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Το σημείωμα του
Προέδρου

Ε

ίναι δυστυχώς αναπόφευκτο
να μην σχολιασθεί για μία
ακόμη φορά η δυσμενής εξέλιξη
για το ΤΣΜΕΔΕ, μετά από την
ψήφιση του νόμου στην Βουλή. Και
πρέπει όλοι οι μηχανικοί, άσχετα
των παραπόνων που όλοι έχουμε
από σωρεία προβλημάτων από το
ταμείο μας, να αντιληφθούμε ότι,
στο εξάμηνο που θα διανύσουμε
όπως ο νόμος προβλέπει για την
εφαρμογή τη ενοποίησης με τα
ταμεία των δικηγόρων και των
υγειονομικών, οφείλουμε να
συνεχίσουμε τον αγώνα μας.
Οφείλουμε να επιβάλλουμε
τον διάλογο που αυτή η Κυβέρνηση δεν έκανε μαζί μας
το τελευταίο τετράμηνο ( σε αντίθεση με την τακτική
του ανοικτού διαλόγου που έπραξε από 2004 μέχρι τον
περασμένο Σεπτέμβριο με αποτέλεσμα νομοθετήματα που
έλυσαν αρκετά χρόνια αιτήματά μας ), προτιμώντας την
«σκιαμαχία μέσω διαρροών» και την γρήγορη ψήφιση μετά
από ολιγόλεπτες τοποθετήσεις.
Και πέρα από την νομική οδό που το Τ.Ε.Ε. ήδη
διερευνά και θα κατευθυνθεί για την μη εφαρμογή του
νόμου, στη βάση της αντισυνταγματικότητας διατάξεων
και αντίθεσής τους και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και με
νομολογία, θα πρέπει να συνεχίσουμε τον πολιτικό αγώνα
της ενημέρωσης και της πειθούς.
Είναι ένας αγώνας που στο όνομα του ΤΣΜΕΔΕ έχει
συγκεκριμένο περιεχόμενο και διακύβευμα που μας αφορά
όλους. Διαφυλάσσοντας έτσι :
•
Την εγγυοδοσία και πιστοληπτική λειτουργία που
ενισχύει το επάγγελμα, κυρίως των νέων συναδέλφων
και των μικρομεσαίων Μελετητικών και Εργοληπτικών
σχημάτων της Περιφέρειας.
•
Τα αποθεματικά μας, που είναι χρήματα ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και μόνο, αφού, η προβλεπόμενη κρατική
επιχορήγηση ποτέ δεν δόθηκε, οι δε κοινωνικοί πόροι είναι
το 4 τοις χιλίοις επί των ετησίων εσόδων.
•
Την Αυτοδιαχείριση των αποθεματικών, που η
χρηστή πολιτική μέχρι σήμερα επιβραβεύθηκε από αυτήν
την Κυβέρνηση όταν, με τον Ν3556/07 το μόνο ΔΣ που δεν
παύτηκε μετά την γνωστή υπόθεση των ομολόγων ήταν του
ΤΣΜΕΔΕ.
•
Την αυτοδυναμία στη διοίκηση με ΔΣ των μηχανικών,
με εκπροσώπους των διαφόρων τομέων απασχόλησης που
εκλέγουν το Τ.Ε.Ε. και οι Σύλλογοι των μηχανικών, και όχι η
διορισμένη πλειοψηφία από τον εκάστοτε Υπουργό. Αυτή η

Κυβέρνηση με τον Ν3556/07 ΜΕΙΩΣΕ από 3
σε 1 τον εκπρόσωπο του Υπουργού.
•
Το ύψος των παροχών ( σύνταξη
– εφάπαξ) να μην μειωθεί ,από την
πρόβλεψη του Ν3518/06 που αυτή η
Κυβέρνηση θεσμοθέτησε, μειώνοντας
σημαντικά την «ψαλίδα» των «παλαιών &
νέων ασφαλισμένων», κατοχυρώνοντας
τον Ειδικό Λογαριασμό ως κύρια σύνταξη
(ειδική προσαύξηση) και όχι ως επικουρικό
που ο νόμος Σιούφα και Ρέππα προέβλεπαν.
Η συνολική σύνταξη για τους μετά το 1993
από 522 € πήγε στα 1800 € περίπου και των
προ του ΄93 από 1340 € στα 1980 €.
•
Το ύψος των εισφορών που και
σήμερα είναι μεγάλο και δυσβάσταχτο να
μην ανέβει κι άλλο.
•
Τον Προνοιακό κλάδο ,που θεσμοθέτησε αυτή η
Κυβέρνηση με τον Ν3518/06 ,και που πρέπει να προχωρήσουμε
άμεσα στην έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του.
Θετικό στοιχείο είναι η ενιαία αντιμετώπιση του κλάδου
Υγείας αρκεί να υπάρξει βελτίωση των παροχών και σε
ποσότητα και σε ποιότητα και σε επαρκή οικονομική
κάλυψη.
Θετικό επίσης, είναι και η ίδρυση του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών. Αρκεί το κράτος να σταθεί
φερέγγυο στις υποχρεώσεις του.
Θετικά και τα μέτρα ενίσχυσης της μητρότητας, αρκεί
να καλύπτουν το σύνολο των γυναικών, δηλαδή και τους
ελεύθερους επαγγελματίες.
Ποτέ το Τ.Ε.Ε. δεν είπε ότι δεν θέλει να συμβάλει στην
διασφάλιση προοπτικής και βιωσιμότητας του ασφαλιστικού
ζητήματος στην Ελλάδα. Και μάλιστα, και, με συνεισφορά με
όποιον πρόσφορο τρόπο. Αντιστεκόμαστε όμως σθεναρά,
στην όποια αντιδημοκρατική και ληστρική διάθεση θέτει
σε διακινδύνευση το Ταμείο μας. Μαζί με τους άλλους
Επιστημονικούς φορείς που θίγονται το ίδιο, αλλά, και με
όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις των άλλων εργαζομένων.
Και από αυτήν την περίοδο των τελευταίων 4 μηνών το
μεγάλο κέρδος που αποκόμισε το Τ.Ε.Ε. και οι μηχανικοί
ήταν η σφυρηλάτηση μίας διαρκούς και ειλικρινούς
συνεργασίας με τους άλλους φορείς που και στο μέλλον
πιστεύω θα αποδειχθεί κρίσιμα χρήσιμη για την διαχείριση
των ασφαλιστικών μας ζητημάτων.

Με συναδελφικούς χιαρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Ντίνος Διαμάντος
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΤΕΕ Κ & Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις
* Και αποχή από επιτροπές και συμβούλια

Μ

ε καθολική συμμετοχή εξελίχθηκε ο νέος
κύκλος αγωνιστικών κινητοποιήσεων των
μηχανικών ως αντίδραση στις κυβερνητικές
μεθοδεύσεις για το ΤΣΜΕΔΕ. Συγκεκριμένα, η
Δ. Ε. του Τμήματος Κ&Δ Θεσσαλίας αποφάσισε
και κάλεσε τους μηχανικούς να μετέχουν στις
3ωρες Πανελλαδικές Στάσεις Εργασίας που είχε
κηρύξει η ΕΜΔΥΔΑΣ για τις 22/1 και 29/1, για τις
5/2, 12/2, 20/2 και 26/2, με στόχο την ματαίωση
δημοπρασιών που είχαν προγραμματιστεί στις
αντίστοιχες ημερομηνίες.

Με τις ανά εβδομάδα τρίωρες στάσεις εργασίας της ΕΜΔΥΔΑΣ σε
συνδυασμό και με την αποχή που κήρυξε ο Σύνδεσμος Εργοληπτών
αναβλήθηκε σειρά διαγωνισμών Δημοσίων Εργων στην περιοχή. Στο
πλαίσιο των κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις
μηχανικών σε υπηρεσίες που είχαν προγραμματίσει δημοπρασίες αλλά
και στα γραφεία του ΤΕΕ.

Αθήνα.

Οι εργολήπτες
Επίσης αποφασίστηκε οι εκπρόσωποι τουΤΕΕ και των φορέων των
μηχανικών αλλά και κάθε μηχανικός που έχει οριστεί υπηρεσιακά
ως μέλος, να απέχουν από τη λειτουργία των γνωμοδοτικών και
αποφασιστικών θεσμικών οργάνων της διοίκησης, περιφερειακού
και νομαρχιακού επιπέδου, πράγμα που επιφέρει καθυστερήσεις
και εμπλοκές στην προώθηση έργων και προγραμμάτων δημοσίου
και ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε από
22/1/08 ως και 29/2/08 αποχή των αντιπροσώπων των μηχανικών
του δημοσίου από τη συμμετοχή στα Συμβούλια Δημοσίων Εργων,
στις Α΄ βάθμιες και Β΄ βάθμιες Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού
Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), στα Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και
Περιβάλλοντος - Σ.Χ.Ο.Π. , καθώς και στις Επιτροπές Αυθαιρέτων.

Σε εκτάκτως συγκληθείσα συνέλευση του Συνδέσμου
Εργοληπτών Δημοσίων Εργων ν. Λάρισας για το Ασφαλιστικό και
το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποφασίστηκε να γίνουν κινητοποιήσεις - αποχές
από όλους τους διαγωνισμούς που θα γίνουν όλες τις ημέρες και σε
όλους τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες από τις 29/01/2008 μέχρι
την απόσυρση του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου. Επίσης να γίνουν
καταλήψεις στους χώρους σύγκλησης των Τεχνικών Συμβουλίων
και Επιτροπών.
Παράλληλα αντιδρώντας στην συνεχιζόμενη εκκρεμότητα του
φορολογικού συστήθηκε να προχωρήσουν τα μέλη σε διακοπή
εργασιών, κλείσιμο εργοταξίων, κατάθεση πινακίδων μηχανημάτων
έργων και διάλυση εργολαβιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμών.

Οι μηχανικοί του Τμήματος κλήθηκαν επίσης να μετάσχουν στην
24ωρη Πανελλαδική απεργία της ΕΜΔΥΔΑΣ την ημέρα διεξαγωγής
της, εκτός ημερήσιας διάταξης, συζήτησης στη Βουλή για το
Ασφαλιστικό που έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός, με ταυτόχρονη
συμμετοχή στην Παντεχνική συγκέντρωση έξω από τη Βουλή στην

Συναντήσεις με βουλευτές
Αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους εκπροσώπους του ν.
Λάρισας στο Κοινοβούλιο κατά κόμμα, είχε η Δ.Ε. του Τμήματος
προκειμένου να τους ενημερώσει για το ζήτημα που ανακύπτει
με την κυβερνητική πρόθεση για ενοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ με άλλα
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Tριμηνιαία περιοδική έκδοση ιδιοκτησίας
Τμήματος Κ. & Δ. Θεσσσαλίας του ΤΕΕ
Διοικούσα Επιτροπή
Ντίνος Διαμάντος - Πρόεδρος, Τσουτσούκας Νίκος Αντιπρόεδρος, Κουτελίδας Αχιλλέας - Γ. Γραμματέας

Μέλη
Γαβριάς Κώστας, Καραγεώργος Ηλίας, Τσαλαπόρτας
Κώστας, Κυρίτσης Αντώνης, Βενέτη Αγγελική,
Ιακωβάκης Κώστας

Ν.Ε. Τρικάλων

Τυπώνεται σε 3.300 αντίτυπα
και αποστέλλεται δωρεάν στους
Μηχανικούς μέλη του Τμήματος

Ηλίας Μπάκος - Πρόεδρος, Γιώργος Μητσιούλης
- Αντιπρόεδρος, Νίκος Λύχος - Γραμματέας, Αθανάσιος
Ντιντής, Δημήτρης Τσιόγκας

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

Γιάννης Πυργιώτης - Πρόεδρος, Δημήτρης Μπίτσιος Αντιπρόεδρος, Βασίλης Τσιώνας - Γραμματέας, Χρήστος
Δημακόπουλος, Νίκος Καμινιώτης

Ν.Ε. Καρδίσας
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ασφαλιστικά ταμεία.
Μετά τις επαφές στις οποίες
μετείχαν και εκπρόσωποι
των κλαδικών συλλόγων
των μηχανικών, ο πρόεδρος
του Τμήματος Ντ. Διαμάντος
δήλωσε ικανοποιημένος από
τη στάση των βουλευτών
απέναντι στις θέσεις των
μηχανικών.

Με τον Κώστα Αγοραστό

Αναλυτικότερα, ο Αστ.
Ροντούλης, βουλευτής του
ΛΑΟΣ έκανε πλήρως αποδεκτές
τις θέσεις του ΤΕΕ μιλώντας
επιπλέον για την ανάγκη
αντιμετώπισης των ιδιαίτερων
προβλημάτων των γυναικών
Με τους Β. Εξαρχο και
μηχανικών. Θέμα που και
Φ.
Σαχινίδη
το ΤΕΕ έχει στο πλαίσιο των
διεκδικήσεων (όρια ηλικίας,
ενίσχυση μητρότητας) επιδιώκοντας να υλοποιηθεί μέσω του Π.Δ.
που εκκρεμεί για τον προνοιακό κλάδο του ΤΣΜΕΔΕ.
Ο Τάκης Τσιόγκας, βουλευτής του ΚΚΕ, συντάχθηκε απολύτως
με τις θέσεις του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό επισημαίνοντας την
ανάγκη αύξησης των συντάξεων. Συμφωνήθηκε να υπάρξει και νέα
συνάντηση μαζί του για άλλα θέματα που απασχολούν την τοπική
κοινωνία.
Από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ο Βασ. Εξαρχος ήξερε καλά την
υπόθεση καθώς ως μηχανικός έχει μετάσχει και στις κινητοποιήσεις
για το ασφαλιστικό ενώ ενημερωμένος αποδείχθηκε και ο Φιλ.
Σαχινίδης. Ε. Νασιώκας δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί στη
συνάντηση λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Οι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ επανέλαβαν τη δήλωση του προέδρου του κόμματος τους
ότι λόγω της ιδιαιτερότητάς του το Ταμείο των Μηχανικών δεν
πρέπει να συνενωθεί με άλλα.
Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατή η
συμμετοχή στη συνάντηση με τους βουλευτές της ΝΔ, τόσο του
υφυπουργού Χρ. Ζώη όσο και του βουλευτή Μ. Χαρακόπουλου.
Στη συζήτηση με τον Κ. Αγοραστό, ο βουλευτής ανέφερε ότι η
κυβέρνηση επιμένει στο σχέδιό της εξομαλύνοντας όμως με αλλαγές
τις αρχικές προθέσεις της, γεγονός βέβαια που δεν καθησυχάζει
τον κλάδο των μηχανικών. Ο Κ. Αγοραστός, εκφράζοντας την
προσωπική του άποψη συντάχθηκε με τη στάση του ΤΕΕ στο ζήτημα
της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Οτι δηλαδή αυτή δεν μπορεί
να γίνει χωρίς στόχους, περιεχόμενο, διάλογο και συναίνεση της
κοινωνίας. Αποψη την οποία έχει ήδη μεταφέρει στους αρμόδιους
κυβερνητικούς παράγοντες.

