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Στις 25 Απριλίου έγιναν οι εκλογές 
του ΤΕΕ για την ανάδειξη των 
νέων οργάνων. Τέλος Μαΐου 

η Κ.Εφ.Επ. είχε ανακοινώσει τα τελικά 
αποτελέσματα. Μία, ομολογουμένως, 
δύσκολη και σύνθετη εκλογική διαδικασία 
που πρωτοποριακά το ΤΕΕ την έφερε σε 
πέρας, γρήγορα και με την αξιοποίηση της 
νέας τεχνολογίας. Και, στις 10 Ιουνίου το 
Τμήμα μας, μέσω της Αντιπροσωπείας, 
ανέδειξε τα νέα του όργανα.

 Για μία ακόμη φορά, οφείλω προσωπικά αλλά, 
και εκ μέρους όλων των Μηχανικών, να ευχαριστήσω 
θερμά τους συνεργάτες-υπαλλήλους του ΤΕΕ, διότι, 
αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα ενός 
επιτυχημένου μοντέλου παραγωγής έργου του ΤΕΕ 
αλλά, και εξυπηρέτησης των Μηχανικών.

 Ιδιαίτερα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά, όλους 
τους Μηχανικούς- μέλη του Τμήματος αλλά, και όλα 
τα μέλη της Αντιπροσωπείας, για την εμπιστοσύνη 
που έδειξαν για μία ακόμα φορά, με υπερβατικό 
διαπαραταξιακό τρόπο, και την μεγάλη τιμή στο 
πρόσωπό μου.

 Θέλω να διαβεβαιώσω ότι, το ΤΕΕ και 
οι μηχανικοί είναι και θα είναι πάντοτε στην 
προτεραιότητα του ενδιαφέροντός μου, από όποια θέση 
και αν βρεθώ στο μέλλον. Πόσο δε μάλλον, από αυτήν 
του Προέδρου. 

 Οφείλω όμως, τη στιγμή αυτή να πω δημόσια 
ότι, με την 3η εκλογή μου κλείνει οριστικά η 
ενασχόλησή μου στο Περιφερειακό μας Τμήμα του ΤΕΕ. 

 Αυτό αποτελούσε και αποτελεί μία σημαντική 
αρχή του προσωπικού μου αξιακού κώδικα. 
Συγκεκριμένες θητείες στην κατάληψη της όποιας 
δημόσιας θέσης, που αφενός δίνουν την δυνατότητα 
ανάδειξης έργου και νοοτροπίας, αφετέρου, δια-
σφαλίζουν την  αποφυγή φαινομένου διαμόρφωσης μίας 
κατά-στασης με καθαρά προσωποπαγή χαρακτηριστικά, 
που πολλές φορές  οδηγεί το φορέα είτε σε αδράνεια, 
είτε ακόμα, και σε φαινόμενα αμφισβήτησης περί της 
δυνατότητας ανταπόκρισης στα δεδομένα της νέας 
εποχής.

 Σε μία κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα και την 
Ελληνική Κοινωνία, το ΤΕΕ και οι Μηχανικοί οφείλουν 
να είναι Ενωμένοι και Δυνατοί. Να Αντισταθούν, να 

Διεκδικήσουν και κυρίως, 
να Προτείνουν. Διότι, 
η βαθιά κρίση, και η 
αμφισβήτηση και ο φόβος 
που έχουν οι πολίτες για 
το αύριο, μπορούν να 
βρουν διέξοδο μέσα από σύγχρονες, τεκμηριωμένες  
επιστημονικά προτάσεις που το ΤΕΕ και οι Μηχανικοί 
μπορούν να αποδώσουν. Και το οφείλουμε να το 
πράξουμε αυτό, απέναντι στην Κοινωνία που καταξίωσε 
ιστορικά τον θεσμοθετημένο ρόλο μας ως Τεχνικού 
Συμβούλου.

 Οφείλουμε όμως, πρώτιστα, να διαφυλάξουμε 
τον συνεχώς βαλλόμενο ρόλο μας και να ενισχύσουμε 
τη θέση μας, ως επιστήμονες και ως επαγγελματίες, 
ακόμα δε και την ύπαρξη του ίδιου του φορέα μας, του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου.

 Και θα το πράξουμε και σ’ αυτήν την 3η πράξη 
της Νέας Εποχής που ανοίξαμε το 2004 στο Τμήμα 
μας. Να είναι σίγουροι όλοι οι Μηχανικοί ότι θα 
συνεχίσω αταλάντευτα σε μία υπεύθυνη, υπερκομματική 
συμπεριφορά και λειτουργία, με ανοικτό το ΤΕΕ για 
όλους. 

 Με μία δραστηριότητα που με έμφαση, θα 
αναφέρεται τόσο στην καθημερινότητα των μηχανικών 
σε θέματα Επιστημονικής και επαγγελματικής διαρκούς 
ενημέρωσης και υποστήριξης όσο και στην απασχόληση 
που τόσο έντονα δοκιμάζεται σήμερα.

 Σήμερα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι 
οι Μηχανικοί, και κυρίως, οι νέοι Μηχανικοί ότι, με 
την επιχειρούμενη ισοπέδωση των Ακαδημαϊκών και 
επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, με την διαφαινόμενη 
κατάργηση του κώδικα αμοιβών, με την επιχειρούμενη 
υφαρπαγή των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και την 
κατάργησή του ως φορέα υποστήριξης όχι μόνο των 
συνταξιοδοτικών αλλά και επαγγελματικών παροχών 
(εγγυητικές, προνοιακός κλάδος), οφείλουμε 

Να αντιδράσουμε.

Διότι, ανάπτυξη και πρόοδος, οικονομική 
και κοινωνική, δεν μπορεί να γίνει χωρίς, ή με 
«ταπεινωμένο», το επιστημονικό προσωπικό της 
Ελλάδας, και ιδίως, το δυναμικότερο κομμάτι που είναι 
οι μηχανικοί.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος

 Το σημείωμα του Προέδρου
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Διοικούσα Επιτροπή
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος- Πρόεδρος 
Ευαγγελία Κωφού- Αντιπρόεδρος
Ευθύμιος Μυρισιώτης- Γραμματέας

Μέλη
Ευάγγελος Καλλίνος , Θάνος Κόκκαλης, Κώστας Μίχης, 
Απόστολος Ντέρης, Γρηγόρης Σουλιώτης,  Νίκος 
Τσουτσούκας

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΓΙΑ 3Η ΘΗΤΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Επανεκλογή Ντ. Διαμάντου στο ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας

Με επανεκλογή του Ντίνου 
Διαμάντου στην προεδρία 
ολοκληρώθηκαν η διαδικασίες 

συγκρότησης των οργάνων του ΤΕΕ 
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας για την 
επόμενη θητεία. Ο πρόεδρος εκλέχθηκε 
με απόλυτη πλειοψηφία και από την 
πρώτη ψηφοφορία καθώς με την ΔΚΜ 
συνέπραξαν και άλλες μικρότερες 
παρατάξεις. Αξιοσημείωτο θεωρείται  
ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του 
Τμήματος εκλέγεται κάποιος πρόεδρος 
για τρίτη θητεία καθώς επίσης και το 
στοιχείο πως στην πρώτη του δήλωση 
ο Ντ. Διαμάντος σημειώνει  ότι με 
την 3η εκλογή του κλείνει οριστικά η 
ενασχόλησή του στο Περιφερειακό Τμήμα 
του ΤΕΕ, υλοποιώντας την θέση του «για 
συγκεκριμένες θητείες στην κατάληψη 
της όποιας δημόσιας θέσης».

Η πρώτη ειδική συνεδρίαση της 60μελούς 
νεοεκλεγείσας Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ- Τμήμα Κ&Δ 
Θεσσαλίας ήταν πολύωρης διάρκειας και ολοκληρώθηκε 
μετά από  εσωπαραταξιακές και διαπαραταξιακές 
διεργασίες και τις αλλεπάλληλες προβλεπόμενες 
ονομαστικές μυστικές ψηφοφορίες.

Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας επανεκλέχθηκε ο 
Γιάννης Βαρνάς της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών 
επιτυγχάνοντας πλειοψηφία με  31 ψήφους, αντιπρόεδρος 
η Μαρία Φακίρη της ΠΑΣΚ Μηχανικών με 26 ψήφους 
(στη δεύτερη ψηφοφορία) και γ. γ. ο Βασίλης Μπασδάνης, 
που είχε κατέλθει ως αυτόνομος μεμονωμένος υποψήφιος, 
λαμβάνοντας 31 ψήφους.

Ακολούθως εκλέχθηκαν τα 9 μέλη της Διοικούσας 
Επιτροπής και εν συνεχεία πρόεδρός της ο Ντίνος 
Διαμάντος λαμβάνοντας στην πρώτη ψηφοφορία 32 
ψήφους. Με 32 ψήφους επίσης εκλέχθηκε αντιπρόεδρος 

της Δ. Ε. η Ευαγγελία Κωφού και 
γ. γ. ο Ευθύμιος Μυρισιώτης με 27 
ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. 
Και οι τρεις προέρχονται από την 
Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών.

Στη νέα Δ. Ε. εκλέχθηκαν 
επίσης οι Ευάγγελος Καλλίνος 
, Απόστολος Ντέρης και 
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Διοικούσα Επιτροπή
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος- Πρόεδρος 
Ευαγγελία Κωφού- Αντιπρόεδρος
Ευθύμιος Μυρισιώτης- Γραμματέας

Μέλη
Ευάγγελος Καλλίνος , Θάνος Κόκκαλης, Κώστας Μίχης, 
Απόστολος Ντέρης, Γρηγόρης Σουλιώτης,  Νίκος 
Τσουτσούκας

Γρηγόρης Σουλιώτης της ΠΑΣΚ 
Μηχανικών, ο Θάνος Κόκκαλης 
της Δημοκρατικής Κίνησης 
Μηχανικών, ο Κώστας Μίχης της 
Ενότητας Μηχανικών και ο Νίκος 
Τσουτσούκας της Ανεξάρτητης 
Παρέμβασης.

*Μετά την επανεκλογή του ο Ντ. Διαμάντος δήλωσε: 
«Στις εκλογές του ΤΕΕ στις 25 Απριλίου οι Μηχανικοί του 
Τμήματος εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό 
μου, και μάλιστα με ποσοστά υπερκομματικής εκλογικής 
συμπεριφοράς. Η νέα Αντιπροσωπεία του Τμήματος, στην 
1η Ειδική Συνεδρίαση, έλαβε αυτό το σαφές μήνυμα των 
μηχανικών. Με τίμησε για 3η θητεία ως πρόεδρο του 
ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, μέσα από μία σημαντική 
πολυπαραταξιακή υπερψήφισή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, όλους τους 
Μηχανικούς- μέλη του Τμήματος αλλά, και όλα τα μέλη 
της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, για την εμπιστοσύνη 
και την μεγάλη αυτή τιμή. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι, το 
ΤΕΕ και οι Μηχανικοί είναι και θα είναι πάντοτε στην 
προτεραιότητα του ενδιαφέροντός μου, από όποια θέση και 
αν βρεθώ. Πόσο δε μάλλον, από αυτήν του προέδρου. 

Οφείλω όμως τη στιγμή αυτή να πω δημόσια ότι, με 
την 3η εκλογή μου, κλείνει οριστικά η ενασχόλησή μου 
στο Περιφερειακό μας Τμήμα του ΤΕΕ. Το γνώριζαν 
ήδη οι Μηχανικοί, και ιδιαίτερα, οι Μηχανικοί που είχα 
την αμέριστη συμπαράστασή τους, τόσο στην επιτέλεση 
του παραγωγικού έργου του ΤΕΕ όσο και στην εκλογική 
διαδικασία. Αυτό αποτελούσε και αποτελεί μία σημαντική 
αρχή του προσωπικού μου αξιακού κώδικα. Συγκεκριμένες 
θητείες στην κατάληψη της όποιας δημόσιας θέσης, 
που αφενός δίνουν την δυνατότητα ανάδειξης έργου 
και νοοτροπίας, αφετέρου, δια-σφαλίζουν την  αποφυγή 
φαινομένου διαμόρφωσης μίας κατά-στασης με καθαρά 
προσωποπαγή χαρακτηριστικά, που πολλές φορές  οδηγεί 
το φορέα είτε σε αδράνεια, είτε ακόμα, και σε φαινόμενα 
αμφισβήτησης περί της δυνατότητας ανταπόκρισης στα 
δεδομένα της νέας εποχής.

Σε μία κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα και την 
Ελληνική Κοινωνία, το ΤΕΕ και οι Μηχανικοί οφείλουν 
να είναι ενωμένοι και δυνατοί. Να αντισταθούν, να 
διεκδικήσουν και κυρίως, να προτείνουν. Διότι, η βαθιά 
κρίση, και η αμφισβήτηση και ο φόβος που έχουν οι 
πολίτες για το αύριο, μπορούν να βρουν διέξοδο μέσα από 
σύγχρονες, τεκμηριωμένες  επιστημονικά προτάσεις που 
το ΤΕΕ και οι μηχανικοί μπορούν να αποδώσουν. Και το 
οφείλουμε να το πράξουμε αυτό, απέναντι στην Κοινωνία 
που καταξίωσε ιστορικά τον θεσμοθετημένο ρόλο μας ως 

Τεχνικού Συμβούλου.

Οφείλουμε όμως, πρώτιστα, 
να διαφυλάξουμε τον συνεχώς 
βαλλόμενο ρόλο μας και να 
ενισχύσουμε τη θέση μας, ως 
επιστήμονες και ως επαγγελματίες, 
ακόμα δε και την ύπαρξη του ίδιου 

του φορέα μας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και θα το 
πράξουμε και σ’ αυτήν την 3η πράξη της Νέας Εποχής που 
ανοίξαμε το 2004 στο Τμήμα μας. Να είναι σίγουροι και οι 
συνάδελφοι Μηχανικοί που με τίμησαν αλλά, και η τοπική 
Κοινωνία που πολλές φορές προσέτρεξε σε μας ότι, θα 
συνεχίσω αταλάντευτα σε μία υπεύθυνη, υπερκομματική 
συμπεριφορά και λειτουργία, με ανοικτό το ΤΕΕ για όλους, 
και με μία δραστηριότητα που με έμφαση, θα αναφέρεται 
τόσο την καθημερινότητα των μηχανικών σε θέματα 
Επιστημονικής και επαγγελματικής διαρκούς ενημέρωσης 
και υποστήριξης , όσο και την απασχόληση που τόσο 
έντονα δοκιμάζεται σήμερα.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα τοπικά και 
περιφερειακά ΜΜΕ, για την αδιάλειπτη δυνατότητα 
προβολής των θέσεων και των δραστηριοτήτων του ΤΕΕ. 
Ιδιαίτερα, για μία ακόμη φορά, οφείλω προσωπικά αλλά, 
και εκ μέρους όλων των μηχανικών, να ευχαριστήσω 
θερμά τους συνεργάτες- υπαλλήλους του ΤΕΕ, διότι, 
αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα ενός 
επιτυχημένου μοντέλου πα-ραγωγής έργου του ΤΕΕ αλλά, 
και εξυπηρέτησης των Μηχανικών».

*Από την πλευρά του ο επανεκλεγείς (επανεκλογή που 
συμβαίνει επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού) 
πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας 
Γιάννης Βαρνάς δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε απολύτως ομαλά 
η διαδικασία ανάδειξης των νέων οργάνων διοίκησης στο 
Τμήμα μας.

Θέλω να ευχαριστήσω την Αντιπροσωπεία για την 
τιμή που μου έκανε αναδεικνύοντάς με για δεύτερη φορά 
πρόεδρό της.

Πιστεύω ότι αυτά που μας ενώνουν, στη φάση που 
περνάμε ως Μηχανικοί, είναι πολύ περισσότερα από όσα 
μας χωρίζουν. Με αυτό το σκεπτικό θα λειτουργήσω ως 
πρόεδρος της Αντιπροσωπείας. Ενωτικά και με λόγο σε όλες 
τις παρατάξεις.

Επιπροσθέτως θέλω να συγχαρώ το Ντίνο Διαμάντο, 
που εκλέχθηκε για τρίτη φορά πρόεδρος της Δ. Ε., πράγμα 
που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά του Τμήματος 
και να ευχηθώ επιτυχία στο έργο του».
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΕ 2010
Αντιπροσωπεία Κ & Δ Θεσσαλίας
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ΣΤΗΝ 60ΜΕΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Ποιοι εκλέγονται  στο ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας

Στο ΤΕΕ-Τμήμα Κ&Δ Θεσσαλίας, 
για την 60μελή τοπική 
Αντιπροσωπεία (εκλέγονται 

με ποσόστωση 34 μέλη από τη Λάρισα,  
15 από Τρίκαλα και 11 από Καρδίτσα), 
διαμορφώνεται ως εξής: 

-Ανεξάρτητη Παρέμβαση, ψήφοι 48 (Λάρισα 45, 
Καρδίτσα 3, Τρίκαλα 0) 
-έδρες 1-εκλέγεται ο Νίκος 
Τσουτσούκας (Λάρισα)  με 
26 σταυρούς

-Αριστερή 
Συσπείρωση, ψήφοι 56 
(Λάρισα 46, Καρδίτσα 
8, Τρίκαλα 2) -έδρες 
2-εκλέγονται οι:  Λουκία 
Παρασκευοπούλου με 38 
και Αναστασία Συνάπαλου 
30 σταυρούς (Λάρισα)

-Δημοκρατική Κίνηση 
Μηχανικών (ΔΚΜ) 
ψήφοι 842 (Λάρισα 511, 
Καρδίτσα 142, Τρίκαλα 
189)- έδρες 26-εκλέγονται: 
Διαμάντος Ντίνος 401 
σταυροί, Βαρνάς Γιάννης 
206, Μπίσκα Παναγιώτα 

195, Παληός Χρήστος 195, Παπαγεωργίου Νίκος 191, 
Στεργιούλας Φίλιππος 180, Σουφλιάς Αλέξανδρος 
176, Κόκκαλης Αθανάσιος 172, Βενέτη Αγγελική 154, 
Μπεκερτζής Βαγγέλης 150, Χύτας Δημήτρης 149, 
Ξηρομερίτη Αλεξάνδρα 145, Πρεζεράκος Ηλίας 143, 
Σταυροθεόδωρου Ελένη 142, Φυτιλή Δέσποινα 135, 
Κωφού Ευαγγελία 128 (Λάρισα), Τσιωνάς Βασίλης 
180, Μυρισιώτης Θύμιος 167, Φατόλα Ουρανία 123, 
Κατσιφου Μαρία 102, (Καρδίτσα), Μητσιούλης Γιώργος 
221, Λύχος Νίκος 163, Λιάκος Νίκος 151, Χατζούλη 
Ευθυμία 119, Κωστοπούλου Δήμητρα 110, Ευαγγέλου 
Κώστας 100 σταυροί (Τρίκαλα)

-Πανεπιστημονική  ψήφοι 115 (Λάρισα 70, 
Καρδίτσα 26, Τρίκαλα 19) -έδρες 
4 –εκλέγονται: Γιώργος Θάνος 46 
σταυροί, Λαζαρίδης Βασίλης 30 
(Λάρισα), Ελευθερίου Βασίλης 30 
(Καρδίτσα), Ντούβλης Γιώργος 30 
σταυροί (Τρίκαλα)

-ΕλΕΜ-Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες ψήφοι 87 (Λάρισα 
72, Καρδίτσα 4, Τρίκαλα 11) 
-έδρες 3 –εκλέγονται: Ιακωβάκης 
Κώστας 45 σταυροί, Μπαρμπούτης 
Αχιλλέας 36 (Λάρισα), Φαφουλας 
Χρήστος 11 (Καρδίτσα)

-Ενότητα ψήφοι 73 
(Λάρισα 34, Καρδίτσα 
38, Τρίκαλα 1) -έδρες 2 –
εκλέγονται: Μίχης Κώστας 34 
σταυροί (Λάρισα) , Βαρελάς 
Χρήστος 34 (Καρδίτσα)
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Αναλυτικά αποτελέσματα σταυρών

-Μηχανικοί 
Εκπαίδευσης ψήφοι 67 
(Λάρισα 29, Καρδίτσα 
10, Τρίκαλα 28) -έδρες 2 
–εκλέγονται: Τσιρίκογλου 
Σωτήρης 28 σταυροί 
(Λάρισα), Βράντζας 
Αθανάσιος 27 (Τρίκαλα)

-ΠΑΣΚ Μηχανικών 
ψήφοι 563 (Λάρισα 
266, Καρδίτσα 124, 
Τρίκαλα 173) -έδρες 17 
–εκλέγονται: Σουλιώτης 
Γρηγόρης 175 σταυροί, 
Φακίρη Μαρία 147, 

Λυτροκάπης Χρήστος 130, Καλλίνος Βαγγέλης 119, 
Μίχος Νίκος 117, Τάχος Δημήτρης 116, Τσαλαπόρτας 
Κώστας 113, Κυρίτσης Αντώνης 107 (Λάρισα), Πρίτσας 
Κώστας 142, Κατσαούνη Ελένη 132, Δημακόπουλος 
Χρήστος 130, Καρυά Ιουλία 115 (Καρδίτσα), Ντερης 

Απόστολος 159, Τρίμμης Νίκος 139, Μπαντέκα Μαρία 
122, Γιαννούλας Βάιος 112, Τζιώλη Σταμούλω 107 
σταυροί (Τρίκαλα)

-Πρωτοβουλία Αριστερών Μηχανικών Τρικάλων 
ψήφοι 34 (Λάρισα 3, Καρδίτσα 1, Τρίκαλα 30) - έδρες 
1- εκλέγεται Κρύος Παναγιώτης ή Σαλιάχη Νικολέτα 
(Τρίκαλα) που ισοψήφισαν με 19 σταυρούς

-Μεμονωμένος υποψήφιος Μπάκος Ηλίας 
(Τρίκαλα) ψήφοι 37 (Λάρισα 1, Καρδίτσα 1, Τρίκαλα 
35) -εκλέγεται

-Μεμονωμένος υποψήφιος Μπασδάνης Βασίλης 
(Λάρισα) ψήφοι 27 (Λάρισα 26, Καρδίτσα 0, Τρίκαλα 
1) – εκλέγεται

Πειθαρχικό Συμβούλιο
Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τμήματος 

εκλέγονται οι: Στραφιώτης Δημήτρης 236 
σταυροί και Μουρκας Αντώνης 137 από 
την ΔΚΜ, Μόσιαλος Λάμπρος 209 και 
Λαζαρόπουλος Στέφανος 127 από την ΠΑΣΚ και 
ο Αβραμίδης Αριστείδης με 79 σταυρούς από την 
Πανεπιστημονική.

