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“

Το ΤΕΕ & το ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ
ΜΕ
ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ

”

Ο λαός λέει «και δαρμένος και αδικημένος» πάει πολύ!!
Και στην περίπτωση του ΤΣΜΕΔΕ αποτελεί ίσως, «ορισμό»
αυτό. Διότι, πως μπορεί ο κάθε μηχανικός να δικαιολογήσει
και να ανεχτεί μία διαχρονική κρατική συμπεριφορά που:

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

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος - Πρόεδρος
Αγγελική Βενέτη - Αντιπρόεδρος
Ευθύμιος Μυρισιώτης - Γραμματέας
ΜΕΛΗ
Δημήτρης Τάχος, Δημήτρης Χύτας, Κώνσταντίνος
Ιακωβάκης, Ελένη Ζησοπούλου, Γρηγόρης Σουλιώτης,
Δημήτρης Γάτσιος
Ν.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γιώργος Μητσιούλης - Πρόεδρος
Δήμητρα Κωστοπούλου - Αντιπρόεδρος
Νίκος Λιάκος - γραμματέας
Σταματία Τζιώνη , Βάιος Γιαννούλας - Μέλη
Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Βασίλης Τσιώνας - Πρόεδρος
Ουρανία Φατόλα - Αντιπρόεδρος
Μαρία Κατσιφού - γραμματέας
Κώστας Πρίτσας , Κώστας Υπερήφανος - Μέλη
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•
Από τη δεκαετία του ’50 τα χρήματα των
ασφαλιστικών ταμείων ( και του ΤΣΜΕΔΕ) κατατίθενται
στην Τράπεζα της Ελλάδος και μάλιστα… άτοκα!
•
Από το 1998, με νόμο, η κατάθεσή τους καθίσταται
«υποχρεωτική» στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποία και είναι
ο αποκλειστικός διαχειριστής! (έγινε προσφυγή για τον
αντισυνταγματικό αυτό νόμο αλλά, η Δικαιοσύνη έχει…
«ταχύτητες»)
•
Η ΤτΕ μέσα στα 2 χρόνια της «ιδιότυπης κατοχής»,
χωρίς να ρωτήσει (η ενημέρωση όλα τα χρόνια ήταν
«συνοπτική» προς το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ), μετέτρεψε τα
αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ (3,5 δις ευρώ περίπου στα 5,8
δις ευρώ του ΕΤΑΑ) σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου!
(έχει κατατεθεί από όλους τους φορείς του ΕΤΑΑ αίτημα για
δικαστική έρευνα για την διαχειριστική περίοδο της ΤτΕ)
•
Το ψηφισθέν 2ο μνημόνιο περιγράφει σαφώς, ότι η
ΤτΕ αποφασίζει (χωρίς καμία απαίτηση συμφωνίας από το
ΝΠΔΔ- ασφαλιστικό φορέα) για την υπαγωγή των ομολόγων
στο λεγόμενο «κούρεμα»! Και μάλιστα, αναφέρει σαφώς ο
νόμος ότι, καμία απολύτως ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη
δεν έχει ο Διοικητής της ΤτΕ και όποιο άλλο στέλεχος για
την ακολουθούμενη διαδικασία! (ξεμπερδέψανε, άραγε
έτσι, με την δικαστική μας προσφυγή;)
•
Δεν υπάρχει (μέχρι στιγμής) καμία ρητή διασφάλιση
ανάκτησης των «κουρεμένων χρημάτων μας», τόσο σε
επίπεδο πολιτικής βούλησης όσο , το κυριότερο, ως προς
τον τρόπο ανάκτησής τους!
•
Στον ίδιο νόμο (2ο μνημόνιο) δημιουργούν
ένα «Ταμείο αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας» των
ασφαλιστικών ταμείων όπου, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ υπάγεται όλη
η ακίνητη περιουσία τους! (βάζουν «χέρι» και σ’ αυτό).
Υποκριτικά δε, δηλώνουν ότι, η αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας θα… ανακτήσει το χαμένο ποσό από το
«κούρεμα»!
•
Συνδυασμό «μείωσης των συντάξεων – αύξησης
εισφορών» επαγγέλλονται …μόνο για τους μηχανικούς!
(ενώ, στο μνημόνιο, στα πλαίσια μείωσης του μισθολογικού
κόστους αναζητείται μείωση των εισφορών).
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Αυτό λέγεται ΛΗΣΤΕΙΑ! ΝΤΑΒΑΤΖΙΛΙΚΙ! ΜΑΦΙΟΖΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ!
Το ΤΕΕ & το ΤΣΜΕΔΕ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ.
Δικαστικά, πολιτικά, με δικές τους αποφάσεις (έστω και αν
κινούνται στα όρια της νομιμότητας) κρατούν τις παλιές
εισφορές στα νέα ειδοποιητήρια, με κινητοποιήσεις! Και οι
μηχανικοί ΠΡΕΠΕΙ να αντιληφθούν ότι, μόνο ΜΑΖΙΚΑ και με
συμμετοχή μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα.
		

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

			ΚωνσταNτίνος Διαμάντος

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη

*

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Χρήστος
Σπίρτζης μίλησε στη Λάρισα, σε Παντεχνική συγκέντρωση
που οργανώθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης
συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας.
Στην εκδήλωση, που συντόνισε ο πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας Γιάννης Βαρνάς και την οποία προλόγισε ο
πρόεδρος του τοπικού Τμήματος Ντίνος Διαμάντος μετείχαν
επίσης ο αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Σωκράτης Αλεξιάδης και ο Ντίνος Μακέδος, μέλος της
Δ.Ε. -υπεύθυνος
του τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης
και Εργασίας του ΤΕΕ. Παρών ήταν και ο εκπρόσωπος
της Πανεπιστημονικής στην κεντρική Δ. Ε. του ΤΕΕ Γρ.
Γρηγοριάδης.
Πολλοί μηχανικοί, παλιοί πρόεδροι του ΤΕΕ Κ&Δ
Θεσσαλίας, μέλη της Δ. Ε., των Ν. Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας
και της Αντιπροσωπείας καθώς και των διοικήσεων των
κλαδικών συλλόγων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της
κεντρικής Δ. Ε. , που περιοδεύει στα Περιφερειακά Τμήματα,
για άμεση ενημέρωση και διάλογο με στόχο τον συντονισμό
των κινητοποιήσεων των μηχανικών σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια. Σε έναν αγώνα με χαρακτηριστικά
αναμέτρησης για επιβίωση και αξιοπρέπεια του κλάδου,
ο οποίος επρόκειτο να κορυφωθεί
με πανελλαδική
κινητοποίηση των μηχανικών στην Αθήνα την ερχόμενη
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου.

*

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας Ντίνος
Διαμάντος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η λύση στην κρίση
που βιώνει η Ελλάδα περνά μέσα από μας, από τους
Έλληνες μηχανικούς. Κι αυτό θα πρέπει να το αποδείξουμε.
Πολλές προτάσεις μας έχουν γίνει αποδεκτές, έστω και
καθυστερημένα έχουν νομοθετηθεί. Παρά την καταιγίδα
που εξελίσσεται απέναντι στον κλάδο, το ΤΕΕ, αθόρυβα,
έχει κάνει προσπάθειες που τονώνουν την επαγγελματική
και την εν γένει παρουσία των μηχανικών. Οφείλουμε
να αντισταθούμε στις προσπάθειες που τείνουν στο να
εξαφανίσουν το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ, να εξοβελίσουν τον
Έλληνα μηχανικό».
Ακολούθως, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας Χρήστος Σπίρτζης αναφέρθηκε «στις αλγεινές
συνέπειες του Μνημονίου και της ύφεσης στην Ελληνική
κοινωνία και στους μηχανικούς» χαρακτηρίζοντας τα
σχέδια αντιμετώπισης της κρίσης «λογιστικού τύπου, χωρίς
καμία απόπειρα για πρόταση ανάπτυξης της χώρας», που
οδήγησαν «σε απίστευτο κύκλο ύφεσης».