απέβη πάλι άκαρπη. Οσον
αφορά
τουλάχιστον
στη
διευκρίνιση των προθέσεων
της κυβέρνησης», ανακοίνωσε
ο πρόεδρος του Ντίνος
Διαμάντος, εξηγώντας ότι
«υπάρχει
συμφωνία
σε
ορισμένα
ζητήματα
που
έχει αναφέρει η κυβέρνηση
Με τον Αστ. Ροντούλη
διά της υπουργού, όπως για
την αδικία που υφίσταται
με την ψαλίδα μεταξύ των
ευνοημένων ασφαλισμένων
και των υπολοίπων, ότι
πρέπει να υπάρξει αύξηση
των συντάξεων και βελτίωση
των παροχών. Οπως ότι είναι
μάταιη κάθε προσπάθεια
βελτίωσης του ασφαλιστικού,
Με τον Τάκη Τσιόγκα
αν δεν μπει τάξη, αν δεν
χτυπηθεί η εισφοροδιαφυγή
και η μαύρη εργασία. Οπως,
ότι η ενοποίηση δεν πρέπει να στοχεύσει στο να επιμερίσει τα
υφιστάμενα προβλήματα στα υγιή ταμεία. Και πως η εξίσωση των
ασφαλισμένων πρέπει να γίνει προς τα πάνω. Σ’ αυτά συμφωνούμε»,
τόνισε.
«Δεν μπορεί, όμως - συνέχισε - να επιχειρηθεί η βελτίωση του
συστήματος μέσω προσχηματικού διαλόγου, χωρίς να προσκομίζει
η κυβέρνηση συγκεκριμένη θέση. Αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει
δείγματα γραφής, επιδοκιμάζοντας τη χρηστή διαχείριση στο
ΤΣΜΕΔΕ. Με το ν. 3518 μίκρυνε την ψαλίδα των συντάξεων
ανάμεσα στους πριν και μετά το 1993 ασφαλισμένων μηχανικών.
Με το ν. 3586, τον Απρίλιο του 2007, δεν άλλαξε τη διοίκηση του
ΤΣΜΕΔΕ, αντιθέτως μείωσε την κρατική εκπροσώπηση σ’ αυτό και
όρισε ως πρόεδρό του τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ στο Ταμείο. Αυτά
έρχονται σε δυσαρμονία με την τωρινή της πρόθεση για κατάργηση
του ΤΣΜΕΔΕ. Οπως έρχονται σε δυσαρμονία και οι αποφάσεις της
το 2005-2006 με τις οποίες, ιδρύθηκαν δύο ταμεία αλληλοβοήθειας
στα υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης». Και ο Ντ. Διαμάντος
κατέληξε: «Τα χρήματα του ΤΣΜΕΔΕ είναι χρήματα των μηχανικών.
Πρόκειται για καταβολές ασφαλισμένων, προσόδους της
περιουσίας του και της λειτουργίας του μέσω της εγγυοδοσίας.
Θα είμαστε παρόντες στην απεργία στις 13 Φεβρουαρίου και
στην παντεχνική συγκέντρωση έξω από τη Βουλή στις 15 του
μήνα την ημέρα της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το
Ασφαλιστικό». Παρόντες στην κοινή εμφάνιση των φορέων ήταν
επίσης οι πρόεδροι του συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Βασ.
Μπασδάνης, του Κτηνιατρικού συλλόγου Γεωργία Λαμπρονίκου, ο
γ.γ. της Ενωσης Συντακτών Γιάννης Σιούλας και τα μέλη της Δ.Ε.
του ΤΕΕ Αντ. Κυρίτσης και Αγγ. Βενέτη.

Κοινή συνέντευξη
Στα γραφεία του ΤΕΕ στη Λάρισα δόθηκε κοινή συνέντευξη
Τύπου από τους προέδρους του Τμήματος Κ&Δ Θεσσαλίας του ΤΕΕ
Ντίνο Διαμάντο, του Ιατρικού Συλλόγου Ντίνο Γιαννακόπουλο,
του Δικηγορικού Συλλόγου Φίλιππο Σαμαρά, του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Λάρισας Γιάννη Μακρυγιάννη και τον αντιπρόεδρο της
Ενωσης Συντακτών Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας- Ευβοίας Δημήτρη
Βάλλα για το Ασφαλιστικό.
«Η νέα επαφή της Συντονιστικής με την υπουργό κ. Πετραλιά

Με λεωφορείο που δρομολόγησε το Τμήμα, συνάδελφοι ταξίδεψαν στην
Αθήνα μετέχοντας στην παντεχνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη
Βουλή κατά την προ ημερησίας συζήτηση για το Ασφαλιστικό.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Συνέδριο Φραγμάτων στη Λάρισα
* Συνεδρίασε η οργανωτική-επιστημονική επιτροπή

Π

ραγματοποιήθηκε χθες στο ξενοδοχείο
Imperial η πρώτη συνεδρίαση της
Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής
του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φραγμάτων που
διοργανώνουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και
Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ στις 13-15 Νοεμβρίου
στη Λάρισα.
Αφορμή για τη διοργάνωση αυτή αποτελεί ο σημαντικός
αριθμός μεγάλων φραγμάτων, ύψους άνω των 15m ή όγκου
ταμίευσης μεγαλύτερου από 3 εκατομμύρια m3, που έχει
μελετηθεί και κατασκευασθεί από διαφορετικούς φορείς
στην χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες

Παρά την έντονη δραστηριότητα που παρατηρείται
στην ανάπτυξη τέτοιων έργων ταμίευσης στη χώρα μας,
η σύγκριση με άλλες χώρες με παρόμοιες κλιματικές,
υδρολογικές και τοπογραφικές συνθήκες, αλλά και χρήσεις
νερού, δείχνει ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση, αλλά
και μεγάλες δυνατότητες. Η ανάπτυξη νέων τέτοιων έργων
αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των ήδη κατασκευασμένων
καλείται να λάβει υπόψη της νέες σημαντικές παραμέτρους.

Οι αυξανόμενες ανάγκες για καθαρό νερό, πόσιμο ή
αρδευτικό, αλλά και πρακτικές όπως ο εμπλουτισμός υπόγειων
υδροφορέων, οι μεταβολές στον τομέα της παραγωγής
ενέργειας,, η ενδεχόμενη μεταβολή των κλιματολογικών
συνθηκών και οι αυξημένες ανάγκες για αντιπλημμυρική
προστασία αποτελούν σημαντικές συνιστώσες του
σχεδιασμού νέων φραγμάτων πολλαπλής σκοπιμότητας.
Ταυτόχρονα, για το σωστό σχεδιασμό νέων τέτοιων έργων
αλλά και για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση και η
λειτουργία πολλών παλαιών, θα πρέπει να αναγνωρίζονται
έγκαιρα και να συνεκτιμώνται και οι αρνητικοί παράγοντες,
όπως η περιβαλλοντική «επιβάρυνση», η αυξανόμενη τοπική
κοινωνική αντίδραση, η πολυπλοκότητα του γεωλογικού
περιβάλλοντος στην Ελλάδα, η μη επαρκής τεχνογνωσία των
εμπλεκομένων στην υλοποίηση και λειτουργία του έργου κλπ.
Οπως είναι γνωστό τα έργα αυτά, τα οποία είναι γενικά έργα
υψηλού κόστους, έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις στον τομέα
της ασφάλειας, όχι μόνον στην μελέτη και την κατασκευή
αλλά και κατά την φάση λειτουργίας τους, σύμφωνα και με
τις επιταγές της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων
( ICOLD ).
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Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων έχει
στόχο να θέσει τα θεμέλια ή τουλάχιστον να ξεκινήσει τον
προβληματισμό και το διάλογο για το σωστό σχεδιασμό και
τη λειτουργία των Εργων αυτών. Επίσης, φιλοδοξεί να φέρει
σε επαφή τους φορείς που έρχονται σε επαφή με τα Μεγάλα
Φράγματα (Κυρίους των Εργων, Μελετητές, Κατασκευαστές)
ως ένα πρώτο βήμα διαλόγου και ενημέρωσης για τα
προβλήματα, τις ευθύνες και τις απαιτήσεις που συνεπάγεται
η κατασκευή Μεγάλων Φραγμάτων. Το ΤΕΕ καλεί τους
ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων και να συνεισφέρουν στην
επίτευξη των στόχων του συνεδρίου προβάλλοντας τα έργα
τους, τις εμπειρίες τους και τους προβληματισμούς τους,
ώστε να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράμματος,
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση earab@central.tee.gr
Οι επιμέρους στόχοι του συνεδρίου είναι:
Η ανάδειξη του ρόλου των φραγμάτων στους τομείς
εξασφάλισης υδατικών πόρων, υδροηλεκτρικής ενέργειας,
διαχείρισης πλημμυρών κλπ.
Η παρουσίαση έργων από τον Ελληνικό χώρο και η
άντληση εμπειρίας από παραδείγματα επιτυχημένων η μη
έργων.
Ο προβληματισμός γύρω από τις αδυναμίες του
Ελληνικού συστήματος σχεδιασμού, κατασκευής και
εκμετάλλευσης φραγμάτων (διαφορετικότητα των φορέων
υλοποίησης, συχνά ανυπαρξία των φορέων λειτουργίας) .
Η συμβολή στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου
ποιότητας σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έργων.
Η συμβολή στην αποφυγή άστοχων επενδύσεων με
την προβολή τεχνικοοικονομικών κριτηρίων υλοποίησης
νέων φραγμάτων για τη διασφάλιση βέλτιστης σχέσης
κόστους/ οφέλους για κάθε έργο.
Η ανάδειξη της σοβαρότητας της περιβαλλοντικής
διάστασης και της κοινωνικής συνιστώσας για κάθε έργο,
ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να κοστολογούνται από τα
αρχικά στάδια του σχεδιασμού.
Η παρουσίαση της σύγχρονης διεθνούς τεχνογνωσίας
που αφορά στην μελέτη, κατασκευή και την ασφαλή
λειτουργία των φραγμάτων.
H παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει
σε άλλες χώρες και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης
της ασφάλειας των έργων με στόχο την σύνταξη εθνικού
κανονισμού ασφάλειας φραγμάτων.
Η συζήτηση συγκεκριμένων αποδοτικών έργων που
θα δώσουν βέλτιστες λύσεις στο πρόβλημα περιοχών όπως
η Θεσσαλία

ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÏ ÄÅËÔÉÏ

Θεματολογία του συνεδρίου

1.

Φράγματα και Περιβάλλον
• Περιβαλλοντικός σχεδιασμός μεγάλων
Φραγμάτων, Αειφόρος Ανάπτυξη.

• Εμπλουτισμός – αποκατάσταση υπόγειων
υδροφορέων, δημιουργία υγροβιότοπων αντιπλημμυρική
προστασία κ.λ.π.

Μπαρμπουτης Αναστάσιος - Πολιτικός μηχ.-ΤΕΕ-ΚΔΘ,

Μπασδάνης Βασίλειος - Πρόεδρος συλλόγου πολ. Μηχ. ,
Μπεκερτζης Ευάγγελος - Αρχ/των μηχ,
Νικολάου Δημήτρης - Γενικός δ/ντης ΥΠΕΧΩΔΕ,
Ντακουλας Παναγιώτης - Αν. Καθηγ. Παν. Θεσσαλίας,
Ντουνιας Γεώργιος - Γεωτεχνικός μελετητής,

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή
και λειτουργία φραγμάτων – Μέτρα αντιμετώπισης

Παπαχατζακη Χαρά - ΔΑΥΕ,

• Παραδείγματα (θετικά και αρνητικά) από την ελληνική και
διεθνή πραγματικότητα.

Σίσκος Ιωάννης - Πολιτικός μηχ-γεωτεχνικός

2.
3.

Φράγματα & Ενέργεια
• Σημασία των φραγμάτων στον ενεργειακό σχεδιασμό
• Φράγματα και υβριδικά συστήματα παραγωγής
ενέργειας
Φράγματα και Ολοκληρωμένη διαχείριση Υδατικών
πόρων

Ραμπιας Ευάγγελος - Πολιτικός μηχ. ,

* Στην Επιστημονική Επιτροπή μετέχουν οι :
Γκαζετας Γεώργιος - Καθηγητής ΕΜΠ,
Θανόπουλος Γιάννης - ΔΕΗ,
Καββαδας Μιχαήλ - Αν. Καθ. ΕΜΠ,
Καλαουζης Γεώργιος - Πολιτικός μηχ-σύμβουλος,

• Τα Φράγματα ως έργα διαχείρισης Υδατικών Πόρων
πολλαπλού σκοπού

Κολωνιας Ευάγγελος - Σύμβουλος μηχανικός,

• Συμβολή στην αποφυγή άστοχων επενδύσεων με την προβολή
τεχνικοοικονομικών κριτηρίων υλοποίησης νέων φραγμάτων για
τη διασφάλιση βέλτιστης σχέσης κόστους/ οφέλους για κάθε έργο.

Κωτσοβινος Νικόλαος - Καθηγητής ΔΠΘ,

• Φράγματα και ολοκληρωμένος σχεδιασμός λεκανών απορροής

4.

Διακινδύνευση και Ασφάλεια

• Προβληματισμός γύρω από τις αδυναμίες του Ελληνικού
συστήματος σχεδιασμού, κατασκευής και εκμετάλλευσης
φραγμάτων (διαφορετικότητα των φορέων υλοποίησης, συχνά
ανυπαρξία των φορέων λειτουργίας)

Κουτσογιάννης Δημήτριος - Αν. Καθ. ΕΜΠ,
Μαρίνος Παύλος - Καθηγητής ΕΜΠ,
Μουταφης Νίκος - ΕΜΠ, Ελληνική επιτροπή ICOLD,
Μυλόπουλος Γιάννης - Αν. Καθηγ. ΑΠΘ,
Παπαγεωργίου Ορέστης - Γεν. γραμμ. Ελλην. Επιτρ. Μεγ.
Φραγμάτων,
Παπαγρηγορίου Σπύρος - Περιβαλλοντολόγος πολιτ. Μηχ/κος,
Παρασκευόπουλος Αλέξιος - Περιβαλλοντολόγος πολιτ. Μηχ/κος,

• Συστήματα παρακολούθησης της συμπεριφοράς των έργων

Στάμου Αναστάσιος - Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

• Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της ασφάλειας των έργων με
στόχο την σύνταξη εθνικού κανονισμού ασφάλειας φραγμάτων.

Στεφανάκος Ιωάννης - Υδραυλικός μηχ. Λέκτορας ΕΜΠ

• Παρουσίαση συμβάντων ή περιστατικών συγκεκριμένων έργων
από την Ελλάδα ή το εξωτερικό

Τσικνακου Γούλα - Υδραυλικός μηχ.

5.

Σύγχρονες Μέθοδοι σχεδιασμού & κατασκευής
• Συμβολή στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου
ποιότητας σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έργων

• Υλικά κατασκευής
• Μέθοδοι κατασκευής, νέες τεχνικές
• Υδραυλικές κατασκευές
• Αντισεισμικός σχεδιασμός

6.

Γεωλογία και Φράγματα
• Προβλήματα και αντιμετώπισή τους
• Σύγχρονες μέθοδοι έρευνας

- Στρογγυλή Τράπεζα
Εργα που θα δώσουν βέλτιστες λύσεις στο πρόβλημα περιοχών
όπως η Θεσσαλία
* Στην πρώτη συνεδρίαση μετείχε και ο πρόεδρος της Δ. Ε. του ΤΕΕ
Ντ. Διαμάντος. Στην Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου μετέχουν
οι:

Αναστασόπουλος Κων/νος - ΔΕΗ/ΔΑΥΕ,
Αναστόπουλος Αλέξανδρος - Υπ.Αγρ.Αν. ,
Θανόπουλος Γιάννης - ΔΕΗ/ΔΑΥΕ,
Λαζαρίδης Λάζαρος - Γρ. Υδραυλικών μελετών,
Λερης Γεώργιος - ΔΕΗ -Δ/ντης εκμετ.υδρηλ/κών έργων,
Μαυρονικολαου Νικόλαος - Μελετητής υδραυλικών έργων,
Μουταφης Νίκος - ΕΜΠ, Ελληνική επιτροπή ICOLD,
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Τσοτσος Στέφανος - Καθηγητής ΑΠΘ

ÔÌÇÌÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ & ÄÕÔÉÊÇÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Το ΤΕΕ για τους μηχανικούς
και την κοινωνία

Σ

το θεσμικό ρόλο και την προσφορά του ΤΕΕ
ενόψει της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου
και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που
δρομολογούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας
αλλά και στα ανοιχτά επαγγελματικά ζητήματα
των μηχανικών στους τομείς των δημοσίων
και ιδιωτικών έργων αναφέρθηκε ο πρόεδρος
του Τμήματος Ντίνος Διαμάντος μιλώντας στην
εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Επικεντρώνοντας βέβαια στην αντίθεση και
τις προτάσεις του κλάδου στην επιδιωκόμενη
συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων και την
κατάργηση της αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ.
Στη φετινή εκδήλωση, στο πλαίσιο των τιμητικών αναφορών που
έχει καθιερώσει το Τμήμα, τιμήθηκαν οι διατελέσαντες πρόεδροι της
Αντιπροσωπείας και συγκεκριμένα οι: Δημήτρης Χατζημαυρουδής,
Βάσω Παπαβασιλείου, Κώστας Ιακωβάκης και Πιπίτσα ΦιλίππουΤσιώνα στους οποίους προσφέρθηκαν ως αναμνηστικά πρωτότυπα
έργα του εικαστικού Αντώνη Καρακωνσταντάκη. Τιμητική αναφορά
υπήρξε επίσης στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες του ΤΕΕ για την
προσφορά τους στη δραστηριότητα του Τμήματος.

