισαίοι αρχιτέκτονες.
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Ο Δ. Φιλιππίδης αναφέρθηκε «σε μιαν άλλη
αρχιτεκτονική, που βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια μας
αλλά δεν γυρίζουμε να την κοιτάξουμε». Επικέντρωσε στο
εμβληματικό σπίτι του Άρη Κωνσταντινίδη στο Μετς στην
Αθήνα. Αφορμή για αυτή την επιλογή είναι ότι τώρα διατίθεται
στην αγορά για ενοικίαση ή πώληση. «Ο Κωνσταντινίδης, με
αυτό τον τρόπο, παρουσιάζεται ως σύμβολο αντίστασης.
Άραγε σε τι;», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για να κλείσει «με ένα
σύγχρονο παράδοξο: την υπόθεση του μνημείου της Κρήτης στο
Ηράκλειο, ξεχασμένο από όλους, απειλούμενο για κατεδάφιση,
που ξαφνικά μετατρέπεται σε σημείο συσπείρωσης των
ντόπιων αρχιτεκτόνων, οικολόγων, ριζοσπαστικών πολιτικών
κτλ, που απαιτούν τώρα να κηρυχτεί διατηρητέο από το ΥΠΠΟΤ
και να αναστηλωθεί».
«Έτσι η συζήτηση για αρχιτεκτονική και αρχιτέκτονες,
αφήνοντας πάρα πολλά πράγματα απέξω, έχει διαγράψει
έναν κύκλο, επιστρέφοντας στα αναπάντητα ερωτήματα
της αρχής», κατέληξε ο Δ. Φιλιππίδης. Τον ομιλητή προλόγισε
ο πρόεδρος του συλλόγου αρχιτεκτόνων Λάρισας Θ.
Παρασκευάς, επισημαίνοντας ότι ο σύλλογος «αποφάσισε να
αναβιώσει τον κύκλο διαλέξεων που είχε διοργανώσει και στο
παρελθόν υπό τον τίτλο ‘‘Πανόραμα Αρχιτεκτονικής’’.
Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι πέρα από το
συνεχές ενδιαφέρον του συλλόγου για την διαρκή επικοινωνία
σε θέματα αρχιτεκτονικής με τους κατοίκους της Λάρισας
η βαθιά πεποίθηση ότι ιδίως σε καιρούς κρίσης απαιτείται
σταθερότητα σε αξίες και ιδανικά που χαρακτηρίζουν την
κοινωνία και το επάγγελμα».
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Έκθεση έργων ζωγραφικής
του πολιτικού μηχανικού
Στέφανου Λαζαρόπουλου

Παρόντες
στην
εκδήλωση μεταξύ άλλων, η
αντιπεριφερειάρχης
Λάρισας
Ρένα Καραλαριώτου, ο δήμαρχος
Τυρνάβου Νίκος Μαλάκος και ο
αντιδήμαρχος Λαρισαίων Άρης
Γαλάτος.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ

Το ενδιαφέρον των φιλότεχνων Λαρισαίων και πολλών μηχανικών προκάλεσε η έκθεση έργων ζωγραφικής
του πολιτικού μηχανικού Στέφανου Λαζαρόπουλου που φιλοξενήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Για τη νέα
του δουλειά, την πορεία του αλλά και για τη προσωπικότητά του μίλησαν, στην εκδήλωση των εγκαινίων, που
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Τμήματος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ντίνος Διαμάντος, η δημοσιογράφος Έφη
Τουφεξή και η σχολική σύμβουλος-συγγραφέας Ελένη Αναστασοπούλου.

Η
νέα
δουλειά
του
Στέφανου
Λαζαρόπουλου
τιτλοφορείται «Βλέμματα στον
ήλιο» και περιλαμβάνει 30 έργα.
Ελαιογραφίες πάνω σε ηθογραφίες
και εικόνες της Ελλάδας. Ένα
κορίτσι που περιμένει πάνω
στο ποδήλατο έξω από ένα
παντοπωλείο, ένα πολυκαιρισμένο
μπαλκόνι, δύο λιλιπούτειες που
τρέχουν σε λιβάδι, ένας ψαράς
που ξεμπερδεύει τα δίχτυα του,
μια αντιστάρ πιτσιρίκα, ένα
πρωινό με τον ανατέλλοντα ήλιο
να φωτίζει ασπρίζοντας σχεδόν
τις βάρκες και τη θάλασσα. Κι
αυτό το παιχνίδι του ήλιου με τη
σκιά, η δυναμική αντίθεση του
σκουρόχρωμου με το φωτεινό
είναι που τον χαρακτηρίζει.