*

Και συνέχισε: «Εκτός από το έλλειμμα σχεδίου και στόχων
υπάρχει και σοβαρό έλλειμμα διαχειριστικής επάρκειας.
Δεν γίνονται καν αυτά που θα έπρεπε και που θα έκαναν
την κρίση λιγότερο επώδυνη. Μπορεί να διαφωνούμε με
τις διαδικασίες που έγιναν οι συμβασιοποιήσεις, όμως δύο
χρόνια δεν γίνεται τίποτε με τις ΣΔΙΤ και λιμνάζουν έργα 8,
5 δις ευρώ, το ΕΣΠΑ με 19 δις δεν έχει τρέξει, τα όσα λέει
το υπουργείο Ανάπτυξης για απορροφήσεις είναι ψέματα,
στην πραγματική Οικονομία δεν έχει πέσει ούτε 1 ευρώ.
Αντ΄ αυτών έχουμε συνεχώς οριζόντια μέτρα, πολλές φορές
αντικρουόμενα, που βαθαίνουν την ύφεση.
Ποιοι συνέβαλλαν στη σύνταξη του Μνημονίου, των
Αναθεωρήσεων, του Μεσοπρόθεσμου; Αν διαβάσει
κάποιος το Μνημόνιο, έστω και τώρα όπως ο κ. Χρυσοχοϊδης,
θα συμπεράνει ότι δεν είναι η Τρόικα, η οποία θα έπρεπε να
είναι εγκατεστημένη εδώ και είκοσι χρόνια στην Ελλάδα για
να έχει καταγράψει τις διαδικασίες και τις στρεβλώσεις σε
τέτοιες λεπτομέρειες. Ούτε οι ως τώρα κυβερνήσεις είχαν
τόσο λεπτομερή προγράμματα, σαφή και ολοκληρωμένα, με
όλους αυτούς τους προβλεπόμενους όρους.
Κάποιοι άλλοι έβαλαν αυτούς τους όρους στο
Μνημόνιο και σε όσα σχέδια το ακολούθησαν. Αυτοί οι
άλλοι, που διαπραγματεύτηκαν με την Τρόικα εξωθεσμικά,
με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους,
έχουν ονοματεπώνυμο. Και τα ηνία τα κρατάει ο ΣΕΒ, από
τον Οκτώβριο του 2010 μπορεί να δει κάποιος αυτές τις
προτάσεις στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Βιομηχάνων,
τις μελέτες του εργαλείου τους που είναι το ΙΟΒΕ του κ.
Στουρνάρα. Το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων του
Μνημονίου προέρχεται από εκεί. Και όσες προτάσεις τους
περίσσεψαν συμπεριλήφθηκαν στις Αναθεωρήσεις και στο
Μεσοπρόθεσμο.
Είναι κι άλλοι που πήγαν να διαπραγματευτούν με
την Τρόικα. Η επιτροπή Ανταγωνισμού, οι εργοληπτικές
οργανώσεις επίσης, όχι των μεγάλων-μεγάλων εργοληπτών,
με στόχο τους τη συνεχή μείωση του κόστους εργασίας που
οδηγεί στην εξαθλίωση.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε παρουσιαστεί
στην Επιτροπή της Βουλής στη συζήτηση του ν. 3919 πριν
εννέα μήνες. Όσες προτάσεις της δεν έγιναν αποδεκτές
εμφανίστηκαν μετά να υιοθετούνται στο αναθεωρημένο
Μνημόνιο. Ποιος είναι επομένως ο λόγος ύπαρξης του
Κοινοβουλίου αν τη χώρα κυβερνά ο κ. Κυριτσάκης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω της Τρόικας; Ποιοι είναι
αυτοί που πηγαίνουν με «κουκούλα» στο κεφάλι και
διαπραγματεύονται με την Τρόικα, λέγοντας διάφορα που
δεν είναι και αλήθεια…»
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«Το υπουργείο Εργασίας είναι στον
κόσμο του», κατήγγειλε ο Χρ. Σπίρτζης αναφερόμενος
στο ασφαλιστικό των μηχανικών. «Έχουμε τύχει άθλιας
αντιμετώπισης και αναρωτιόμαστε και τι από όσα έχουν
δεσμευτεί είναι αλήθεια. Δεν υπήρξε καμία τεκμηρίωση
για τις εξωφρενικές αυξήσεις που επιβάλλουν στις
ασφαλιστικές εισφορές. Στις δύο αναλογιστικές μελέτες
του ΤΕΕ, αποδείχθηκε πως δεν χρειάζεται ούτε ενός ευρώ
αύξηση στις εισφορές.
Τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ, που είναι ο δικός μας
ιδρώτας, τα διαχειρίζεται μονομερώς η Τράπεζα Ελλάδος και
χωρίς να ρωτήσει κανέναν τα έχει μετατρέψει κατά 85% σε
ομόλογα. Σε συνεννόηση με τους άλλους επιστημονικούς
φορείς που υπάγονται στο ΕΤΑΑ έχουμε υποβάλλει
μηνυτήρια αναφορά για τη διαχείριση των αποθεματικών
μας από την ΤτΕ. Δικαστικά θα δικαιωθούμε, όμως πρέπει να
δοθεί πολιτική λύση, να υπάρξει δέσμευση των υπουργών
ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ των αποθεματικών».
Και ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο
πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε: «Το ΤΕΕ έδωσε τους
τελευταίους δεκαέξι μήνες μάχες που χάθηκαν, όπως
στο νομοσχέδιο για την Παιδεία, στο νομοσχέδιο για
τα εργασιακά που έθιξαν οριζόντια, το νομοσχέδιο που
ισοπέδωσε το βαθμολόγιο και το μισθολόγιο. Έδωσε όμως
και μάχες που κερδήθηκαν και που αν τα αποτελέσματά
τους αξιοποιηθούν κατάλληλα θα είναι επωφελή: για την
ταυτότητα κτιρίου, τις βεβαιώσεις νομιμότητας, τον ΚΕΝΑΚ
και τους ενεργειακούς επιθεωρητές, τις άδειες δόμησης,
τις περιβαλλοντικές άδειες, την ηλεκτρονική υπογραφή.
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Εξασφάλισε αρμοδιότητες που ξεκίνησε ήδη να υλοποιεί.
Ασχολήθηκε με είκοσι νομοσχέδια όπου υπάρχουν θέματα
των μηχανικών, συνέταξε τέσσερα σχέδια Π. Δ. και πολλές
υπουργικές αποφάσεις. Ήδη υπογράφηκε η υπουργική
απόφαση για τις αμοιβές των μηχανικών.
Όσο για την επιδιωκόμενη κατάργηση των ελέγχων
του ΤΕΕ στις πολύ χαμηλές αμοιβές, να σημειωθεί ότι
υπάρχει στη χώρα νομικό πλαίσιο ελέγχου για τον αθέμιτο
ανταγωνισμό. Τιμές αναφοράς για τις αμοιβές μηχανικών
υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Δύσης. Τυχόν κατάργηση
των κατώτερων αμοιβών, θα τσακίσει τις αμοιβές των
μηχανικών, θα τσακίσει την ύπαρξη του ΤΕΕ και του
ΤΣΜΕΔΕ και θα δικαιολογήσει τότε πολλαπλάσιες αυξήσεις
των ασφαλιστικών εισφορών.
Το ΤΕΕ δεν είναι συνδικάτο ούτε σύλλογος,
παρότι υποχρεώνεται να επωμισθεί και αυτό το ρόλο,
υπερασπιζόμενο την αξιοπρέπεια των μηχανικών. Το ΤΕΕ
εκπονεί ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα
και τις περιφέρειές της, διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη
αναπτυξιακή πρόταση διεξόδου από την κρίση, την ύφεση,
την απαξίωση του εθνικού πλούτου και του παραγωγικού
ιστού. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα επιμείνουμε να
είμαστε ο αξιόπιστος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας
και του πολίτη, ο εκπρόσωπος του τεχνικού κόσμου με
δημοκρατική λειτουργία».
*Στη συγκέντρωση, που διήρκεσε πάνω από
πέντε ώρες, αναπτύχθηκε
πλούσιος διάλογος και
σε κάποιες περιπτώσεις έντονος. Εκτός από τους Σ.
Αλεξιάδη, Ντ. Μακέδο και Γρ. Γρηγοριάδη, μίλησαν πολλοί
συνάδελφοι, εκφράζοντας την αγωνία των μηχανικών και
επικεντρώνοντας στα ζητήματα της έλλειψης απασχόλησης
και της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών που οδηγούν
τον τεχνικό κόσμο σε απόγνωση.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε
ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις νέες ασφαλιστικές
εισφορές των μηχανικών ο Ντίνος Μακέδος, μέλος
της Δ.Ε. -υπεύθυνος του τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης
και Εργασίας του ΤΕΕ, είπε:
Η Ελλάδα δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία
ευρωπαϊκή χώρα, που επιχείρησε αλλαγές στο ασφαλιστικό.
Είναι, απλώς η χώρα που προχώρησε στις πιο πρόχειρες και
πιο επιφανειακές αλλαγές, χωρίς έρευνα, χωρίς προτάσεις
που να εξοικονομούν πόρους στο σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης και το σπουδαιότερο, χωρίς αναλογιστικές
μελέτες για τη βιωσιμότητά των «μορφωμάτων» που
θεσμοθετούνται.
Είμαστε δηλαδή, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που νομοθετεί,
χωρίς να ξέρει καν, αν θα υπάρξουν οφέλη, και πόσο χρόνο
βιωσιμότητας κερδίζει το ασφαλιστικό της σύστημα.

2. ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Σε συνέχεια των δραματικών οικονομικών εξελίξεων της
ευρωζώνης και της απόφασης για το εθελοντικό «κούρεμα»
του ελληνικού δημοσίου χρέους κατά 50%, σε συνδυασμό
με τα δημοσιεύματα του τύπου για αντίστοιχο «κούρεμα»
των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που είναι
κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας, το ΤΕΕ δια
του Προέδρου του, Χρήστου Σπίρτζη, κατέθεσε την
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου αίτημα για κατεπείγουσα ποινική
διερεύνηση της διαχείρισης των αποθεματικών του
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ),
σε συνεργασία με το ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, την
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο, το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετών
Αθηνών - Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου και την
Ομοσπονδία ∆ικαστικών Επιμελητών Ελλάδος.

Το 2010, δύο χρόνια μετά την εμπειρία του
μορφώματος
του
Ενιαίου
Ταμείου
Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) - που μας επιβαρύνει με ετήσιο
λειτουργικό κόστος που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο
ευρώ - η τότε κυβερνητική του ΠΑΣΟΚ ομολόγησε την
κατάρρευση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, και
ψήφισε δύο νέους ασφαλιστικούς νόμους, τον 3863 και
3865, που θεσμοθετούν δύο μορφές συντάξεων, τη βασική
(με κρατική εγγύηση και χρηματοοικονομικά κριτήρια
για την απόδοσή της) και την αναλογική που συνδέεται
αποκλειστικά με τις εισφορές των ασφαλισμένων και τις
οικονομικές δυνατότητες των ταμείων στο χρόνο απόδοσή
τους. Παράλληλα, θεσμοθετηθούν την ενιαία διαχείριση
των αποθεματικών των ασφαλιστικών φορέων και τη
δυνατότητα τού μεταξύ τους δανεισμού.

Πρέπει εδώ να τονίσουμε, ότι όσο και εάν
ακούγεται παράδοξο, οι δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών
Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλου και Εργασίας - Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνη, ότι το «κούρεμα» των
αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων ύψους - περίπου
23 δις € κατά 50% - δηλαδή κατά 14 δις €, δεν θα προκαλέσει
ουσιαστικά προβλήματα στις πληρωμές των συντάξεων και
των ασφαλιστικών παροχών γενικότερα είναι ειλικρινείς και
απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση όλων
των ταμείων- εκτός βέβαια από το δικό μας - γιατί:

∆υστυχώς, δεν χρειάστηκε να περάσει ούτε ένας χρόνος, και
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μας απέδειξε το πόσο επικίνδυνη
και ανεύθυνη είναι και στην κοινωνική ασφάλιση. Μετά
τους δύο ασφαλιστικούς νόμους (3863 και 3865 / 2010),
ήδη μέχρι σήμερα έχει ψηφίσει 5 νέα αντισυνταγματικά
πολυνομοσχέδια, που επεμβαίνουν σε διατάξεις και
διαδικασίες, που είχαν νομοθετηθεί, μόλις το περασμένο
έτος.

•

Το συνολικό αναλογιστικό έλλειμμα της
κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα υπολογίζεται περίπου
στα 500 δις €, ενώ όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως
στην Τράπεζα της Ελλάδας υπάρχουν μόνο τα 23 δις €, από
τα οποία τα 5,5 δις € είναι του ΕΤΑΑ, και το οποίο πρακτικά
παρουσιάζει το χαμηλότερο αναλογιστικό έλλειμμα.