«Η χρονιά που πέρασε έκλεισε με τον ελλοχεύοντα κίνδυνο της
κατάργησης του ΤΣΜΕΔΕ, μέσα από την επιχειρούμενη ενοποίησή
του με άλλα ταμεία Επιστημόνων και Δημοσιογράφων», τόνισε
ο Ντίνος Διαμάντος. Για να συνεχίσει: «Και φυσικά, τα πολλαπλά
μηνύματα αντίδρασης από τους μηχανικούς σε όλη τη χώρα
απέδειξαν ότι δεν θα είναι εύκολο σε καμία Κυβέρνηση να υπερβεί
τα όρια της λογικής αλλά και της Συνταγματικής και Κοινοτικής
νομιμότητας.
Ο στόχος ήταν και παραμένει προφανής: απαιτούνται
χρήματα για «τρύπες» του ασφαλιστικού συστήματος σε άλλα
ταμεία. Και η εύκολη «λεία» είναι τα αποθεματικά των υγιών
ταμείων όπως είναι το ΤΣΜΕΔΕ. Μόνο που τα αποθεματικά αυτά
είναι από άμεσες εισφορές και έμμεσες από το παραγωγικό έργο
μελετών και έργων, ιδιωτικών και δημοσίων, που τις καταβάλλουν
οι ίδιοι οι μηχανικοί. Ο μόνος «κοινωνικός πόρος» προς το ΤΣΜΕΔΕ
έρχεται από το 0,1% επί του προϋπολογισμού των ιδιωτικών έργων.
Και μαζί με την κρατική επιχορήγηση που επιβάλλει ο νόμος – και
που ποτέ δεν καταβλήθηκε με αποτέλεσμα να χρωστά το κράτος
στο ΤΣΜΕΔΕ περί τα 290 εκ ευρώ - δεν ξεπερνούν τα 4 εκ ευρώ σε
σύνολο ετησίων εσόδων περίπου 630 εκ ευρώ.
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Πρέπει να καταλάβει ο κάθε μηχανικός, και ιδιαίτερα οι νέοι
συνάδελφοι, ότι το ΤΣΜΕΔΕ πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει
αυτόνομο, αυτοδιοίκητο και αυτάρκες. Και φυσικά, οι διεκδικήσεις
μας για βελτίωση του νομικού πλαισίου λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ,
καθώς και για αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στον
κλάδο Υγείας, τον Προνοιακό τομέα αλλά και σε άλλες υπηρεσίες
προς τους μηχανικούς, παραμένουν στην πρώτη γραμμή του
ενδιαφέροντός μας».
Και ο πρόεδρος κατέληξε: «Εύχομαι εγκαρδίως προς όλους, η νέα
χρονιά να είναι γεμάτη από προσωπική και οικογενειακή υγεία ,
γεμάτη χαμόγελο και δημιουργία. Και για το Τ.Ε.Ε., να είναι μία
χρονιά ακόμη πιο επιτυχημένης και αποδοτικής παρουσίας, τόσο
για τους μηχανικούς όσο και για την κοινωνία».
* Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Πέτρος Ηλιάδης, μέλος της
κεντρικής Δ. Ε. του ΤΕΕ εκπροσωπώντας τον πρόεδρο Γιάννη
Αλαβάνο αναφέροντας μεταξύ άλλων: «είμαι υποχρεωμένος να
επισημάνω ότι το 2008 δεν έρχεται με τους καλλίτερους οιωνούς για
τους Μηχανικούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγαλύτερη επίθεση που
έχουμε δεχθεί ποτέ ενάντια στα ασφαλιστικά και εργασιακά μας
δικαιώματα. Κεκτημένα και κατακτήσεις που επιτεύχθηκαν με τη
δουλειά και τις εισφορές των Μηχανικών για δεκαετίες απειλούνται
κατά τρόπο προκλητικό. Χωρίς ουσιαστικό διάλογο, χωρίς λογικά
και πειστικά επιχειρήματα αλλά και χωρίς να προβλέπεται στο
πρόσφατο προεκλογικό πρόγραμμά της η Κυβέρνηση με μια
επίδειξη αδιαλλαξίας επιχειρεί την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ και την
καταλήστευση των αποθεματικών του.
Στο όνομα μιας δήθεν ενοποίησης των ταμείων των επιστημόνων
– που ωστόσο κανείς φορέας τους δεν συναινεί - επιχειρείται η
κατεδάφιση ενός υγιούς Ταμείου που δεν είναι μόνο ασφαλιστικός
φορέας για τους Μηχανικούς αλλά και οργανισμός στήριξης της
δουλειάς τους ιδιαίτερα των μικρομεσαίων εργοληπτών και
μελετητών αφού είναι γνωστό ότι το ΤΣΜΕΔΕ εδώ και δεκαετίες
λειτουργεί και σαν χρηματοπιστωτικός οργανισμός με έκδοση
εγγυητικών επιστολών, προεξοφλήσεις λογαριασμών και λοιπών
διευκολύνσεων για τους Μηχανικούς. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η
Διοίκηση του ΤΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να αποτρέψει
την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ και να ακυρώσει τα σχέδια της
κυβέρνησης. Σας θέλουμε όμως και εσάς όλους ενεργά δίπλα μας,
σε εγρήγορση και ετοιμότητα, με αγωνιστική και ενωτική διάθεση
ώστε να διαμορφωθεί ένα πανίσχυρο μέτωπο όλων των Μηχανικών
της χώρας ώστε μαζί και με τους άλλους επιστημονικούς κλάδους
που πλήττονται και αυτοί από αυτά τα σχέδια, να επιβάλλουμε τις
δίκαιες και σωστές θέσεις μας για τα ασφαλιστικά μας ζητήματα».

* Ο Δημήτρης Χατζημαυρουδής, στον οποίο παρέδωσε το
αναμνηστικό ο Πέτρος Ηλιάδης, απευθυνόμενος «στους νέους
κυρίως συναδέλφους», τόνισε μεταξύ άλλων: «μετέχοντας
στα τεκταινόμενα στο ΤΕΕ δεν απολαμβάνεις μόνο τιμές, δεν
ικανοποιείς απλά την ανάγκη για αναγνώριση και διάκριση, αλλά
κυρίως απολαμβάνεις τις χαρές μιας δεύτερης πολύ ουσιαστικής
και θερμής οικογένειας, αυτής των μηχανικών. Με την αίσθηση ότι
στην πραγματικότητα πήρα πολύ περισσότερα απ΄ όσα έδωσα στο
Τεχνικό Επιμελητήριο σκέφτηκα να κάνω ένα αναμνηστικό δώρο
στο Τμήμα μας.

Καθώς βρισκόμαστε στην Πινακοθήκη και αυτόν τον καιρό το
κτίριο του ΤΕΕ ανακαινίζεται εσωτερικά θεώρησα ότι ένας πίνακας
θα ήταν κατάλληλο δώρο. Φυσικά πρόκειται για αντίγραφο, από
ημερολόγιο, με το πρωτότυπο να βρίσκεται σε μουσείο καλών
τεχνών της Λειψίας, απεικονίζει το χωριό Subiaco της Ιταλίας,
ένα χωριό με πυργώδη αρχιτεκτονική δείχνει ακόμη γεφύρια
και δρόμους και το σύνολο κατά τους κριτικούς φανερώνει την
ικανότητα του ανθρώπου να τιθασσεύει τη φύση. Ελπίζω ότι αυτό
θα γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μέλλον. Ηταν η μόνη,
σχετική με το επάγγελμά μας εικόνα που μπόρεσα να βρω στα παλιά
μου ημερολόγια και ας με συγχωρήσουν οι φίλοι αρχιτέκτονες και
κατασκευαστές έργων που μπήκα στα χωράφια τους, αλλά για να
φέρω κάποιο τοπογραφικό π.χ. του Λεονάρτο ντα Βίντσι θα έπρεπε
να το ζητήσω από τις υπηρεσίες της βασίλισσας της Αγγλίας πράγμα
κάπως δύσκολο».

* Η Βάσω Παπαβασιλείου – Ασλάνη, που παρέλαβε το αναμνηστικό
από τον πρώην πρόεδρο της Δ. Ε. Κώστα Μέγα, είπε: «Ευχαριστώ
τον Πρόεδρο και την Διοικούσα Επιτροπή για την τιμή. Αλλοι θα
κρίνουν τι πρόσφερα εγώ στο ΤΕΕ, εκείνο που μπορώ να βεβαιώσω,
και όσοι με γνωρίζουν το ξέρουν, είναι ότι δεν στόχευσα σε παντός
είδους οφέλη και δεν επωφελήθηκα με οποιονδήποτε τρόπο.
Ευχαριστώ, εκτός από την παράταξή μου την ΠΑΣΚ, τους
εκπροσώπους όλων των άλλων παρατάξεων, με τους οποίους
συνεργαστήκαμε άψογα, προσπαθώντας πάντοτε να βρίσκουμε
αυτά που μας ενώνουν.
Τελειώνοντας ευχαριστώ τον Τάκη, τον Θωμά, την Εύη, τους
υπαλλήλους του Τμήματος, για τη συνεργασία μας, και βεβαιώνω ότι
ενσαρκώνουν τον Δημόσιο Υπάλληλο όπως ο κάθε Ελληνας Πολίτης
τον ονειρεύεται. Μπράβο στη Διοίκηση για την πρωτοβουλία της
να τους τιμήσει, γιατί πρέπει να αναδεικνύεται η καλή πλευρά της
Δημόσιας Διοίκησης και όχι μόνο οι αρνητικές εκφράσεις της. Σας
ευχαριστώ όλους».

* Ο Κώστας Ιακωβάκης, στον οποίο παρέδωσε το αναμνηστικό ο
πρώην πρόεδρος της Δ. Ε. Λάμπρος Μόσιαλος, ευχαρίστησε για την
τιμή διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στο Τμήμα.

* Η Πιπίτσα Φιλίππου-Τσιώνα, στην οποία παρέδωσε το
αμμναμνηστικό ο νυν πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Γιάννης
Βαρνάς, είπε: «Δέχομαι την τιμή στο όνομα του ανώνυμου μηχανικού
επιστήμονα που αγωνιά να φτιάξει τον κόσμο καλύτερο.
Εχοντας ως σταθερές αξίες την ποιότητα ζωής, το σεβασμό στον
άνθρωπο και το περιβάλλον, την ποιότητα στο κάθε τεχνικό έργο
και επιδιώκει την αλληλοεκτίμηση και στην εμπορική συναλλαγή
ώστε να καταλήγει σε σχέση εμπιστοσύνης και φιλίας με τον πολίτη.
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Τη δέχομαι στο όνομα του συναδέλφου που προσπαθεί ακούραστα
να πείσει την κοινωνία ότι ο μηχανικός που θεωρεί το επάγγελμα
του και λειτούργημα δεν παραμένει στην άκρη ως «γραφικός»,
ρομαντικός κριτής των πάντων αλλά παλεύει και διαμορφώνει το
ανθρώπινο περιβάλλον, συνδυάζει το προσωπικό με το συλλογικό
και έχει μια σύνθετη παιδεία να ανατροφοδοτεί το όραμά του
από τη γνώση των πραγματικών συνθηκών. Βεβαίως, ιδιαίτερα
δέχομαι τη σημερινή τιμή στο όνομα αυτού του μηχανικού που
πάλεψε για τα παραπάνω και μέσα από τη δράση του Τεχνικού
Επιμελητηρίου, γιατί πίστεψε ότι η ενασχόλησή του με το ΤΕΕ είναι ο
καλύτερος τρόπος για να είναι σωστά ενημερωμένος επιστημονικά,
επαγγελματικά, συνδικαλιστικά. Για την προώθηση της επίλυσης
των προβλημάτων, για την ουσιαστικότερη συμβολή του στην
ανάπτυξη του τόπου και της χώρας, και για να είναι δικτυωμένος
με καλούς φίλους συναδέλφους και εν δυνάμει συνεργάτες σε όλη
τη χώρα.
Στα τόσα χρόνια ενασχόλησής μου με το ΤΕΕ ασχολήθηκα με πολλά
σοβαρά μεγάλα και μικρά προβλήματα του χώρου μας και θέματα
του τόπου μας. Σε άριστη συνεργασία πάντα με τους συναδέλφους
μου και από όλες τις θέσεις ευθύνης που κατείχα και ως πρόεδρος
Αντιπροσωπείας στο τέλος, που είναι και το ανώτατο αξίωμα του
ΤΕΕ στο Τμήμα μας, προσπάθησα ν’ ανοίξουμε το διάλογο του ΤΕΕ
με την κοινωνία και τους κοινωνικούς φορείς.
Βασική προϋπόθεση όμως θεωρούσα πάντα στη συμμετοχή των
νέων μηχανικών πράγμα για το οποίο πάλεψα πολύ.
Είμαι ευτυχής που βλέπω σήμερα τόσους πολλούς νέους
μηχανικούς ανάμεσά μας, και χαρούμενη που το πέτυχα και
στην οικογένειά μου, αφού ενθαρρύνοντας τους δυο υιούς μου
μηχανικούς ν’ ασχοληθούν με το ΤΕΕ, καμαρώνω ήδη τον Βασίλη
μέλος της Αντιπροσωπείας και γραμματέα της Νομαρχιακής
Επιτροπής Καρδίτσας».

* Το φλουρί της πίτας βρήκε ο συνάδελφος Κώστας Τσαλαπόρτας,
μέλος της Δ. Ε. του Τμήματος. Την εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε
στους χώρους της Δημοτικής Πινακοθήκης- Μουσείο Γ. Ι.
Κατσίγρα, τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Λαρισαίων
Κ. Τζανακούλης, ο γεν. διευθυντής της Περιφέρειας Θεσσαλίας Κ.
Μέγας ως εκπρόσωπος του Γ. Γ. , ο αντινομάρχης Χρ. Καλομπάτσιος
ως εκπρόσωπος του νομάρχη Λάρισας, εκπρόσωποι των
θρησκευτικών και στρατιωτικών αρχών, ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ Ν.
Ρώμνιος, εκπρόσωποι άλλων φορέων, ο πρόεδρος του Τμήματος
Μαγνησίας του ΤΕΕ Σωκράτης Αναγνώστου, η εκδότης- διευθυντής
της εφημερίδας «Ελευθερία» Δανάη Δημητρακοπούλου, ο
διευθυντής της εφημερίδας «Κόσμος» Χρήστος Μπεχλιβάνος,
ο διευθυντής του «Θεσσαλία TV» Γιάννης Κολλάτος και πλήθος
συναδέλφων μηχανικών.
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θέματα που την αναδεικνύουν σε ευρωπαϊκή πόλη η
οποία αναπτύσσεται ταχέως και γίνεται σημαντικός
πόλος έλξης. Με τη διοργάνωση των Αγώνων, στις
αθλητικές υποδομές της πόλης θα προστεθούν η
βελτίωση του γηπέδου του Αλκαζάρ, η δημιουργία νέου
γηπέδου, η ολοκλήρωση του νέου κολυμβητηρίου,
η κατασκευή γηπέδων τένις και ιππασίας, Επιπλέον,
αξίζει να αναφερθούν κάποια από τα σημαντικότερα
κυκλοφοριακά έργα όπως η υπόγεια διάβαση της οδού
Εχεκρατίδα και η ολοκλήρωση της οδού Σαρίμβεη που
στόχο έχουν την αποσυμφόρηση κεντρικών οδικών
αρτηριών.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Κων. Τζανακούλης

Η

ανάληψη της διοργάνωσης των
Μεσογειακών Αγώνων 2013 από το
δίπολο των πόλεων της Λάρισας και του
Βόλου αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό
γεγονός όχι μόνο για τις διοργανώτριες
πόλεις αλλά για ολόκληρη τη Θεσσαλία
και την Ελλάδα. Οι Μεσογειακοί αγώνες
αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο
αθλητικό γεγονός μετά τους Ολυμπιακούς
αγώνες και ο πολύπλευρος χαρακτήρας
τους είναι μια μοναδική ευκαιρία να
αναπτυχθεί η Λάρισα τόσο στον αθλητικό
και πολιτιστικό τομέα όσο και στον
κοινωνικό και οικονομικό τομέα.
Συγκεκριμένα, η πόλη της Λάρισας έχει ήδη
αποκτήσει τα τελευταία χρόνια υποδομές για τα
κυκλοφοριακά, αθλητικά, πολιτιστικά και κοινωνικά
12

Εμφαση έχει δοθεί επίσης και στις πολιτιστικές
υποδομές στις οποίες περιλαμβάνονται η Πινακοθήκη,
το μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα το οποίο φιλοξενεί μια από τις
μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, το Α’
Αρχαίο Θέατρο το οποίο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
μέχρι το καλοκαίρι, το Αρχαιολογικό και Βυζαντινό
Μουσείο όπως επίσης και το Λαογραφικό Μουσείο.