Κεντρική Αντιπροσωπεία
Για την Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, 

από το τμήμα εκλέγονται οι: Θεοδ. Μυλωνάς και 
Αγαθ. Τσιάρας από την ΠΑΣΚ, Ντ. Διαμάντος από τη 
ΔΚΜ, Θεοδ. Κακαρδάκος από την ΔΚΜη-ΔΑΠ και Δημ. 
Σακελλαρίου από τους Μηχανικούς της Εκπαίδευσης.
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ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΤΟ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΑΔΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οι μηχανικοί      -     Για την πρόοδο
-     Μαζί με την κοινωνία

Η εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης 
του κατασκευαστικού κλάδου 
δεν αποδίδει όφελος μονάχα 

τους Μηχανικούς αλλά και πολλές 
άλλες επαγγελματικές ομάδες καθώς 
θα συμπαρασύρει την ανάπτυξη της 
απασχόλησής τους, τόνισε  ο Ντίνος 
Διαμάντος. Ενώ ο  Γιάννης Αλαβάνος 
υπογράμμισε ότι ο απολογισμός δράσης 
γίνεται και προς τους πολίτες, καθώς 
το ΤΕΕ επικεντρώνει το ενδιαφέρον 
του στην ανάπτυξη και την πρόοδο της 
χώρας, επισημαίνοντας ότι για να υπάρξει 
αυτή πρέπει- αντί να απαξιώνεται- να 
αξιοποιηθεί ο τεράστιος πλούτος τον 
οποίο συγκροτεί το επιστημονικό δυναμικό 
της.

 Ανοιχτό στην κοινωνία το Τεχνικό Επιμελητήριο, 
παρουσιάζοντας τον απολογισμό του από τη Λάρισα, 
στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, οργάνωσε επίσης 
στην πόλη την Κοινή Σύσκεψη των προέδρων των 
περιφερειακών τμημάτων με τον πρόεδρο Γ. Αλαβάνο-με 
θέματα τα Δημόσια Έργα και το Ασφαλιστικό- αλλά  και  
εκδήλωση στην αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης 
Λάρισας για τα επαγγελματικά ζητήματα των Μηχανικών 

με τη συμμετοχή ειδικών καθώς και του προέδρου του 
ΤΣΜΕΔΕ  Γιάννη Γαμβρίλη, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι 
θα υπάρξει έντονη αντίσταση στην ισοπεδωτική λογική 
κατάργησης του υγιούς ασφαλιστικού φορέα του κλάδου.

Τους φιλοξενουμένους προέδρους του ΤΕΕ 
καλωσόρισαν στη Λάρισα ο δήμαρχος  Κώστας 
Τζανακούλης και η αντινομάρχης  Ρένα Καραλαριώτου, με 
τον πρώτο να ενημερώνει ως αντιπρόεδρος της ΚΕΔΚΕ για 
τις εξελίξεις στο σχέδιο «Καλλικράτης» που άπτονται των 
ενδιαφερόντων του κλάδου των μηχανικών και τη δεύτερη, 
που έχει διατελέσει μέλος της Δ. Ε. του τοπικού Τμήματος, 
να καταθέτει απόψεις για ζητήματα των μηχανικών στο 
χώρο της αυτοδιοίκησης.

Με την κοινωνία

*«Η Κοινή Σύσκεψη των προέδρων των περιφερειακών 
Τμημάτων με τον πρόεδρο της Δ. Ε. του ΤΕΕ συνάδελφο 
Γιάννη Αλαβάνο διεξάγεται στη Λάρισα σε μια κρίσιμη 
περίοδο για τη χώρα αλλά και εξίσου κρίσιμη για τον κλάδο 
των μηχανικών», είπε μεταξύ άλλων ο οικοδεσπότης της 
συνάντησης πρόεδρος του ΤΕΕ Κ& Δ Θεσσαλίας  Ντίνος  
Διαμάντος, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Συζητάμε 
για το Ασφαλιστικό και το ΤΣΜΕΔΕ καθώς και για τις 
κατασκευές και τα Δημόσια Έργα, θέματα που αφορούν και 
την υπόλοιπη κοινωνία.

Επιδιώκουμε την ενίσχυση της Αγοράς, μέσα από 
πολιτικές και δράσεις που θα αναλάβει η κυβέρνηση και 

* Γ. Αλαβάνος: Να αξιοποιηθεί ο τεράστιος πλούτος του επιστημονικού 
δυναμικού της χώρας

 * Γ. Γαμβρίλης: Αντίσταση στην ισοπεδωτική λογική κατάργησης του εύρωστου 
ΤΣΜΕΔΕ

 * Ντ. Διαμάντος: Η ενίσχυση της απασχόλησης των μηχανικών θα 
συμπαρασύρει και πολλούς άλλους κλάδους
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οι οποίες θα τονώσουν τον τομέα της απασχόλησης των 
μηχανικών. Πράγμα που θα συμπαρασύρει στην ανάπτυξη 
της απασχόλησης και στις άλλες επαγγελματικές ομάδες. 
Γνωρίζουμε ότι μία θέση στην οικοδομή δημιουργεί ακόμη 
δύο επιπλέον θέσεις εργασίας αλλού.

Μέσα από τις δυσκολίες της σημερινής συγκυρίας 
να δώσουμε ώθηση στο εργοληπτικό δυναμικό της 
περιφέρειας από την οποία θα προκύψει και η ανάπτυξη. Να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ ώστε να προκύψει 
αντικείμενο για το εργοληπτικό αλλά και το μελετητικό 
δυναμικό της περιφέρειας.

Στο Ασφαλιστικό, μας ανησυχεί η αποτίμηση των 
συνεπειών της απραξίας του ΕΤΑΑ και η διαφαινόμενη 
πρόθεση διάλυσης του ασφαλιστικού φορέα των μηχανικών 
αντί να τον αναδείξουν ως πρότυπο για τα υπόλοιπα 
Ταμεία».

Μικρά έργα στην περιφέρεια

*Ενημέρωση για τις αποφάσεις που ελήφθησαν 
στο πρόσφατο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. έγινε από 
τον πρόεδρό  της  και πρόεδρο επίσης  του Συνδέσμου 
Εργοληπτών ν. Λάρισας Βασίλη Μητσόπουλο, ο οποίος 
χαρακτήρισε τραγική την κατάσταση στον κατασκευαστικό 
κλάδο καθώς «εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά και 
των έκτακτων μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για τη 
μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, με αποτέλεσμα, 
πολλοί συνάδελφοι να οδηγούνται σε υποχρεωτική έξοδο 
από το επάγγελμα». Σημειώνοντας ότι «το οποιοδήποτε 
Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δεν πρόκειται να 
αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όταν μονόπλευρα 
περιορίζεται σε εισπρακτικά μέτρα και περικοπές και 
χωρίς να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο δεύτερο συνθετικό 
του, που είναι η «ανάπτυξη». Ο κατασκευαστικός κλάδος, 
που εξακολουθεί δικαιολογημένα να θεωρείται ως η 
«ατμομηχανή» της ανάπτυξης, και απασχολεί τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο εργαζόμενους, μαζί με τα παράλληλα 
επαγγέλματα, θα πρέπει να ενισχυθεί, αφού είναι βέβαιο 
ότι αν αυτός καταρρεύσει, θα καταρρεύσει παράλληλα και 
ολόκληρη η οικονομία». 

Για να υπογραμμίσει την ανάγκη «επιτάχυνσης των 
διαδικασιών του ΕΣΠΑ, που καθυστερεί, με την ένταξη 
σ’ αυτό και των έργων που τελούν υπό «την ομηρία» των 
ΣΔΙΤ, αλλά και με τον πολλαπλασιασμό μικρών έργων της 
περιφέρειας με προϋπολογισμό κάτω των 2 εκατ. ευρώ, που 
σήμερα αποτελούν είδος εν ανεπαρκεία».

*Στις παρεμβάσεις του αλλά και σε δηλώσεις του σε 
δημοσιογράφους, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας  Γιάννης Αλαβάνος, συμφωνώντας σε πολλά 
σημεία με όσα εισηγήθηκε ο πρόεδρος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. , 

ανάμεσα στα άλλα ανέφερε: 

«Από τη Λάρισα κάνουμε απολογισμό της δράσης του 
ΤΕΕ ενόψει των εκλογών στις 25 Απριλίου, απολογισμό 
και προς τους πολίτες καθώς το ΤΕΕ ασχολείται κυρίως με 
την ανάπτυξη, την πρόοδο της χώρας. Βρισκόμαστε σε μια 
περιοχή όπου το Τμήμα του ΤΕΕ κάνει εξαιρετική δουλειά.

Διανύουμε πολύ κρίσιμη περίοδο για τα θέματα των 
μηχανικών. Και το φορολογικό και το ασφαλιστικό και η 
εκπαίδευση, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα κλειστά 
επαγγέλματα, το πρόβλημα της απασχόλησης.

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που οι κερδοσκόποι 
σε παγκόσμιο επίπεδο αξιοποιούν κάθε αδυναμία, 
επικεντρώνοντας στην Ευρώπη και στο ευρώ και 
εξειδικεύοντας στην Ελλάδα, η οποία σημειωτέον δεν είναι 
η κρίσιμη χώρα, άλλες είναι».

Το επιστημονικό δυναμικό

Και ο Γ. Αλαβάνος συνέχισε: «Εκτιμάμε ότι όσο 
σπουδαίο είναι το με πόσο ακριβό χρήμα δανείζεται η χώρα, 
άλλο τόσο είναι και η αξιοποίηση του επιστημονικού της 
δυναμικού.  Πρόκειται για της ιδίας βαρύτητας ζήτημα.  Η 
Ελλάδα διαθέτει έναν απίστευτο πλούτο, τους καλύτερους 
και τους περισσότερους αναλογικά επιστήμονες στην 
Ευρώπη. Σήμερα έχουμε στη χώρα, αναλογικά,  τριπλάσιο 

αριθμό  μηχανικών από το μέσο όρο στην Ε. Ε. Βλέπουμε 
όμως μια απαξίωση του επιστημονικού δυναμικού. Ενώ 
σε εκείνο πρέπει να στηριχτούμε αν θέλουμε ανατροπές. 
Σύντομα σχεδιάζουμε να  προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις 
μαζί με το ΓΕΩΤΕΕ, το Δικηγορικό σύλλογο και τους 
άλλους επιστημονικούς φορείς, ενάντια σ΄ αυτή την 
απαξίωση.

Ειδικά για τον κλάδο μας και πέρα από όλα τα υπόλοιπα 
πρέπει να σημειώσουμε ότι το 35% των παιδιών που 
πηγαίνουν για σπουδές στο εξωτερικό προτιμούν εκείνες 
του Μηχανικού. Άλλωστε το 25% όσων εγγράφονται στο 
ΤΕΕ έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό. Αποτελούμε, οι 
Μηχανικοί, το 2% του ενεργού πληθυσμού  της χώρας. 
Όλα αυτά καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο εκτίμησης 
που χαίρει το επάγγελμα του Μηχανικού στην Ελληνική 
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κοινωνία.

Σχετικά με τον «Καλλικράτη», θεωρούμε το σχέδιο 
σωστό επί της αρχής, εκφράζουμε όμως ανησυχία για 
την ταχύτητα που επιχειρείται να εφαρμοστεί. Δεν μας 
ενδιαφέρει τόσο η χωροταξική κατανομή αλλά το πόσο 
οργανωμένοι θα είναι οι νέοι δήμοι. Δεν θέλουμε επ΄ ουδενί  
Πολεοδομίες που θα απασχολούν μονάχα ένα μηχανικό 
για δύο μέρες κάθε εβδομάδα. Και κυρίως δεν πρέπει λόγω 
του Καλλικράτη να υπάρξει οπισθοδρόμηση του ΕΣΠΑ. 
Για το οποίο δεν μπορεί να είναι μοναδικό ζητούμενο η 

απορροφητικότητα αλλά και το ποια έργα εντάσσονται. 
Χωρίς σχεδιασμό και αναβαθμισμένες τεχνικές υπηρεσίες, 
με τις λογικές του παρελθόντος θα εντείνουμε τις αποτυχίες 
του μέλλοντος.

Ενώ σε όλες τις χώρες λαμβάνονται μέτρα για την 
ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα καθώς μέσω αυτού 
επιτυγχάνεται  σημαντική αύξηση της απασχόλησης, 
στην Ελλάδα έχουμε το παράδοξο  των αντίμετρων 
στον κατασκευαστικό τομέα και με το φορολογικό 
και με διάφορες δηλώσεις και διαρροές κυβερνητικών 
παραγόντων». 

Ασφαλιστικό-Φορολογικό

«Όσο για το ΤΣΜΕΔΕ», σημείωσε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ, «όταν είχαν έρθει οι ελεγκτές της Ε. Ε., ο υπουργός 
Εργασίας τους υπέδειξε το ΤΣΜΕΔΕ ως υγιές Ταμείο. 
Έτσι οι προτάσεις των κυβερνητικών παραγόντων που 
ακούγονται τώρα και οδηγούν στο να μην υπάρχει πλέον το 
Ταμείο των Μηχανικών, συνιστούν τεράστια αντίφαση. Θα 
αντιδράσουμε σ΄ αυτό. Με κάθε μέσο.

Στο Φορολογικό Νομοσχέδιο εντοπίζονται πάρα πολλά 
λάθη. Που θα ακυρωθούν στην πράξη. Κυριαρχούν οι 
ισοπεδωτικές λογικές.  

Είναι γνωστό ότι οι Μηχανικοί, στην πλειοψηφία των 
εργασιών τους, εμφανίζουν έσοδα σε διαφορετικό χρόνο 
από εκείνον των δαπανών τους, γι αυτό είχε αναγνωρισθεί 
από το υπουργείο ο λογιστικός τρόπος φορολόγησης, με τα 
βιβλία εσόδων-εξόδων. 

Επιπλέον, τα έσοδα του κράτους από τους μηχανικούς 
θα μειωθούν καθώς προστίθενται διαμεσολαβητές ενώ 
η φορολόγηση γινόταν στην πηγή και ανέξοδα. Και οι 
μηχανικοί θα δαπανούν περισσότερα αλλά δημιουργείται 
και υπόβαθρο για να ευδοκιμήσουν συναλλαγές που είχαν 
εκλείψει παντελώς. 

Επίσης οι πολίτες θα επωμισθούν τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό στις τιμές ενώ μέχρι τώρα ο ανταγωνισμός 

υπήρχε μόνο στην προσφερόμενη ποιότητα. Δεν προκύπτει 
καμία ωφέλεια προς καμία κατεύθυνση. Επιπλέον, οι 
ανατροπές που εισάγονται με αθρόες διατάξεις οδηγούν 
σε διάλυση τον τρόπο που ασκείται το επάγγελμα του 
μηχανικού. Δεν θα το δεχτούμε βέβαια. Θα αντισταθούμε 
και με διαρκή αγώνα θα πετύχουμε».

Φάρος το ΤΣΜΕΔΕ

*«Οι πάντες γνωρίζουν ότι το Ασφαλιστικό είναι ένα 
τεράστιο θέμα», σημείωσε ο Γιάννης Γαμβρίλης, πρόεδρος 

του ΤΣΜΕΔΕ, αντιπρόεδρος 
του ενιαίου Ταμείου ΕΤΑΑ 
αλλά και πρόεδρος της At-
tica Bank, ο οποίος  μετείχε 
στην Κοινή Σύσκεψη των 
προέδρων στη Λάρισα. «Το 
ΤΣΜΕΔΕ, το ασφαλιστικό 
Ταμείο των Μηχανικών ήταν 
απολύτως υγιές, διαθέτει 
3,5 δις αποθεματικό, είχε 
αυτόνομη λειτουργία 

διαχειριζόμενο τα ασφαλιστικά θέματα των μηχανικών», 
συνέχισε. «Με το νόμο του 2008 για την ενοποίηση των 
ταμείων τα δεδομένα μεταβλήθηκαν. Και ουσιαστικά 
τίθεται πλέον το θέμα των αποθεματικών.

Το Ασφαλιστικό έπρεπε ν΄ ανοίξει, να συζητηθεί, να 
δοθούν  λύσεις. Με τρόπους  όμως που να λαμβάνουν 
υπόψη και τα θετικά στοιχεία που υφίστανται αλλά και τα 
Ταμεία που με τον τρόπο που λειτουργούν ξεχωρίζουν σαν 
φάρος μέσα στο συνονθύλευμα των υπολοίπων Ταμείων.

Το ΤΣΜΕΔΕ ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, 
φαίνεται όμως ότι πάμε σε λύσεις που θα το κάνουν κι αυτό 
προβληματικό.

Θέλουμε να μας αφήσουν να πάμε μόνοι μας, όπως 
πηγαίναμε. Και να φέρουν κι άλλους στο ίδιο επίπεδο. 
Να μας αφήσουν το αυτοδιοίκητο στη διαχείριση των 
περιουσιακών μας στοιχείων και στη λειτουργία μας με 
κάποιες βελτιώσεις. Το θέμα είναι πολιτικό, πολιτική πρέπει 
να είναι και η λύση, πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση 
ώστε να κλείσει θετικά το Ασφαλιστικό, προς όφελος της 
κοινωνίας.

Το εύρωστο ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να το αξιοποιήσουν ως 
υπόδειγμα προς μίμηση κι όχι να το διαλύσουν. Πρότυπο 
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, όπου πολλοί 
θα το ζήλευαν. Θα αντισταθούμε και με τη συμπαράσταση 
του ΤΕΕ δεν θα επιτρέψουμε τη διάλυση του Ταμείου μας».

*Στην Κοινή Σύσκεψη της Λάρισας μετείχαν επίσης οι 
πρόεδροι των Τμημάτων του ΤΕΕ: Κεντρικής Μακεδονίας 
Αναστ. Κονακλίδης, Ανατολικής Μακεδονίας Κων. 
Αντωνιάδης, Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Ζεπάτος, Ηπείρου 
Γιώργος Ρεκατσίνας, Μαγνησίας Σωκράτης Αναγνώστου, 
Ανατολικής  Στερεάς Ελλάδας Στέλιος Ζαχαρόπουλος, 
Αιτωλοακαρνανίας Γιώργος Παπαναστασίου, Ευβοίας 
Γιώργος Μπαμπαλής και οι πρώην πρόεδροι των Τμημάτων 
Κ&Δ Θεσσαλίας Πέτρος Ηλιάδης και Ευβοίας Στέλιος 
Καμαριώτης.



ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Το ασφαλιστικό και άλλα επαγγελματικά ζητήματα

«Επαγγελματικά 
ζητήματα 
μηχανικών-

Ασφαλιστικό- Το παρόν και το 
μέλλον του ΤΣΜΕΔΕ», ήταν το 
θέμα ανοιχτής εκδήλωσης του 
ΤΕΕ, που διοργανώθηκε μετά την 
Κοινή Σύσκεψη των προέδρων,  
στο  αμφιθέατρο της  Δημοτικής 
Πινακοθήκης Λάρισας –Μουσείο  
Γ. Ι. Κατσίγρα, προκαλώντας 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των 
μηχανικών καθώς αναλύθηκαν 
επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται 
με το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό, 

το Μητρώο μελετητών 
ιδιωτικών έργων, τον Κανονισμό 
Ενεργειακών Επιθεωρητών κ. α.

Πλην του Γ. Αλαβάνου, του Γ. Γαμβρίλη και  του 
Ντ.  Διαμάντου, στην εκδήλωση μίλησαν επίσης 
ο πρόεδρος της κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ  
Γιάννης Θεοδωράκης, η  Πατρίνα Παπαρηγοπούλου, 
σύμβουλος ασφαλιστικών θεμάτων του ΤΕΕ- μέλος 
Επιτροπής εμπειρογνωμόνων υπουργείου Εργασίας 
και ο  Αλέξανδρος  Ζυμπίδης, επίκουρος καθηγητής 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. πρόεδρος 

Εθνικής Αναλογιστικής 
Αρχής. Μεταξύ των 
παρόντων οι συνάδελφοι 
μηχανικοί  Βασίλης 
Έξαρχος, βουλευτής 
Λάρισας και ο γενικός 
διευθυντής της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας  
Κ. Μέγας.

«Ενώ πληρώνουμε 
τις μεγαλύτερες 
εισφορές από 

κάθε άλλο κλάδο στην Ελλάδα, ποτέ δεν είχαμε τις 
παροχές που θα έπρεπε», διαπίστωσε μεταξύ  άλλων 
στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας  Γ. Θεοδωράκης. «Και τώρα επιπλέον,  
το ΤΣΜΕΔΕ μας που έγινε  το ΕΤΑΑ τους, θα οδηγηθεί 
«να βουλώσει τρύπες», τα αποθεματικά μας σχεδιάζουν 
να κατευθυνθούν σε άλλα ανήμπορα Ταμεία. Αυτό είναι 
άδικο. Γενικότερα όμως δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος 
για την πορεία του επαγγέλματος του μηχανικού. Καθώς 
εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, διαρκώς εντεινόμενη, 
προσπάθεια ισοπέδωσης των μηχανικών».
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«Τα αρνητικά 
φαινόμενα 
των 

Ολυμπιακών βλέπουμε 
να επαναλαμβάνονται και  
με τους Μεσογειακούς 
Αγώνες», διαπίστωσε 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ  
Γιάννης Αλαβάνος, ο 
οποίος μιλώντας στη 
Λάρισα τόνισε ότι το 
Τεχνικό Επιμελητήριο 
κεντρικά συμφωνεί 
με τις θέσεις των δύο 
Τμημάτων του στη 
Θεσσαλία: «οι Αγώνες 
πρέπει να γίνονται προς 
το συμφέρον της πόλης, 
εν προκειμένω του διπόλου και να μην 
συμβαίνει το αντίστροφο. Επιπλέον εκείνοι 
που θα μετάσχουν στις μελέτες και την 
κατασκευή των έργων πρέπει να είναι οι 
άνθρωποι της περιφέρειας την οποία και 
αφορούν αυτά».

Ο Γ. Αλαβάνος παρουσίασε τον απολογισμό του 
ΤΕΕ στη θητεία που έληξε με τις εκλογές στις 25 
Απριλίου, μιλώντας στη συνεδρίαση  της κεντρικής 
Αντιπροσωπείας η οποία  συγκλήθηκε στη Λάρισα, 
για πρώτη φορά στα χρονικά εκτός Αθηνών. «Η 
λογική της αποκέντρωσης πρέπει να αποδεικνύεται 
και εμπράκτως», σημείωσε σχετικά ο πρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας Γιάννης Θεοδωράκης, ο οποίος είχε 
και την πρωτοβουλία, ευχόμενος να καθιερωθούν οι 
εκτός Αθηνών Συνεδριάσεις του οργάνου μία φορά 
το χρόνο. Παράλληλα κάλεσε όλους σε επιφυλακή το 
επόμενο διάστημα και παρά τις εκλογές καθώς «αυτά 
που ακούγονται ότι θα καταθέσει η κυβέρνηση για τους 
μηχανικούς θα είναι πολύ σκληρά».

Φορολογικό-
ΤΣΜΕΔΕ

Από την 
πλευρά του, ο Γ. 
Αλαβάνος ήταν 
σκληρός  απέναντι 
στην κυβέρνηση 
αναφερόμενος 
στο Φορολογικό: 
«διαπιστώνουμε 

ότι αυτοί που ετοίμασαν 
το νομοσχέδιο έχουν 
απόλυτη άγνοια της 
αγοράς και  των 
δραματικών συνεπειών 
που θα προκαλέσουν 
στον κλάδο. Αυτό 
το νομοσχέδιο και 
αν ψηφιστεί δεν θα 
μπορέσει να σταθεί, 

η ζωή θα οδηγήσει στην κατάργησή του. Στη  δε 
προετοιμασία  του νόμου, η τακτική που εφάρμοσαν 
ήταν ο ορισμός  της ακύρωσης της διαβούλευσης».

Μιλώντας για  το Ασφαλιστικό, ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ υπενθύμισε τον υγιή χαρακτήρα του ΤΣΜΕΔΕ, 
που  σύμφωνα με μελέτες ουδόλως κινδυνεύει μέχρι το 
2039 και προανήγγειλε αγώνες ώστε να αποτραπούν οι 
κυβερνητικές προθέσεις για αφαίρεση των αποθεματικών 
του Ταμείου των μηχανικών προκειμένου να ενισχύσει 
άλλα προβληματικά Ταμεία.

Απολογισμός

Στη δίωρης περίπου διάρκειας ομιλία του ο 
πρόεδρος Γ. Αλαβάνος παρουσίασε έναν πλούσιο 
απολογισμό δράσης και παρεμβάσεων των οργάνων 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου, εξαίροντας και το 
ρόλο των περιφερειακών του Τμημάτων αλλά και το 
επίπεδο εμπιστοσύνης που έχει κατακτηθεί μεταξύ των 
παρατάξεων κεντρικά και το οποίο οδηγεί σε συζήτηση 
όλων των απόψεων αλλά και σε αποφάσεις δίχως 
καθυστερήσεις. Ξεκινώντας από τις συγκροτημένες 

Οι Μεσογειακοί πρέπει να ωφελήσουν την πόλη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Γ. ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗ 
ΛΑΡΙΣΑ

* “Απόλυτη άγνοια της αγοράς έχουν οι συντάκτες του Φορολογικού το οποίο θα καταργηθεί 
στην πράξη-Θα προστατεύσουμε τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ “

* Αποκέντρωση για την Αντιπροσωπεία που συνεδρίασε στη Λάρισα, πρώτη φορά «εκτός 
των τειχών»- Παρουσιάστηκε ο πλούσιος απολογισμός δράσης των οργάνων του ΤΕΕ στην 
προηγούμενη θητεία
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ετήσιες παρεμβάσεις στον Προϋπολογισμό του 
κράτους οι οποίες καθιστούν το ΤΕΕ κορυφαίο φορέα 
και συνεχίζοντας με τις αντίστοιχες για το  ΕΣΠΑ και 
την καθυστέρηση που παρατείνεται στην υλοποίησή 
του, τον σχεδιαζόμενο «Καλλικράτη», τα κρίσιμα 
φορολογικά θέματα κ. α. ο πρόεδρος συνέχισε με 
δράσεις του ΤΕΕ στο διεθνές επίπεδο, όπως με τις 
προβλέψεις της Μπολόνια και τον συντονισμό με 
ευρωπαϊκές οργανώσεις μηχανικών αλλά και σε 
ζητήματα όπως είναι η εκπαίδευση και τα επαγγελματικά 
δικαιώματα, η επιβαλλόμενη αναβάθμιση της δημόσιας 
διοίκησης, η αντιμετώπιση της κρίσης με ενίσχυση του 
κατασκευαστικού τομέα ο οποίος ανακυκλώνει γρήγορα 
το χρήμα και δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας, 
η ενεργειακή πολιτική, το Μητρώο Κατασκευαστών, 
οι αμοιβές των μηχανικών για τις οποίες καθιερώθηκε 
ετήσια επικαιροποίησή τους, τα κλειστά επαγγέλματα, 
οι κινητοποιήσεις, η σημαντική βελτίωση λειτουργίας 
του Πειθαρχικού, η αναβάθμιση του συστήματος 
πραγματογνωμοσυνών, η αναγκαιότητα των Ομάδων 
Εργασίας μέσω των οποίων καλύπτονται πάγιες και 
διαρκείς υπηρεσιακές ανάγκες, η επιτευχθείσα πρόοδος 
αλλά και οι υφιστάμενες αδυναμίες στο θεσμικό πλαίσιο, 
τις εκπροσωπήσεις, την Τράπεζα Πληροφοριών, η πάγια 
γραμμή του ΤΕΕ για αξιοποίηση του επιστημονικού 
δυναμικού σε αντιπαρατίθεται με την εκπορευόμενη 
από διεθνή κέντρα προσπάθεια απορρύθμισης 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, τα συνέδρια, ημερίδες 
και εκδηλώσεις με μεγάλη γκάμα θεματολογίας που 
αντιστοιχεί σε πέντε βασικά υπουργεία, η ενίσχυση 
της τοπικής παρέμβασης με αυτοτέλεια και οικονομική 
αυτοδυναμία των Νομαρχιακών Επιτροπών, η 
ολοκλήρωση του κύκλου των Μόνιμων Επιτροπών 
και την ανάγκη αλλαγής του σχήματος, με δομή 
θεματολογική ανάλογη με εκείνη της κυβέρνησης, ο 
αυτόνομος πολιτικός λόγος του ΤΕΕ που παράγεται 
στα όργανά του απέναντι σε κυβερνήσεις και κόμματα 
και η υπεράσπιση των θέσεών του, η μόνιμη επιδίωξη 
του διαλόγου με όλους, η σοβαρότητα και η δουλειά 
μυρμηγκιού με την οποία οικοδομείται η αξιοπιστία του 

ΤΕΕ και επέρχεται η διαχρονική δικαίωση των θέσεών 
του.

Τοποθετήσεις

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε  με τοποθετήσεις μελών 
της  Αντιπροσωπείας. Ο Γρηγόρης  Γρηγοριάδης, από 
την πλευρά της «Πανεπιστημονικής», χαρακτήρισε  «την 
ηγεσία του ΤΕΕ πολύ υπαρκτή στις παρασκηνιακές 
συναλλαγές με την κυβέρνηση απ΄ όπου προέκυψαν 
διάφορα φασούλια για τους μηχανικούς» ενώ άσκησε 
δριμεία κριτική στις ως τώρα  κυβερνήσεις για τα 
αντιλαϊκά μέτρα που έλαβαν και πριν την κρίση-της 
οποίας ανέλυσε τα χαρακτηριστικά και τις αιτίες- 
κατηγορώντας τις παρατάξεις στο ΤΕΕ για «συμπαιγνία 
προεκλογικής δήθεν κάθετης διαφωνίας».

Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΔΚΜ στις εκλογές 
του ΤΕΕ Σωκράτης Αλεξιάδης τόνισε μεταξύ άλλων: 
«επιδιώκουμε την ανατροπή των κυβερνητικών 
χειρισμών που στοχεύουν στην αποδόμηση του 
επαγγέλματος του μηχανικού. Για το Φορολογικό 
επιμένουμε πως δεν πρέπει να καταργηθούν οι 
Μοναδικοί Συντελεστές και ο λογιστικός τρόπος 
υπολογισμού του εισοδήματος. Για το Ασφαλιστικό, 
απέναντι στις όποιες προθέσεις τους θεωρούμε ως 
κόκκινη γραμμή τα όσα καταφέραμε να διατηρήσουμε με 
την προηγούμενη κυβέρνηση.

Και σ΄ αυτή τη θητεία είχαμε στο ΤΕΕ πλούσια 
δραστηριότητα στο επιστημονικό πεδίο και 
πληθώρα θέσεων. Δεν είχαμε όμως ως φορέας 
αποτελεσματικότητα απέναντι στις πολιτικές της ηγεσίας 
είτε της ΝΔ είτε του ΠΑΣΟΚ».

*Μίλησαν επίσης οι: Γκ. Μανσούρ, Θ. Σεραφίδης, 
Ν. Καφφές, Θαν. Γρηγορόπουλος, Ελ. Μπονατάκη, 
Θοδ. Παπαδόπουλος, Ν. Ζιώγας, Ντ. Μακέδος, Ολ. 
Βαγγελάτου, Δ. Κωτούλας, Στ. Καμαριώτης και Ντ. 
Διαμάντος.
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ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Κ&Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ

*Εκφράστηκε έντονος σκεπτικισμός για την αθηνοκεντρική σύνθεση της νέας Οργανωτικής 
των Αγώνων αλλά και για  τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην προετοιμασία τους 
*Συμφωνήθηκε να επιδιωχθεί συγκρότηση Επιτροπής Φορέων που θα παρακολουθεί και θα 
διεκδικεί

Η ανησυχία τοπικών παραγόντων 
και φορέων για το αν και σε 
ποιο επίπεδο ποιότητας και 

προς όφελος τίνος  θα διεξαχθούν 
οι Μεσογειακοί Αγώνες το 2013 
αποτυπώθηκε στην ειδική συνεδρίαση 
που οργάνωσε το ΤΕΕ Κ & Δ Θεσσαλίας 
και η οποία είχε συμπέσει και με τη 
δημοσιοποίηση της σύνθεσης της νέας 
Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, 
με τον αθηνοκεντρικό της χαρακτήρα, 
τον ουσιαστικό αποκλεισμό των τοπικών 
κοινωνιών και ό, τι αυτό σηματοδοτεί. 

Χαρακτηριστική ήταν η χρήση της υπερβολής από 
τον πρόεδρο του Τμήματος Ντίνο Διαμάντο: «Αν είναι 
όλα να αποφασίζονται στην Αθήνα και με δεδομένη 
τη δύσκολη οικονομική συγκυρία , αν πρόκειται να 
κάνουν τους Αγώνες δήθεν για μας χωρίς εμάς, χωρίς τη 
Θεσσαλία, αν δεν υπάρξει διάχυση της ωφελιμότητας 
από τη διοργάνωση προς την τοπική κοινωνία, τότε ίσως 
θα ήταν καλύτερα και να μη γίνουν καθόλου».

Από τη συζήτηση προέκυψε η πρόταση προς  το δήμο 
Λαρισαίων να συγκροτηθεί Επιτροπή τοπικών φορέων, 
ως αντιστάθμισμα της  Οργανωτικής, που θα λειτουργεί 
ως Παρατηρητήριο στην πορεία προς του Μεσογειακούς. 

Διαπιστώνοντας, το ΤΕΕ, στασιμότητα και 
ανησυχώντας για την εξέλιξη της υπόθεσης των 
Μεσογειακών, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρός της 
Γιάννης Βαρνάς, η Αντιπροσωπεία του Τμήματος 

Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας  αφιέρωσε 
την τελευταία τακτική συνεδρίαση της 
προηγούμενης θητείας της στο  θέμα : 
«Μεσογειακοί αγώνες 2013 - Ευκαιρία 
για ανάπτυξη μέσα στην κρίση- Πορεία-
Προβλήματα». Καλώντας να  μετάσχουν 
οι παράγοντες της Πολιτείας καθώς και 
εκπρόσωποι φορέων της Θεσσαλίας. 

Τηλεγραφήματα ως απάντηση στην 
πρόσκληση έστειλαν ο υφυπουργός Φ. 
Σαχινίδης, οι βουλευτές Β. Έξαρχος, Ε. 
Νασιώκας, Μ. Χαρακόπουλος, Χρ. Ζώης, Αθ. 
Νάκος, Ρ. Ζήση, Κ. Καρτάλης, Ν. Λέγκας, Σ, 

Χατζηγάκης, Κ. Τσιάρας.

- ο Ντ. Διαμάντος, στην εισαγωγική του ομιλία, 
εξέφρασε σκεπτικισμό και ανησυχία και για το επίπεδο 
διεξαγωγής των Αγώνων και για την υλοποίηση των 
προβλεπόμενων «Συνοδών Έργων» των Αγώνων που 
θα ωφελούσαν την περιοχή καθώς  και των τριών 
παράλληλων στόχων: την Πολιτιστική Μεσογειάδα και  
την Περιβαλλοντική Συμμαχία, δηλαδή το Μεσογειακό 
Δίκτυο Περιβάλλοντος και τους «Πράσινους Αγώνες» 
για τους οποίους στόχους υπήρξε δέσμευση της χώρας 
με την ανάληψη της διοργάνωσης και που υπάρχουν στο 
Φάκελο- ο οποίος σημειωτέον δεν έχει παρουσιαστεί 
πουθενά, υπάρχει όμως εδώ στο ΤΕΕ για όποιον θέλει να 
τον δει- αλλά και την ανάπτυξη του Τουρισμού.

Επαναλαμβάνοντας τις επικρίσεις για τη σύνθεση 
της νέας Οργανωτικής αλλά και επισημαίνοντας την 
προσαρμογή των στόχων στη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία καθώς και τις μεγάλες καθυστερήσεις που 
παρατηρούνται,  σημείωσε ότι μπορεί να γίνουν οι 
Αγώνες στο σπίτι μας με οικοδεσπότες άλλους. Το 
κέντρο βάρος των συνεδριάσεων και των αποφάσεων 
μετατοπίζεται στην Αθήνα, με αποκλεισμό της Λάρισας, 
η οποία δεν εκπροσωπείται ούτε με την κυβερνητική 
έκφραση, δεν μετέχει ούτε η γ. γ. της Περιφέρειας. Εμείς 
πάντως θα συνδράμουμε την Επιτροπή, της ευχόμαστε 
επιτυχία, θα διεκδικήσουμε όμως τα έργα και τους 
στόχους που έχουν προγραμματισθεί. Δεν μπορούμε να 
δεχτούμε περικοπές, ούτε τον πήχη χαμηλά.

Και συνέχισε διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρξε ως 
τώρα καμία ευρεία σύσκεψη φορέων, δεν υπήρξε κανένα 
σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών, ζητούσαμε την 

Ανησυχία  για τους Μεσογειακούς
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ενεργό συμμετοχή και της Δυτικής Θεσσαλίας και την 
ενίσχυση των υποδομών της, δεν εισακουσθήκαμε.

Τόνισε επίσης ότι ο πήχης της διοργάνωσης πρέπει να 
βρίσκεται μεν ψηλά, δίχως όμως μεγαλοϊδεατισμούς και 
πολυτέλειες όπως  ίσχυσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
για τους οποίους πληρώνουμε σήμερα το μάρμαρο, θέση 
που είχε διατυπώσει από το 2004. Και αξιοποιώντας 
το στοιχείο της υπερβολής είπε: Αν είναι όλα να 
αποφασίζονται στην Αθήνα και με δεδομένη τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία , αν πρόκειται να κάνουν τους 
Αγώνες δήθεν για μας χωρίς εμάς, χωρίς τη Θεσσαλία, 
αν μας θέλουν κομπάρσους, αν δεν υπάρξει διάχυση 
της ωφελιμότητας από τη διοργάνωση προς την τοπική 
κοινωνία, τότε ίσως θα ήταν καλύτερα και να μη γίνουν 
καθόλου.

*Ακολούθησαν ομιλίες-χαιρετισμοί 
προσκεκλημένων:

- η Ρένα Καραλαριώτου, αντινομάρχης, 
διαμαρτυρήθηκε, εκπροσωπώντας  το νομάρχη, που 
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν είχε ποτέ επίσημη 
ενημέρωση καθώς και για την απουσία Θεσσαλών από 
τη νέα Οργανωτική.

-  ο Κώστας Μέγας, γενικός διευθυντής της 
περιφέρειας Θεσσαλίας υποσχέθηκε ότι η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας θα κάνει ο, τι  μπορεί για τους Αγώνες και 
πως σε συνεννόηση με την γ. γ. θα επιχειρηθεί σύγκληση 
σύσκεψης τοπικών φορέων.