//

•

O φαύλος κύκλος των συνεχών εισπρακτικών μέτρων που
φουντώνουν την ύφεση και την ανεργία έχει άμεσο αντίκτυπο
στο ασφαλιστικό σύστημα. Οι «αρμόδιοι» ανακαλύπτουν
έκπληκτοι ότι το πάγωμα της οικονομίας κοστίζει πολύ
περισσότερο στα Ταμεία, σε σχέση με όσα εξοικονομούν
λόγω των οδυνηρών περικοπών στις συντάξεις.
Μόλις τον περασμένο ∆εκέμβριο ο κ. Κουτρουμάνης
«κατάλαβε», ότι το πρόσθετο ταμειακό έλλειμμα από τα
έσοδα των εισφορών, λόγω της εκτίναξης της ανεργίας
στο 18% και την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων,
ανέρχεται στα 4,5 δις € (δύο φορές το «χαράτσι» της
∆ΕΗ), ενώ θα απαιτηθεί επιπλέον αύξηση της ετήσιας
επιχορήγησης των ασφαλιστικών ταμείων, κατά 1,5 δις € το
2012.
∆υστυχώς, και για μία ακόμη μία φορά, η πολιτεία αγνοεί τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού μας φορέα και
επιβάλει νέες παράλογες αυξήσεις των ασφαλιστικών μας
εισφορών, συνδυασμένες με «κούρεμα» των αποθεματικών
του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε, που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια
στην πλήρη αποδόμηση του πλέον υγιούς και βιώσιμου
ταμείου με τους καλύτερους ποιοτικούς δείκτες.
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Η ετήσια κρατική επιχορήγηση για την κοινωνική
ασφάλιση, που καταβάλλεται σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
εκτός του ΕΤΑΑ, ανέρχεται στα 14 δις €, ποσό δηλαδή
αντίστοιχο με το σχεδιαζόμενο κούρεμα.
Αντίθετα, το ΕΤΑΑ και ιδιαίτερα το ΤΣΜΕ∆Ε, όχι μόνο
δεν αντιμετωπίζει ταμειακά προβλήματα, αλλά αντιθέτως
είναι πλεονασματικό - ήδη στο 9μηνο του 2011 έχει
πλεόνασμα πλέον των 140 εκ. €, ενώ το 2010 άγγιξε περίπου
τα 200 εκ. € - δεν επιχορηγήθηκε ποτέ από την πολιτεία,
η οποία του οφείλει από την τριμερή χρηματοδότηση ποσό
πλέον των 400 εκ. €, και τα αποθεματικά προέρχονται
αποκλειστικά από τις εισφορές των μετόχων του Ταμείου.
Γίνεται προφανές λοιπόν σε όλους μας, ότι οποιοδήποτε
«επέμβαση» στα αποθεματικά του Ταμείου μας, που
δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές του (ασφάλιση
ιδιότητας, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πληρωμή βασικής
σύνταξης), και απειλεί τη βιωσιμότητά του, είναι αδιανόητο
να γίνει αποδεκτή.
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Οι κυριότερες και δυσμενέστερες για τους μηχανικούς
διατάξεις, με τη χρονολογική σειρά που ψηφίστηκαν είναι:
i)
Νόμος 3863 / 2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις,
15η Ιουλίου 2010
α. Κατάργηση της τριμερούς χρηματοδότησης για τους
ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993 (γενική ρύθμιση, ήδη
μέχρι σήμερα η πολιτεία οφείλει στο ΤΣΜΕ∆Ε περίπου
400.000.000€)
β. Πληρωμή της βασικής σύνταξης των 360€ από τα
αποθεματικά του ΤΣΜΕ∆Ε, και όχι με κρατική επιχορήγηση,
όπως προβλέπεται για όλα τα άλλα ταμεία, εκτός του ταμείο
των Μέσων Επικοινωνίας, το οποίο όμως διατήρησε τον
κοινωνικό πόρο του «αγγελιοσήμου».
γ. Κοινή διαχείριση των αποθεματικών όλων των
ασφαλιστικών φορέων με δυνατότητα δανεισμού μεταξύ
των ταμείων (από τα εύρωστα στα ελλειμματικά).
δ. Πρόσθετη ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για τους «παλιούς»
ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (μέχρι και 31.12.1992) που
ασκούν την εμπορική ιδιότητα, και δεν είναι συναφής με το
επάγγελμα του μηχανικού.
ii)
Νόμος 3986 / 2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου∆ημοσιονομικής Στρατηγικής
2012−2015, 1η Ιουλίου 2011
Παράλογη αύξηση των εισφορών των ασφαλισμένων
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, χωρίς προηγούμενη
αναλογιστική μελέτη, και χωρίς καμία μα καμία απαίτηση
κάλυψης ταμειακών αναγκών του ταμείου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Στο συγκεκριμένο νόμο (άρθρο 44 παρ. 14 και 15) οι
ασφαλιστικές κατηγορίες είναι 14 και θεωρητικά – μή του
νόμου διαφορετικά οριζόμενου – είναι υποχρεωτικές και οι
14.
οι νέες εισφορές, οδηγούν σε αύξηση εισφορών σε
ποσοστό 93.31% για τις 10πρώτες ασφαλιστικές κατηγορίες,
ενώ οδηγούν σε αύξηση 239,46% για τις 14 ασφαλιστικές
κατηγορίες (βλέπε τεχνική αναφορά Αναλογιστικού
Παρατηρητηρίου ΤΕΕ)
πρόσθετη μηνιαία εισφορά ύψους 10€ σε όλους
τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, υπέρ της δημιουργίας
ταμείου ΑΝΕΡΓΙΑΣ για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ , που
θα λειτουργεί στον ΟΑΕ∆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

iii)
Νόμος 3996 / 2011
Αναμόρφωση του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις, 5η Αυγούστου 2011
Με το συγκεκριμένο νόμο αναγνωρίζεται στους εργοδότες
το δικαίωμα, όχι μόνο να προσλαμβάνουν μηχανικούς με
μισθό λιγότερο των 700€ / μήνα, αλλά και η διαφορά των
εισφορών να καταβάλλεται από τους ίδιους τους μισθωτούς
συναδέλφους.
iv)
Νόμος 4019 / 2011
Κοινωνική Οικονομία και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις, 30η
Σεπτεμβρίου 2011
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του
νόμου, που τροποποιεί την περίπτωση β ́ της παρ. 15 και παρ.
17 του άρθρου 44 του νόμου 3986 / 2011, οι προβλεπόμενες
αυξημένες εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών
μηχανικών του νόμου 3986/2011, θα έχουν αναδρομική
ισχύ από 1.7.2011, ανεξαρτήτως της πρόβλεψης
του
αρχικού
νόμου που
τις
επιβάλει
από
1.1.2012 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
v)
Νόμος 4024 / 2011
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015), 27η Οκτωβρίου
2011
Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 2 του νόμου, η
προβλεπόμενη εισφορά των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ
αποδίδεται στον ΟΑΕ∆ έως 31.12.2011, ανεξαρτήτως εάν
αυτά τα ποσά έχουν εισπραχθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή
από το φορέα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σήμερα, επιβάλλεται με στοχευμένες ενέργειες και
δράσεις (αντίστοιχες με αυτές που δρομολογήθηκαν για τη
διασφάλιση των αποθεματικών μας) να μπλοκάρουμε, όχι
μόνο τις συγκεκριμένες αυξήσεις, αλλά και να απαιτήσουμε
την κατάργηση νομοθετικών διατάξεων, όπως αυτές που
επιτρέπουν σε εργοδότες να προσλαμβάνουν μηχανικούς με
μισθό λιγότερο των 700€ και τη διαφορά των ασφαλιστικών
εισφορών να επιβαρύνονται οι ίδιοι οι συνάδελφοι, να
καταργηθούν.
Επισημαίνουμε, ότι για την εφαρμογή των αυξήσεων των
εισφορών (παρ. 2, 14 και ι 15 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011)
απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης, μετά από γνώμη
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και του Σ.Κ.Α.

ΤΣΜΕΔΕ

2η Τεχνική Αναφορά

Αλέξανδρος Α. Ζυμπίδης							Κωνσταντίνος Γ. Μακέδος
Αναλογιστής									
Πολιτικός Μηχανικός
τ. Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής					
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ
Επίκουρος Καθηγητής								
Υπεύθυνος Τομέα Υπουργείου Εργασίας
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών						
και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αθήνα, Δεκέμβριος 2011

1.