Τέλος, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί προτεραιότητα
σε έργα περιβαλλοντικά και πρασίνου. Η Λάρισα
διαθέτει έναν από τους καλύτερους ΧΥΤΑ της χώρας και
σύντομα θα λειτουργήσει και Μονάδα Ανακύκλωσης
Υλικών ενώ ανά τακτές χρονικές περιόδους, φυτεύονται
δέντρα σε όλες τις συνοικίες της πόλης.

Συμπερασματικά,
είναι
σημαντικό
να
συνειδητοποιηθεί ότι η ευκαιρία των Μεσογειακών
Αγώνων
αναμένεται
να
φέρει
σημαντικά
πλεονεκτήματα, όχι μόνο στο δίπολο Λάρισα-βόλος
αλλά σε όλο το Θεσσαλικό χώρο. Η εμβέλεια των
Αγώνων μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι σημαντικά
οικονομικά, κοινωνικά, τουριστικά, πολιτιστικά οφέλη
θα προκύψουν και στις τέσσερις πόλεις της Θεσσαλίας,
προσδίδοντας σε αυτές έναν ευρωπαϊκό χαρακτήρα
και μια δυναμική πορεία ανάπτυξης για τις επόμενες
δεκαετίες.
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Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας
Ντίνος Διαμάντος

Γ

ια πρώτη φορά στην ιστορία της η Θεσσαλία
αναλαμβάνει να διοργανώσει ένα τόσο
μεγάλο αθλητικό γεγονός. Οι Μεσογειακοί
Αγώνες του 2013 ανατέθηκαν στον Βόλο και τη
Λάρισα. Η απόφαση αυτή της Διεθνούς Επιτροπής
Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) αποτελεί σταθμό
καταρχήν για τους ίδιους τους Αγώνες διότι, πρώτη
φορά ανατέθηκε η διοργάνωση σε δύο πόλεις
και το κυριότερο, σε πόλεις της Περιφέρειας. Σε
συνδυασμό δε και με την παράλληλη διοργάνωση
– για πρώτη φορά- της Πολιτιστικής Μεσογειάδας,
ο στόχος της Αναβάθμισης του κύρους των αγώνων
που εξαρχής έθεσε η Ελληνική υποψηφιότητα
καθίσταται και επιθυμητός και εφικτός. Αποτελεί
όμως και την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πρόκληση
για την Περιφέρειά μας για δύο λόγους : Πρώτον,
διότι, τα πολλαπλά οφέλη που μπορούν να
προκύψουν τόσο κατά τη φάση της προετοιμασίας
όσο και κατά την τέλεση των αγώνων αλλά και στην
μετέπειτα περίοδο μπορούν να τροφοδοτήσουν
δυναμικά την αναπτυξιακή πορεία της Θεσσαλίας.
Δεύτερον, διότι, η επιτυχία θα είναι μία σημαντική
παρακαταθήκη για την διεκδίκηση στο μέλλον και
άλλων κορυφαίων αθλητικών γεγονότων.
Η υπόθεση αυτή αποτελούσε ένα Εθνικό στόχο
αφού, είχε έμπρακτα διατυπωθεί η στήριξη τόσο από
τον Πρωθυπουργό, ιδιαίτερα δε από την Υπουργό
Εξωτερικών κ. Ντόρα Μπακογιάννη.
Η υπόθεση αυτή πρέπει να αποτελέσει άλλο ένα
σημείο ενδοπεριφερειακής σύγκλισης και συνεργασίας.
Μακριά από τοπικιστικές και άλλου τύπου «κορώνες».
Πρέπει να είναι υπόθεση της Θεσσαλίας με τα οφέλη να
διαχυθούν σε όλη της την επικράτεια. Με σεβασμό στον
τελικό φάκελο που καταθέσαμε και ενέκρινε η ΔΕΜΑ,
με σεβασμό στο συμβόλαιο ανάληψης που υπέγραψε
ο Δήμαρχος Βόλου ως εκπρόσωπος των δύο πόλεων

με την εγγύηση
της Ελληνικής
Κυβέρνησης.

Δ ύ ο
προτάσεις
καταθέτω που
μπορούν
να
εγγυηθούν την
Θεσσαλική
συνεργασία
στο
μεγάλο
αυτό γεγονός.

1.
Θεσμοθέτηση ενός «ειδικού χρηματοδοτικού
προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2013» για έργα υποδομής
Αθλητικού , Πολιτιστικού και Τουριστικού τομέα,
με στόχο την ενίσχυση της θέσης όλης αλλά, κατά
προτεραιότητα στο πρόγραμμα αυτό, της Δυτικής
Θεσσαλίας.

2.
Εξέταση άμεσα και διασφάλιση των
προϋποθέσεων συμμετοχής της Δυτ. Θεσσαλίας τόσο
στο αθλητικό περιεχόμενο των αγώνων σε επίπεδο
φιλοξενίας προετοιμασίας των ομάδων και των
αθλητών ( η τέλεση επίσημων αγώνων εκτός Βόλου
–Λάρισας και η αλλαγή του προγράμματος είναι στην
αποκλειστική αρμοδιότητα της ΔΕΜΑ) όσο και στην
Πολιτιστική Μεσογειάδα.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο ήδη με την συμμετοχή
των Προέδρων τμ. Κ-Δ Θεσσαλίας και τμ. Μαγνησίας
στην Επιτροπή διεκδίκησης συνέδραμε στην επιτυχή
έκβαση. Το ίδιο θα πράξει και στην πλέον υπεύθυνη
περίοδο προετοιμασίας για την επιτυχή τέλεση των
αγώνων, και κυρίως, για την διάχυση των ωφελειών σε
όλη την Θεσσαλία.
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Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Μιχάλης Ταμήλος

Η

πρόκληση των Μεσογειακών
Αγώνων αφορά όλη τη Θεσσαλία
και δεν είναι θέμα μόνο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αλλά είναι ένα ορόσημο
–στόχος για μία ουσιαστική αναβάθμιση
των δομών και των υποδομών της
θεσσαλικής οικονομίας γενικότερα.
Εχοντας υπόψη την υπόθεση των Ολυμπιακών
Αγώνων της Αθήνας και τις θετικές επιπτώσεις
που είχε στην περαιτέρω ανάπτυξη της Αττικής,
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η διεξαγωγή των
αγώνων με ένα σχέδιο ευρύτερης οικονομικής
ανάπτυξης της Θεσσαλίας σε όλους τους τομείς
και όχι σαν μία αθλητική διοργάνωση που αφορά
δύο πόλεις, το Βόλο και τη Λάρισα.
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Η διαμάχη που αναπτύχθηκε μέχρι σήμερα για
την διασπορά αγωνισμάτων και εκδηλώσεων
στη Δυτική Θεσσαλία, δεν θα πρέπει σε καμία
περίπτωση να θέσει σε κίνδυνο την Θεσσαλική
ομοψυχία και ενότητα που με κόπους, πολλοί
άνθρωποι μέχρι σήμερα κατάφεραν να τη
δημιουργήσουν.

Ως Πρόεδρος της Ενωσης ΤΕΔΚ Θεσσαλίας αλλά
και ως ένας από τους ανθρώπους που έχουμε
καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη
της Θεσσαλικής ομοψυχίας και ενότητας,
πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε την όλη υπόθεση
των Μεσογειακών Αγώνων ως μία μοναδική
ευκαιρία για την Θεσσαλία να «προσδιοριστεί»
στον Ευρωπαϊκό χώρο σαν μία αυτοδύναμη,
οικονομικά, πολιτιστικά, αθλητικά, Περιφέρεια.
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Ο Δήμαρχος Καρδίτσας Δομήνικος Βερίλλης

Η

διοργάνωση των Μεσογειακών
Αγώνων το 2013 από το Βόλο
και τη Λάρισα, αποτελεί ένα ιστορικό
γεγονός για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Μια επιτυχία ιδιαίτερης αξίας, που
ανταμείβει την κοινή δράση και
προσπάθεια. Για πρώτη φορά, η
ευρύτερη περιοχή μας θα φιλοξενήσει
ένα τόσο σημαντικό αθλητικό,
πολιτιστικό και κοινωνικό γεγονός.
Αθλητές, συνοδοί και φίλαθλοι από
κάθε γωνιά της Μεσογείου θα βρεθούν
στη Θεσσαλία, σ’ αυτή την μεγάλη
αθλητική γιορτή.
Μπροστά σε αυτή τη σημαντική πρόκληση,
θεωρούμε πως η Καρδίτσα μπορεί να υποστηρίξει
τη διοργάνωση και να συμβάλλει αποφασιστικά
στην επιτυχία της. Στόχος δεν πρέπει να είναι η
διάσπαση, αλλά η διεύρυνση των Αγώνων, ώστε

να έχουν το μέγιστο δυνατό όφελος για όλους τους
πολίτες της Περιφέρειας. Η συλλογική προσπάθεια
όλων των φορέων της Περιφέρειας και ιδιαίτερα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορούν να εξασφαλίσει
την επιτυχία της διοργάνωσης και παράλληλα, τη
διάχυση του αθλητικού πνεύματος και της σημασίας
του γεγονότος σε όλο το εύρος της Περιφέρειάς
μας, η οποία μπορεί να παρουσιάσει μια σύγχρονη
διεθνή εικόνα και να ενισχύσει τον κεντροβαρή της
ρόλο.

Επιδίωξη του Δήμου Καρδίτσας, είναι να
συμμετάσχει η περιοχή μας στους Αγώνες, με
αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, ώστε να
συμβάλλουμε στην επιτυχή διεξαγωγή τους,
να ενισχύσουμε το αθλητικό κίνημα και να
προβάλλουμε την περιοχή μας, τον φυσικό, ιστορικό
και πολιτιστικό της πλούτο και το τουριστικό της
προϊόν.

Η διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων,
αποτελεί μια κρίσιμη πρόκληση για την περιοχή
μας. Μια ευκαιρία ανάδειξης της Περιφέρειάς
μας, ενίσχυσης των υποδομών της, αλλά και
μια δυνατότητα εμπέδωσης της περιφερειακής
συνείδησης.
15

ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÏ ÄÅËÔÉÏ

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Ηλ. Μπάκος :
Αφού δεν μας σέβονται να μας φοβούνται

Τ

ην αντίθεσή τους για μία ακόμη φορά στα
σχέδια της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό
και κυρίως για την ενοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ με άλλα
Ταμεία, εξέφρασαν οι μηχανικοί των Τρικάλων
μετέχοντας στην απεργιακή συγκέντρωση που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ν. Ε.
Στη συγκέντρωση μίλησε ο πρόεδρος της Ν. Ε. Ηλίας
Μπάκος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων: «Οι αγωνιστικές
κινητοποιήσεις της 12ης και 19ης Δεκεμβρίου και η
αποφασιστικότητα των μηχανικών και των εργαζομένων
όλης της χώρας αποτέλεσαν δύο σταθμούς στην πάλη για την
ασφαλιστική πολιτική. Οδήγησαν στην αντικατάσταση του
Υπουργού Απασχόλησης και τον ορισμό στη θέση του της κ.
Φάνης Πετραλιά. Η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης και
της Υπουργού για ήπια προσαρμογή δεν ήταν τίποτα άλλο
παρά ένας πολιτικός ελιγμός, μία τακτική. Η ενοποίηση των
Ταμείων δεν είναι ταμειακό πρόβλημα αλλά καθαρά πολιτικό
και πρέπει να αντιπαρατεθούμε στην αντιλαϊκή αυτή πολιτική.
Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο βαθιά είναι η σήψη, η διαφθορά,
ο εύκολος πλουτισμός και το ΤΣΜΕΔΕ είναι στοχευμένο να
λεηλατηθεί.
Σήμερα ο κόσμος των μηχανικών είναι βαθιά
επαναστατημένος και αυτό φαίνεται και από την σημερινή
απεργιακή κινητοποίηση.
Το πρόβλημά μας δεν εντοπίζεται μόνο στην ενοποίηση των
Ταμείων και δεν εγκλωβιζόμαστε σ’ αυτό. Είμαστε μαζί τις άλλες
κοινωνικές τάξεις και ζητάμε δημόσια καθολική κοινωνική
ασφάλιση. Τριάντα πέντε χρόνια δουλειάς, είναι αρκετά.
Είμαστε αντίθετοι στους μέχρι τώρα αντιασφαλιστικούς
νόμους Σιούφα 1992-Ρέππα 3029/02 και του Νόμου 3518/06.
Είμαστε ενάντια στον διαχωρισμό των γενεών, θέλουμε τη
συναίνεση και αλληλεγγύη των γενεών».
Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της Ν. Ε. αναφέρθηκε στα αιτήματα
του κλάδου για τριμερή χρηματοδότηση και για επίλυση του
προβλήματος ασφάλισης των συναδέλφων με τα τιμολόγια
παροχής υπηρεσιών ενώ κατέληξε με έμφαση: «Το έτος 2008,
να το θυμάστε, θα ονομαστεί έτος αγώνα. Αφού δεν έμαθαν
να μας σέβονται, πρέπει να μάθουν να μας φοβούνται».
Εν συνεχεία διαβάστηκε το ψήφισμα από τον Αντιπρόεδρο
της
Ν. Ε. Γιώργο Μητσιούλη, το οποίο μετά από πορεία
προς τη Νομαρχία μέσω της οδού Ασκληπιού επιδόθηκε στο
Νομάρχη Ηλία Βλαχογιάννη.
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ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ν. Ε.