- ο Αστ. Ροντούλης, βουλευτής του ΛΑΟΣ , 
εξέφρασε τη λύπη του που οι φόβοι τους οποίους  είχε 
εκφράσει δικαιώνονται και με τον τρόπο συγκρότησης 
της Οργανωτικής και τον αποκλεισμό των τοπικών 
φορέων οι οποίοι και γνώση διαθέτουν αλλά και  
ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να ανταποκριθεί. 
Διέβλεψε όμως και την αντίληψη ότι αφού φτωχαίνει 
οικονομικά το σχέδιο των Αγώνων, ας πάει το μπαλάκι 
στην Αθήνα.  Υπήρξε μια μεγάλη ευκαιρία που τη 
βλέπουμε να χάνεται, για το δίπολο Λάρισας-Βόλου το 
οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει την ατμομηχανή της 
Θεσσαλίας, είπε. Να διασώσουμε τώρα ό, τι είναι πλέον 
δυνατόν.

- ο  Γιάννης Σάπκας, επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «Λαρισαίων Πόλις», υπογράμμισε ότι από 
τον μεγαλοϊδεατισμό της πρώτης περιόδου από την 

ανάληψη των Αγώνων, μετά από 29 
μήνες, βρισκόμαστε στο μηδέν και 
μιλάμε πλέον μονάχα για στοιχειώδεις 
αθλητικές υποδομές και  για ανάγκη 
«Σχεδίου Διάσωσης» των Αγώνων. 
Θύμισε ότι και η προηγούμενη 
Οργανωτική είχε αθηνοκεντρικό 
χαρακτήρα και αυτό δεν είχε σοκάρει 
τότε. Και τόνισε ότι η Λάρισα δεν 
μπορεί να προσδοκά αναμόρφωσή της 
λόγω των Αγώνων διότι δεν προϋπήρξε 
το πολυετές σχέδιο αναβάθμισης το 
οποίο θα συναντούσε την ευκαιρία των 

Μεσογειακών ώστε να υλοποιηθεί. Αν περιμένουμε από 
τους Μεσογειακούς για τα στοιχειώδη, δεν μας αξίζει 
καλή μοίρα, είπε, επιμένοντας ωστόσο ότι οι Αγώνες 
πρέπει να γίνουν ακόμη κι αν δεν είναι έτσι όπως θα τους 
θέλαμε.

- ο  Απόστολος Καλογιάννης, επικεφαλής της 
«Ενωτικής Πρωτοβουλίας», κατήγγειλε με σφοδρότητα 
το γεγονός της συμμετοχής στην Οργανωτική ανθρώπων 
που χρέωσαν τη χώρα διαχειριζόμενοι την Ολυμπιάδα, 
επισημαίνοντας την ύπαρξη πυραμίδας τεχνοκρατών 
και πολιτικών που λυμαίνονται τους Αγώνες, τους 
Ολυμπιακούς πριν, τους Μεσογειακούς τώρα, την 
Πανεπιστημιάδα αν την κάνουν. Εξέφρασε αμφιβολίες 
για την κατασκευή έργων-ακόμη και του «Χωριού»- 
πλην της ανακαίνισης αθλητικών εγκαταστάσεων και 
διείδε μέσω των καθυστερήσεων σχέδιο να δοθούν 
τα όποια έργα με αναθέσεις σε μεγάλες εταιρείες της 
Αθήνας. Πρότεινε δε την συγκρότηση επιτροπής τοπικών 
φορέων ως αντίπαλο δέος στην Οργανωτική.

- η  Ευαγγελία  Λιακούλη, επικεφαλής  της 
«Συμφωνίας Ευθύνης», διαπίστωσε τεράστιο έλλειμμα 
ενημέρωσης, επέκρινε τη νομαρχιακή αρχή που δεν 
ασχολήθηκε ποτέ με την υπόθεση των Μεσογειακών 
κι  ας μην ενέπιπτε αυτή στις στενές της αρμοδιότητες 
και άσκησε  συνολικότερη κριτική  στην κοινωνία και 
την αυτοδιοίκηση για όσα δεν έκανε ως τώρα για την 
υπόθεση και που δεν ξεκαθάρισε  τι Αγώνες θέλουμε.

- η  Ειρήνη Παπαϊωάννου, πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων, εξέφρασε την άποψη ότι οι τοπικοί φορείς 
καθυστέρησαν πολύ να συζητήσουν το θέμα και 
πρότεινε να πάρει η τοπική κοινωνία την κατάσταση 
στα  χέρια της, ανεβάζοντας τον πήχη της διοργάνωσης  
και  εμπνέοντας  τη νεολαία να προσφέρει μέσω του 
εθελοντισμού.

*Με τον πρόεδρο Γ. Βαρνά να εξηγεί ότι οι 
προσκληθέντες Γ. Γ. Α.   Π. Μπιτσαξής απουσιάζει 
στην Κύπρο και  η Γ. Γ. Περιφέρειας Κ. Γερακούδη στη 
Θεσσαλονίκη, το λόγο έλαβε ο αναπληρωτής δήμαρχος 
και αντιδήμαρχος Μεσογειακών  Σπύρος Μπαρμπούτης 
προκειμένου να ενημερώσει για τις εξελίξεις,

- ο Σπύρος Μπαρμπούτης εξέφρασε την ελπίδα ότι 
θα ισχύσει στην πράξη η κατηγορηματική δήλωση του 
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Γ. Παπανδρέου ότι οι Μεσογειακοί θα αντιμετωπιστούν 
ως διεθνούς εμβέλειας γεγονός. Μίλησε ωστόσο για 
μεγάλες καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται το 
υπουργείο Πολιτισμού, της προηγούμενης αλλά και της 
παρούσας κυβέρνησης, επέκρινε τη σύνθεση της νέας 
Οργανωτικής για την απουσία τοπικών παραγόντων. 
Στα θετικά στοιχεία συμπεριέλαβε το ότι διατηρήθηκε 
η κ. Κουτρουμπά, που γνωρίζει τα θέματα, ως 
διευθύνουσα σύμβουλος  καθώς και κάποια κινητικότητα 
που υπήρξε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με 
την κ. Πατελοδήμου-σύμβουλο του Γενικού και νυν 
αντιπρόεδρο της Οργανωτικής- να επιθεωρεί αθλητικές 
εγκαταστάσεις στη Λάρισα. Θετική και η εκχώρηση της 
έκτασης στο στρατόπεδο Τζήμα για το «Χωριό».

Θα αγωνιστούμε διαβεβαίωσε, ώστε παρά τις 
σχεδιαζόμενες περικοπές λόγω της κακής οικονομικής 
συγκυρίας, να γίνουν όλα όσα είχαν προβλεφθεί για τη 
Λάρισα, αγωνίσματα και έργα.

- ο Κώστας Τσαλαπόρτας, διευθυντής του 
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, εξήγησε ότι 
υπάρχει ακόμη διαδικασία μέχρι να δοθεί η έκταση του 
στρατοπέδου στον Οργανισμό  και πως τα περιθώρια 
στενεύουν δραματικά καθώς αν τελικά γίνει κατορθωτό 
να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να εγκατασταθεί 
φέτος εργολάβος, θα απομένουν το πολύ δύο χρόνια για 
την ολοκλήρωση του Μεσογειακού Χωριού αφού αυτό 
πρέπει να παραδοθεί για χρήση ως τα τέλη του 2012 
οπότε και θα αρχίσουν τα δοκιμαστικά αθλητικά events. 
Επομένως θα χρειαστεί μάλλον νομοθετική ρύθμιση για 
να εργαστούν τα συνεργεία σε διπλοβάρδιες.

Θύμισε ότι ο ΟΕΚ έχει τελείως αρνητική οικονομική  
εμπειρία από την κατασκευή του Ολυμπιακού Χωριού 
που είχε αναλάβει και πως για τους Μεσογειακούς δεν 
υπάρχει καν σύμβαση αλλά απλώς προφορική δέσμευση 
του προηγούμενου διοικητή του Οργανισμού, απόφαση 
του Δ. Σ. δεν υπάρχει. Και πως παρά την πολιτική 
βούληση πρέπει να υπάρξει και οικονομική δυνατότητα 
του ΟΕΚ, προς τον οποίο το κράτος δεν καλύπτει τις 
υποχρεώσεις του. Με το ομόλογο που έδωσε έναντι 
οφειλών του το ΙΚΑ στον ΟΕΚ αυτός δεν μπορεί να 
πληρώσει φυσικά τους εργολάβους, είπε χαρακτηριστικά. 
Και γιατί θα πρέπει να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι του 
ΙΚΑ, που με τις εισφορές τους συντηρούν τον ΟΕΚ, το 
Μεσογειακό Χωριό ως μη όφειλαν; Βέβαια δίχως το 
Χωριό Αγώνες δεν μπορούν να γίνουν.

- ο Πέτρος Ηλιάδης, ανέφερε 
ότι η Ελλάδα το λίκνο του αθλητικού 
ιδεώδους δίχως όμως το επιχειρησιακό 
σκέλος των Αγώνων, οι οποίοι θα 
έπρεπε να γίνουν ακόμη και εάν 
δημιουργούν παθητικό. Τα έργα 
υποδομής θα έπρεπε να προχωρήσουν  
άσχετα με τους Μεσογειακούς. Όχι 
στους παραλογισμούς, να αποφύγουμε 
στρεβλώσεις, μεγαλεπήβολα 
και αβδηριτισμούς. Πλην του 
ΤΕΕ που κατέχει τεχνογνωσία, η 
Οργανωτική πρέπει να αποτελείται 

από τεχνοκράτες, αν αποτελεί άθροισμα εκπροσώπων 
φορέων, αυτό είναι η συνταγή για να μην γίνουν οι 
Αγώνες

- ο Τάσος Αφέντης, υπογράμμισε ότι δεν 
συμφωνούμε οι Αριστερές Συσπειρώσεις, δεν 
συστρατευόμαστε στους Μεσογειακούς. Άλλο το 
αθλητικό ιδεώδες και άλλο ο πρωταθλητισμός της 
ντόπας και της εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών 
συμφερόντων. Αρνητική η εμπειρία της Ολυμπιάδας, 
σχεδιάζουν πάλι καταστρατήσηση εργασιακών 
δικαιωμάτων, η Βουλή θα μετατραπεί ξανά σε 
Πολεοδομία εγκρίνοντας ειδικές άδειες. Μας 
κατηγορούν ότι αρνούμαστε ότι πρέπει να σπάσουν 
αυγά, εμάς μας ενδιαφέρει τίνος είναι τ΄ αυγά, ποιος 
φτιάχνει την ομελέτα και τελικά ποιος την τρώει. Όταν 
καλέσουν πάλι Εθελοντές να τάξουν και μοριοδότηση 
ώστε να γίνουν μόνιμοι Εθελοντές

- ο Γρηγόρης Σουλιώτης, σημείωσε πως έπρεπε να 
συμβαίνει το ανάποδο, εμείς να μιλάμε και οι αρχές να 
ακούνε. Είναι προβληματική η λειτουργία του κράτους. 
Είναι θέμα γοήτρου να γίνουν οι καλύτεροι Αγώνες. Όχι 
απαραίτητο να μετέχουν οι φορείς στην Οργανωτική. 
Ανάλογη ήταν και η σύνθεση της προηγούμενης 
Επιτροπής, ίσως και χειρότερη όσο αφορά στη 
μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στο ΤΕΕ

- ο Δημήτρης Τάχος, χαρακτήρισε πολύ θετική 
πρόταση Καλογιάννη, να γίνει η Επιτροπή φορέων, 
να λειτουργήσει ως Παρατηρητήριο ελέγχοντας και 
πιέζοντας

- ο Γιώργος Σούλτης, πρότεινε να αναλάβει το ΤΕΕ 
την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της Επιτροπής. 
Εξέφρασε επιφυλάξεις για τη χωροθέτηση του 
Μεσογειακού Χωριού αντιπροτείνοντας την περιοχή του 
ΤΕΙ στο οποίο θα μπορούσε να παραχωρηθεί μετά τους 
Αγώνες και να λειτουργήσει ως φοιτητική Εστία

- ο Ντίνος Διαμάντος, κλείνοντας τη συζήτηση του 
θέματος, ανέφερε ότι θα επιδιωχθεί συνεργασία με  το 
δήμο Λαρισαίων να συγκροτηθεί Επιτροπή τοπικών 
φορέων, ως αντιστάθμισμα της  Οργανωτικής, που θα 
λειτουργεί ως Παρατηρητήριο στην πορεία προς τους 
Μεσογειακούς.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ενημερωτική ημερίδα για τον αυτοκινητόδρομο 
Κεντρικής Ελλάδας 

Στην ενημερωτική εκδήλωση, που 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

Τρικάλων και την παρακολούθησαν 
εκπρόσωποι φορέων αλλά και δεκάδες 
πολίτες, προέκυψαν τοποθετήσεις των 
τοπικών παραγόντων όπου εκφράστηκε 
η βούληση να συνδράμουν όλοι ώστε 
να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα 
προκύπτουν, προκειμένου το έργο να 
υλοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος. Άλλωστε ο Ε-65 
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα 
για την Δυτική Θεσσαλία, καθώς θα άρει 
την οδική απομόνωση και θα συμβάλει 
στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Πρώτος μίλησε ο δήμαρχος Τρικάλων και 

πρόεδρος της ΤΕΔΚ Μιχ. Ταμήλος, λέγοντας ότι 
ένα όνειρο δεκαετιών αρχίζει να υλοποιείται στην 
Δυτική Θεσσαλία με την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της περιοχής, στην έξοδο από την 
απομόνωση αλλά και γενικότερα στην εύκολη 
επικοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα 
μέσω της οδού αυτής. Παράλληλα εξέφρασε την 
ευχή οι εργασίες να τελειώσουν εμπρόθεσμα ώστε να 
παραδοθεί το έργο σε χρήση μέχρι το 2015 ενώ τόνισε 
πως στόχος της ημερίδας είναι να δημιουργηθούν 
σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των τοπικών φορέων 
και των εταιρειών κατασκευής του έργου έτσι ώστε να 
υπάρξει αμοιβαίο όφελος για όλους.    

Στην αναγκαιότητα του έργου κατασκευής 
του  Ε-65 στάθηκε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
Χρ. Μαγκούφης, σημειώνοντας  ότι παρά τις 
καθυστερήσεις που υπήρξαν αυτό πλέον αποτελεί 
πραγματικότητα. Όπως είπε ο συγκεκριμένος οδικός 
άξονας εξυπηρετεί τα συμφέροντα 11 νομών της 

Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή της σύμβασης και του 
σχεδιασμού για την κατασκευή του οδικού άξονα Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, 
παρείχαν,  τόσο ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
όσο και οι εκπρόσωποι των εταιρειών που ανέλαβαν την υλοποίηση του έργου, 
στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσαν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η ΤΕΔΚ και 
η Ν.Ε. του ΤΕΕ Τρικάλων, με θέμα την ενημέρωση των φορέων και πολιτών για 
την πορεία του έργου και τις επιπτώσεις και προοπτικές για τις περιοχές από τις 
οποίες θα διέλθει.
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χώρας από την Φλώρινα  μέχρι την Ευρυτανία γιατί 
συνδέονται με τον Ε-65 που ενώνει την ΠΑΘΕ με την 
Εγνατία.

Δεν θα αποδώσω εύσημα αλλά αιτιάσεις, είπε ο 
βουλευτής Λάρισας του ΛΑ.Ο.Σ. Αστ. Ροντούλης, 
για να προσθέσει ότι το έργο έπρεπε να τρέχει με 
ιλιγγιώδεις ρυθμούς, ενώ απευθυνόμενος στον γ. 
γραμματέα του υπουργείου Υποδομών του επισήμανε 
ότι διαχειρίζονται χρήματα του ελληνικού λαού και 
είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν με διαφάνεια προς 
όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Ο Ε-65 είναι ένα έργο που το δικαιούται η Δυτική 
Θεσσαλία, επισήμανε από την μεριά του ο βουλευτής 
της Ν.Δ. και πρώην υφυπουργός Ν. Λέγκας, ο οποίος 
έκανε λόγο για έναν διευρωπαϊκό οδικό άξονα που 
θα ανατρέψει τις αναπτυξιακές ροές στην Θεσσαλία. 
Τόνισε επίσης ότι 17 χρόνια που πέρασαν δεν είναι 
πολλά  για ένα τέτοιο έργο, το οποίο ξεκίνησε με 
πρωτοβουλία του ΤΕΕ.

Έργο πνοής για τη Δυτ. Θεσσαλία χαρακτήρισε τον 
Ε-65 ο βουλευτής Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ Χρ. Χάιδος, 
καθώς θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
της περιοχής. Ζήτησε επίσης την επιτάχυνση 
των διαδικασιών και εργασιών λέγοντας πως τα 
προβλήματα που υπάρχουν δεν πρέπει να αποτελέσουν 
εμπόδιο στην υλοποίηση του έργου.

Για την σπουδαιότητα του έργου μίλησε και ο 
νομάρχης Φθιώτιδας Θ. Χειμάρας,  καταλήγοντας 
στην παραίνεση όλοι ενωμένοι να διεκδικήσουν την 
ολοκλήρωση του έργου με σεβασμό στο περιβάλλον 
και στον πολίτη, με την βεβαιότητα ότι τα οφέλη, θα 
είναι μεγάλα όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό 
επίπεδο.

Ο Ε-65 και ο Αχελώος είναι τα σημαντικότερα 
έργα για την Θεσσαλία, ανέφερε ο νομάρχης 
Καρδίτσας, Φ. Αλεξάκος, ο οποίος ζήτησε από τις 
κατασκευάστριες εταιρείες να μεριμνήσουν ώστε να 
γίνει παράλληλο αγροτικό οδικό δίκτυο και εγκάρσιες 
ανισόπεδες διαβάσεις για την εξυπηρέτηση της 
τοπικής κυκλοφορίας.

Την ανησυχία του για την ολοκλήρωση του 
κλειστού αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, 
λόγω της οικονομικής κρίσης και τις πιθανές 
περικοπές δαπανών των έργων, μετέφερε ο πρόεδρος 
της Ν. Ε.  ΤΕΕ Τρικάλων, Γιώργος  Μητσιούλης. 
Τονίζοντας ότι ο αποκλεισμός των Τεμπών απέδειξε 
επιπλέον την αναγκαιότητα της σύντομης υλοποίησης 
του Ε-65 ως εναλλακτικής λύσης στην  επικοινωνία 
Βόρειας και Νότιας Ελλάδας με ασφαλή τρόπο, 
ζήτησε την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, την 
εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης, 
την ποιότητα έργου και συντήρηση αυτού για την 
ασφάλεια του χρήστη και συυγκεκριμένο κόστος 
χρήσης δηλαδή δεδομένη τιμολογιακή πολιτική.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο νομάρχης Τρικάλων  
Ηλ. Βλαχογιάνης λέγοντας μεταξύ άλλων ότι μετά 
από πολλές συναντήσεις και συσκέψεις φθάσαμε 
σήμερα να μιλάμε για την αντίστροφη μέτρηση της 
ολοκλήρωσης του έργου και που θα αλλάξει τη μορφή 
της Κεντρικής Ελλάδας και κυρίως της Δυτικής 
Θεσσαλίας. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται 
είναι φυσικό να προκαλούν κάποιες εντάσεις, αλλά 

πιστεύω-τόνισε- ότι 
με καλή διάθεση όλα 
θα ξεπεραστούν. 
Για τα υλικά με τα 
ποτάμια υπάρχει ένα 
μεγάλο πρόβλημα. 
Σε σύσκεψη με τους 
Δημάρχους αποφασίσαμε 
ότι προτεραιότητα 
αμμοληψίας έχουν τα 
δημοτικά και νομαρχιακά 
έργα. Από εκεί και 
πέρα-υποσχέθηκε- θα 
βοηθήσουμε όπου 
υπάρχουν περιθώρια 
για λήψη υλικών βάσει 

περιβαλλοντικών μελετών θα το εξετάσουμε.