Εισαγωγή – Σκοπός της μελέτης

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τους
υπογράφοντες με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από το
Αναλογιστικό Παρατηρητήριο 1 καθώς και τα δεδομένα για
την επικείμενη νομοθετημένη αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών .
Ο Εντολέας της μελέτης είναι η διοίκηση του ΤΕΕ.
Η μελέτη αφορά στον υπολογισμό διαφόρων
αναλογιστικών και άλλων τεχνικών μεγεθών που σχετίζονται
με το ΤΣΜΕΔΕ και την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση
για την αύξηση των εισφορών των μελών του.
Η βασική ημερομηνία που χρησιμοποιήθηκε ως
ημερομηνία αναλογιστικής αποτίμησης των διαφόρων
μεγεθών είναι η 31.12.2010. Κατά την αναλογιστική
αποτίμηση ελήφθησαν υπόψη κάποιες παραδοχές
προκειμένου να καλυφθούν ορισμένα κενά που υπήρχαν
από την έλλειψη στοιχείων σε σχέση με τις οικονομικές και
δημογραφικές παραμέτρους που σχετίζονται με την ομάδα
των ασφαλισμένων ατόμων.
Η μελέτη παραδίδεται στη διοίκηση του ΤΕΕ με στόχο την
τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας του «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - ΑΠ». Το ΑΠ αποτελεί μια συνεχή και
συστηματική μελέτη του συστήματος ασφάλισης των μελών
του ΤΕΕ.

2.
Βασικά χαρακτηριστικά και δείκτες βιωσιμότητας
του ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με την πρόσφατη αναλογιστική μελέτη
που εκπονήθηκε (ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 1 –
Ιουν. 2011) για το ΤΣΜΕΔΕ με ημερομηνία αποτίμησης την
31.12.2010 έχουμε τα εξής βασικά ευρήματα:
Α. Γενικά οικονομικά & δημογραφικά στοιχεία
Τα συνολικά έσοδα του ταμείου για το έτος 2010 ανήλθαν
στο ποσό των 883 εκ. € εκ των οποίων τα 562 εκ. € αποτελούν
ασφαλιστικές εισφορές. Τα συνολικά έξοδα του ταμείου για
το έτος 2010 ανήλθαν στο ποσό των 672 εκ. € εκ των οποίων
τα 450 εκ. € αποτελούν παροχές προς τους ασφαλισμένους.
Το συσσωρευμένο κεφάλαιο την 31.12.2010 του ταμείου
προσέγγισε τα 3,7 δις €. Το πλήθος των ασφαλισμένων
ατόμων στον κλάδο της Κύριας Σύνταξης πλησίασε στο
110.000 ενώ το πλήθος των Συνταξιούχων άγγιξε το 18.000.
Β. Ποιοτικοί δείκτες βιωσιμότητας – Σενάρια ευαισθησίας
Τα αναλογιστικά ισοζύγια για τους κλάδους της Επικουρικής
Σύνταξης και του Εφάπαξ είναι σχεδόν ισορροπημένα ενώ
το ισοζύγιο της Κύριας Σύνταξης παρουσιάζει ικανοποιητικό
επίπεδο
αποθεματοποίησης.
Τα
διάφορα
σενάρια
ευαισθησίας δεν προδίδουν κάποιο πιθανό πρόβλημα.
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Γ. Χρηματοροές – Ταμειακά Διαθέσιμα
Λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματοροές για τους τρεις
κλάδους της ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (περιλαμβάνεται και η
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ), ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και
ΕΦΑΠΑΞ, το σημείο εμφάνισης ταμειακού ελλείμματος, για
την κλειστή ομάδα των ασφαλισμένων ατόμων όπως είχε
διαμορφωθεί την 31.12.2010, είναι το έτος 2035. Αναλυτικά
έχουμε τον εξής πίνακα
ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ

Έτος εμφάνισης προβλήματος ρευστότητας

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

2039

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

2025

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

μετά το έτος 2060

ΕΦΑΠΑΞ

2051

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

2035

3.
Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για αύξηση
εισφορών
Με βάση τις πρόσφατες αυξήσεις εισφορών
του άρθρου 44 παρ. 14 και 15 του νόμου 3986 / 2011
(Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015), προκύπτουν
τα παρακάτω ποσοστά αύξησης των ασφαλισμένων του
ΤΣΜΕΔΕ, ανάλογα με το χρόνο ένταξής τους στους
αντίστοιχους κλάδους:
Ποσοστά αυξήσεων « ΠΑΛΑΙΩΝ » (μέχρι 31.12.1992)
ΚΥΡΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
10%

Ε Ι Δ Ι Κ Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
16,67%

10%

ΕΦΑΠΑΞ

10%
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Ποσοστά αυξήσεων « ΝΕΩΝ » (μετά την 1.1.1993)
1η

2η

3η

4η

5η

6η

22,9%

45,8%

68,5%

90,3%

107,0%

123,2%

8η

9η

10η

11η

12η

13η

14η

139,4%

155,2%

171,7%

187,9%

204,0%

220,3%

236,4%

Ασφαλιστικές Κατηγορίες
% αύξησης

Ασφαλιστικές Κατηγορίες
% αύξησης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο συγκεκριμένο νόμο
(άρθρο 44 παρ. 14 και 15) οι ασφαλιστικές
κατηγορίες είναι 14 και θεωρητικά –
μή του νόμου διαφορετικά οριζόμενου
- υποχρεωτικές και οι 14. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι στον ΟΑΕΕ ήταν (πριν
την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου)
και είναι υποχρεωτικές (προς εξέλιξη)
μόνο οι 10 ασφαλιστικές κατηγορίες.

Στην παρούσα μελέτη και δεδομένης της ασάφειας του νόμου, σε συνδυασμό με το παράλογο - ουσιαστικά ανεφάρμοστο
ως αφορά το μέγεθος των αυξήσεων των εισφορών - παροχών του νόμου, υιοθετήσαμε την πρακτική των 5 υποχρεωτικών
ασφαλιστικών κατηγοριών.
Αντίστοιχα το ετήσιο σύνολο των εισφορών για το έτος 2012 θα προσαυξηθεί (κατά προσέγγιση) συνολικά κατά 66,5 εκ.
ευρώ και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (ποσά σε εκατομμύρια ευρώ)

4.

ΕΤΗΣΙΑ (2012) ΠΟΣΑ ΑΥΞΗΣΕΩΝ
ΚΣ

ΕΙΔ ΠΡΟΣ

ΕΠΙΚ

ΕΦΑΠΑΞ

12,5 εκ. €

5,5 εκ. €

3,0 εκ. €

2,0 εκ. €

ΝΕΟΙ

26,0 εκ. €

4,5 εκ. €

7,5 εκ. €

5,5 εκ. €

ΣΥΝΟΛΟ

38,5 εκ. €

10,0 εκ. €

10,5 εκ. €

7,5 εκ. €

ΠΑΛΑΙΟΙ

Αναλογιστικό Ισοζύγιο Εισφορών & Παροχών
Παρούσα αξία Παρούσα Αξία
Εισφορών
Παροχών
ΠΑΛΑΙΟ Σύστημα
Εισφορών
ΝΕΟ (από 1.1.2012)
Σύστημα Εισφορών

20.623 €

32.717 €

20.575 €

39.159 €

% επικάλυψης Παροχών από
Εισφορές
+ 0,23%

- 16,45%

Συγκεκριμένα, και προς επιβεβαίωση των παραπάνω,
καταγράφουμε ένα παράδειγμα με το αναλογιστικό ισοζύγιο
για την ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ενός ασφαλισμένου ατόμου
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ), που θα εισέλθει στο
ΤΣΜΕΔΕ την 01.01.2012, όπου αποτυπώνεται ξεκάθαρα το
σοβαρότατο πρόβλημα βιωσιμότητας που θα προκληθεί στο
μέλλον με την παραπάνω μικρή βελτίωση της χρηματοροής
του ΤΑΜΕΙΟΥ εξαιτίας του μη ισορροπημένου αναλογιστικού
ισοζυγίου.