Χαιρετισμό απηύθυνε η διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Χρύσα Βουλγαράκη καθώς και ο Στέφανος
Λαζαρόπουλος, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι έσπευσαν να δουν τη νέα του δουλειά στην οποία χρησιμοποιεί
πιο έντονα και φωτεινά χρώματα που μεταφράζονται ως ψυχικές πινελιές αισιοδοξίας στο γκρίζο τοπίο που
δημιούργησαν τα οικονομικά γεγονότα στη χώρα.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘ. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΙ

Νέα διοίκηση στους εργολήπτες Δημοσίων
Έργων

Διάλεξη για την Σύγχρονη Αρχιτεκτονική

Ο απολογισμός, διοικητικός και οικονομικός, συζητήθηκε στην ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας ενώ στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν εκλέχθηκαν νέα όργανα διοίκησης.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: πρόεδρος Βασίλης Μητσόπουλος,
αντιπρόεδρος Φίλιππος Αβρανάς, γραμματέας Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ταμίας Βάιος Κυρίτσης και μέλη Κων/νος
Παζιάνας, Ιωάννης Ζουμπουρλάς και Αθανάσιος Κομπογιαννόπουλος.

Επιτυχία σημείωσε και η δεύτερη εκδήλωση του κύκλου Πανόραμα Σύγχρονης
Αρχιτεκτονικής που οργάνωσε ο σύλλογος αρχιτεκτόνων Λάρισας στην αίθουσα του
ΤΕΕ, όπου μίλησε η Αθηνά Σταυρίδου με θέμα «Αρχιτεκτονική και Κοινότητες Γνώσης».
Η Α. Σταυρίδου, την οποία προσφώνησε ο πρόεδρος του συλλόγου Μάκης
Παρασκευάς, είναι αρχιτέκτονας μηχανικός Ε.Μ.Π., Μ.Sc. στην κατεύθυνση Σχεδιασμός
– Χώρος – Πολιτισμός, λέκτορας υπό διορισμό στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
όπου διδάσκει από το 2000 με αντικείμενο την Οικοδομική Τεχνολογία, την Ψηφιακή
Τεκμηρίωση, και την Διαχείριση της Πληροφορίας στον Σχεδιασμό και την Κατασκευή.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Γρηγόρης Δερβένης, Σωτήρης Λάνταβος και Νίκος Σακελλαρίου ενώ για το
Πειθαρχικό Συμβούλιο οι Γιώργος Έξαρχος, Συμεών Μιλτιάδου και Γιώργος Τόλιος.