Σε γραπτή τοποθέτησή του στην εκδήλωση (καθώς 
έκτακτη υποχρέωση τον εμπόδισε να παραστεί) ο 
πρόεδρος του Τμήματος Ντ. Διαμάντος σημείωσε: 

«Το Τμήμα μας, από το 1993 όταν και πρωτοέβαλε 
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το θέμα Ε-65 μέχρι και την ημερίδα πριν 2 χρόνια 
στην Καλαμπάκα, ήταν όχι απλά πρωτοπόρο στην 
προσπάθεια αυτή αλλά νομίζω συνέβαλλε σημαντικά 
και στήριξε την προσπάθεια του πρ. ΥΠΕΧΩΔΕ κ. 
Σουφλιά για άμεση προκήρυξη και συμβασιοποίηση 
του έργου με την μέθοδο της παραχώρησης, όπως 
άλλωστε είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ.

Πριν ένα χρόνο περίπου, είχαμε την 
επίσημη ενημέρωση από εκπροσώπους όλων 
των εμπλεκομένων μερών, προεξάρχοντος 
του τότε γενικού διευθυντή της Κ/Ξ και νυν 
Γ. Γ. Συγχρηματοδοτούμενων έργων, Σέργιου 
Λαμπρόπουλου. Η καθυστέρηση τότε, ήταν περίπου 6 
μήνες, βάσει του χρονοδιαγράμματος. Τα προβλήματα 
συγκεκριμένα, με κύρια , την εξεύρεση αδρανών, τις 
απαλλοτριώσεις, κλπ. 

Σήμερα, βέβαια, μετά την «περίεργη» παρέμβαση 
των Οικολόγων Πρασίνων δια του ευρωβουλευτή κ. 
Τρεμόπουλου, τίθενται ζητήματα Περιβαλλοντικά, 
τα οποία προφανώς, είχαν τεθεί υπ’ όψιν της Ε. Ε. - η 
τελευταία δήλωση του Έλληνα Επιτρόπου υπεύθυνου 
για το Περιβάλλον κ. Δήμα αυτό καταδεικνύει- 
και φυσικά το έργο και η σύμβαση εγκρίθηκαν, 
αφού μάλιστα κατά 12,5% χρηματοδοτείται 
από την ΕΕ. Ειδικά δε, στην ορεινή περιοχή της 

Καλαμπάκας, ελήφθησαν υπ’ όψιν όλα εκείνα τα 
στοιχεία Περιβαλλοντικής προστασίας στην ΜΠΕ 
που εγκρίθηκε και αποτελεί μέρος της σύμβασης 
που κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή από την 
συντριπτική πλειοψηφία της και αποτελεί πλέον νόμο 

του κράτους. Μάλιστα, τα υψηλών προδιαγραφών 
και κόστους έργα στο ορεινό αυτό τμήμα του 
δρόμου ( με κοιλαδογέφυρες κλπ) προδιέγραψαν την 
υψηλή ευθύνη που ανελήφθη απέναντι στο φυσικό 
Περιβάλλον και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

Πρέπει να είμαστε όλοι οι θεσμικοί φορείς αλλά 
και οι πολίτες σε εγρήγορση για το μεγάλο αυτό έργο. 
Πρέπει να ολοκληρωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο για 
να δώσει εκείνη την προστιθέμενη αξία σε επόμενες 
δράσεις στην περιοχή. Θα έχουμε πάντα ως ΤΕΕ σε 
πρώτη προτεραιότητα τον Ε65. Διότι, η Θεσσαλία και 
η ανάπτυξη και η προοπτική της πρέπει να στηριχθεί 
σε «4 πόδια» και όχι σε «2». 

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο  γενικός γραμματέας 
του υπουργείου Υποδομών Σ. Λαμπρόπουλος, 
τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα 
και ένας καλός σχεδιασμός και για το επαρχιακό 
δίκτυο με μοναδικό σκοπό την σημαντική μείωση των 
νεκρών από τα τροχαία ατυχήματα. 

Το σημαντικότερο που ανέφερε είναι ότι «δεν 
πρόκειται να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της  
σύμβασης και να αλλάξει ο σχεδιασμός του Ε-65», 
υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παρά το ότι το 
έργο έχει καθυστέρηση 12 μηνών, θα ολοκληρωθεί 
γρήγορα στο κομμάτι της Δυτικής Θεσσαλίας

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου 
παρουσιάστηκαν στην συνέχεια από τον Δημ. 
Πέγιο διευθυντή Μελετών και Κατασκευών Έργων 
Παραχώρησης «Εγνατία Οδός».
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Το συνολικό κόστος κατασκευής του Ε-65, 
συνολικού μήκους 174 χιλιομέτρων εκ των οποίων 
τα 63 χλμ στο νομό Τρικάλων, ανέρχεται σε 1,3 δισ 
ευρώ, ενώ τα 518 εκ.  ευρώ είναι η συμβολή του 
Δημοσίου. Η υπογραφή της σύμβασης του έργου έγινε 
στις 31-5-2007 και το χρονοδιάγραμμα περαίωσής 
του ορίζεται στις  30-9-2013. Μέχρι σήμερα στο νομό 
Τρικάλων έχουν εγκατασταθεί τρία εργοτάξια της Fer-
rovial στο Μεγαλοχώρι, και δυο της εταιρείας Dra-
gatos στην Βασιλική και στην εθνική οδό Τρικάλων-
Καλαμπάκας.

Στο έργο προβλέπονται 5 ανισόπεδοι κόμβοι στα 
Τρίκαλα, στη Βασιλική, στην Καλαμπάκα, στην 
Οξύνεια και στα Γρεβενά (όρια νομού Τρικάλων), ενώ 
από τις 27 συνολικά γέφυρες οι 12 θα γίνουν στο νομό 
Τρικάλων. Επίσης θα υπάρχουν τέσσερις σήραγγες 
και 4 σταθμοί διοδίων, εκ των οποίων ένας μετωπικός 

και ένας πλευρικός στα Τρίκαλα, ένας μετωπικός 
στην Οξύνεια και ένας πλευρικός στην Καλαμπάκα. 
Στο νομό Τρικάλων θα υπάρχουν ακόμη δυο σταθμοί 
εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών και συγκεκριμένα 
στα Τρίκαλα και στην Αγναντιά, ενώ προβλέπεται η 
κατασκευή παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου 
για την εξυπηρέτηση των περιοχών εκατέρωθεν του 
αυτοκινητόδρομου. Σε ότι αφορά την πορεία των 

απαλλοτριώσεων, αναφέρθηκε στις  καθυστερήσεις 
καθώς ήδη υπάρχουν 4 αναβολές δικαστηρίων, αλλά 
χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι το 90% των 
απαλλοτριώσεων ιδιοκτησιών έχει ολοκληρωθεί και 
απομένει μόνον ένα 10%.

Την βοήθεια όλων των τοπικών αρχών και 
φορέων σε θέματα απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικών 
ερευνών και μεταφοράς των δικτύων, έτσι ώστε 
να ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος εντός του 
χρονοδιαγράμματος ζήτησε ο τεχνικός διευθυντής 
της παραχωρησιούχου κοινοπραξίας «Νέα Οδός 
Α.Ε.» Ι. Παπανικολάου. Ο ίδιος δεσμεύτηκε και για 
την αποκατάσταση των φθορών που θα προκληθούν 
από την κατασκευή του έργου , ενώ όπως είπε η 
εκμετάλλευσή του Ε-65 για 30 χρόνια είναι ένα 
ισχυρό κίνητρο για την ταχεία και ποιοτική κατασκευή 
του. Για τα τέλη διοδίων που θα είναι ηλεκτρονικά 

τόνισε ότι δεν πρόκειται 
να επιβληθεί κάτι 
διαφορετικό από αυτό που 
προβλέπει η σύμβαση, 
δηλαδή η χρέωση θα 
γίνεται ανάλογα με το 
μήκος χρήσης.

Τη διαβεβαίωση ότι 
θα γίνει ότι καλύτερο 
δυνατόν ώστε το έργο 
να λειτουργήσει με τις 
λιγότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και ζημιές 
στα τοπικά οδικά δίκτυα, 
παρείχε ο διευθυντής 
κατασκευής του Ε-65 
Θ. Παπαδόπουλος, 

ζητώντας την καλή συνεργασία με τους φορείς και τις 
τοπικές κοινωνίες.  Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους 
παριστάμενους και δόθηκαν απαντήσεις σε διάφορα 
ζητήματα που έθεσαν δήμαρχοι και πολίτες αναφορικά 
με τα προβλήματα που εντοπίζουν στις περιοχές τους 
από την διέλευση του αυτοκινητόδρομου.    
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΤΕΕ για την αποκατάσταση στα Τέμπη

Σε δήλωσή του, μετά την προγραμματισμένη 
επίσκεψη της ΔΕ στα Τέμπη, τον περασμένο Μάρτιο 

και με βάση την  ενημέρωση που υπήρξε από τον εκπρόσωπο 
της Εταιρίας συν.  μηχανικό  Δημοσθ. Παπακριβόπουλο, 
παρουσία και της εκπροσώπου Δημ. Σχέσεων κ. Ζαβρίδου, 
ο πρόεδρος Ντ. Διαμάντος εξέφρασε τις ακόλουθες 
διαπιστώσεις:

- Τα μέτρα ασφάλειας στο πρανές πραγματοποιήθηκαν στο 
σύνολο των προβλεπόμενων από την ειδική εγκεκριμένη μελέτη, 
με μεγάλη τεχνική επιμέλεια, παρά τη δυσκολία των εργασιών. 

- Τα μέτρα αυτά στο σύνολό τους, αποκαθιστούν την 
ασφάλεια προσπέλασης των Τεμπών με βαθμό ασφάλειας 
μεγαλύτερο από ότι σε πρότερο της βραχόπτωσης χρόνο, με 
βάση και τα ειδικά διεθνή δεδομένα και όρια. Ιδιαίτερα στα 
σημεία που διαχρονικά είχε εντοπιστεί μεγάλη επικινδυνότητα 
αλλά, συμπληρωματικά και σε άλλα σημεία βάσει της επί τόπου 
γεωτεχνικής αποτύπωσης της μορφολογίας του πρανούς.

- Απομένουν να πραγματοποιηθούν σε επόμενο χρόνο 
επιπρόσθετες εργασίες, πέραν της συμβατικής μελέτης, όπως 
αυτές προτάθηκαν από την εκπονηθείσα, μετά το συμβάν, 
ειδική μελέτη επί εδάφους. Μέτρα που σε ένα βαθμό ελήφθησαν 
και μέχρι σήμερα. Τα μέτρα αυτά θα προσδώσουν ακόμα 
μεγαλύτερη ασφάλεια.

- Σημαντικός παράγοντας ασφάλειας είναι και το «δίκτυο 
γεωδαιτικών οργάνων- παρατηρητών» βάσει των οποίων θα 
υπάρχει η οπτική παρακολούθηση πιθανών μετακινήσεων. 
Πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι, αφενός θα μπορούσαν να 
είχαν τοποθετηθεί σε όλο το μήκος της κοιλάδας και των έργων 
που εκτελέσθησαν, αφετέρου, υπάρχουν και άλλα μετρητικά 
γεωτεχνικά όργανα που θα μπορούσαν να δίνουν ακριβέστερα 
και σε online σύστημα μετρήσεις μετακινήσεων.

- Απαιτείται διαρκής παρακολούθηση του φαινομένου της 
δυναμικής γεωτεχνικής διεργασίας της βραχομάζας του όρους, 
ιδιαίτερα κατά την περίοδο με έντονα καιρικά φαινόμενα και 
καθ΄ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου διάνοιξης των 
σηράγγων.

- Ισχύουν οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που 
διατύπωσαν στο πόρισμά τους οι καθηγητές της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων που το ΤΕΕ συγκρότησε ειδικά για το 
φαινόμενο της βραχόπτωσης.

Στο προσεχές διάστημα, όπως έχουμε συμφωνήσει,  θα 
έχουμε και μία ενημέρωση για την πορεία του μεγάλου 
αυτού έργου στα νέα τμήματα του, μέσα στις σήραγγες που η 
ολοκλήρωσή τους θα δώσει και την λύση απόλυτης ασφάλειας 
οδικής διέλευσης του σημείου των Τεμπών.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και 
την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον Μάιο, 

ο πρόεδρος του Τμήματος Κ&Δ Θεσσαλίας του ΤΕΕ 
δήλωσε:

 Με την ολοκλήρωση των εργασιών των μέτρων 
ασφάλειας στο πρανές και στο οδόστρωμα της διερχόμενης 
οδού της κοιλάδας των Τεμπών εκφράζω την απόλυτη 
ικανοποίησή μου, κι αυτό για τους εξής λόγους:

- Εκτελέσθηκαν εργασίες που προβλέπονταν από την 
εγκεκριμένη μελέτη αλλά και επιπλέον εργασίες σε σημεία 
που εντοπίσθηκαν και έχρηζαν περαιτέρω ενίσχυσης 
της ασφάλειάς τους, με άρτιο τεχνικά και επιστημονικά 
τρόπο, και σε περιπτώσεις με πρωτοποριακές τεχνικές και 
μεθόδους.

- Εκτελέσθηκαν οι εργασίες αυτές όχι απλά μέσα στο 
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα αλλά, σε συντομότερο 
χρόνο των 16 εβδομάδων που είχε προγραμματισθεί, 
συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων εργασιών.

- Εκτελέσθηκαν οι εργασίες με την μέγιστη 
προτεραιότητα στον ανθρώπινο παράγοντα με την  πρόληψη 
μέτρων ασφάλειας που είχαν ως αποτέλεσμα τον μηδενικό 
αριθμό εργατικών ατυχημάτων στο διάστημα αυτό.

- Επιτεύχθηκε η μέγιστη δυνατή ασφάλεια οδικής 
διέλευσης, σε υψηλότερα επίπεδα σύμφωνα και με τις 
διεθνείς προδιαγραφές, κατά συνέπεια, καμία σύγκριση 
με την πρότερη κατάσταση των προηγούμενων δεκαετιών 
που, αν και είχαν επιστημονικά υποδειχθεί από επιστήμονες 
και από το ΤΕΕ, δεν είχαν υιοθετηθεί και υλοποιηθεί από 
το κράτος που είχε και την ευθύνη του δρόμου, μέχρι την 
στιγμή της παραχώρησης.

- Εκτελέστηκαν οι εργασίες χωρίς περαιτέρω οικονομική 
επιβάρυνση- ακόμα και οι πρόσθετες εργασίες πέραν της 
μελέτης με πρωτοβουλία της παραχωρησιούχου εταιρείας-  
για το Δημόσιο, αφού η σύμβαση επιτυχώς το προέβλεπε.

Οφείλω να τονίσω, την άμεση ανταπόκριση 
συνεργασίας της Κοινοπραξίας για την ενημέρωση του 
Τ.Ε.Ε. καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, αλλά, 
και των εργασιών μέτρων ασφάλειας, με την επί τόπου 
ενημέρωση.
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Εκδήλωση για την ημέρα της Γυναίκας,   οργάνωσαν οι Σύλλογοι Χημικών  
Μηχανικών και Μηχανικών 
Χωροταξίας για τις  γυναίκες μέλη 

τους στα γραφεία του ΤΕΕ στη Λάρισα.  

Μετά από χαιρετισμούς των προέδρων 
των συλλόγων  Μαρίας Καλέση και  Άννας 
Γιαννιού, μίλησε για το γυναικείο ζήτημα 
η ψυχολόγος  Μαρία Νηφόρου, ενώ 
ακολούθησε φιλική βραδιά στο κέντρο “ Καμάρες”.

Στο θέμα που ανέκυψε με τη 
λειτουργία των γηπέδων τένις 
στη Νεάπολη, στην περιοχή του 

νέου Γηπέδου, παρενέβη με δήλωσή του 
ο πρόεδρος του Τμήματος Ντ. Διαμάντος 
σημειώνοντας: 

«Μέσα στα φλέγοντα θέματα που αφορούν στη 
διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στη 
Λάρισα είναι και η φιλοξενία

 του αθλήματος της αντισφαίρισης. Στο πλαίσιο 
της συζήτησης για τα γήπεδα που υπήρχαν και 
φιλοξενούσαν πάνω από 500 παιδιά στον ευρύτερο 
χώρο του νέου γηπέδου της ΑΕΛ, είχαμε τοποθετηθεί 
αρνητικά στην χωροθέτησή τους με βάση το νέο 
γήπεδο, που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή τους 
και την εκ νέου κατασκευή τους σε άλλη θέση.

Επαληθευθήκαμε δυστυχώς, σε δύο 
παραμέτρους: στην δυσμενέστερη θέση όπου 
επανακατασκευάσθηκαν, από κάθε άποψη συνθηκών 
διεξαγωγής αγώνων (θορύβου , αέρα, επικινδυνότητας, 
«στενότητας» επαρκούς χώρου για συνοδευτικές 
χρήσεις) αλλά, και στην ύπαρξη , τουλάχιστον, ίδιων 
προδιαγραφών με τα παλαιά γήπεδα.

Ήδη, στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού του 
περιεχομένου του φακέλου-σύμβασης με την ΔΕΜΑ 
έχουν εμφανισθεί δημοσιεύματα που θέλουν την 
μεταφορά του αθλήματος της αντισφαίρισης και τη μη 
διεξαγωγή του στη Λάρισα.

Δυστυχώς, επαληθευόμαστε και στο θέμα 
της ελεύθερης χρήσης από τα 5 σωματεία που 
μέχρι πρότινος όχι απλά χρησιμοποιούσαν αλλά 

λειτουργούσαν και έδιναν ζωή στα γήπεδα αυτά.

Για μία ακόμα φορά, το σύστημα της 
«παραχώρησης» - για το οποίο δεν είμαστε από 
θέση αρχής αντίθετοι αλλά, κάτω από ειδικές και 
αυστηρές προϋποθέσεις- δημιουργεί «αντίξοες» 
συνθήκες βιωσιμότητας των ερασιτεχνικών συλλόγων 
και αποκλεισμού από την απρόσκοπτη λειτουργία 
προσέλκυσης και ενασχόλησης της νεολαίας με τον 
αθλητισμό, και συγκεκριμένα με το άθλημα της 
αντισφαίρισης. Και αυτό βέβαια, διότι, η Πολιτεία, 
και ειδικότερα ο Δήμος Λαρισαίων, τελικά όπως 
αποδεικνύεται, δεν στάθηκε συνεπής με τα όσα έλεγε 
ότι ανέλαβε απέναντι στην αντισφαίριση και ειδικά, για 
τα γήπεδα αυτά όπου ασχολούνται 500 και πλέον νέοι 
της πόλης μας.

Η αντισφαίριση για τη Λάρισα και την ευρύτερη 
περιοχή αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο όχι μόνο για 
τους Μεσογειακούς του 2013  αλλά και για το μέλλον. 
Με σημαντική μέχρι τώρα παρουσία στο Πανελλήνιο 
και όχι μόνο αθλητικό γίγνεσθαι, αποτελεί προνομιακό 
πεδίο αύξησης της αναγνωρισιμότητας της Λάρισας και 
προσέλκυσης μεγάλων αθλητικών και επιστημονικών 
γεγονότων γύρω από το άθλημα της αντισφαίρισης».

*Με πρωτοβουλία του προέδρου του Τμήματος 
Ντ. Διαμάντου διεξήχθη σύσκεψη στο ΤΕΕ με την 
Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων της ΕΦΟΑ (πρόεδρος 
ο Δημ. Κουραμάς) και των προέδρων των συλλόγων 
αντισφαίρισης της Λάρισαςμε θέμα: «Συντονισμός 
ενεργειών για διασφάλιση των αγώνων αντισφαίρισης 
στους Μεσογειακούς 2013 στη Λάρισα-Υποδομές-
Ανάπτυξη του αθλήματος»

ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ

Εκδήλωση για την ημέρα της Γυναίκας

Για τα γήπεδα τένις και το Γήπεδο



Σεμινάριο  για τις Αμοιβές

Το ζωηρό ενδιαφέρον των 
συναδέλφων μηχανικών και 
ιδιαίτερα των νέων προκάλεσε 

το ενημερωτικό σεμινάριο, που 
οργάνωσε το ΤΕΕ στην Καρδίτσα, τα 
Τρίκαλα  και στη Λάρισα, σχετικά με τις 
Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων, τον υπολογισμό 
τους και την έκδοση εντολής πληρωμής, 
συνεισφέροντας στην κατανόηση και 
εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης 
των αμοιβών καθώς αυτό αναβαθμίζεται. 

Εισηγητές ήταν ο Γιάννης Μαρκατάς πολιτικός 
μηχανικός και ο Δημήτρης Παπαγιαννούλης 
μηχανολόγος μηχανικός, διαπιστευμένοι από το 
κεντρικό ΤΕΕ στο σύστημα διαχείρισης των αμοιβών 
των μηχανικών.