Ισοζύγια - Χρηματοροές

Η πρόσκαιρη βελτίωση των ταμειακών
διαθεσίμων του επομένου έτους 2012 (που
παρατηρήσαμε στην προηγούμενη παράγραφο)
ΔΕΝ δύναται να μετακινήσει σημαντικά το σημείο
εμφάνισης ταμειακού ελλείμματος γιατί προκαλεί
σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας στο μέλλον.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι στην ακραία
περίπτωση όπου οι παροχές θα «πάγωναν» και θα
υπολογιζόταν σε βάση την 1η ασφαλιστική κατηγορία
το σημείο εμφάνισης ταμειακού ελλείμματος θα
μετακινείτο μόλις μία πενταετία προς το μέλλον
και σίγουρα όχι πέρα από το έτος 2041. Εάν τώρα
συνυπολογίσουμε τις αυξήσεις των παροχών που
θα προκύψουν όταν θα συνταξιοδοτηθούν οι ΝΕΟΙ
ασφαλισμένοι (μετά την 1.1.1993) η πενταετία
συρρικνώνεται σε διετία ή το πολύ τριετία. Δηλαδή
το σημείο εμφάνισης ταμειακού ελλείμματος δεν
μετακινείται πέραν του έτους 2038.

Τέλος καταγράφουμε ακόμη δύο τελικές παρατηρήσεις για
τις χρηματοροές του ΤΑΜΕΙΟΥ.

Α. Εάν απομειωθεί η περιουσία του ΤΑΜΕΙΟΥ κατά 50% τότε
το σημείο εμφάνισης ταμειακού ελλείμματος μετακινείται
κατά πέντε έτη νωρίτερα.
Β. Εάν η περιουσία του ΤΑΜΕΙΟΥ δεν μειωθεί αλλά «χάσει

την επενδυτική δυναμική της» και υποθέσουμε μηδενικές
επενδυτικές αποδόσεις στο μέλλον, τότε το σημείο
εμφάνισης ταμειακού ελλείμματος μετακινείται πάλι κατά
πέντε έτη νωρίτερα.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αύξηση των εισφορών προκαλεί πρόσκαιρη αύξηση εσόδων στο ΤΑΜΕΙΟ η οποία (αύξηση εσόδων) βέβαια ΔΕΝ
είναι απαραίτητη αφού το ΤΑΜΕΙΟ δεν έχει πρόβλημα χρηματοροών για τουλάχιστον μια 25-ετία από σήμερα ακόμη και με
το σενάριο της κλειστής ομάδας ασφαλισμένων ατόμων.
Επιπλέον, η επικείμενη νομοθετημένη αύξηση θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας σε μακροπρόθεσμη
βάση στο ΤΑΜΕΙΟ αφού παράγει αρνητικά αναλογιστικά ισοζύγια για τους Νεοεισερχόμενους ασφαλισμένους αλλά και για
τους ΝΕΟΥΣ ασφαλισμένους (που ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.1993). Το πρόβλημα αυτό θα εμφανιστεί κατά την ωρίμανση
της συνταξιοδοτικής διαδικασίας των ΝΕΩΝ ασφαλισμένων περίπου στο έτος 2040 αλλά και εντονότερα κατά την περίοδο
συνταξιοδότησης των Νεοεισερχομένων ατόμων (ασφαλισμένοι μετά την 1.1.2012). Βέβαια, το τελευταίο σημείο μπορεί να
εμφανιστεί τουλάχιστον σαράντα έτη από σήμερα αλλά δεν παύει να αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για το σύστημα.
Συμπερασματικά λοιπόν η σχεδιασμένη νομοθετημένη αύξηση προκαλεί πολύ σοβαρότερα και μακροχρόνια
προβλήματα σε σχέση με τα ελάχιστα πρόσκαιρα και μη αναγκαία οφέλη.
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΤΟΥ

Σε αγωνιστικό κλίμα η κοπή της πίτας

Πανηγυρική μεν καθώς περιλάμβανε την καθιερωμένη
κοπή της πίτας, σε αγωνιστικό-διεκδικητικό κλίμα δε,
όπως το επιβάλλει η παρούσα κατάσταση και τα οξυμμένα
προβλήματα του κλάδου, ήταν η ετήσια εκδήλωση του ΤΕΕ
Κ&Δ Θεσσαλίας στη Λάρισα.
«Είμαστε

εδώ και συνεχίζουμε τον
αγώνα μας ενάντια στις αδικαιολόγητες
αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών,
σε μια εποχή ανεργίας, απολύσεων,
υπανάπτυξης», τόνισε ο Ντίνος Διαμάντος μιλώντας

στη λιτού χαρακτήρα εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε
φέτος στην αίθουσα του ΤΕΕ.
«Είμαστε

εδώ και συνεχίζουμε τον
αγώνα μας ενάντια στην αβεβαιότητα για
την τύχη των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ
και του ΕΤΑΑ», συνέχισε στην ομιλία του ο πρόεδρος

του Τμήματος, «ενάντια στην επιχειρούμενη κατάργηση
των νόμιμων αμοιβών, στην εργασιακή ζούγκλα και την
μεθοδευμένη κατάργηση των επιστημονικών φορέων
και των Ταμείων μας. Ενάντια στην ισοπέδωση των
διπλωματούχων μηχανικών και των επιστημόνων σε
συνδυασμό με την υποβάθμιση των Πανεπιστημίων και των
Πολυτεχνικών Σχολών αλλά και την εικονική ισοτίμηση
ΑΕΙ-ΤΕΙ. Ενάντια στην ισοπέδωση των διπλωματούχων
μηχανικών με το βαθμολόγιο που δεν αναγνωρίζει τα πέντε
έτη σπουδών τους αλλά και το μισθολόγιο πείνας. Ενάντια
στα οριζόντια νομοθετήματα διάλυσης της δημόσιας
διοίκησης, με την εργασιακή εφεδρεία, την υποστελέχωση,
την ανυπαρξία αναπτυξιακού σχεδίου και την προχειρότητα
νομοθετημάτων.

Ενάντια στη διαχειριστική ανικανότητα ή σκοπιμότητα
υλοποίησης του ΕΣΠΑ, στο μηδενισμό του τεχνικού
αντικειμένου, στην έλλειψη προγραμματισμού νέων
δημόσιων έργων, στην έλλειψη κινήτρων για την
αναθέρμανση των ιδιωτικών έργων και στη συνεχή μείωση
του ΠΔΕ. Ενάντια στη συνεχιζόμενη χρόνια καθυστέρηση
πληρωμών μελετητών και εργοληπτών».Ειδική αναφορά
έκανε ο Ντ. Διαμάντος στην τακτική που εφαρμόζεται από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνοντας ότι «το