Συμμετείχε σε πολλές έρευνες και επιστημονικά προγράμματα. Δημοσιεύσεις
και διαλέξεις της σε συνέδρια αφορούν στην τεχνολογία των έξυπνων υλικών, τον
σχεδιασμό διάδρασης, και τα ευφυή περιβάλλοντα. Εξασκεί το επάγγελμα του
αρχιτέκτονα από το 1995. Πρόσφατα έργα της περιλαμβάνουν ενσωμάτωση των
τεχνολογιών πληροφορίας στον φυσικό χώρο.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Μηχανικών στο ΤΕΕ
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Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Τμήματος
Αιμοδοσίας του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας και προκειμένου
να γίνει εμπλουτισμός των αποθεμάτων του, ορίστηκε
ως ημέρα κοινής εθελοντικής αιμοδοσίας η Δευτέρα 28
Μαΐου και στους τρείς νομούς ευθύνης του.
Τo Τμήμα Αιμοδοσίας του ΤΕΕ δραστηριοποιείται δυναμικά
τα τελευταία χρόνια επιτελώντας με επιτυχία τους στόχους
του και ειδικότερα:
Θεωρείται ένας από τους πλέον
αξιόπιστους
αιμοδοτικούς φορείς της περιοχής, καθώς έχει
δημιουργήσει ένα σημαντικό απόθεμα αίματος και
ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις για βοήθεια αλλά και
στις έκτακτες αιμοδοσίες του Κέντρου Αιμοδοσίας του
ΓΝΛ.
Χορηγεί άμεσα και χωρίς καμιά καθυστέρηση αίμα
στα μέλη και τους συγγενείς τους, όταν αυτό χρειαστεί (33
μονάδες αίματος χορήγησε από το 2010 έως σήμερα).
Ενισχύει το ιδεώδες της εθελοντικής αιμοδοσίας
διοργανώνοντας εκδηλώσεις προώθησης του θεσμού και
πρωτοστατεί σ’ όλες τις κοινές προσπάθειες ανάπτυξης
του με τους άλλους αιμοδοτικούς συλλόγους.
Συναισθανόμενοι την σπουδαιότητα διατήρησης και
ενίσχυσης της προσπάθειας αυτής οι μηχανικοί προσήλθαν
άλλη μια φορά στην εθελοντική αιμοδοσία του Τμήματος
αποδεικνύοντας εμπράκτως την ευαισθησία, αγάπη και
κοινωνική αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο.
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ΑΠΟ ‘‘YTONG – THRAKON’’ ΣΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Ενημέρωση για σύγχρονα συστήματα δόμησης

Το
ενδιαφέρον
των
μηχανικών
προσείλκυσε το τεχνικό σεμινάριο που
οργανώθηκε στη Λάρισα στο κτίριο του ΤΕΕ
από τον Όμιλο Εταιρειών ‘‘YTONG – THRAKON’’,
σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας.
Το θέμα της Ημερίδας ήταν ‘‘Κανονισμός
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ. Εν. Α. Κ. )
και τα σύγχρονα συστήματα δόμησης YTONG
blocks & ClimaPLUS’’ .
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ΣΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Τεχνική ενημέρωση ‘‘LG Electronics’’

Σεμινάριο-τεχνική ενημέρωση μηχανικών διοργάνωσε η εταιρεία ‘‘LG Electronics Ελλάς A.E.’’ στην
αίθουσα του ΤΕΕ στην Λάρισα.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση ήταν Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού
Μονάδες Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου-VRF , Παραγωγή ζεστού νερού με συστήματα Multi V, Αντλίες
Θερμότητας Αέρος/Νερού – Therma V, Εφαρμογές φωτισμού LED κ. α.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εκλογές μηχανολόγων ηλεκτρολόγων
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στις εκλογές για την ανάδειξη νέου
ΔΣ του περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής &
Δυτικής Θεσσαλίας του Πανελλήνιου Συλλόγου
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ψήφισαν 110 μέλη και έλαβαν (σε παρένθεση όσοι
εκλέγονται):

Όχι σε καταχρηστικές πρακτικές Πολεοδομιών στα αυθαίρετα
Με
αφορμή
παρατηρούμενες
καταχρηστικές
πρακτικές αρμοδίων υπηρεσιών κάποιων δήμων της περιοχής,
στη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων, από το ΤΕΕ Κ&Δ
Θεσσαλίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Σχετικά με την «άρση του πρωτοκόλλου επιβολής προστίμου
βάσει έκθεσης αυτοψίας» σε αυθαίρετη κατασκευή η οποία έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν4014/2011, ο ιδιοκτήτης υποβάλει
στην αρμόδια Πολεοδομία την «βεβαίωση ολοκληρωμένης
υπαγωγής» που εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του
ΤΕΕ.
Στη βεβαίωση αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της
«αυθαίρετης κατασκευής». Σε περίπτωση που, ρυθμίζονται
αυθαίρετες κατασκευές υπαγόμενες στην κατηγορία 13 (με
αναλυτικό προϋπολογισμό) θα πρέπει ο μηχανικός να παρέχει
τα ποσοτικά στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής ( έχει τη
δυνατότητα στα πεδία της τεχνικής έκθεσης ή των σχολίων).