Στα σεμινάρια  μίλησαν επίσης ο πρόεδρος του 
Τμήματος Ντίνος Διαμάντος και οι πρόεδροι των Ν. 
Ε. Τρικάλων Γιώργος Μητσιούλης και Καρδίτσας 
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΣΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ



Θύμιος Μυρισιώτης αντίστοιχα, επισημαίνοντας 
ότι οι μηχανικοί της περιοχής μπορούν πλέον να 
απευθύνονται σχετικά με τις αμοιβές ιδιωτικών έργων 
στο Τμήμα Δυτικής και Κεντρικής Θεσσαλίας και 
όχι όπως μέχρι πρότινος που ήταν αναγκασμένοι 
να απευθύνονται στο κεντρικό ΤΕΕ στην Αθήνα με 

αποτέλεσμα πολλές φορές να καθυστερεί να δοθεί 
απάντηση. Το Τμήμα Κ-Δ Θεσσαλίας και το Τμήμα 
Αιγαίου του ΤΕΕ είναι τα μοναδικά που έχουν 
πιστοποιήσει, μέχρι στιγμής μηχανικούς για να 
ενημερώνουν τους συναδέλφους για θέματα αμοιβών 
από την εκτέλεση ιδιωτικών έργων.     
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

Ημερίδα στη ΔΕΥΑΛ για την Ύδρευση 

Ημερίδα που διοργάνωσε η 
ΔΕΥΑΛ, σε συνεργασία με την 
Νομαρχία Λάρισας, την Τοπική 

Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- 
Τμήμα Κεντρικής Δυτικής Θεσσαλίας, 
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο-παράρτημα 
Κεντρικής Ελλάδος, τη Διεύθυνση 
Υδάτων Περιφέρειας Θεσσαλίας με 
θέμα: «Η Ύδρευση στο Νομό Λάρισας 
και οι μελλοντικές προοπτικές», ήταν η 
συνεισφορά των φορέων της περιοχής 
στον εορτασμό της  Παγκόσμιας Ημέρας 
Νερού.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης ο 
έγκαιρος σχεδιασμός αξιοποιώντας 
την επιστημονική γνώση με στόχο την 
διασφάλιση της Ύδρευσης της ευρύτερης 
περιοχής στο μέλλον.

Στο προεδρείο της εκδήλωσης ήταν ο 
πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Γιάννης 
Βαρνάς, χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος 
της Δ. Ε. Ντ. Διαμάντος ενώ μεταξύ των 
εισηγητών ήταν ο Γιάννης Θανόπουλος, 
Δρ πολιτικός μηχανικός, που μίλησε 
με θέμα «Ύδρευση Λάρισας από έργα 
ταμίευσης – Σενάρια και Λύσεις». 
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Μάθημα επαγγελματικού 
προσανατολισμού για τους 
μαθητές Γυμνασίου και 

Λυκείου του Αρμενίου σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο σχολείο, στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος 
αγωγής σταδιοδρομίας με θέμα «To 
επάγγελμα του μηχανικού και οι 
εξειδικεύσεις του – Σπουδές, προοπτικές» 
και προσκεκλημένο ομιλητή τον πρόεδρο 
του Τμήματος Ντίνο Διαμάντο.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν τόσο για τις σπουδές 
που απαιτούνται στο Πολυτεχνείο για να γίνει κάποιος 
μηχανικός της οιασδήποτε ειδικότητας όσο και για 

το θεσμικό πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος 
στη παραγωγή έργων, στην επιστημονική έρευνα 
και στον τομέα των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά 
έκανε ο πρόεδρος στο ρόλο του τεχνικού συμβούλου 
της Πολιτείας τον οποίο διαδραματίζει το ΤΕΕ, 
συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην ανάπτυξη της 
χώρας.   

Τον ομιλητή καλωσόρισε ο διευθυντής της σχολικής 
μονάδας Αριστείδης Κωτούλας, ενώ τον προλόγισε ο 
καθηγητής του σχολείου και υπεύθυνος για το μάθημα 
του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού Χάρης 
Ανδρεόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη πολλαπλή 
αξία της εφαρμογής του ΣΕΠ και της συμβουλευτικής 
στήριξης που παρέχει το σχολείο στους μαθητές.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 

Το επάγγελμα του μηχανικού

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων ν. Λάρισας, όπως αυτό προέκυψε από 
τις εκλογές της 30ης Μαρτίου, ως ακολούθως: πρόεδρος 

Μητσόπουλος Βασίλειος, αντιπρόεδρος Αβρανάς Φίλιππος, γ. γραμματέας 
Νάρης Αστέριος, ταμίας Κυρίτσης Βάιος, μέλη Γκαντούνας Ηλίας, 
Κομπογιαννόπουλος Αθανάσιος και Ρουπακιάς Γεώργιος.

Το νέο Δ.Σ. των Εργοληπτών



Σειρά δημοπρασιών για 
έργα της περιοχής, 
νομαρχιακών και 

δημοτικών, ματαιώθηκαν λόγω των 
κινητοποιήσεων των Μηχανικών 
Δημοσίου που υπερασπίζονταν 
μισθολογικά και ασφαλιστικά 
δικαιώματά τους ανταποκρινόμενοι 
στις προσκλήσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ 
Κ-Δ Θεσσαλίας.

Ταυτόχρονα τα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ 
απείχαν όλο το προηγούμενο διάστημα από 
τα Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Τεχνικά 
Συμβούλια Κεντρικού, Περιφερειακού και Νομαρχιακού 

επιπέδου, τα Συμβούλια – Επιτροπές Μ.Ε.Κ.,Μ.Ε.Ε.Π., 

Γ.Ε.Μ. κλπ, στις Α΄ βάθμιες και Β΄ 
βάθμιες Επιτροπές Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), τα Συμβούλια 
Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος 
(Σ.Χ.Ο.Π.), Κεντρικού, Περιφερειακού 
και Νομαρχιακού επιπέδου, τις Επιτροπές 
Αυθαιρέτων, τις Επιτροπές Ανάθεσης 
Μελετών (Ν. 3316/05) κ.λ.π.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος 
Κ&Δ Θεσσαλίας της ΕΜΔΥΔΑΣ 
υπογραμμίζονται τα ακόλουθα: «Οι 
κινητοποιήσεις μας  δηλώνουν την 
αντίθεσή μας στα μέτρα της κυβέρνησης 
και το τέλος της ανοχής μας στο γκρέμισμα 

των εργασιακών κατακτήσεων που 
συντελείται καθημερινά.

Ο δρόμος του αγώνα είναι ο μόνος 
δρόμος για να προστατεύσουμε το 
εισόδημά μας, τα ασφαλιστικά και 
εργασιακά μας δικαιώματα, την 
αξιοπρέπειά μας.

Στην βαρβαρότητα των μέτρων 
επιβάλλεται να αντιτάξουμε την 
ενότητα και την αποφασιστικότητα των 
διεκδικήσεών μας, για να μη μειωθεί 
το εισόδημά μας, να μη συρρικνωθούν 
τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, να μη 

διαλυθεί ο δημόσιος τομέας». 

ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Μπαράζ ματαιωμένων δημοπρασιών
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Σεμινάριο με θέμα «Ειδικά 
Πολεοδομικά Θέματα- 
Πολεοδομικές Μελέτες- 

Πράξεις Εφαρμογής: Από τη 
σύγχρονη θεωρία στην ελληνική 
πρακτική», οργάνωσε ο Σύλλογος 
Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, 

Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης- 
Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής 
Θεσσαλίας σε συνεργασία με το ΤΕΕ στη 
Λάρισα. 

Το σεμινάριο ήταν διάρκειας 
20 ωρών και πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα του ΤΕΕ. Το 
παρακολούθησαν μηχανικοί 
μέλη του συλλόγου καθώς και  
Αρχιτέκτονες και  Τοπογράφοι 
μηχανικοί. Στους συμμετέχοντες 
διανεμήθηκε φάκελος που 

περιείχε σε ψηφιακή μορφή όλες τις εισηγήσεις που 
παρουσιάστηκαν. 

Τα θέματα που αναλύθηκαν 
ήταν: 

- Κεντρικά ζητήματα του 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
με εισηγήτρια την Δρ. Αθηνά 
Γιαννακού Αρχιτέκτονα 
Μηχανικό- Χωροτάκτη- 
Πολεοδόμο. 

- Η πολεοδομική μελέτη 
στη σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα, με εισηγητή τον Δημήτρη Δούμα, 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 

- Γ΄ κεφάλαιο πράξης Εφαρμογής/ Α’ & Β΄ μέρος, 
με εισηγήτρια την Λένα Κωτσοπούλου, Αγρονόμο- 
Τοπογράφο Μηχανικό. 

Πολεοδομικό Σεμινάριο στη Λάρισα

Καλούνται όλα τα μέλη του Τμήματος να 
αποστείλουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο 
e-mail: e-mail :tee_lar@tee.gr προκειμένου να 
συγκροτηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
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ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗ 
ΛΑΡΙΣΑ

Ο αρχιτέκτονας- «προφήτης στον τόπο του»

*Ο Λαρισαίος Θεοφάνης Μπομπότης παρουσίασε το διεθνώς 
αναγνωρισμένο έργο του 

Ως την πιο σημαντική από όλες τις μέχρι τώρα 
διαλέξεις του χαρακτήρισε, ο Λαρισαίος 
αρχιτέκτονας Θεοφάνης Μπομπότης, αυτή που 

έδωσε στη Λάρισα, στη Δημοτική Πινακοθήκη– Μουσείο 
Γ.Ι. Κατσίγρα, σε εκδήλωση που οργάνωσε το ΤΕΕ Κ & Δ 

Θεσσαλίας και ο σύλλογος αρχιτεκτόνων, διαψεύδοντας εμπράκτως το 
ρητό «ουδείς προφήτης…».

«Είναι πολύ σημαντικό να είσαι προσκεκλημένος στον τόπο σου μετά από τόσα 
χρόνια προκειμένου να μιλήσεις για ό, τι έχεις κάνει», υπογράμμισε  ο Θ. Μπομπότης, 

ο οποίος μίλησε με θέμα «Τόπος- Χρόνος» παρουσιάζοντας πρωτοποριακές μελέτες 
και υλοποιημένα έργα του γραφείου Bobotis architects, έργα δημόσια και ιδιωτικά 

τα οποία έχουν αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό 
με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς ή πανελληνίους αρχιτεκτονικούς 

διαγωνισμούς και εκθέτοντας τις απόψεις του για την Αρχιτεκτονική και 
την Αισθητική γενικότερα μέσω της αντίληψής του για την Κατοικία 

αλλά και  για τις υπόλοιπες τεχνικές κατασκευές στις οποίες 
επιδίδεται μαζί με τους συνεργάτες του. 

Προλογίζοντας την 
εκδήλωση, ο 
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πρόεδρος του ΤΕΕ Κ & Δ Θεσσαλίας Ντίνος Διαμάντος, 
αναφερόμενος στο ενδιαφέρον του φορέα  των 
μηχανικών για το επίπεδο και την ποιότητα ζωής των 
πολιτών προανήγγειλε την εφαρμογή του προγράμματος 
«Φωτίζω-Χρωματίζω-Εξοικονομώ» στο πλαίσιο του 
οποίου «θα δοθεί η δυνατότητα σε νέους αλλά και σε 
έμπειρους μηχανικούς να συνεργαστούν με τον πολίτη 
μα και με την αυτοδιοίκηση αναδεικνύοντας την 
διάσταση της ποιότητας στη δουλειά τους». 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του συλλόγου 
αρχιτεκτόνων Λάρισας Θωμάς Παρασκευάς εξήρε 
«το πρωτοποριακό και συναρπαστικό έργο του Θ. 
Μπομπότη» επισημαίνοντας την αναγνώριση της 
σύγχρονης  αισθητικής που πρεσβεύει ο Λαρισαίος 
αρχιτέκτονας και πολεοδόμος. Χαιρετισμό απηύθυνε 
ο Μάνθος Τζιαστούδης, πρόεδρος της  Δημοτικής 
Πινακοθήκης, υπό την αιγίδα της οποίας τελούσε η 
εκδήλωση.

Στα σημαντικά έργα του Θ. Μπομπότη που 
έχουν διακριθεί περιλαμβάνονται μουσεία, τράπεζες, 
βιομηχανικές και αθλητικές εγκαταστάσεις,  εμπορικά, 
συνεδριακά και εκπαιδευτικά κέντρα, αλυσίδες 

καταστημάτων, πολεοδομικές μελέτες. Κοινό 
χαρακτηριστικό όλων, η εξαιρετικά σύγχρονη αισθητική 
και λειτουργική δομή τους, φέρνοντας την υπογραφή του 
ταλαντούχου Λαρισαίου αρχιτέκτονα. 

Ο Θεοφάνης Μπομπότης αποφοίτησε από την 
Αρχιτεκτονική Σχολή της Βενετίας. Πρόσφατα απέσπασε 
το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό για την επέκταση του 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μελέτη που εκπονείται στην 
παρούσα φάση στο γραφείο μαζί με το νέο γήπεδο του 
Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. 

Του έχει απονεμηθεί το βραβείο «Αθηνά» από την 
Ελληνική Ομοσπονδία σωματείων των «Φίλων των 
Μουσείων» για την προσφορά του στον Πολιτισμό 
μέσω του σχεδιασμού των Νέων Μουσείων Πατρών 
και Χανίων. Ενδεικτικά με τις δημοσιεύσεις που τον 
αφορούν, έχει περιληφθεί στην Αυστραλιανή έκδοση 
«1000 αρχιτέκτονες του κόσμου» καθώς και  στους 
«300 αρχιτέκτονες του κόσμου», στα «300 μεγαλύτερα 
γραφεία του κόσμου» της Αγγλικής έκδοσης world 
architecture καθώς και στους «581 Αρχιτέκτονες του 
κόσμου», της Ιαπωνικής έκδοσης toto. 
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Και έκθεση φωτογραφίας τα «Καπνομάγαζα» του 
Καμίλο Νόλλα 

Ακολούθησε αμέσως μετά στον ίδιο χώρο η 
εκδήλωση εγκαινίων της Έκθεσης Φωτογραφίας 

του Καμίλο Νόλλα παρουσία και του δημιουργού για 
τον οποίο μίλησαν ο Ντ. Διαμάντος και η  Μάρθα 
Αρταπυρίδου, ιστορικός Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, που 
είχε τον συντονισμό της έκθεσης και την επιμέλεια της 
εκδήλωσης.

Η έκθεση 
έργων του 
φωτογράφου 
Καμίλο Νόλλα 
με τίτλο 
«Καπνομάγαζα», 
που φιλοξενήθηκε 
στο Αίθριο της 
Πινακοθήκης, 
έχει παρουσιαστεί 
μέχρι τώρα στη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, την Αθήνα, το 
Αγρίνιο, την Καβάλα, την Ξάνθη, το Παρίσι, την Πάτρα 
και στην Κωνσταντινούπολη και εντάσσεται στη Pho-
toBiennalle 2010 με θέμα «Τόπος» (μια παραγωγή του 
Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και της diadrasi.
Org) στο πλαίσιο της  οποίας ταξίδεψε και στη Λάρισα. 

Η μεγαλύτερη διοργάνωση για τη φωτογραφία στην 
Ελλάδα, η PhotoBiennale, που πραγματοποιείται από το 
Μουσείο Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει 
τις πιο σύγχρονες τάσεις της διεθνούς και ελληνικής 
φωτογραφικής σκηνής. 

Με κεντρικό άξονα το θέμα «Τόπος», σε μια 
ελεύθερη 
ιδεολογικά 
προσέγγιση 
και θέση, η 
συγκεκριμένη 
έκθεση επιχειρεί 
ένα διάλογο 
επικοινωνίας, 
έναν τόπο 
συνάντησης 
του παλιού 

και του σύγχρονου. Στη μεταφορική σύνδεση με  
παρελθόντα τοπία εξερευνώνται τα «Καπνομάγαζα», 
φωτογραφημένοι, εγκαταλειμμένοι χώροι, αντικείμενα, 
έπιπλα ή μηχανήματα που έχουν απομείνει δίχως 
πλέον τη προηγούμενη χρηστική λειτουργία τους, με 
ατμοσφαιρική απόδοση   από τον φακό του φωτογράφου 
Καμίλο Νόλλα. 



ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΣΕ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ

Εκθέσεις ζωγραφικής Στέφανου Λαζαρόπουλου

Έκθεση έργων ζωγραφικής του Θεσσαλού πολιτικού μηχανικού Στέφανου 
Λαζαρόπουλου,  οργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο, υπό 
την αιγίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού του δήμου Τρικκαίων,  στο 

«Κουρσούμ Τζαμί» στα Τρίκαλα.

Η ίδια έκθεση έργων του Στ. Λαζαρόπουλου παρουσιάστηκε από το ΤΕΕ και στη 
Λάρισα, στο «Χατζηγιάννειο» 

Ο Στέφανος Λαζαρόπουλος γεννήθηκε στα Τρίκαλα ενώ ζει και εργάζεται στη 
Λάρισα.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 41



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 42

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

«Έ, Πρόεδρε !» του Μίμη Ανδρουλάκη

Το βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη 
«Ε, Πρόεδρε!», παρουσιάστηκε 
σε εκδήλωση που οργάνωσαν 

ΤΕΕ  - Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής 
Θεσσαλίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Λάρισας και το βιβλιοπωλείο «Γνώση» 
στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο 
Λάρισας. 

Για το βιβλίο μίλησαν ο συγγραφέας 
Μίμης Ανδρουλάκης, βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ και μηχανικός με σπουδές 
στο ΕΜΠ,  ο Δημήτρης Δημηρούλης, 
καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο- 
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισμού ο οποίος διδάσκει Ιστορία 
και Θεωρία της Λογοτεχνίας και  ο 

Πέτρος Ηλιάδης, πρώην 
πρόεδρος του ΤΕΕ. 
Προλόγισαν ο πρόεδρος 
της Αντιπροσωπείας 
του Τμήματος Γιάννης 
Βαρνάς και η Χρύσα 
Βουλγαράκη διευθύντρια 
του Γαλλικού 
Ινστιτούτου ενώ την 
εκδήλωση  συντόνισε 
ο δημοσιογράφος 
Ανδρέας Γιουρμετάκης.  
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ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΕ –ΓΕΩΤΕΕ 

Μαζί Μηχανικοί και Γεωτεχνικοί

*Για την αναγνώριση ισοτιμίας των διπλωμάτων πενταετούς 
διάρκειας σπουδών ως Master

Σε τετράωρη διακοπή 
κάθε επαγγελματικής 
δραστηριότητας στους 

χώρους εργασίας κλήθηκαν (και) 
από τα τοπικά Τμήματα του ΤΕΕ 
και του ΓΕΩΤΕΕ οι μηχανικοί και 
οι γεωτεχνικοί, αντιδρώντας στην 
«τελείως άδικη και αναιτιολόγητη θέση 
του Υπουργείου Παιδείας», απέναντι 
στο πάγιο αίτημα της αναγνώρισης της 
ισοτιμίας των διπλωμάτων πενταετούς 
διάρκειας σπουδών ως Master.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από το 
ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας και το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής 
Ελλάδας, οι πρόεδροι Ντίνος  Διαμάντος και 
Κώστας Σκόρδας, με αφορμή το έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας με το οποίο η πολιτική 
ηγεσία ανακοίνωνε ότι “…δεν αντιμετωπίζει προς 
το παρόν νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο 
θέμα της ισοτιμίας των διπλωμάτων πενταετούς 
διάρκειας που χορηγούνται από τις πολυτεχνικές 
σχολές με μεταπτυχιακά διπλώματα…”, 
επισημάνθηκαν τα εξής:

- Προασπιζόμαστε τα διπλώματα των 
ενιαίων και αδιάσπαστων 5ετών σπουδών των 
Μηχανικών και Γεωτεχνικών, ως προϋπόθεση για 
την άσκηση του επαγγέλματος στην υψηλότερη 
βαθμίδα τεχνικής ευθύνης, για την διασφάλιση 
του δημοσίου συμφέροντος. Όλα τα Πολυτεχνεία 
και οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας και το 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναγνωρίζουν 
ήδη τα διπλώματα αυτά ως ακαδημαϊκώς 
ισοδύναμα με το Ευρωπαϊκό Master. Άλλωστε 
και βάσει των προδιαγραφών του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαπίστευσης των Προγραμμάτων 
Σπουδών των Μηχανικών, τα διπλώματα αυτά 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό Master. 