Βραβεύσεις και προβληματισμοί
στην πίτα της Ν.Ε. Τρικάλων

Π

ρώην προέδρους και μέλη της τίμησε
η Νομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων του
Τεχνικού Επιμελητηρίου κατά την εκδήλωση που
πραγματοποίησε στο ξενοδοχείο «Αμαλία» στην
Καλαμπάκα για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας. Η προσέλευση των μηχανικών στην
εκδήλωση ήταν μεγάλη ενώ το παρόν έδωσαν
και οι τοπικές αρχές του νομού Τρικάλων.
Αν και η εκδήλωση είχε εορταστικό χαρακτήρα,
επικράτησε έντονος προβληματισμός για σημαντικά
ζητήματα που απασχολούν αυτή την περίοδο τους
μηχανικούς και ειδικά για το ασφαλιστικό. Τόσο ο
πρόεδρος της Ν. Ε. Ηλίας Μπάκος όσο και ο πρόεδρος
της Δ. Ε. του Τμήματος Ντίνος Διαμάντος, αναφέρθηκαν
στο σημαντικό αυτό θέμα, καλώντας τους μηχανικούς
σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι διατελέσαντες πρόεδροι
και μέλη της Ν.Ε. και συγκεκριμένα:
-1985 -88 Nίκος Λέγκας, Παπαγεωργίου Χρήστος,
Γιουβρής Σωτήρης
-1988-1991 Καλμποκίνης Αδάμ, Καρατζά Εφη,
Μιχάλης Ταμήλος
-1991-1994 Ταμήλος Μιχάλης, Τσιαντούλας Κώστας
Χύτας Γιώργος
-1994-97 και 1997-2000 Νίκος Λέγκας
-2001-2003 Τσιάρας Αγαθάγγελος
-2003-2004 Μαράβας Αθανάσιος
-2004-2007 Κουτελίδας Αχιλλέας
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Ο πρόεδρος της Ν. Ε. τόνισε στην ομιλία του σχετικά με
το ασφαλιστικό πως «σήμερα, ο κόσμος των μηχανικών
είναι βαθιά επαναστατημένος και αυτό φαίνεται από
την ανταπόκριση στις απεργιακές κινητοποιήσεις
της 12ης και 19ης Δεκεμβρίου όπου 200 και πάνω
Τρικαλινοί μηχανικοί, με πανώ και συνθήματα, έκαναν
πορεία στους δρόμους της πόλης, γεγονός που συνέβη
για πρώτη φορά. Το ασφαλιστικό θα είναι το κυρίαρχο
θέμα τη νέα χρονιά και το 2008 θα χαρακτηριστεί έτος
αγώνα στη συνείδηση του μηχανικού».
Ο Ηλ. Μπάκος εξέφρασε προβληματισμούς σχετικά με
την ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας πως ο νομός Τρικάλων
εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός αναπτυξιακής τροχιάς,
όπως φάνηκε και από το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο,
αλλά και σε επίπεδο Περιφέρειας, δύο ταχύτητες, καθώς
Ανατολικό και Δυτικό δίπολο δεν αφήνουν ελπίδες για
αναπτυξιακή ανάκαμψη. Χαρακτήρισε δυσάρεστο το
κλίμα στα δημόσια έργα, καθώς οι μεγάλες εκπτώσεις
και οι μεγάλες εγγυήσεις αλλοιώνουν τον υγιή
ανταγωνισμό με αποτέλεσμα να έχουμε συγκέντρωση
των έργων σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες,
ενώ οι ΣΔΙΤ απλώνουν το μερίδιο σε όλο το φάσμα
των δημοσίων έργων. Επίσης, μίλησε για ειδικούς
όρους που τέθηκαν στην δημοπράτηση των έργων του
προγράμματος «Πίνδος» περιορίζοντας έτσι τον αριθμό
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των διαγωνιζομένων, για τις μελέτες δημοσίων έργων
και στην μη απορρόφηση χρημάτων από έλλειψη
μελετών. «Ολα αυτά, υπογράμμισε, σε συνδυασμό
με την έλλειψη πολλών Δημοσίων Εργων, οδηγούν
πολλούς συναδέλφους σε αφανισμό και βίαιη έξοδο
από το επάγγελμα και αναζήτηση άλλης τύχης».
Αναφερόμενος στην λειτουργία των Πολεοδομιών,
υπογράμμισε ότι « η λειτουργία των Πολεοδομικών
Γραφείων και οι διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών
αδειών, είναι θέμα ύψιστης σημασίας για πολλούς
μηχανικούς αφού αποτελεί το εργασιακό τους
αντικείμενο. Παρά τις συσκέψεις που κάναμε με την
ηγεσία του Δήμου Τρικκαίων και υπηρεσιακά στελέχη,
το τοπίο παραμένει θολό. Kαι οι συνάδελφοι ελεύθεροι
επαγγελματίες εξακολουθούν να έχουν μεγάλο
πρόβλημα με τη λειτουργία της πολεοδομίας.
Ζητούμε από την Πολιτεία να εφαρμόσει τους κανόνες
για ανάκτηση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς την
Δημόσια Διοίκηση και όχι να αναπαράγει πρακτικές
συναλλαγών».

Οι Ν. Λέγκας, Χρ. Παπαγεωργίου και Σωτ. Γιουβρής
παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον Ντ. Διαμάντο

Τον Υφυπουργό
Οικονομίας και
Οικονομικών βράβευσε ο
Ηλ. Μπάκος

Ο Νίκος Λύχος βραβεύοντας τον
Αγαθάγγελο Τσιάρα

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Δ. Ε. του Τμήματος
Κ& Δ Θεσσαλίας του ΤΕΕ Ντίνος Διαμάντος έκανε επίσης
αναφορά στο ασφαλιστικό και στις θέσεις του κλάδου
επ΄ αυτού επικρίνοντας την κυβέρνηση για την πολιτική
της που δεν συνάδει με όσα έπραξε αυτή τα δύο – τρία
τελευταία χρόνια στο ίδιο θέμα και επιδοκιμάζοντας
το Ταμείο για την χρηστή του διαχείριση. Επίσης
αναφέρθηκε και στους Μεσογειακούς Αγώνες
σημειώνοντας πως δεν είναι υπόθεση μόνο του
Βόλου ή της Λάρισας αλλά υπόθεση της Θεσσαλίας.
Μάλιστα πρότεινε την συμμετοχή των Τρικάλων και
της Καρδίτσας στην Πολιτιστική Μεσογειάδα και την
υλοποίηση ενός προγράμματος για υποδομές στους
δύο νομούς.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Υφυπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Λέγκας, ο οποίος
ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα στην εκδήλωση
ως πρώην πρόεδρός της και ο νομάρχης Τρικάλων
Ηλίας Βλαχογιάννης.

Το βραβείο για τον Δήμαρχο
Τρικκαίων παρέλαβε ο Αντιδήμαρχος
κ. Νάκης από τον Αθ. Ντιντή

Ο Αντιπρόεδρος της Ν.Ε. Γ. Μητσιούλης
απένειμε το βραβείο στον Αθ. Μαράβα

Ο Δημ. Τσόγιας απένειμε το
βραβείο για τον Κ. Τσιαντούλα

Ο Αχιλλέας Κουτελίδας παρέλαβε το
βραβείο από τον αντιπρόεδρο της Δ.Ε.
Νίκο Τσουτσούκα.
19

ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÏ ÄÅËÔÉÏ

Εθελοντική αιμοδοσία από τη Ν.Ε. Τρικάλων
Η εθελοντική αιμοδοσία είναι προσφορά ζωής, είναι πράξη αγάπης, πράξη που στην σημερινή εποχή που η
έλλειψη αίματος αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, έχει ιδιαίτερη σημασία.
Την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία που οργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Επιτροπή
Τρικάλων του Τεχνικού Επιμελητηρίου, στα γραφεία της με την συμμετοχή πολλών μηχανικών και διενεργήθηκε
από προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Τρικάλων. Την επόμενη ημέρα, η αιμοδοσία του ΤΕΕ
συνεχίστηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
Υπεύθυνη για την διοργάνωση της αιμοδοσίας ήταν από πλευράς της Ν.Ε. του ΤΕΕ η Μαρία Παπαστεργίου,
πολιτικός μηχανικός.
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Συνάντηση για το ΓΠΣ Τρικάλων

Μ

ε στόχο την ενημέρωσητωνμηχανικών
για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
του Δήμου Τρικκαίων, πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής
Τρικάλων του ΤΕΕ συνάντηση παρουσία
της εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας
για την μελέτη αναθεώρησης του ΓΠΣ Εφης
Καραθανάση.
Η μελετήτρια ενημέρωσε για την πρώτη φάση, στην
οποία βρίσκεται η εκπόνηση της μελέτης, και ζήτησε
από τη Ν. Ε. να καταθέσει τις απόψεις της για τα
διάφορα προβλήματα της πόλης των Τρικάλων και
τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από την
αναθεώρηση του ΓΠΣ.

Από την πλευρά του ΤΕΕ υπήρξαν επισημάνσεις
και παρατηρήσεις για τα προβλήματα της πόλης
που έχουν σχέση με το κυκλοφοριακό, με την
αξιοποίηση των παραποτάμιων περιοχών (Ληθαίο και
Αγιαμονιώτη) με τους ποδηλατόδρομους, τις ΖΟΕ, την
σιδηροδρομική γραμμή, την διατήρηση της γεωργικής
γης, την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος ,για
το χαρακτήρα ανάπτυξης της πόλης και κυρίως για τις
δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν εντός της πόλης
και την συνοχή που μπορούν να έχουν οι διάφορες
χωροταξικές παρεμβάσεις.
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Στη συνάντηση μετείχε και η προϊσταμένη της
υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων Ζωή
Πισκόϊα που είναι και επιβλέπουσα της μελέτης του ΓΠΣ,
η οποία αναφέρθηκε στην μεταβατική περίοδο που
μεσολάβησε από την προηγούμενη αναθεώρηση του
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και στα προβλήματα
που έχουν καταγραφεί έως σήμερα.

Εγινε εποικοδομητική συζήτηση με τους συναδέλφους
οι οποίοι έδειξαν το ενδιαφέρον τους και κατέθεσαν
τις απόψεις τους για τις υποδομές που έχει ανάγκη η
πόλη και για τα χαρακτηριστικά ανάπτυξη της πόλης.
Αποφασίστηκε να διοργανωθεί παρόμοια συνάντηση
από τη Ν.Ε. Τρικάλων του ΤΕΕ με την συμμετοχή
όλων των μηχανικών προκειμένου να υποβληθούν
συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα προταθούν να
συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση του ΓΠΣ.

* Επίσης, έγινε ενημέρωση από τα τη Ν.Ε. για
την σύσταση Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ και της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης η οποία θα έχει ως
αντικείμενό της την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης
για τις προδιαγραφές των κτιρίων του ορεινού όγκου
του νομούΤρικάλων, μέσα από την οποία θα προκύψουν
προτάσεις για ήπιες αισθητικές παρεμβάσεις στους
οικισμούς, προκειμένου να διατηρηθεί η ταυτότητά
τους και ο παραδοσιακός τους χαρακτήρας τους.
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ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ

Δενδροφύτευση για
μιά πράσινη πόλη

Μ

ε στόχο μια πράσινη πόλη η Ν.Ε. Τρικάλων του ΤΕΕ ανέλαβε πρωτοβουλία να κάνει
δενδροφύτευση στην πλατεία Δεσποτικού σε συνεργασία με την Γεωπονική Υπηρεσία
του Δήμου Τρικκαίων.

Η επιλογή της πλατείας Δεσποτικού έγινε έχοντας υπόψη πως ενώ είναι μία πλατεία στο
κέντρο της πόλης είναι μάλλον υποβαθμισμένη παρά το ότι αποτελεί πέρασμα για τους
κατοίκους που κινούνται από δυτικά προς το κέντρο της πόλης και είναι τόπος αναφοράς των
νέων, αφού περιμετρικά αυτής υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Από τη Νομαρχιακή Επιτροπή αγοράστηκαν μανώλιες και από την υπηρεσία πρασίνου
έγινε υπόδειξη των θέσεων φύτευσης. Οι συνάδελφοι που έγιναν ανάδοχoι των δέντρων και
ανέλαβαν την υποχρέωση να τα φροντίζουν ήταν οι:Μαρία Παπαστεργίου, Εφη Χατζούλη,
Αθανάσιος Ντιντής, Αγγέλα Δεληχά, Φωτεινή Πατραμάνη, Σοφία Κακκάβα, Γιώργος
Μητσιούλης.

. Η Ν.Ε. έχει ως στόχο στο άμεσο μέλλον να συστήσει Ομάδα Εργασίας για ολοκληρωμένη
παρέμβαση στην πλατεία τα χαρακτηριστικά της οποίας θα προκύψουν μέσα από μελέτη.
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Η Ν.Ε. του ΤΕΕ με το Νομάρχη Τρικάλων

Η

μελέτη που έκανε το Τεχνικό Επιμελητήριο για τα
επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου του Νομού,
η σύνταξη μελέτης για την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία
του ορεινού όγκου της περιοχής, τα δημόσια έργα,
η λειτουργία της πολεοδομίας και οι Μεσογειακοί
Αγώνες κυριάρχησαν που είχε η Νομαρχιακή Επιτροπή
Τρικάλων του Τεχνικού Επιμελητηρίου με το Νομάρχη
Ηλία Βλαχογιάννη στο γραφείο του.

Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης τόνισε: «Η σημερινή συνάντηση
είναι στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που έχουμε με το Τεχνικό
Επιμελητήριο, η Διοίκηση του οποίου ενδιαφέρεται έντονα για την
ανάπτυξη του Νομού. Η καλή αυτή συνεργασία θα συνεχιστεί και
θα συναντηθούμε εκ νέου προκειμένου να επιλύονται τα όποια
προβλήματα απασχολούν την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής
Τρικάλων του ΤΕΕ Ηλίας Μπάκος δήλωσε: «Θα πρέπει να δώσουμε
μια αρχιτεκτονική φυσιογνωμία στον ορεινό όγκο του Νομού μας
και αυτό θα γίνει με την βοήθεια μιας Ομάδας Εργασίας που θα
συσταθεί και με τη βοήθεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που
πάντα είναι αρωγός στις προσπάθειές μας».

Επίδομα Εκπαιδευτικών

Σ

την τελική ευθεία βρίσκεται η
θεσμοθέτηση του επιδόματος
«επτά τοις χιλίοις» και για τους
μηχανικούς της Εκπαίδευσης. Με τη
συνδρομή των συναδέλφων Σωτ.
Τσιρίκογλου, πρώην μέλους της Δ. Ε. και
Δημ. Μπίτσιου, αντιπροέδρου της Ν. Ε.
Καρδίτσας, ο πρόεδρος του Τμήματος
Ντ. Διαμάντος έθεσε το θέμα στον
υφυπουργό Παιδείας Α. Λυκουρέντζο
(φωτ.) και εν συνεχεία στον υφυπουργό
ΠΕΧΩΔΕ Θ. Ξανθόπουλο. Με τη θετική
αντιμετώπιση των δύο υπουργείων,
το θέμα προωθήθηκε στο υπουργείο
Οικονομίας και τον συνάδελφο μέλος
του Τμήματος, υφυπουργό Νίκο Λέγκα
για έγκριση της σχετικής δαπάνης,
ώστε να χορηγηθεί το επίδομα.
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ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αισιοδοξία μα και ανησυχίες

Τ

ην πρωτοχρονιάτικη πίτα της
έκοψε η Ν.Ε. Καρδίτσας του ΤΕΕ
στο κέντρο Παυσίλυπο. Στην εκδήλωση
παραβρέθηκαν
οι
συνάδελφοι
μηχανικοί καθώς και εκπρόσωποι των
τοπικών αρχών. Ο πρόεδρος της Ν.
Ε. Ι. Πυργιώτης στον χαιρετισμό του
χαρακτήρισε ως «τα δύο σημαντικότερα
θέματα που απασχόλησαν τον κλάδο
των μηχανικών το 2007 την αύξηση των
αμοιβών των μελετητών ιδιωτικών
έργων έπειτα από πολυετή καθήλωση
και φυσικά το καυτό ζήτημα της
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, στην
οποία ο κλάδος αντιτίθεται, για να μην
θιγούν τα δικαιώματά του, η αυτονομία
και το αυτοδιοίκητο του ταμείο του,
αλλά και τα αποθεματικά του». Σε τοπικό
επίπεδο διαπίστωσε ότι «η δρομολόγηση
μεγάλων έργων όπως ο Ε65, αλλά και
μικρότερων από την Νομ. Αυτοδιοίκηση
και τον Δήμο Καρδίτσας - όπου ηγούνται
μηχανικοί- σε συνδυασμό με την
κυβερνητική δέσμευση για ενισχυμένη
χρηματοδότηση της Περιφέρειας από το
ΕΣΠΑ, συνιστούν μια πρόκληση για τον
κλάδο» και εξέφρασε την βεβαιότητα, ότι
αυτός θα ανταποκριθεί στο ρόλο του σε
συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς,
για την ανάπτυξη της περιοχής, ενώ
καταλήγοντας κάλεσε τους συναδέλφους
του και ειδικά τους νέους να πλαισιώσουν
και να στηρίξουν το ΤΕΕ.
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Αναλυτικά ο πρόεδρος της Ν.Ε σημείωσε:
«Θέλω να καλωσορίσω ιδιαίτερα τους νέους
μηχανικούς στο Τεχνικό Επιμελητήριο, να
τους ευχηθώ καλή σταδιοδρομία και να τους
βεβαιώσω ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα
στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και απαιτητικό
εργασιακό περιβάλλον, γιατί έχουν όλα τα
απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθουν, που
δεν είναι άλλα από τις υψηλού επιπέδου γνώσεις
τους.