ΤΕΕ
όμως και οι μηχανικοί είναι μόνιμα στο
στόχαστρό της.
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Αφού, για την Επιτροπή Ανταγωνισμού
μόνος κανόνας είναι η «Οικονομική
Θεωρία» και όχι ο άνθρωπος, η ποιότητα,
η ασφάλεια, η Ανάπτυξη μίας Κοινωνικής
Οικονομίας της αγοράς. Τα συμφέροντα
του καταναλωτή και η πιθανή «βλάβη» δεν
έχουν να κάνουν μόνο με το οικονομικό
παράγοντα, στοιχείο σαφώς πρώτιστο
σήμερα ζητούμενο και ανάγκη αλλά, και με
τον παράγοντα «ποιότητα», «ασφάλεια» και
«περιβάλλον».
Και ο πρόεδρος του Τμήματος συνέχισε: «Η μείωση
των τιμών, ακόμα και σε συνθήκες που προσδιορίζονται
«τιμές αναφοράς», σε μία υγιώς ανταγωνιστική αγορά
επιτυγχάνεται. Και η πραγματικότητα που γνωρίζουμε και
βιώνουμε ως μηχανικοί, χρόνια τώρα και με τις «ελάχιστες
αμοιβές» όταν υπήρχαν, είναι ότι η επιβαλλόμενη από τις
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες μείωση υπήρχε. Αλλά,
όχι σε βαθμό που, να «αλλοίωνε» τον υγιή ανταγωνισμό και
να διακινδύνευε την ποιότητα της υπηρεσίας. Σε όλα σχεδόν
τα Ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει «Κανονιστικό Πλαίσιο» τιμών
αναφοράς για τις υπηρεσίες μηχανικού, είτε Κρατικό είτε
του αντίστοιχου Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και ειδικά στην
Γερμανία, υπάρχει, ανά κατηγορία έργου και αναλόγως
πραγματικού προϋπολογισμού έργου δεδομένο «εύρος
τιμών» αμοιβών των μηχανικών το οποίο είναι τουλάχιστον
2,5 φορές μεγαλύτερες από αυτές της Ελλάδας».

Ο Ντ. Διαμάντος υπογράμμισε την «πρόκληση

προς το «κράτος-ληστή» και τους
«αυτοδιοικητικούς
συνενόχους»
να
πληρώσουν άμεσα τα 12 δις που χρωστάνε
στα μέλη μας» και ζήτησε «να υπάρξει
συνεργασία των δήμων και των περιφερειών
με το ΤΕΕ και με ένα πλήθος μηχανικών για
ανάπτυξη σε τομείς έτσι ώστε πέρα από
την επαγγελματική τόνωση των μηχανικών
να «ανασάνουν» και πλήθος άλλες
επαγγελματικές ομάδες, ενώ ταυτόχρονα
θα αποδοθούν στους πολίτες και στο
περιβάλλον πολλαπλά οφέλη. Και οι τομείς
αυτοί είναι της ενέργειας, της ασφάλειας
και της ανακαίνισης-επανάχρησης».
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Πρότεινε επίσης «να

υπάρξει κατεύθυνση
του ΕΣΠΑ και σε τομείς που μπορούν να
αναπτύξουν υποδομές που θα αποφέρουν
πρόσθετα οφέλη άμεσα, όπως αναπηρικός
τουρισμός,
θρησκευτικός
τουρισμός,
τουρισμός θεραπευτικής αποκατάστασης
αλλά και χρήση νέων- καινοτομικών
τεχνολογιών
και
μεθόδων
στον
αγροδιατροφικό τομέα με αξιοποίηση της
τεχνολογίας αιχμής, της πληροφορικής
και της συνδυασμένης περιβαλλοντικής
βέλτιστης διαθέσιμης πρακτικής».

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την πίτα, που έκοψαν ο πρόεδρος με τα μέλη
Στην εκδήλωση, όπου προβλήθηκε και
της Δ. Ε. και τον πρόεδρος της Αντιπροσωπείας βίντεο με νέους μηχανικούς της Λάρισας οι
Γιάννη Βαρνά, ευλόγησε ο μητροπολίτης Λάρισας οποίοι μίλησαν για τον τρόπο που βιώνουν το
επάγγελμα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες,
κ. Ιγνάτιος.
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των στρατιωτικών
αρχών ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αστ.
Ροντούλης, η βουλευτής Βάσω Αλεξανδρίδου, η
αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Ρένα Καραλαριώτου,
ο αντιδήμαρχος Λαρισαίων Κλ. Λέτσιος, ο γενικός
διευθυντής της περιφέρειας Θεσσαλίας
Κ.
Μέγας, ο διοικητής του ΓΝΛ Κ. Καραμπάτσας,
ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού συλλόγου
Αθ. Αλμπάνης, ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού
συλλόγου Χρ. Κέλλας, άλλοι εκπρόσωποι τοπικών
φορέων, οι πρόεδροι και μέλη των Ν. Ε., μέλη
της Αντιπροσωπείας και πρώην πρόεδροι του
Τμήματος καθώς και πολλοί μηχανικοί.

«Δεχόμαστε
να
συμβάλουμε,
δεχόμαστε να ματώσουμε όπως όλοι αυτή
την περίοδο. Λέμε όχι όμως στην αδικία και
στο να συνεισφέρουμε σε ένα βαρέλι δίχως
πάτο», τόνισε ο Ντ. Διαμάντος επισημαίνοντας ότι πολλοί

μηχανικοί πλέον και στην περιοχή μας «βρίσκονται στα
όρια της κοινωνικής και ηθικής κατάπτωσης», ότι «δεκάδες
νέοι ζητούν ήδη να διαγραφούν από το ΤΣΜΕΔΕ λόγω της
εκτόξευσης των ασφαλιστικών εισφορών», ότι εργολήπτες
δημοσίων έργων κινδυνεύουν με φυλάκιση όταν το κράτος
δεν τους πληρώνει τις οφειλές του και ταυτόχρονα τους
καταδιώκει για μη απόδοση ΦΠΑ.
Πλαισιωμένος από μέλη της Δ. Ε. του ΤΕΕ και εκπροσώπους
συλλόγων των μηχανικών, ο Ντ. Διαμάντος ανήγγειλε ότι:
στο πλαίσιο της Παντεχνικής συγκέντρωσης στην
Αθήνα, στις 3 Φεβρουαρίου, επίσκεψη - συγκέντρωση
μηχανικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας
Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας προκειμένου να επιδοθεί Υπόμνημα
στη γενική γραμματέα κ. Γερακούδη, με τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο κλάδος καθώς και τα αιτήματα που
διατυπώνει.
συναντήσεις του ΤΕΕ με τους βουλευτές και τις Ν.
Ε. των κομμάτων, ζητώντας τους να αναλάβουν τις ευθύνες
τους και απαιτώντας να εκφραστούν για την κατάσταση που
διαμορφώνεται.
ενημερωτικές επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους
μηχανικών.
				

«Ιδιότυπη Κατοχή»

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ υπογράμμισε:
«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, πιο έντονα, πιο μαζικά απέναντι
σε μια ανάλγητη πολιτική που ισοπεδώνει επιστημονικά,
εξοστρακίζει και οδηγεί στη μετανάστευση επαγγελματικά,
εξαθλιώνει οικονομικά και καταρρακώνει κοινωνικά τους
Έλληνες Μηχανικούς.
Απέναντι σε μια ακατανόμαστη πολιτική που θέλει να
εξαφανίσει το ΤΕΕ ως επιστημονικό φορέα, θεσμικό
συνεργάτη της Πολιτείας και της κοινωνίας, πρωτοπόρο
και κύριο μοχλό της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
για σχεδόν 90 χρόνια, μια πολιτική που έχει «δυο μέτρα και
δυο σταθμά» στην μονόπλευρη δυσμενή αντιμετώπιση των
μηχανικών

ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
Ειρηνική κοινωνική επανάσταση θα ανατρέψει την ιδιότυπη Κατοχή

«Οι μηχανικοί θα είναι η αιχμή του δόρατος, η ιστορία θα επαναληφθεί. Κοινωνική
έκρηξη, μια ειρηνική κοινωνική επανάσταση θα ξεσπάσει απέναντι στην ιδιότυπη
Κατοχή», προέβλεψε ο Ντίνος Διαμάντος μιλώντας στους δημοσιογράφους της Λάρισας. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας απέναντι σε μια «ιδιότυπη
Κατοχή» που θέλει να επιβάλει προτεραιότητες στην
πολιτική:
Της «επιβίωσης» των τραπεζών μέσα από τη διαρκή
οικονομική εξαθλίωση των ανθρώπων
Της «επιβίωσης» των οικονομικών δεικτών μέσα
από την αριθμητική αύξηση της ανεργίας και την μείωση
των εισοδημάτων
Της «κατοχικής επιτροπείας» μέσα από την
παραχάραξη του ευρωπαϊκού κεκτημένου συνεργασίας &
αλληλεγγύης
Της «διασφάλισης» των, με πρωτοφανείς επαχθεις
όρους, δανείων μέσα από δυσβάστακτη φορολογία, στάση
πληρωμών στην πραγματική οικονομία των μικρομεσαίων
εργοληπτών και μελετητών και, εξαθλίωση των μισθωτών
επιστημόνων μηχανικών μέσα από τον μηχανισμό του
ενιαίου «φτωχολογιου.