- Έχουμε προτείνει και διεκδικήσει από την 
Πολιτεία την κατάταξη των Μηχανικών και των 
Γεωτεχνικών πενταετούς διάρκειας σπουδών 
στο 7ο επίπεδο στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 
και με παράλληλη διασφάλιση της διαβάθμισης 
τεχνικής ευθύνης με τα πτυχία των ΤΕΙ στο 
5ο και τα Πανεπιστημιακά Διπλώματα 4ετών 
σπουδών στο 6ο επίπεδο.

- Εκφράζουμε την σφοδρότατη αντίθεση όλου 
του κόσμου των Μηχανικών, των Γεωτεχνικών 
και της Ακαδημαϊκής τους κοινότητας στην 
τελείως άδικη και αναιτιολόγητη θέση του 
Υπουργείου Παιδείας, όπως διατυπώνεται στο 
παραπάνω έγγραφο, απέναντι στο πάγιο αίτημα 
της αναγνώρισης της ισοτιμίας των διπλωμάτων 
ως Master. Το Υπουργείο δείχνει να αγνοεί 
την αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημίων και το 
δημόσιο συμφέρον ασκώντας πολιτική χωρίς τον 
διάλογο που έχει ζητηθεί από τον προηγούμενο 
Νοέμβριο. Δείχνει επιπλέον να εντάσσεται στο 
συνολικό πλαίσιο απορρύθμισης των αντίστοιχων 
επαγγελμάτων με  πολλαπλές ασφαλιστικές, 
φορολογικές, μισθολογικές και εργασιακές 
επιπτώσεις.
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Όταν το 1982 ο αείμνηστος 
Αντώνης Τρίτσης έλεγε οτι 
πρέπει «να στήσουμε άγαλμα 

στον αυθαίρετο οικιστή» προχωρώντας 
στην εξαίρεση από την κατεδάφισή 
των αυθαιρέτων της εποχής εκείνης,  
λαμβάνοντας ταυτόχρονα πολλά μέτρα 
για να την εξάλειψη του φαινομένου 
στο μέλλον (οριοθετήσεις οικισμών 
,επεκτάσεις σχεδίων πόλεων κ.λ.π.), 
προφανώς δεν φανταζόταν ότι σήμερα 
μετά από 30 χρόνια, θα φθάναμε σε σημείο 
να χρειάζεται πάλι να αντιμετωπίσουμε 
θέμα αυθαιρέτων. 

Μάλιστα δε με ένα τρόπο που δημιουργεί εύλογα 
ερωτήματα για τη σκοπιμότητά του, για πάρα πολλούς 
λόγους.

Μετά το 1955 που άρχισε η διαδικασία έκδοσης 
οικ. Αδειών  και ιδιαίτερα στις δεκαετίες ΄60 και ΄70 
με την έντονη εσωτερική μετανάστευση στη χώρα μας, 
παρατηρήθηκε μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα 
για κάλυψη υπαρκτών και πραγματικών στεγαστικών 
αναγκών, που η Πολιτεία αδυνατούσε να ελέγξει την 
εξέλιξη της, τόσο οικονομικά ,όσο και οργανωτικά, 

με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
εκατοντάδων χιλιάδων κατοικιών, 
χωρίς οικοδομική άδεια ,(δηλαδή 
αυθαίρετων) , αφού χτίζονταν σε περιοχές εκτός σχεδίου, 
όπου υπήρχε διαθέσιμο φθηνό απόθεμα γης.

Τα αυθαίρετα δηλαδή αυτά, χτίστηκαν από ανθρώπους 
που δεν είχαν την πρόθεση να αυθαιρετήσουν και φυσικά 
ούτε να κερδοσκοπήσουν, αλλά απλώς να λύσουν  το 
στεγαστικό τους πρόβλημα που για μια ευνομούμενη 
Πολιτεία έπρεπε να αποτελεί χρέος της.

Η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων εκείνων λοιπόν, 
(με τη μορφή της εξαίρεσης από την κατεδάφιση), 
αποτελούσε έστω και εκ των υστέρων , χρέος της 
Πολιτείας, για αποκατάσταση μιας αδικίας σε βάρος 
εκατοντάδων χιλιάδων οικιστών, που μόνοι τους έπραξαν 
αυτό που εκείνη αδυνατούσε την περίοδο εκείνη. 

Ιδιαίτερα δε , αφού συνοδεύθηκε με αθρόες 
επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων , οριοθετήσεις οικισμών 
στην ύπαιθρο, την Ε.Π.Α. (Επιχείρηση πολεοδομικής 
Ανασυγκρότησης) , την δημιουργία εκατοντάδων 
Πολεοδομικών Γραφείων στους Δήμους και την 
αναμόρφωση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, με 
επιστέγασμα τον Γ.Ο.Κ. του 1985, που βελτίωνε τους 
όρους δόμησης και ταυτόχρονα έβαζε στα χέρια των 
αρχιτεκτόνων, δύο σημαντικά εργαλεία.

Οι Ημιυπαίθριοι Χώροι
*του Λάμπρου Ε. Μόσιαλου

Διπλ. Πολ. Μηχανικού Α.Π.Θ.
τ. Προέδρου  Τ.Ε.Ε./ Τμήμα Κ. Δ. Θ.



ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 45

Την ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο 
και την χρήση των ημιυπαίθριων χώρων σε ποσοστό 20% 
της δόμησης. 

Ο ημιυπαίθριος χώρος, που σημειωτέον δεν μετράει 
στο συντελεστή δόμησης , προορίζεται να προσθέσει 
στα ήδη μικρά λόγω κόστους διαμερίσματα των 
πολυκατοικιών, ένα σκεπαστό εξωτερικό χώρο για  κάθε 
συμπληρωματική χρήση των ενοίκων .

Δυστυχώς όμως, ο χώρος αυτός, με δεδομένη 
την ανυπαρξία ελέγχων, αποτέλεσε την τελευταία 
δεκαπενταετία κυρίως, για μεγάλη μερίδα 
κατασκευαστών, τη δυνατότητα αντιμετώπισης του 
αθέμιτου ανταγωνισμού με την  χρησιμοποίησή τους σαν 
κλειστό χώρο, πλασάροντάς τον σαν επί πλέον δωμάτιο 
χαμηλότερης αξίας.

 Έτσι ένα ευεργέτημα από μέρους της Πολιτείας , 
που ταυτόχρονα είχε ανοίξει και τις κάνουλες της άνετης 
στεγαστικής χρηματοδότησης για απόκτηση νόμιμης 
κατοικίας, μετατράπηκε χωρίς καμιά ηθική νομιμοποίηση 
και με καθαρή πρόθεση , σε εργαλείο κερδοσκοπίας , 
αθέμιτου ανταγωνισμού – πλουτισμού , θέτοντας υπό 
ομηρία, χιλιάδες αγοραστές κατοικιών που αποδέχονταν 
σαν τετελεσμένο γεγονός την συμμετοχή τους στην όλη 
κατάσταση , για την οποία ουδόλως  ευθύνονταν.

 Κάτι αντίστοιχο έγινε και με τη χρήση των υπογείων 
χώρων σε υπνοδωμάτια.   

     Όλως παραδόξως και χωρίς να αποτελεί αίτημα 
κανενός φορέα, αφού άλλωστε η παρανομία που είχε 
συντελεστεί ήταν «καραμπινάτη»,  η προηγούμενη 
Κυβέρνηση  έριξε την ιδέα της τακτοποίησης (sic) 
, αυτών των παρανομιών, προχωρώντας σε σχετικό 
Νομοσχέδιο, το οποίο μετά από τη θυμηδία  που 
προκάλεσε, σαν «εισπρακτικό μέτρο» , ήρθε να προστεθεί 
στα υπόλοιπα ανομήματά της, τα οποία την βούλιαξαν ως 
γνωστόν εκλογικά.

Πιστέψαμε προς στιγμή ότι το θέμα , με τα γνωστά 
προβλήματα προτεραιότητας της οικονομίας στη νέα 
κυβέρνηση και ιδιαίτερα με την ίδρυση του ξεχωριστού 
Υπουργείου  Περιβάλλοντος , ότι το θέμα δεν θα 
εμφανιζόταν, προτού τουλάχιστον να δημιουργηθεί η 
ηθική, νομιμοποιητική βάση για την επαναφορά του.

 Εν τούτοις η ηγεσία του νέου Υ. ΠΕ. επανέφερε το 
θέμα, με διορθώσεις τέτοιες, ώστε να παρακαμφθεί το 
Σ.Τ.Ε. , μειώνοντας και τα πρόστιμα , αγνοώντας μια 
σειρά από προβλήματα που παραμένουν , σε πείσμα των 
συντακτών αυτού του βλακώδους εγχειρήματος.

Και αφού ηθικό ζήτημα δεν φαίνεται να εξετάζεται 
κατά τρόπο τουλάχιστον περίεργο, προκύπτουν 
εύλογα τα πιο κάτω πρακτικά ερωτήματα που χρήζουν 
απάντησης.  

1.Τι πρέπει να κάνουν από δω και πέρα όσοι δεν 
καταχράστηκαν τους ημιυπαίθριους χώρους;

2.Τι γίνεται με τους πίνακες συνιδιοκτησίας και 
κοινοχρήστων στις πολυκατοικίες που άλλοι έκλεισαν 
και άλλοι όχι;

3.Τι γίνεται με το στατικό σύστημα των κτιρίων που 
σε αρκετές οικοδομές έχει αλλοιωθεί σοβαρά από την 
προσθήκη ανεξέλεγκτων φορτίων τοίχων;

4. Τι γίνεται με τις Ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις που έχουν αλλοιωθεί εντελώς  σε πολλές 
των περιπτώσεων σε επίπεδα επικίνδυνα;

5. Η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και 
θερμομόνωσης δεν έχει επηρεασθεί;

6.Ειναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μετά την 
«τακτοποίηση» ,υπόγεια για υπνοδωμάτια; Και αν ναι , 
τότε γιατί το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν τα θεσμοθετεί;

Υπάρχουν και  μια  σειρά δεκάδων τεχνικών 
προβλημάτων που θα μπορούσαν να διατυπωθούν προς 
επίλυση, αλλά θα απαιτούσαν για κάθε οικοδομή στο 
σύνολό της  , μια νέα οικοδομική Άδεια αναθεώρησης, 
που θα έβλεπε το κτίριο όπως είναι σήμερα και κατά 
πόσο αυτό εν έτει 2010 σε Ευρωπαϊκή θεώρηση είναι 
ανθρώπινο . 

Όμως αυτό κανείς από ότι φαίνεται δεν το θέλει. 

Οι απειλές ότι όποιοι δεν υπαχθούν στο προτεινόμενο 
σχέδιο θα έχουν δεκαπλάσια πρόστιμα μετά τη λήξη της 
οκτάμηνης προθεσμίας , αποτελεί αισχρό εκβιασμό προς 
τους ενδιαφερόμενους και θα ανοίξει τους ασκούς του 
Αιόλου για κάθε λογής εκβιασμό και χρηματισμό.

Αν η Πολιτεία δεν επιθυμούσε την εξέλιξη αυτή 
όφειλε να περιφρουρήσει, με τις Υπηρεσίες της την πιστή 
τήρηση των νόμων έγκαιρα , πριν τη δημιουργία όλων 
αυτών των αυθαιρεσιών , κάτι που δεν έκανε.    

Σήμερα  αν ακολουθήσουμε τη λογική της 
προηγούμενης Κυβέρνησης και προχωρήσουμε στην 
τακτοποίηση του θέματος ή όπως αλλιώς  θα ονομασθεί 
νομικά η προσπάθεια αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσουμε  
τις απόψεις του Τ. Ε. Ε. , που έχουν ανακοινωθεί και 
θεωρούνται γνωστές .

Κατά τη προσωπική μου γνώμη όμως, το θέμα αυτό 
πρέπει να μείνει στις ελληνικές καλένδες  και το νέο Υ. 
ΠΕ. να ασχοληθεί  με το  πως από δω και πέρα δεν θα 
επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό στο μέλλον, κάτι που 
είναι πολύ εύκολο και για το οποίο υπάρχουν έγκυρες 
προτάσεις .  
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Το ΤΕΕ το οποίο 
συμμετέχει στο 
«Ένα καράβι για 

τη Γάζα» καταδίκασε  
την ισραηλινή αιματηρή 
επίθεση, με την ακόλουθη 
ανακοίνωση:

Αυτή τη στιγμή εκφράζουμε 
τη μεγάλη αγωνία για όσους 
συμμετέχουν, από την Ελλάδα 
και 50 άλλες χώρες,  στην διεθνή 
νηοπομπή προς τη Γάζα. 

Καλούμε την ελληνική 
κυβέρνηση να παρέμβει με τον 
ισχυρότερο δυνατό τρόπο.

Στην αποστολή «Ένα καράβι 
για τη Γάζα» συμμετέχει επίσημα 
εκπρόσωπος του ΤΕΕ. 

Το Τμήμα Κεντρικής και 
Δυτικής Θεσσαλίας, όπως και 
άλλα περιφερειακά Τμήματα 
του ΤΕΕ στήριξε έμπρακτα την 
ανθρωπιστική και φιλειρηνική 
αυτή πρωτοβουλία. Κύριο 
αντικείμενο της αποστολής ήταν 

η ανοικοδόμηση με πενιχρά μέσα 
των κατεστραμμένων περιοχών στη 
Γάζα. Το ΤΕΕ δραστηριοποιήθηκε 
για την επιτυχία αυτής και 
παρόμοιων αποστολών. 
Συνεργάζεται στην αποστολή με 
την οργάνωση «Μηχανικοί της 
Γης», η οποία έχει ως βασικό 
στόχο την παροχή τεχνικής 
βοήθειας καθώς και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας σε κοινωνίες που το 
έχουν ανάγκη.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο από το 
1976 έχει υπογράψει Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας με Παλαιστίνιους 
Μηχανικούς (μεταξύ των 
υπογραφόντων ήταν ο Ε. 
Κουλουμπής και ο Α. Τρίτσης). Με 
συνέπεια το Τεχνικό Επιμελητήριο 
υπηρετεί τις προβλέψεις του 
Πρωτοκόλλου αυτού το οποίο και 
πρόσφατα επικαιροποίησε.

Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό 
εκ μέρους του τεχνικού κόσμου 
της χώρας γιατί σε μια ειρηνική 
αποστολή υπάρχουν θύματα, 
σε τόσο μεγάλο αριθμό, με μια 

αδικαιολόγητη επίδειξη επιβολής 
του νόμου του ισχυρού.

 Όλοι όσοι συμμετείχαν σε 
αυτήν δεν ήταν ανύποπτοι των 
κινδύνων, είναι οι τολμηροί 
μίας παγκόσμιας βούλησης 
για διαχείριση και λύση τού 
παλαιστινιακού με πρόταγμα τον 
άνθρωπο και τα δικαιώματά του 
στην αυτοδιάθεση, τη δικαιοσύνη, 
την ειρήνη. 

Δεν  είναι όμως δυνατόν 
κυβερνήσεις και λαοί μπροστά 
σε ένα πόλεμο που είναι διαρκής, 
καθημερινός, με  πολλά θύματα 
από τον άμαχο πληθυσμό, να 
κρατούν τα μάτια τους κλειστά, 
εκτός αν υπάρχουν νεκροί και 
σκηνές βίας για να μεταδοθούν σε 
όλο τον κόσμο.

Απαίτηση είναι το άμεσο, 
παρατεταμένο και άνευ όρων 
άνοιγμα των συνοριακών 
περασμάτων για τη ροή της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, των 
αγαθών και των ανθρώπων προς 
και από τη Λωρίδα της Γάζας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ                     

«Ένα καράβι για τη Γάζα»

Οι αμοιβές μηχανικών για Ημιυπαίθριους

Το ΤΕΕ προσδιόρισε το ύψος 
της ελάχιστης αμοιβής του 
μηχανικού για τις περιπτώσεις 

ρυθμίσεων του Ν. 3843/10 που αφορά 
και τους Ημιυπαίθριους χώρους που 
τακτοποιούνται. Σχετικό έγγραφο του 
προέδρου  Ντ. Διαμάντου έχει σταλεί στις 
Διευθύνσεις Πολεοδομικών υπηρεσιών 
των ν. Λάρισας-Τρικάλων και Καρδίτσας 
και τα Πολεοδομικά Γραφεία. 

Η αμοιβή ως γνωστόν, κατατίθεται 
στην ΕΤΕ και η έκδοση Εντολής θα 
πραγματοποιείται μετά από αίτηση του 
μηχανικού στο ΤΕΕ όπου παρέχονται και οι 
σχετικές πληροφορίες (Θ. Γκιάτας –τηλ. 
2410/535614-257866) και οι Πολεοδομικές 
υπηρεσίες σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις  και την από 20.05.2008 
Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, ελέγχουν τα σχετικά 
παραστατικά.
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Ενημερωτικό σεμινάριο 
για την Τεχνολογία 
Σκυροδέματος 

οργάνωσε στη Λάρισα στα 
γραφεία του ΤΕΕ η παράταξη 
Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
Μηχανικοί (ΕλΕΜ), με 
εισηγητή το Νίκο Μαρσέλλο, 
πολιτικό μηχανικό, μέλος 
επιτροπής συντάξεως ΚΤΣ-
97, ο οποίος ανέπτυξε τη 
θεματολογία : Επίλυση 
προβλημάτων κατά την 
σκυροδέτηση- Μείωση 
κόστους κατασκευής-Το 
νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο : 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1- Δικαιώματα 
και Ευθύνες Επιβλέποντος 
Μηχανικού.

Επίσης ο Παντελής Λύκος, 
ηλεκτρολόγος μηχανικός, 
μίλησε με θέμα «ΚΕΝΑΚ - 
Ενεργειακοί Επιθεωρητές» 
παρουσιάζοντας ζητήματα σχετικά 
με την ενημέρωση, εκπαίδευση 
και πιστοποίηση των μηχανικών 
που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν 
με το αντικείμενο (ενεργειακές 
μελέτες, ενεργειακοί επιθεωρητές)

Ακολούθησε ενημέρωση, για 
επίκαιρα θέματα του κλάδου και για 
τις εκλογές ΤΕΕ από τον Θόδωρο 
Σεραφίδη,  πρόεδρο της ΕλΕΜ, 
μέλος ΔΕ του ΤΕΕ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

ΤΕΕ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σεμινάριο από την ΕλΕΜ 

Ημερίδα σκυρoδέματος

Το ενδιαφέρον των Λαρισαίων 
μηχανικών προκάλεσε 
ενημερωτική ημερίδα 

με θέμα «Νέο σύστημα οπλισμού 
σκυροδέματος ‘‘Spirex’’- Δόμηση με 
προκατασκευασμένα στοιχεία» που 
οργανώθηκε χθες στην αίθουσα του ΤΕΕ 
στη Λάρισα από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας- Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής 
Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το 
σύλλογο πολιτικών μηχανικών ν. 
Λάρισας.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιβαλλοντικές ημερίδες του ΤΕΕ στη Λάρισα

Με δύο αλλεπάλληλες 
επιστημονικές 
ημερίδες οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν στη 
Λάρισα και είχαν ως θέματα 
την ατμοσφαιρική και 
ηλεκτρομαγνητική ρύπανση  
αλλά και την ένταξη του υγρού 
στοιχείου στο σχεδιασμό και τη 
λειτουργία των πόλεων, τίμησε 
το Τμήμα την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα θα παρουσιάστηκαν 
εισηγήσεις ειδικών με σαφείς 
τοπικές αναφορές επί των 
προαναφερθέντων θεμάτων.

*«Ποιότητα Ατμόσφαιρας - 
Ατμοσφαιρική & Ηλεκτρομαγνητική 
ρύπανση-Μέτρα αντιμετώπισης» 
ήταν το θέμα της πρώτης ημερίδας, που διοργανώθηκε 
σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
και ήταν ενταγμένη στις προσυνεδριακές εκδηλώσεις 
της διεθνούς έκθεσης και συνεδρίου για το περιβάλλον, 
HELECO 2011

Την οργανωτική επιτροπή της εκδήλωσης μετείχαν 
οι:  Δρούλιας Ηρακλής- γεν. γραμματέας και Δραγκιώτης 
Θεόδωρος- μέλος ΔΕ ΤΕΕ, Θεοχάρη Χριστίνα- 
επιμελήτρια και Παπαγρηγορίου Σπύρος, Χατζηδάκης 
Δημήτριος- μέλη ΜΕ Περιβάλλοντος ΤΕΕ, Διαμάντος 
Ντίνος- πρόεδρος και Τσαλαπόρτας Κώστας- μέλος 
ΔΕ ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, Δελήμπασης Κώστας και 
Κόκκαλης Θάνος- μέλη ΜΕ Περιβάλλοντος ΤΕΕ Κ&Δ 
Θεσσαλίας.