Στη χρονιά που μας πέρασε σε κεντρικό
επίπεδο δύο ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα
που μας απασχόλησαν περισσότερο: το ένα ήταν
η αύξηση των αμοιβών ιδιωτικών έργων, κάτι
που ήταν επιβεβλημένο γιατί ήταν καθηλωμένες
για πάνω από δεκαπέντε χρόνια, και διότι
είναι ζήτημα αξιοπρέπειας της εργασίας μας.
Υπάρχουν βέβαια προβλήματα στην εφαρμογή
της, διότι δεν υπήρξε ταυτόχρονη νομοθετική
ρύθμιση από την πλευρά του Υπουργείου, αλλά
κυρίως γιατί το ποσοστό αύξησης ήταν μεγάλο
και δεν ήταν καθόλου εύκολο να απορροφηθεί
άμεσα από την αγορά. Πιστεύουμε όμως ότι
τα όποια προβλήματα θα ξεπεραστούν με την
πάροδο του χρόνου. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα
της προηγούμενης χρονιάς που μας απασχόλησε
έντονα και που συνεχίζει μέχρι σήμερα να μας
απασχολεί είναι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση,
την οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση και στην οποία
είμαστε αντίθετοι, γι’ αυτό και βρισκόμαστε εν
μέσω αγώνων, ώστε να μη θιγούν τα δικαιώματά
μας, η αυτονομία και το αυτοδιοίκητο του
ταμείου μας, αλλά και τα αποθεματικά του, που
συγκεντρώθηκαν από τις εισφορές των μελών
του επί δεκαετίες.

ÔÌÇÌÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ & ÄÕÔÉÊÇÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ

Ως Νομαρχιακή Επιτροπή συμμετείχαμε αλλά
και διοργανώσαμε μια σειρά από ενημερωτικές
εκδηλώσεις, σχετικά με επίκαιρα θέματα που
μας απασχολούν στην καθημερινή μας εργασία,
κάτι που θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε
και τη νέα χρονιά, σε συνεργασία με το
κεντρικό τμήμα της Λάρισας, αλλά και με τους
τοπικούς συλλόγους στο νομό μας, το Σύλλογο
Εργοληπτών. Ακόμη θα προσπαθήσουμε
να ανταποκριθούμε στα συσσωρευμένα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι
μας στην κοινωνική και επαγγελματική
καθημερινότητα.

στον τόπο μας, είναι μια πρόκληση για όλους
μας. Εχουμε και τις γνώσεις και τις ικανότητες
για να ανταπεξέλθουμε, και πιστεύω θα έχουμε
και τη βοήθεια των φορέων, τους οποίους
θα ήθελα να διαβεβαιώσω, ότι το Τεχνικό
Επιμελητήριο και οι Μηχανικοί της Καρδίτσας
με το θεσμοθετημένο ρόλο τους, ήταν και
θα είναι πάντα δίπλα τους, στο σχεδιασμό,
στη διεκδίκηση και στην υλοποίηση των
σημαντικών έργων, που απαιτούνται για την
ανάπτυξή του. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι
μαζί για να μη χάσουμε και αυτή την ευκαιρία,
έχοντας σήμερα κι έναν επιπλέον βασικό
στόχο, την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας

Υπάρχει όμως σήμερα κι ένα αισιόδοξο μήνυμα
για τον κλάδο μας, καθώς παρατηρείται μια
ευνοϊκή συγκυρία σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο. Η έναρξη της κατασκευής της Ε65, ο προγραμματισμός για τη μελέτη και
κατασκευή μιας σειράς μικρών και μεγάλων
έργων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
και το Δήμο Καρδίτσας, όπου σημειωτέον
ηγούνται συνάδελφοί μας, τα προγράμματα
ενίσχυσης που τρέχουν (ΕΑΠΝΑ2, ΠΙΝΔΟΣ),
καθώς και η δέσμευση της κυβέρνησης ότι το
μεγαλύτερο μέρος της 4ης προγραμματικής
περιόδου μέσω του ΕΣΠΑ θα κατευθυνθεί προς
την περιφέρεια της χώρας, είναι σημαντικές
ευκαιρίες για απασχόληση και για ανάπτυξη

διαβίωσης σε συνδυασμό με την προστασία
του περιβάλλοντος, για να είναι η ανάπτυξη
αυτή βιώσιμη, αειφόρος, για να έχουν μέλλον
οι επόμενες γενιές.

Τέλος θέλω να απευθύνω μια πρόσκληση προς
όλους τους συναδέλφους, αλλά κυρίως προς
τους νέους μηχανικούς, για μαζική συμμετοχή
στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά
μας είναι πολλά και μεγάλα. Οι συλλογικές
προσπάθειες όμως έχουν μεγαλύτερα και
27
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καλύτερα αποτελέσματα. Είμαστε ανοιχτοί στις
παρεμβάσεις σας, σε κάθε ιδέα και πρότασή
σας. Θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή παρουσία,
μια ισχυρή φωνή, που να μπορεί να ανοίγει
προοπτικές κοινωνικές και επαγγελματικές σ’
όλα τα μέλη του».

Ο πρόεδρος της Δ. Ε. του Τμήματος Ντ.
Διαμάντος, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα
βρισκόταν στη διαδήλωση τηςΑθήνας με αφορμή
τη συζήτηση για το Ασφαλιστικό στη Βουλή,
ζήτησε από τους συναδέλφους να βρίσκονται
σε εγρήγορση για να μην υποβαθμιστεί και
καταργηθεί το ΤΣΜΕΔΕ, καθώς τα μηνύματα
είναι αρνητικά για τον κλάδο.

Οσον αφορά τα αναπτυξιακά ζητήματα
του νομού Καρδίτσας, δεσμεύτηκε ότι στο
Περιφερειακό Συμβούλιο θα στηρίξει τα δίκαια
αιτήματα όπως η αναβάθμιση του δρόμου
Καρδίτσα – Βόλος, η οδική σύνδεση με την
Αιτωλοακαρνανία, αλλά και η συμμετοχή
της Καρδίτσας στα οφέλη των Μεσογειακών
Αγώνων εκτιμώντας ωστόσο ότι θα είναι
δύσκολη η συμμετοχή της στη διοργάνωσή τους
αλλά χαρακτηρίζοντας αναγκαία η ενίσχυση
των αθλητικών της υποδομών - προτείνοντας
μάλιστα ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του «Ελλάδα
2004» με χρηματοδότηση κυρίως της Δυτικής
Θεσσαλίας- και η ισότιμη συμμετοχή της στην
πολιτιστική «Μεσογειάδα».
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Ο νομάρχης Φώτης Αλεξάκος και ο δήμαρχος
Καρδίτσας Δομήνικος Βερίλλης χαιρετίζοντας
την εκδήλωση εξήραν το επίπεδο συνεργασίας
τους με τη Ν.Ε του ΤΕΕ και υπογράμμισαν την
ανάγκη να στηρίξει ο κλάδος τις αναπτυξιακές
προσπάθειες που γίνονται.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

Ο Νίκος Καλτσάς
«Στο Παρίσι φοιτητής»

Ε

ργα ζωγραφικής αλλά και συλλογή
ποιημάτων του αρχιτέκτονα Νίκου
Καλτσά που τιτλοφορείται «Στο Παρίσι
φοιτητής», παρουσιάστηκαν σε έκθεση
στην αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου
στηΛάρισα.Την επιμέλεια της έκθεσης είχε
η Μαριάννα Καλτσά και συνδιοργανωτές
ήταν το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας και
Τμήμα Κ&Δ Θεσσαλίας του ΤΕΕ. Στα
εγκαίνια της έκθεσης μίλησαν ο πρόεδρος
του Τμήματος Ντίνος Διαμάντος, ο
γιατρός Γιάννης Σάπκας, η συγγραφέας
Στ.Αλμπανοπούλου και ο δημοσιογράφος
Γιάννης Σιούλας.

η γέννηση νέων κινημάτων στην τέχνη και όλα αυτά
στον απόηχο της επανάστασης του Μάη του ΄68.

Με ζωγραφική και ποίηση ο αρχιτέκτονας Νίκος
Καλτσάς επιλέγει να ξεναγήσει το κοινό στο «δικό
του» Παρίσι των δεκαετιών του ΄70 και ΄80. Μια
περίοδος πλημμυρισμένη από νέες εικόνες, ήχους και
ερεθίσματα έτοιμα προς αποτύπωση για τον νεαρό
φοιτητή, τότε της αρχιτεκτονικής στη Beaux Arts.
Αξίζει να σημειωθεί πως ιστορικά οι προαναφερθείσες
δεκαετίες θεωρούνται από τις ενεργητικότερες
καλλιτεχνικά για το Παρίσι διότι ο χώρος αυτός γίνεται
πόλος έλξης πλήθους πνευματικών ανθρώπων από
όλο τον κόσμο, εκεί συντελείται η αναγέννηση και

Οι τεχνικές που χρησιμοποιεί είναι μικτές. Κολλάζ,
ζωγραφική με παστέλ, ακρυλικά και σινική μελάνη
αναπτύσσουν έναν απόλυτα δημιουργικό διάλογο
μεταξύ τους καταλήγοντας σε έναν καταιγισμό
χρωμάτων στην πιο αισιόδοξη εκδοχή τους.
Τα ομαδοποιημένα μικρών διαστάσεων έργα
του Νίκου Καλτσά αποπνέουν νεανικότητα και
φρεσκάδα, αποδίδοντας παράλληλα ένα αποτέλεσμα
αισθητικά άρτιο. Πρόκειται για έργα βιωματικά που
αντικατοπτρίζουν τη ζωή στο Παρίσι εκείνης της
εποχής, χωρίς να παραλείπονται και οι αναφορές στη
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Στη ζωγραφική του Νίκου Καλτσά αποτυπώνονται
κυρίως φιγούρες. Είτε ανθρώπων που συναντά
στην καθημερινότητά του, ανθρώπων της γαλλικής
κοινωνίας, είτε πορτραίτα ατόμων μη υπαρκτών
προσωπικά δημιουργήματα προερχόμενα από το
συγκερασμό καλλιτεχνικών κινημάτων όπως ο
εμπρεσιονισμός, ο κυβισμός, η pop art, από τη μελέτη
στα έργα του συγκινητικού Modigliani, από την επαφή
με τις εκθέσεις σύγχρονης και μη τέχνης των γαλλικών
μουσείων (Centre G. Pompidou, μουσείο Robin, Grand
Palais κ.α.) όπως και από την τριβή πάνω στους
πειραματισμούς του Ιωάννη Ξενάκη.
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μεταδιδακτορική Ελλάδα. Το σύνολο αυτών των έργων
έχει τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φοιτητή».

Μιλώντας στα εγκαίνια της έκθεσης ο Ντ. Διαμάντος
τόνισε μεταξύ άλλων: «Ενα ημερολόγιο ζωής πάντα
κεντρίζει το ενδιαφέρον. Η φοιτητική περίοδος μιας
ζωής ακόμη περισσότερο. Αφού τα συναισθήματα
του γράφοντα δημιουργούν εύκολους συνειρμούς και
μνήμες από τη δική σου φοιτητική ζωή. Και εύκολα η
νοσταλγία στη θύμηση και στο «φοιτηταριό» τρέχει
πίσω στο χρόνο. ‘Οταν δε, το ημερολόγιο ξετυλίγεται
με λόγο ελεύθερο και ποιητικό και ο τόπος είναι
μία πόλη σαν το Παρίσι, και μάλιστα, με στοιχεία
αυθορμητισμού,
αυτοσαρκασμού,
καταιγισμού
συναισθημάτων και μερικές φορές απολογητικό ύφος
μα ποτέ φοβικό, τότε είναι ένα «ταξίδι» που δεν θες να
τελειώσει.

Κι όταν ο Νίκος μου έδωσε το «εισιτήριο» για
το ταξίδι αυτό, το βιβλίο του, θεωρώ ότι ήμουνα πολύ
τυχερός. Και για την εκτίμηση η οποία αναδύθηκε στα
λόγια του και στο πρόσωπό του αλλά, και γιατί για μία
ακόμη φορά αισθάνθηκα ως μηχανικός αλλά και ως εκ
της θεσμικής μου ιδιότητας πραγματικά συγκινημένος
και υπερήφανος. Ο Νίκος, αποκαλύπτεται μέσα από
ημερολόγιό του, ή μάλλον, για την ακρίβεια, όσο εκείνος
ήθελε. Αλλά, είναι κατανοητό στον αναγνώστη ότι, η

φοιτητική περίοδος για τον Νίκο, για τον Ελληνα, τον
φοιτητή Αρχιτέκτονα δεν ήταν μία «στεγνή» περίοδος
μαθησιακής άσκησης και προόδου. Ηταν μία περίοδος
που αναζήτησε, ανακάλυψε, εγκόλπισε, ξέχασε και
τελικά γαλούχισε μία προσωπικότητα πολυσχιδή,
Επιστημονικά, Πολιτιστικά και Καλλιτεχνικά ,
Κοινωνικά αλλά και βαθύτατα Πολιτικά με Ουμανισμό.
Σε μία εποχή όταν πρωτοπήγε, που η Ελλάδα άρχισε
να ανασαίνει και να ονειρεύεται, 1975.

Το Παρίσι πρώτο των πρώτων, υψηλό σαν τον
Πύργο του που ο Νίκος από την πρώτη στιγμή είχε
στην καθημερινή θέα των ματιών του. Κυπαρίσι όπως
εύστοχα παιχνίδισε τη ρίμα του ημερολόγιό του. Αλλά,
και αν κανείς θελήσει να ονειρευτεί την πόλη του στο
μέλλον, ο Νίκος με εύστοχο τρόπο μιλά για το Παρίσι
και ότι συνθέτει μία πόλη, δρόμοι, κτίρια, κάτοικοι,
Σηκουάνας, πάρκα, μαγαζιά, δενδροστοιχίες,
μνημεία κλπ, αποδίδοντας αυτό που πρέπει, την
θετική ή την αρνητική του οπτική που τα φοιτητικά
μάτια του ονειροπόλου Αρχιτέκτονα βλέπουν. Ενα
ημερολόγιο που μπορεί πιστεύω εύκολα τμήματά
του να αποτελέσουν τον συνοπτικό, σουρεαλιστικό
τουριστικό οδηγό. Αφού, ο Νίκος δεν άφησε σημείο
που να μην το φτάσει και να μην τον αγγίξει και τον
ίδιο στο νου και την ψυχή. Τόσο που η περιγραφή του
σε κάνει να νομίζεις ότι μιλά για την πόλη των ονείρων
του. Αλλά, απλά, το Παρίσι , είναι όνειρο».
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Η

εταιρία «ΤΣΙΩΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»,

μια οικογένεια μηχανικών,
συνεχίζει την τριαντάχρονη
πορεία της με μια σημαντική
πρωτοβουλία. Αναπαλαίωσε
εγκαθιστώντας εκεί την
έδρα της μια πέτρινη παλιά
διπλοκατοικία στη γωνία των
οδών Κολοκοτρώνη και Κοραή
της Καρδίτσας, διασώζοντας έτσι
ένα χαρακτηριστικό κομμάτι της
ιστορίας της πόλης.
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Σημειώνεται ότι την
οικογένεια αποτελούν ο Τάσος
Τσιώνας πολιτικός μηχανικός,
η Πιπίτσα Φιλίππου-Τσιώνα
αρχιτέκτων μηχανικόςπρώην πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας του Τμήματος
και τα παιδιά τους , ο Βασίλης
τοπογράφος μηχανικός- μέλος
της Αντιπροσωπείας και
γραμματέας της Ν. Ε. Καρδίτσας
του ΤΕΕ και ο Γιάννης πολιτικός
μηχανικός.
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ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Η αναθεώρηση του ΓΠΣ ως πολιτική
δράση και τεχνικό δημιούργημα

Κ

ρινόμενη ως πολιτική δράση
και
τεχνικό
δημιούργημα,
η μελέτη αναθεώρησης του ΓΠΣ
Λάρισας, χαρακτηρίζεται από έλλειψη
μεγαλόπνοης δυναμικής, εμπρός στις
εντός ολίγων ετών διαμορφούμενες
συνθήκες.