Αυτά τα στοιχεία, και μόνο, οφείλει να ελέγξει η
αρμόδια Πολεοδομία (για να διαπιστώσει ότι, η αυθαίρετη
κατασκευή που αναφέρεται στην έκθεση αυτοψίας έχει
υπαχθεί στο Ν4014/2011 με τα ποσοτικά-μετρητικά στοιχεία
της) και συνεπώς, να «άρει» το πρωτόκολλο αυθαιρέτου και να
διακόψει την επιβολή του προστίμου.
Κάθε άλλη διαδικασία ελέγχου στη φάση αυτή (πχ τιμές
αναλυτικού) δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Πολεοδομίας, και
συνεπώς, κάθε απαίτηση υποβολής επιπλέον στοιχείων ή και
διόρθωσης, αποτελεί καταχρηστική ενέργεια αφού, σύμφωνα
με το Ν4014/2011 θα υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία
στη 2η φάση και θα ελεγχθούν».
Σημειώνεται επίσης ότι σε αντίθετη περίπτωση, το ΤΕΕ θα
προσφύγει νομικά.

ΔΚΜ - Ανεξάρτητοι
(Παπαγεωργίου Νικόλαος,

Μηχανικοί

69,44%

Μπαγιάρας
Θωμάς,
Τζάγκας
Δημήτριος),
Πανεπιστημονική 18,51% (Παπαχατζής Νικόλαος)
και
Ανένταχτοι Μηχανικοί 12,03% (Μίχος Νικόλαος).
Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται
οι Ρίζος Αθανάσιος και Σακκά Ξανθή.

Νέα διοίκηση μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων
Μετά τις αρχαιρεσίες της 27ης Μαΐου του περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Πανελληνίου
συλλόγου διπλωματούχων μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων μηχανικών (ΠΣΔΜ-Η), σε ειδική συνεδρίαση των εκλεγέντων μελών,
συγκροτήθηκε η νέα Διοικούσα Επιτροπή ως εξής: πρόεδρος Νικόλαος Παπαγεωργίου, αντιπρόεδρος Θωμάς Μπαγιάρας,
γραμματέας Δημήτριος Τζάγκας, ταμίας Ιωάννης Κράϊας και μέλος Νικόλαος Παπαχατζής.

Νέα διοίκηση στους πολιτικούς μηχανικούς

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ				
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
									Λάρισα 19 Δεκεμβρίου 2011

Ο Γιώργος Καρτσαφλέκης αναδείχθηκε πρόεδρος του
συλλόγου πολιτικών μηχανικών Λάρισας μετά τις πρόσφατες
εκλογές. Το νέο Δ. Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη
σύνθεση στις υπόλοιπες θέσεις: αντιπρόεδρος Γιάννης
Μαρκατάς, γεν. γραμματέας Ευάγγελος Κόκκαλης, ταμίας
Ηλίας Πρεζεράκος και μέλη Παυλίνα Νέσση, Ευθύμιος Νάκας
και Βασίλης Λαζαρίδης.

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

ΤΣΙΓΑΝΗ Γεωργίου – Πολιτικού Μηχανικού,
συνήλθε έκτακτα και αποφάσισε :
1)
2)
3)
4)

Σημειώνεται ότι στις εκλογές η ΔΚΜ με 53% είχε εκλέξει
4 μέλη στο Δ. Σ. , η Περιβάλλουσα Μηχανικών 2 μέλη με 32%
και η Πανεπιστημονική 1 με 14% των ψήφων.

Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος.
Να παρακολουθήσει την εκφορά του θανόντος
Αντί Στεφάνου να καταθέσει χρηματικό ποσό σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα
Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο και στο Τοπικό Ενημερωτικό Δελτίο .

Στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης καλύτερης
επικοινωνίας με τα μέλη, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών
Ν. Λάρισας δημιούργησε το επίσημοιστολόγιό του στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: civilenglar.blogspot.com

Ο Πρόεδρος
													Κων. Διαμάντος

												

Tο e-mail του Συλλόγου είναι : civilenglar@gmail.com
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