Μετά τους χαιρετισμούς και τις προσφωνήσεις 
παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

*«Ατμοσφαιρική ρύπανση»

Προεδρείο:Η.Δρούλιας-Κ.
Διαμάντος-Χ.Θεοχάρη-Κ. 
Τσαλαπόρτας

- «Αέρια ρύπανση: θεσμικό 
πλαίσιο -Πηγές  και υφιστάμενη 
κατάσταση στην ευρύτερη 
περιοχή της Λάρισας », ΜΕ 

Περιβάλλοντος ΤΕΕ-Τμήμα Κ&Δ Θεσσαλίας (Κ. 
Δελήμπασης - Θ. Κόκκαλης)

- «Μέτρα αντιμετώπισης  της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από βιομηχανικές δραστηριότητες», 
Δ.Χατζηδάκης, Δρ ΧΜ, ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ, Μέλος ΜΕΠΑΑ

- «Μέτρα αντιμετώπισης της αστικής ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης ( κυκλοφορία, καύσιμα κλπ) », ΜΕ 
Περιβάλλοντος και ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ-Τμήμα Κ&Δ 
Θεσσαλίας( Θ. Κόκκαλης-Ν. Παπαγεωργίου)

- «Η  ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση», Χριστίνα Θεοχάρη, Δρ ΠΜ-
Περιβαλλοντολόγος, Επιμελήτρια ΜΕΠΑΑ

*«Ηλεκτρομαγνητική ρύπανση- Πράσινες Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Προεδρείο:Β. Γερογιάννης-Β. Καλλίνος- Δ. 
Χατζηδάκης

- «Ατμοσφαιρική και ηλεκτρομαγνητική ρύπανση 
-Επιπτώσεις στην υγεία», Κων/νος Γιαννακόπουλος 
πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας

- «Κινητές και ασύρματες επικοινωνίες : Νομοθετικό 
πλαίσιο-όρια ασφαλούς έκθεσης κοινού ( στην Ελλάδα 
και στην Ε.Ε)-χρηστικές συμβουλές», Ομάδα Τμήματος 
Κ&Δ Θεσσαλίας (Έξαρχος Παν-Ζουρνάς Αρ. -Κακάτσιος 
Β-Καρέτσος Γ-Μαββίδης Δ)

- «Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία – Ακτινοβολίες 
χαμηλής συχνότητας», Δ. Χατζηφώτης, Η.Μ.Μ.

- «Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών: Πρακτικές Οδηγίες και Εφαρμογές», 
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Δρ. Βασίλης Γερογιάννης, επίκουρος καθ.ΤΕΙ Λάρισας, 
Μέλος ΔΕ Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
του ΤΕΕ (e-TEE)

- «Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και  
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Πολιτική Προστασία και 
στην Προστασία του Περιβάλλοντος», Σπύρος Κοψιδάς, 
Ερευνητής Παν/μιου Θεσσαλίας. Πρόεδρος Ένωσης 
Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Κεντρικής 
Ελλάδας

*«Το υγρό στοιχείο – εργαλείο 
αστικού σχεδιασμού», ήταν το θέμα της 
δεύτερης ημερίδας που διοργανώνουν το ΤΕΕ Κ&Δ 
Θεσσαλίας και ο σύλλογος αρχιτεκτόνων Λάρισας.  
     

Την τιμητική επιτροπή της εκδήλωσης αποτελούσαν 
οι: Ντίνος Διαμάντος, πρόεδρος ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, 
Ευάγγελος Λυρούδιας, πρόεδρος ΣΑΔΑΣ, Λουκάς 
Κατσαρός, νομάρχης Λάρισας, Μίνα Αϊβαλιώτου, Δ/ντρια 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λαρισαίων. 

Στην οργανωτική επιτροπή μετείχαν: Κ. Αντωνίου, 
Μ. Ζαχαρή, Ν. Κανέλλος, Π. Λέτσιου, Α. Μόρας, Μ. 
Μπουκουβάλα, Α. Ππαπαδοπούλου, Θ Παρασκευάς, Δ. 
Παυλίδου, Α. Σακκάς, Κ. Σαπουνάς, Ε. Σταυρίδη, Μ. 
Φακίρη. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η ημερίδα εξελίχθηκε ως 
εξής: 

Προεδρείο : Κ. Διαμάντος, Θ. Παρασκευάς, Κ. 
Σαπουνάς

Χαιρετισμοί

1η Ενότητα- Προεδρείο: Β. Ζησόπουλος, Μ. 
Μπουκουβάλα, Π. Λέτσιου

- «Περιβαλλοντική και αστική οργάνωση με βάση το 
ποτάμι» Ν. Καλτσάς , αρχιτέκτων μηχανικός, πολεοδόμος

- «Λάρισα – Πηνειός – Σχέσεις ζωής» Μ. Αϊβαλιώτου, 
αρχιτέκτων μηχανικός, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Λαρισαίων

- «Το ποτάμι στην αναβάθμιση του αστικού τοπίου 
της Λάρισας» Ζ. Καρακινάρη αρχιτέκτων μηχανικός, 
διδάσκουσα ΑΠΘ

- «Ρυθμιστική – Χωροταξική μελέτη του Πηνειού» 
Α. Γαλερίδης πολιτικός μηχανικός-διευθυντής ΔΕΚΕ 
περιφέρειας Θεσσαλίας

2η Ενότητα- Προεδρείο: Αθ. Σακκάς, Μ. Ζαχαρή, Α. 
Παπαδοπούλου

- «Η διαχείριση του συστήματος των ποταμών της 
πόλης των Τρικάλων – Παρεμβάσεις Προοπτικές» Φ. 
Τσαπάλα, αρχιτέκτων μηχανικός, Δ/ντρια Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δ. Τρικκαίων

- «Ο κεντρικός δημόσιος χώρος των Τρικάλων. Μια 
προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του και συσχέτισής 
του με το υγρό στοιχείο» Κ. Οικονόμου καθηγητής 
Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ

- «Αναζητώντας τον Ήδιστο Τόπο» Θ. Λώλης, 
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ/ση Ειδικών Έργων 
Αναβάθμισης Περιοχών, Υ.Πε.Κ.Α.

- «Τα ρέματα των πόλεων ως γεννήτριες αστικής 
ζωής» Β. Τρόβα, επίκουρος καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής 
Π. Θ.

3η Ενότητα- Προεδρείο: Μ. Φακίρη, Α. Μόρας, Ν. 
Κανέλλος

- «Η Ανάπλαση Εργαλείο Αναγέννησης του Αστικού 
Χώρου – Αναζητώντας την Αισθητική στη Πόλη» Φ. 
Κοσμόγλου , αρχιτέκτων μηχανικός, Πολεοδόμος, 
τμηματάρχης της δ/σης οικιστικής πολιτικής και 
κατοικίας του Υ.Πε.Κ.Α., γραμματέας του Σ.Α.Δ.Α.Σ. – 
Π.Ε.Α.

- «Εφαρμόζοντας κώδικες υδάτων στις απρόσωπες 
σύγχρονες μεγαλουπόλεις» Ν. Γκόλαντα, Γλύπτης τοπίου 
– 1ο επίτιμο μέλος του συλλόγου αρχιτεκτόνων τοπίου 
Ελλάδος

- «Στρατηγικός σχεδιασμός για το τοπίο και την 
πόλη», Π. Θ. Παγώνης, Λέκτορας αστικού σχεδιασμού 
σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.- Π. Καραμανέα 
αρχιτέκτων/ αρχιτέκτων τοπίου

- «Ο ποταμός ως αρμός του αστικού ιστού και 
πνοή του πνεύματος του τόπου, Σ. Ζαφειρόπουλος, 
αναπληρωτής καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ

4η Ενότητα- Στρογγυλό Τραπέζι

Συντονιστής Ευάγγελος Λυρούδιας, αρχιτέκτων 
μηχανικός-πρόεδρος ΣΑΔΑΣ με τη συμμετοχή των Θ. 
Λώλη, Σ. Ζαφειρόπουλου, Μ. Αϊβαλιώτου, Α. Γαλερίδη.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  Προτάσεις για το Περιβάλλον

Τις προτάσεις του ΤΕΕ για το 
Περιβάλλον ανέλυσε ο Ντίνος 
Διαμάντος, σε συνέντευξη Τύπου, 

μετά τις επιστημονικές ημερίδες που 
διοργάνωσε το Τμήμα για την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος.

Αναλυτικά ο πρόεδρος σημείωσε: «Αποτελεί, 
πλέον, κοινή συνείδηση ότι το ανθρώπινο 
είδος  για να επιβιώσει στο εγγύς μέλλον 

πρέπει να προστατεύσει 
το φυσικό περιβάλλον 
και τους φυσικούς 
πόρους. Η προστασία 
του περιβάλλοντος δεν 
έρχεται σε σύγκρουση με 
την ανάπτυξη. Αντίθετα, 
η βιώσιμη ανάπτυξη στη βάση της αρχής της 
Αειφορίας είναι συμφέρον όλων μας.

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
σημαντικό ζήτημα του 
παρόντος αλλά και του εγγύς 

μέλλοντος είναι το υδατικό έλλειμμα, 
που οδηγεί τον κεντρικό κορμό της 
Ελλάδος σε «ερημοποίηση». 

Ως Τμήμα αναδείξαμε και 
καταγράψαμε όλα τα υδρονομικά έργα που 
κατασκευάσθηκαν, κατασκευάζονται και 
μελετώνται για να κατασκευασθούν στο ν. 
Λάρισας. Καταρρίπτοντας έτσι τον «μύθο» ότι 
δήθεν δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε το 
«μάννα εξ ..Αχελώου» μόνο για να λύσουμε 
το υδατικό μας πρόβλημα. 

Το περίσσευμα του νερού του Αχελώου 
όμως πρέπει να έρθει στον Θεσσαλικό 
κάμπο, για να συμβάλλει σε σημαντικό 
βαθμό  στο τεράστιο Περιβαλλοντικό 
πρόβλημα της ερημοποίησης της Θεσσαλίας. 
Αλλά, και βέβαια να δώσει λύση και στον 
εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων, των 

επιφανειακών ανοικτών «μεταφορέων» νερού 
διασφαλίζοντας έτσι τα οικοσυστήματά τους, 
αλλά, δίνοντας και λύση όχι μόνο ποσότητας 
αλλά, κύρια ποιότητας στην υδρευτική 
δυνατότητα των κατοίκων. Κάτι που η 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 60/2000 έχει σε πρώτη 
προτεραιότητα. 

Προφανώς, όπως και το ΤΕΕ έγκαιρα 
είπε, πρέπει να πάμε στην κατεύθυνση της 
«Βέλτιστης Διαχείρισης του Αχελώου», 
προσαρμοζόμενη και στις Ευρωπαϊκές 
επιταγές. Αυτό όμως δε σημαίνει σε καμία 
περίπτωση «σταμάτημα» ή «ακύρωση» του 
έργου ζωής.

Η δημοσιοποίηση της θέσης που κατέθεσε 
το ΥΠΕΚΑ στο ΣτΕ μας ανησυχεί ιδιαίτερα, 
και βέβαια, δεν προδικάζει ένα θετικό 
αποτέλεσμα και στο ΔΕΚ, και οι «αμφίσημες» 
Κυβερνητικές θέσεις από τους συναρμόδιους 
Υπουργούς απαιτούν μία ξεκάθαρη 
τοποθέτηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.  

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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Η πρόταση που διατυπώσαμε (και 
συμπεριελήφθη στους στόχους 
του ΠΕΠ Θεσσαλίας στα πλαίσια 

του ΕΣΠΑ, μένει η υλοποίηση) είναι για ένα 
φορέα με συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία 
σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής μας για 
τη συνεχή  καταγραφή των παραμέτρων του 
περιβάλλοντος, το οποίο δικαιωματικά   ανήκει 
σε κάθε πολίτη και πρέπει να του εξασφαλίζει 
την υψηλότερα δυνατή ποιότητα διαβίωσης.

Επιτακτική και άμεση ανάγκη είναι η δημιουργία 
σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης-
στα πρότυπα του προγράμματος του ΥΠΕΧΩΔΕ 
που ισχύει στην περιοχή της πρωτεύουσας- σε 
συγκεκριμένα σημεία της περιοχής μας για τη  συνεχή 
και αξιόπιστη καταγραφή των παραμέτρων του 
περιβάλλοντος. Οι τιμές αυτές θα καταγράφονται 
καθημερινά και θα δημοσιεύονται τακτικά, 
παρέχοντας πληροφόρηση στον πολίτη και αφετέρου 
επισημαίνοντας τα προβλήματα που χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης και αντιμετώπισης, αλλά, και  
καθημερινά να έχει ο κάθε πολίτης την εικόνα της 
Περιβαλλοντικής πραγματικότητας που βιώνει.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας για την ποιότητα 
της ατμόσφαιρας είναι τα «ηλεκτρομαγνητικά πεδία». 
Έκδηλη και καθημερινή η ανησυχία των πολιτών, και 
στην πόλη μας, από την «ανεξέλεγκτη» κατάσταση, 
τόσο στην «εγκατάσταση» ακόμα όμως, και στην 
«λειτουργία» των νομίμως υφιστάμενων κεραιών.

Απαιτείται άμεσα και εδώ, να ενεργοποιηθεί η 
ΤΑ, η Επιστημονική κοινότητα, το ΤΕΕ και οι άλλοι 
συναρμόδιοι φορείς και στα πλαίσια της ενημέρωσης 

και προστασίας των πολιτών να προχωρήσουν 
στην ανάπτυξη ενός δικτύου – που καλύπτει όλον 
τον αστικό και περιαστικό  χώρο – με σκοπό την 
συνεχή μέτρηση και καταγραφή των επιπέδων των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Με μετρήσεις που διεξάγονται σε 24ωρη βάση 
καταγράφοντας το σύνολο της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας από διάφορες πηγές, όπως κεραίες 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ κ.λ.π Με συνεχή έλεγχο 
της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων για ασφαλή 
έκθεση του κοινού και άμεση και έγκυρη ενημέρωση 
αρμόδιων φορέων και κοινού για τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων (μέσω Internet). Ο συνεχής έλεγχος 
πραγματοποιείται μέσω ενός διασυνδεδεμένου 
δικτύου. Στο δίκτυο υπάρχουν σταθεροί, κινητοί 
και φορητοί σταθμοί μέτρησης των τιμών της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην συγκροτημένη 
πρόταση ίδρυσης με πρωτοβουλία του Δήμου 
Λαρισαίων :

«Δημοτικής Επιχείρησης Ενέργειας & Νέων 
Τεχνολογιών» (Δ.Ε.Ε.ΝεΤ.) (με νομική υπόσταση 
συμβατή με τον ΚΤΑ) που, με Παρατηρητήρια της 
(«Παρατηρητήριο  Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων», 
«Παρατηρητήριο Ποιότητας Ατμόσφαιρας», 
«Παρατηρητήριο Ενέργειας») θα καταγράφει, θα 
ενημερώνει, θα ελέγχει, θα ερευνά και θα βοηθά στην 
χάραξη  πολιτικής στον κρίσιμο τομέα αυτό για την 
πόλη και τους πολίτες. Φυσικά, αξιοποιώντας όλο 
το Επιστημονικό δυναμικό τόσο της Επιστημονικής 
κοινότητας όσο και των Επιστημονικών φορέων της 
περιοχής μας.

Προφανώς και πρέπει να προχωρήσουμε 
σε μία άλλη πολιτική στο θέμα 
των καυσίμων και της παραγωγής 

ενέργειας, με προώθηση σε κάθε μορφής 
κατανάλωσης (οικιακή, εμπορική, βιομηχανική) 
ενός «πράσινου-καθαρού- ανανεώσιμου 
μίγματος» ( ΑΠΕ, Φ.Α., υδάτινοι πόροι).

Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια επίσημη 
διατύπωση της εθνικής πολιτικής στο θέμα των 
καυσίμων, η οποία θα πρέπει να παίρνει υπόψη της 
όχι μόνο τις διεθνείς δεσμεύσεις (πρωτόκολλο Κιότο 
κλπ), που δεν είναι πανάκεια, αλλά να αναγνωρίζει τους 
βέλτιστους περιβαλλοντικούς όρους και τον κοινωνικό 
παράγοντα για να προωθεί πραγματικά τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να έχει 
κατεύθυνση και κίνητρα προς την αειφορική ανάπτυξη, 
με τη χρήση καθαρών καυσίμων και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και να μην αφήνει περιθώρια 
παρεκκλίσεων στο όνομα πάσης φύσεως σκοπιμότητας.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Διερεύνηση και αξιοποίηση όλων των 
δυνατοτήτων του Αστικού και περιαστικού χώρου για 
εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ ( Φ/Β 
κλπ), μέσα από δημόσια πρωτοβουλία και διαχείριση 
από τον Δήμο Λαρισαίων και τους όμορους Δήμους. 
Αυτό προϋποθέτει τη σύσταση Φορέα με κατάλληλο 
επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Η ανταπόδοση 
προς τους πολίτες – καταναλωτές να είναι άμεση στους 
λογαριασμούς Κοινής Ωφέλειας, απαλύνοντας έτσι τον 
βεβαρημένο οικογενειακό προϋπολογισμό.

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Η Λάρισα μπορεί να είναι η πόλη 
που μέσα από συγκεκριμένο 
προσανατολισμό πολιτικής πράξης 

και όχι ευκαιριακών επιλογών  να αναδειχτεί 
«Οικολογική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». 

Αυτό βέβαια προϋποθέτει:

1. Την άμεση ενεργοποίηση όλων των φορέων 
και την ενεργοποίηση όλων των πολιτών.

2. Την ύπαρξη ολοκληρωμένου αστικού 
και περι-αστικού σχεδιασμού για την Λάρισα, με 

συγκεκριμένους στόχους, μέσω και μακροπρόθεσμους. 
Αποτελεί δε προϋπόθεση για την μεγιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων οι συντονισμένες κοινές δράσεις.

3. Την καταγραφή άμεσα όλων των 
Περιβαλλοντικών Δεικτών της πόλης –και όχι μόνο- 
που ισχύουν σήμερα, με στόχο σε συγκεκριμένο έτος 
να είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα. 

Για μία Λάρισα  αυτάρκη- πράσινη- 
περιβαλλοντικά αναβαθμισμένη. Με πολίτες 
ενημερωμένους, άρα ενεργούς, κατά συνέπεια 
ασφαλείς. 

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ»

Σημαντικός τομέας στην προσπάθεια 
Προστασίας του Περιβάλλοντος με 
«προνομιακό» πεδίο ανθρώπινης 

παρέμβασης αποτελεί ο τομέας των Στερεών 
Αποβλήτων. Η διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’90 του προηγούμενου 
αιώνα. Δύο είναι οι βασικές υποχρεώσεις των 
Κρατών - Μελών που καθορίζει η ειδική οδηγία 
και αναφέρονται πρώτον, στην πρόληψη και 
μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας 
των απορριμμάτων και δεύτερον, στην 
προσπάθεια αξιοποίησης αυτών σύμφωνα και 
με πρόσφατη οδηγία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Και στα πλαίσια του καθορισμού 

της Πολιτικής της Ε.Ε. Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων έχει θεσπιστεί μια ιεραρχική σειρά 
προτίμησης όσον αφορά τις επιλογές διαχείρισης των 
απορριμμάτων των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων και 
όχι μόνο.  Σύμφωνα με αυτή τα τέσσερα μέτρα που 
θα μπορούσαν να ληφθούν και συνδέονται με τις νέες 
τεχνολογίες είναι:

Α) Ελαχιστοποίηση παραγωγής απορριμμάτων, 
μέσω της μείωσης της χρήσης συσκευασμένων 
προϊόντων.

Β) Επαναχρησιμοποίηση υλικών όπως γυαλικά, 
μπουκάλια, σακούλες κ.λ.π.

Γ) Ανακύκλωση υλικών - μέτρο που είχε υιοθετηθεί 
πρώτο από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες - και 
αφορά υλικά όπως πλαστικά, μέταλλα, αλουμίνιο, 
ακόμη και ανακύκλωση σκουπιδιών.

Δ) Ανάκτηση ενέργειας με ειδικές εγκαταστάσεις 
καύσης.  

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
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