Χωρίς σαφές μοντέλο ανάπτυξης, επικεντρώνεται
σε
διευθετήσεις
«ορισμένων»
προβλημάτων,
αγνοεί παντελώς άλλα, ίσως σημαντικότερα, και
αποδυναμώνει το δικαίωμα της πόλης στη διεκδίκηση
ενός καλύτερου και σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος.
Και καθώς εξαιρείται της υποχρέωσης να υπολογίσει
παράλληλα στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις,
επιτείνει τις παραπάνω αδυναμίες. Δείχνει επίσης να
απομακρύνεται από την «προγραμματική» προκύρηξη
της μελέτης, καθώς δεν διαφαίνεται να αντιμετωπίζει
την πόλη ως εν δυνάμει μητροπολιτικό κέντρο.
Εγκλωβισμένη σε «θεσμικά όρια», δεν διερευνά, όπως
θα όφειλε, την ευρύτερη περιοχή και δεν διαμορφώνει
μια οργανωμένη εικόνα της πόλης. Και η επί θύραις
διεύρυνση των διοικητικών ορίων του Δήμου, τείνει
να αναιρέσει την αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης
στη συγκεκριμένη στιγμή.

Το όριο της πόλης δεν είναι πλέον γεωμετρικό. Η νέα
αστική γεωγραφία είναι χρονική και διαμορφώνεται
από την ταχύτητα. Οταν αυτή αυξάνεται, οι διάφορες
δραστηριότητες απευθύνονται σε χρήστες που
κατοικούν ακόμη πιο μακριά. Αρα απαιτείται
συνδυασμένος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός
σχεδιασμός. Ετσι θα έπρεπε να αναλυθούν τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πολυκεντρικών
ή μονοκεντρικών αστικών δομών με κριτήρια τις
μεταφορές, τις μετακινήσεις και την αστική ανάπτυξη.

Π.1

Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης
του Δήμου

Χαρακτήρας οικονομικής βάσης

Ουσιαστικά αναμένεταισυρρίκνωσητης παραγωγικής
βάσης, καθώς και πιέσεις στη μεταποίηση. Κάτι
που ίσως πρέπει να αναλυθεί περισσότερο, ώστε να
αιτιολογηθεί η επαγγελώμενη ανάπτυξη της πόλης.

Ο σχεδιασμός δεν υποστηρίζει το δίπολο Λάρισας
– Βόλου. Οι πρώτες αναφορές σχετικά έγιναν το 1982.
Είναι τελικά επίκαιρο και λειτουργικό;

Μοντέλο οικιστικής
χωρικής οργάνωσης

ανάπτυξης

και

Οι προθέσεις δεν αποτυπώνονται στις προτάσεις.
Οι κεντρικές λειτουργίες διαχέονται στον αστικό ιστό
χωρίς αναγνώσιμη οργάνωση. Δεν αιτιολογείται
επαρκώς ο προτεινόμενος δεύτερος πόλος στον νότο.
Δεν υποστηρίζεται με αντίστοιχο κυκλοφοριακό
σχεδιασμό και φαίνεται να αποτελεί συνέχεια του
αστικού ιστού. Η πόλη επεκτείνεται με βάση χωρικά
και οικονομικά κριτήρια και όχι με βάση τη γεωλογική
καταλληλότητα. Η μικρή σχετικά έκταση της πόλης
αιτιολογεί εν μέρει την επέκταση της πόλης, όχι όμως
στη βάση της ανάλυσης των πυκνοτήτων, αλλά στη
βάση της δημιουργίας ζωνών ή τομέων αστικού και
περιαστικού πρασίνου. Η βελτίωση της οργάνωσης του
αστικού χώρου δεν είναι ορατή και ο μηχανισμός των
αναπλάσεων δεν αξιοποιείται επαρκώς. Η επιθυμητή
μείωση ή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης
θα αποδειχθεί διακαής πόθος αν δεν αναλυθεί η
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κτηματολογική κατάσταση των περιοχών και δεν
υπάρξει αμετακίνητη πολιτική απόφαση.

Περιβαλλοντική
προοπτική

στρατηγική

και

Δεν υπάρχουν, έστω και άτυπα, στρατηγικές
περιβαλλοντικές εκτιμήσεις για την περιοχή μελέτης,
αλλά και σε ευρύτερη ζώνη.

Προϋποθέσεις – Εφικτότητα

Αναδεικνύεται το πρόβλημα αποτελεσματικότητας
της διοίκησης και της ανυπαρξίας σαφούς πολιτικής
γης. Οι αδυναμίες και ακαμψίες του υφιστάμενου
αστικού χώρου είναι αδυναμίες και ακαμψίες της
διοίκησης.

Π.2
1.

Προτάσεις

Το μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης θα πρέπει να
είναι σαφώς αναγνωρίσιμο ως οργανωμένο.
Οι κεντρικές λειτουργίες διαχέονται στον αστικό ιστό
χωρίς αιτιολόγηση. Με παράλληλο κυκλοφοριακό
σχεδιασμό, θα πρέπει η πόλη να αναπτυχθεί με
πολυκεντρικές αστικές δομές, όχι όμως ως επέκταση του
υφιστάμενου ιστού, αλλά ως πόλοι ισχυρά συνδεόμενοι
με το κέντρο με κυκλοφοριακούς άξονες, κυρίως
βορρά – νότου, με μεγάλες ζώνες ή τομείς αστικού και
περιαστικού πρασίνου να παρεμβάλλονται. Να γίνουν
σαφείς αναφορές στην ανάπτυξη περιφερειακά, έξω
από τα διοικητικά όρια του Δήμου. Για παράδειγμα,
ο οικισμός της Γιάννουλης έχει ουσιαστικά ενωθεί
με την πόλη, χωρίς να υπάρχει εκτίμηση γι’ αυτό,
καθώς και για ρυπογόνες βιομηχανίες στο βορρά. Τα
δίκτυα με γενναιότητα να περνούν το ποτάμι, ώστε να
γίνει κτήμα της πόλης και να πάψει να λειτουργεί ως
φραγμός. Να αναζητηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης της
πόλης και πέρα από αυτό.
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2.

Οι επεκτάσεις, με τη μορφή που προτείνονται,
δεν λύνουν προβλήματα της πόλης, παρά
δημιουργούν ένα νέο χρηματιστήριο γης, χωρίς να
αντιμετωπίζεται το ορατό πρόβλημα της παραγωγικής
βάσης. Θα πρέπει να επαναεκτιμηθούν στη βάση
των πολυκεντρικών αστικών δομών με κριτήρια τη
σιδηροδρομική προσφορά και την αστική εξάπλωση.

3.

Ενθάρρυνση της εγκατάστασης μικτών χρήσεων.
Ο διαχωρισμός της κατοικίας από τις υπόλοιπες
χρήσεις είναι μια από τις αιτίες της εντατικοποίησης της
χρήσης του αυτοκινήτου. Δεν πρέπει να διαχωριστεί η
πόλη σε δύο τομείς: «ευγενών» και άλλων χρήσεων.

4.

Συνδυασμένος
πολεοδομικός
και
κυκλοφοριακός
σχεδιασμός.
Ανάπτυξη
στρατηγικής αποτροπής διαμπερούς κυκλοφορίας
και πολιτική ανάπτυξης ΜΜΜ. Θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη έργα, όπως αυτό της διαμόρφωσης της οδού
Σ. Καράγιωργα για παράδειγμα, ως συλλεκτήρια
οδό της πόλης, αντί της οδού Σωκράτους, όπως
αποτυπώνεται.

5.

Η πολιτική απέναντι στις εκτάσεις των
στρατοπέδων, του ΟΣΕ, της ΔΕΗ, του ΕΘΙΑΓΕ
επιβάλλεται να είναι «πράσινη». Η πολεοδόμησή τους
αποβαίνει, τελικά, σε βάρος της πόλης και το μοναδικό
που καταφέρνει είναι η μετατροπή των δημόσιων
αυτών οργανισμών και επιχειρήσεων σε οικοδομικές.
Ο μόνος δρόμος είναι η δυναμική διεκδίκησή τους.

6.

Ιδιαίτερα για τον ΟΣΕ, προτείνεται η επιμονή
της πόλης στο αίτημα της υπογείωσης των
γραμμών σε όλη την έκταση της πόλης. Για την περιοχή
του επιβατικού σταθμού χρήσεις κέντρου πόλης είναι
επιθυμητές, αλλά υπό προϋποθέσεις (αναπλάσεις
– ρυθμίσεις).

7.

Συμφωνούμε με τη μεταφορά του σταθμού των
υπεραστικών ΚΤΕΛ κοντά στον επιβατικό σταθμό
του ΟΣΕ. Οι μετεπιβιβάσεις αποτελούν σημαντικό
στοιχείο των μεταφορών και μετακινήσεων.
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8.

Θα πρέπει να αναζητήσουμε τη χαμένη
ποιότητα του αστικού χώρου. Σημαντικότατο
εργαλείο αποτελούν γι’ αυτό οι αναπλάσεις, που θα
πρέπει να προτείνονται και για άλλους τομείς της πόλης,
πέραν του κέντρου ή της περιοχής του φρουρίου, που
αντιμετωπίζουν ουσιαστικά άλυτα προβλήματα στη
λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα η συνοικία της Νέας Σμύρνης, στο
βορρά, είναι μια περιοχή με έντονα προβλήματα
έλλειψης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, με
ισχυρούς φραγμούς, με ρυπογόνες εγκαταστάσεις
στα όριά της και πρόβλημα δημογραφικής σύνθεσης.
Η πρόταση της μελέτης επιτείνει τα παραπάνω
προβλήματα αντί να τα ανακουφίζει. Προτείνεται ως
περιοχή ανάπλασης.

Η συνοικία της Χαραυγής, με παρόμοια προβλήματα,
μαζί με τις εκτάσεις του σιδηροδρομικού σταθμού,
του τελωνείου, του Λαογραφικού Μουσείου και με
το χώρο εγκατάστασης του σταθμού υπεραστικών
ΚΤΕΛ, προτείνεται ως περιοχή ανάπλασης στα πλαίσια
συνολικής ρύθμισης. Ετσι μπορούν να ρυθμιστούν
και οι χρήσεις για το χαρακτήρα της περιοχής του
σιδηροδρομικού σταθμού, ως ένα κεντροβαρικό τομέα
της πόλης, που αντί να υποβαθμίζει να αναβαθμίζει.

Ισως σε μια από αυτές τις περιοχές θα μπορούσε
να χωροθετηθεί το «δημόσιο κτήριο – υπερτοπικό
τοπόσημο με αναγνωρίσιμη αρχιτεκτονική ποιότητα»,
που εύστοχα αναφέρει η μελέτη, ώστε να γίνει μοχλός
ανάπτυξης, τόσο της περιοχής, όσο και της πόλης.

9.

Θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στην απειλή
που αποτελεί το στρατιωτικό αεροδρόμιο για
την πόλη και να αναγνωριστεί η επιτακτική ανάγκη
απομάκρυνσής του.Σχετικά με τη δημιουργία πολιτικού
αεροδρομίου, κρίνεται ως μη αναγκαία η ύπαρξη
μιας τέτοιας μορφής αεροδρομίου. Θα μπορούσαμε
να συζητήσουμε την ανάγκη ενός κεντροβαρικά
χωροθετημένου πολιτικού – εμπορικού αεροδρομίου
Θεσσαλίας, στη βάση του συνεχώς μειούμενου κόστους
των μεταφορών και των αναπτυξιακών δομών της
περιφέρειας.

10.

Οι
εγκαταστάσεις
του
βιολογικού
καθαρισμού βρίσκονται πολύ κοντά
σε κατοικημένες περιοχές και όμως αυτό δεν
αναγνωρίζεται ως πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μην
προτείνεται, όπως θα έπρεπε, η απομάκρυνσή τους.
Αντίθετα οι εγκαταστάσεις επεκτείνονται. Πιθανώς
να υφίσταται ανάγκη χωροθέτησης ενός δεύτερου
συστήματος βιολογικού καθαρισμού στο νότο.

Αρχιτέκτονες
Φιλική βραδιά με κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας οργάνωσε ο σύλλογος αρχιτεκτόνων ν.
Λάρισας στο μπαρ «Ηριδανός». Την πίτα έκοψε
ο πρόεδρος του συλλόγου Βάιος Ζησόπουλος
με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Ντ. Διαμάντο.
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Οι Πολιτικοί Μηχανικοί

Ε

πιτυχία σημείωσε η βραδιά που
οργάνωσε στο «Μύλο» για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
ο σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο γεν. διευθυντής της Περιφέρειας
Κώστας Μέγας, η αντινομάρχης
Ρένα Καραλαριώτου, ο δήμαρχος
Πολυδάμαντα Ε. Μπαλατσός, ο
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Λαρισαίων Πόλις» Γιάννης Σάπκας,
ο πρόεδρος της ΔΕΤΠΟΛ Μάνθος
Τζιαστούδης, ο πρόεδρος τουΤμήματος
Ντίνος Διαμάντος, ο αντιπρόεδρος
Νίκος Τσουτσούκας και τα μέλη της
Δ. Ε. Αγγέλα Βενέτη και Κώστας
Τσαλαπόρτας, ο Πέτρος Ηλιάδης
μέλος της κεντρικής Δ. Ε. , ο πρόεδρος
του συλλόγου Αρχιτεκτόνων Βάιος
Ζησόπουλος κ. α.

προβληματισμούς και σκέψεις που έχουν σχέση
με την συμπεριφορά των μελών του κλάδου μας
είτε δίνοντας τον αγώνα της ύπαρξης τους στο
ελεύθερο επάγγελμα είτε στην μισθωτή εργασία,
δημόσια ή ιδιωτική. Μεταφέρω μερικές αναφορές
του κ. Αντώνη Μακρυδημήτρη, καθηγητή της
Διοικητικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
με σχόλια δικά μου .

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του συλλόγου
Βασίλης Μπασδάνης, τόνισε μεταξύ άλλων:
«Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την θέση μου στο
βήμα εθιμικώ δικαίω βέβαια σε συνάφεια με το
κόψιμο της πίτας και να αναφερθώ σε μερικούς

ελέγχου εντείνει την προσπάθεια αποφυγής
του ελέγχου. Ενδεχόμενη ανατροπή αυτού του
φαινομένου ίσως πρέπει να αναζητηθεί προς
την κατεύθυνση των στρατηγικών αυτοελέγχου
και της εστίασης του εσωτερικού ελέγχου σε

Σύμφωνα με την αρχή της απροσδιοριστίας
του Χάϊζενμπεργκ που είχε εφαρμογή στο
πλαίσιο της Κβαντικής φυσικής και φιλοσοφίας
στους κόλπους της οποίας ανατράπηκε
μεταξύ άλλων η παραδοσιακή αντίληψη της
αιτιοκρατίας που ισχύει στη νεώτερη μηχανική,
υπάρχουν γεγονότα των οποίων η εκδήλωση
δεν υπαγορεύεται από κάποια αιτία. Μπορούμε
να φανταστούμε ένα λαγό μέσα σε ένα
λαχανόκηπο και πίσω του έναν αναμμένο φανό
που τον πλησιάζει κάθε φορά που τον πιάνει
το φως, ο λαγός μετατοπίζεται, ώσπου να τον
πλησιάσει ξανά ο φανός για να ακολουθήσει νέα
μετατόπιση και απομάκρυνση του λαγού κ.ο.κ.
Συνεκδοχικά αναδεικνύεται ότι κάθε προσπάθεια
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ορισμένα μόνο καλά σημεία (check points) ούτως
ώστε να μην ακυρώνεται αλλά τουναντίον
να ενισχύεται το αίσθημα της πρωτοβουλίας
και αυτονομίας του Πολιτικού Μηχανικού με
μοναδική προϋπόθεση η ποιοτική εργασία να
αμείβεται, να επιβραβεύεται, να αναδεικνύεται,
για δε τους παραβάτες και επίορκους τα αντίθετα
αυτών, περιορίζοντας στο έπακρο τα φαινόμενα
δευτέρας τάξεως για να χρησιμοποιήσω και την
τεχνική ορολογία. «Δει δε εγκρατώς άρχειν, ον
το κολάζειν αλλά το δοκείν κολαστικόν είναι».
Πρέπει να κυβερνάς με πυγμή όχι τιμωρώντας,
αλλά δείχνοντας ότι είσαι έτοιμος να τιμωρήσεις
αποτελεί την προσωπική μου άποψη για το
νομοσχέδιο των αδειών δόμησης που οι συνεχείς
του αναβολές για το μέλλον επιτείνουν και
συντηρούν την ηθική της ανευθυνότητας.

«εργατικές» και «εργοδοτικές» εισφορές
αποτελούν εξίσου συμπληρωματικό μέρος
του μισθού ή της αμοιβής των παρεχομένων
υπηρεσιών. Η κοινωνική πρόνοια υπάγεται
στη αποκλειστική θεσμική αρμοδιότητα του
κράτους και χρηματοδοτείται από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Η βασική στόχευση της
λεγόμενης αξιοποίησης των αποθεματικών των
ασφαλιστικών ταμείων στις κεφαλαιαγορές και
στην χρηματιστική κερδοσκοπία, στην κάλυψη
των δανειακών αναγκών του κράτους μέσω
των κρατικών ομολόγων σε καθεστώς δοτών
και ανεξέλεγκτων διοικήσεων, μη εκπλήρωσης
των υποσχέσεων του κράτους με επίταση στην
μεγάλη εισφοροδιαφυγή, στην ανασφάλιστη
εργασία, στην ελαχιστοποίηση των εργασιακών
σχέσεων και τώρα στην αντιεπιστημονική
προσέγγιση της ενοποίησης μη συγκρίσιμων και
ανόμοιων ταμείων μας βρίσκει ριζικά αντίθετους
και αγωνιστικά ανυποχώρητους, κάνοντας

Ερχομαι τώρα στο επίκαιρο θέμα του
ασφαλιστικού. Στο 13ο τεύχος του περιοδικού
«ΑΡΜΟΣ» επεξηγείται: Η Κοινωνική Ασφάλιση
είναι κοινωνικός θεσμός ο οποίος χρηματοδοτείται
από τον «κοινωνικό μισθό», που οι εργαζόμενοι
επέβαλαν στην εργοδοσία( περιλαμβανομένου
και του εργοδότη- κράτος για τους εργαζόμενους
στο δημόσιο) ή στην περίπτωση των ελευθέρων
επαγγελματιών από κρατήσεις και τέλη επί των
αμοιβών συμπληρώνω εγώ και οι λεγόμενες

χρήση των συνταγματικών και ατομικών
μας δικαιωμάτων. Παράλληλα και στο βαθμό
που οι προς το παρόν γενικές κυβερνητικές
σκέψεις θα γίνονται πιο συγκεκριμένες ο ΣΠΜΕ
θα διερευνήσει και τις νομικές πλευρές του
θέματος ώστε να στοιχειοθετήσει και νομικά
την αντίθεσή του στην προσπάθεια απομείωσης
της περιουσίας και των προσδοκιών ζωής των
Ελλήνων Μηχανικών».
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Μηχανικοί Δημοσίου

ΑΣ

Τ

ην πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
έκοψαν στο μπαρ «Οναρ»
οι Μηχανικοί του Δημοσίου σε
εκδήλωση που οργάνωσε η
ΕΜΔΥΔΑΣ. Την πίτα έκοψαν οι
πρόεδροι της Ενωσης Νίκος Δήμου
και του ΤΕΕ Ντ. Διαμάντος.
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Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες Μηχανικοί

Τ

ο
Περιφερειακό
Τμήμα
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών
Πολεοδομίας,
Χωροταξίας
&
Περιφερειακής Ανάπτυξης, έκοψε
την πίτα του στον Ηριδανό παρουσία
συναδέλφων και φίλων. Την πίτα
έκοψαν ο πρόεδρος του Τμήματος
Λάμπρος Κίσσας και ο πρόεδρος του
ΤΕΕ Ντίνος Διαμάντος, οι οποίοι και
ευχήθηκαν σε όλους μια δημιουργική
χρονιά.

* Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού
Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του
Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Χωροταξίας
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΣΕΜΠΧΠΑ) αποτελείται από:

Γραμματέας: Γιαννιού Αννα (693 8913565)

Πρόεδρος: Κίσσας Λάμπρος (τηλ. επικοινωνίας:
2410581347 - 6932137122)

e-mail: lkissas@tee.gr, agianiou@yahoo.gr

Α/πρόεδρος Ν. Τρικάλων: Βανταλή Μαρία
Α/πρόεδρος Ν. Καρδίτσας: Ζιώζιας Νίκος

Ταμίας:Μιμής Δημήτρης
Μέλη: Ζήση Κασσιανή και Κουτάκος Χρήστος.

Επίσης το link του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. είναι
http://www.chorotaxia.gr και
http://www.poleodomia.gr
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Οι Τοπογράφοι μηχανικοί

Τ

ην πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν οιΔιπλωματούχοι
Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί στο μπαρ Ηριδανός.
Την εκδήλωση του συλλόγου τίμησαν με την παρουσία τους
ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ε Κ& Δ Θεσσαλίας Ντίνος Διαμάντος,
που έκοψε την πίτα μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου
Τάσο Μάκκα, ο αντιπρόεδρος της Δ. Ε. Νίκος Τσουτσούκας
καθώς και η πρόεδρος του συλλόγου Χημικών Μηχανικών
Μαρία Καλέση.
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Χημικοί Μηχανικοί

Σ

υγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν
Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού
Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του
Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών,
το οποίο αναδείχτηκε κατά τις πρόσφατες
εκλογές. Η σύνθεση του νέου ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος Μαρία Καλέση, Αντιπρόεδρος
Κώστας Παπαζαχαρίας, Γραμματέας Κώστας
Παπαμαργαρίτης, Ταμίας Ελένη
Καλτσά,
Υπεύθυνος
θεμάτων νέων ΧΜ Θάνος
Κόκκαλης.

Εξάλλου, με πολύ μεγάλη προσέλευση μελών
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής πίτας του
Περιφερειακού Τμήματος Κ&Δ Θεσσαλί¬ας του Συλλόγου
Χημικών Μηχανικών, στο μπαρ «Οναρ» της Λάρισας.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη
το σύνθετο πλαίσιο το οποίο δημιουργούν οι πολιτικές που
εφαρμόζονται και οι εξελίξεις που σημειώνονται τόσο σε
επίπεδο επιστημονικό, επαγγελματικό όσο και κοινωνικόεργασιακό (π.χ. ασφαλιστικό, ανεργία, παιδεία , νέες
τεχνολογίες κ.. α) καθόρισε τις προτεραιότητες δράσης
του Συλλόγου για την περίοδο 2008-2010. Οι άξονες
στους οποίους αποφασίστηκε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση
και οι οποίοι θα καθορίσουν τις επί μέρους δράσεις του
Περιφερειακού Τμήματος ΚΔΘ είναι:

Την εκ¬δήλωση, στην οποία μίλησαν η πρόεδρος του
συλλόγου Μαρία Καλέση, ο πρόεδρος του Τμήματος Ντίνος
Διαμάντος και ο Πέτρος Ηλιάδης μέλος της κεντρικής Δ.
Ε. , τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο αντιπρόεδρος
του τοπικού ΤΕΕ και μέλος του συλλόγου
Νίκος
Τσουτσούκας , τα μέλη της Δ. Ε. του ΤΕΕ Αγγέλα Βενέτη
και ΚώσταςΤσαλαπόρτας, οι πρόεδροι άλλων κλαδικών
Συλλόγων μηχανικών Β. Ζησόπουλος , Β. Μπασδάνης,
Β.Τσακνάκης.

- Διεύρυνση της απήχησης του Περιφερειακού Τμήματος
και ενίσχυση της εικόνας του χημικού μηχανικού στην
τοπική κοινωνία, μέσω της εδραίωσης του επιστημονικού
και κοινωνικού ρόλου του.

- Προάσπιση ασφαλιστικών,
επαγγελματικών και
εργασιακών δικαιωμάτων των μελών, σε άμεση συνεργασία
με τον ΠΣΧΜ και το τοπικό ΤΕΕ και άλλους φορείς (π.χ.
ΣΤΕΒ).

- Κατοχύρωση και διεύρυνση του ρόλου των ΧΜ σε
υπάρχουσες και αναπτυσσόμενες τεχνολογίες,
που
αφορούν ιδιαίτερα την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.
(ενεργειακός τομέας, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη,
βιοτεχνολογία κ.α)

- Ενημέρωση των μελών (π.χ. μέσω Newsletter) για θέματα
νέων τεχνολογιών, νομοθεσίας, σεμιναρίων/συνεδρίων
καθώς και θέσεων εργασίας.

- Αποκέντρωση σε μεγαλύτερο βαθμό των δραστηριοτήτων
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του Τμήματος, ώστε να καλύπτονται και οι τρεις νομοί
(Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων) που αντιπροσωπεύει το
Τμήμα. Το ΔΣ όρισε τα μέλη Αδάμο Παπαδημητρίου, ως
σύνδεσμο του Τμήματος με τα μέλη του νομού Καρδίτσας
και ΄Αννα Γαρταγάνη και Βάσω Αθανασούλα ως συνδέσμους
με τα μέλη του νομού Τρικάλων.

*
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Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Η

Για τον υπολογισμό των αμοιβών
μηχανικών

Α

πό τον Ιούλιο του 2007 συγκροτήθηκε
στο Τμήμα ομάδα εργασίας,
εποπτευόμενη από τον πρόεδρο της
Δ. Ε. Ντίνο Διαμάντο, η οποία έχει ως
αντικείμενο την υποστήριξη του νέου
συστήματος υπολογισμού των αμοιβών
από το ΤΕΕ.

Την ομάδα συγκροτούν οι μηχανικοί:
Για τη Λάρισα, Μαρκατάς Γιάννης – Πολιτικός
Μηχανικός – τηλ: 2410 626308 & 6977 339368 και
Παπαγιαννούλης Δημήτριος – Μηχανολόγος
Μηχανικός – 2410 538983 & 6974 603182. Βρίσκονται
στα γραφεία του ΤΕΕ για πληροφορίες κάθε Τρίτη και
Πέμπτη τις ώρες 13:00 – 15:00 (φωτ.)

Για την Καρδίτσα, Γιαννέλος Στέφανος – πολιτικός
μηχανικός – τηλ: 24410 80066 & 6947 848172.
Εξυπηρετεί τηλεφωνικά και στο γραφείο του κατόπιν
ραντεβού.

Για τα Τρίκαλα, Κακκάβα Σοφία – αρχιτέκτων
μηχανικός – τηλ: 24310 21294 & 6976 431774. Βρίσκεται
στα γραφεία της Ν.Ε. Τρικάλων για πληροφορίες κάθε
Τρίτη –Τετάρτη και Πέμπτη τις ώρες 19:00 - 21:00.

Η ομάδα έχει εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα πάνω από
πεντακόσιες περιπτώσεις συναδέλφων με απορίες
ή προβλήματα, δίνοντας μια σημαντική βοήθεια στο
θέμα του υπολογισμού των αμοιβών των μηχανικών.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων για την άμεση
εξυπηρέτηση των συναδέλφων, η ίδια η ομάδα εισήγαγε
όλα τα δεδομένα του έργου, τα επεξεργαζόταν μέσω
του προγράμματος υπολογισμού αμοιβών του ΤΕΕ
και ολοκλήρωνε με την εκτύπωση του αρχείου PDF
για την πολεοδομία και των εντολών πληρωμής των
μηχανικών .

Παρακάτω παρατίθενται τα συχνότερα προβλήματα
και απορίες συναδέλφων τα οποία έχει αντιμετωπίσει
η ομάδα:

1

Απορίες και προβλήματα σχετικά με την γενική
λειτουργία του λογισμικού του ΤΕΕ για τον
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υπολογισμό των αμοιβών, τα οποία αντιμετωπίστηκαν
με την προσέλευση των συναδέλφων στο ΤΕΕ τις
καθορισμένες ώρες και επίλυση τους από την ομάδα
εργασίας.

2

) Προβλήματα
με την ελάχιστη αμοιβή
πληρωμής μηχανικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις
στάλθηκε με fax αίτημα στο ΤΕΕ (στο 210 3291623),
στο οποίο αναφέρονταν τα στοιχεία του μηχανικού,
στοιχεία επικοινωνίας μαζί του, και τα στοιχεία του
έργου (Α/Α και Αρ. Πρωτ.) και ζητούνταν νέα εντολή
πληρωμής για την πραγματική αμοιβή και όχι για την
ελάχιστη.

3

Οσον αφορά τα έργα που υπόκεινται στις μεταβατικές
ρυθμίσεις:

Α)
Οι αμοιβές μελετών οι οποίες υπάγονται
στις περιπτώσεις των μεταβατικών ρυθμίσεων
που αναφέρονται στην Αίτηση 1, μπορούν να
υπολογίζονται με το σύστημα που ίσχυε μέχρι και
τις 20.2.2007,.

Β)
Για όλες τις περιπτώσεις μεταβατικών
ρυθμίσεων που αναφέρονται στην Αίτηση 1, η
αμοιβή επίβλεψης μπορεί να υπολογίζεται με το
σύστημα που ίσχυε μέχρι και τις 20.2.2007, με
επικαιροποιημένο τον συντελεστή λ.

) Απορίες και προβλήματα σχετικά με τις
μεταβατικές διατάξεις, αντιμετωπίστηκαν από
τον Θωμά Γκιάτα στο ΤΕΕ (τηλ. 2410 257866)
Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που η άδεια είχε
εκδοθεί πριν τις 20.2.2007.
Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε στους
συναδέλφους τα εξής:

4

Να μην λησμονούν την εισαγωγή των προσαυξήσεων
σε μελέτες και επιβλέψεις όταν αυτές απαιτούνται.
(π.χ. προσαύξηση διαρρύθμισης, προσθήκης, αλλαγής
χρήσης, αντικατάστασης στέγης, αντισεισμικού
υπολογισμού στα στατικά, επιμέτρησης σε όλες τις
επιβλέψεις κ.λ.π).

) Για επικοινωνία με την Αθήνα για πληροφορίες
σε θέματα που αφορούν περιγραφή έργων,
υπολογισμό αμοιβών, χρήση λογισμικού, λειτουργούν
οι τηλεφωνικές γραμμές: 210 3291663-664-668, 210
3291534-535 και 210 3291647. Το αντίστοιχο fax είναι
210 3291623.

5

Οπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Δεκέμβριο του
2007, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, το
ελάχιστο κόστος κατασκευής έργων αναπροσαρμόζεται
σε 110 ευρώ/τμ από 20.2.2008. Εχοντας υπόψη ότι από
την ημερομηνία αυτή, δεν θα γίνονται δεκτά από το
σύστημα αμοιβών αρχεία XML, τα οποία θα έχουν ως
ελάχιστο κόστος τα 105 ευρώ/τμ, σας ενημερώνουμε
ότι θα πρέπει να αλλάξετε στα προγράμματά σας την
παραπάνω τιμή, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας
του λογισμικού που χρησιμοποιείτε.
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) Εάν το ΤΕΕ διαπιστώσει στους ελέγχους που
έχουν ήδη ξεκινήσει ότι τα στοιχεία του έργου
που δηλώνουν οι μηχανικοί δεν είναι έγκυρα και αληθή
είναι υποχρεωμένο και άμεσα θα προχωρήσει στην
απόδοση ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών.

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων παραμένουν και
υπολογίζονται με το παλιό καθεστώς καθορισμού
προϋπολογισμού αφού το ΤΕΕ δεν έχει την εκ του
νόμου δικαιοδοσία για να παρέμβει.
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