Θεσσαλίας χρησιμοποίησε έντονο τρόπο για να στείλει ηχηρό μήνυμα του κλάδου προς την κυβέρνηση, η οποία «πρέπει
να καταλάβει ότι τα αιτήματα των μηχανικών είναι δίκαια και πως εκείνο που απαιτούν είναι ο σεβασμός της αξιοπρέπειάς
τους».
#78
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Της επιδίωξης μείωσης του «επαχθούς χρέους»
της Ελλάδας μέσα όμως, από κατασταλτικά μέτρα
διακινδύνευσης της επιβίωσης των Ελλήνων και
απώλειας της εθνικής αξιοπρέπειας και κυριαρχίας αντί,
μεταρρυθμιστικών και αναπτυξιακών μέτρων που θα
τονώσουν την ελεύθερη αγορά εργασίας».

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Διατυπώνοντας επιγραμματικά τα αιτήματα του κλάδου, ο
Ντ. Διαμάντος ανέφερε ότι οι μηχανικοί διεκδικούν:
- Αποτροπή της νέας κλοπής των αποθεματικών των
Ασφαλιστικών Ταμείων με το “κούρεμα” των Ομολόγων,
που για το ΤΣΜΕΔΕ θα σημάνει απώλεια 1.5 δισ. ευρώ.
- Αποτροπή της εφαρμογής των δυσβάστακτων αυξήσεων
που προβλέπει το “ μεσοπρόθεσμο “, στην παρούσα φάση
για τους ελεύθερους επαγγελματίες παλιούς και νέους, με
μεγαλύτερες για τους νέους (μετά το 1993), με συνέπεια
την διόγκωση της εισφοροδιαφυγής και την κατάρρευση
του Ταμείου μας.
- Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών προβλέψεων των
νόμων, στήριξη των Ταμείων.
- Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του «Προνοιακού
κλάδου» με το προβλέψιμο ποσό υπέρ ΟΑΕΔ να πάει στον
ΠΚ του ΤΣΜΕΔΕ.
- Αύξηση του ΠΔΕ – άμεση προώθηση του ΕΣΠΑ και των
άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων
- Άμεση αποπληρωμή των οφειλομένων στους ΕΔΕ και
τους μελετητές ΔΕ, πίσω από τους οποίους «στοιχίζονται»
δεκάδες άλλες επαγγελματικές ομάδες και χιλιάδες
εργαζόμενοι.
- Μείωση της δυσβάσταχτης φορολογίας- άμεση τόνωση
της ρευστότητας της αγοράς
- Αποτροπή της παραπέρα διάλυσης των Δημόσιων Τεχνικών
Υπηρεσιών, της ιδιωτικοποίησης και των απολύσεων.
- Αποτροπή της Μισθολογικής και Βαθμολογικής μας
ισοπέδωσης και ακύρωσης του κατάπτυστου Ν. 4024/2011.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Κ. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΜΔΥΔΑΣ

Διαμαρτυρία
των
μηχανικών
Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Η αγανάκτηση των μηχανικών του Δημοσίου

στην

Ν

Σε ανακοίνωση της ΕΜΔΥΔΑΣ Κ&Δ Θεσσαλίας, μετά
τη συνάντηση με την Κ. Γερακούδη- κατά τη διαμαρτυρία
του ΤΕΕ και των συλλόγων μηχανικών στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση- αναφέρονται τα ακόλουθα: «Στη συνάντηση με
τη Γ. Γραμματέα τέθηκαν κατά πρώτο λόγο τα ζητήματα
που αφορούν στο ασφαλιστικό και απασχολούν όλους
τους μηχανικούς του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και
αναπτύχθηκαν τα αιτήματά μας που είναι :

α «τρέξει» το ΕΣΠΑ αλλά και το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων στους τομείς ευθύνης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ζήτησαν οι εκπρόσωποι
του Τμήματος από την γ. γ. Κ. Γερακούδη κατά τη διάρκεια
της συνάντησης που είχαν μαζί της στο πλαίσιο της
πανελλαδικής κινητοποίησης των μηχανικών.
Η Κ. Γερακούδη, στην οποία επιδόθηκε υπόμνημα
με τα αιτήματα του κλάδου προκειμένου να το διαβιβάσει
αρμοδίως στην κυβέρνηση, εξέφρασε την κατανόησή της
για τα επισημανθέντα προβλήματα και υποσχέθηκε να
αντιμετωπίσει ζητήματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες
των οποίων προΐσταται.

Η Αποτροπή της νέας κλοπής των αποθεματικών
των Ασφαλιστικών Ταμείων με το “κούρεμα” των Ομολόγων.
Για το ΤΣΜΕΔΕ, το ταμείο των μηχανικών , που μεγάλο
μέρος των αποθεματικών του έχει μετατραπεί σε ομόλογα
του Ελληνικού Δημοσίου με αποφάσεις των προηγούμενων
κυβερνήσεων σημαίνει απώλεια 1.5 δισ. €.

Επικεφαλής της επιτροπής των μηχανικών στη
συνάντηση ήταν ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Γιάννης
Βαρνάς, με την αντιπρόεδρο της Δ. Ε. Αγγελική Βενέτηο πρόεδρος Ντ. Διαμάντος βρισκόταν στην πανελλήνια
συγκέντρωση διαμαρτυρίας του κλάδου στην Αθήνα

Η Αποτροπή της εφαρμογής των δυσβάστακτων
αυξήσεων που προβλέπει το “ μεσοπρόθεσμο “.
Στην παρούσα φάση καλούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες
παλιοί και νέοι, να πληρώσουν δυσβάχτατες εισφορές στο
ΤΣΜΕΔΕ ιδίως οι μετά το 1993 ασφαλισμένοι συνάδελφοι, τις
οποίες αδυνατούν να καταβάλουν, με συνέπεια συνάδελφοι
μηχανικοί να ζητούν την διαγραφή τους από το ΤΕΕ και από
το ΤΣΜΕΔΕ ή να διογκώνεται η εισφοροδιαφυγή και άρα η
κατάρρευση του Ταμείου μας».

Επιχειρείται διάλυση

Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «Από την πλευρά του
Δ. Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ έγινε προσπάθεια να τεθούν θέματα
που αφορούν ειδικότερα στους μηχανικούς του Δημοσίου
όπως:
Η διάλυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών μέσα
από την ολοένα διευρυνόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων
στον ιδιωτικό τομέα και
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Η Μισθολογική και Βαθμολογική μας ισοπέδωση που
την επέφερε ο κατάπτυστος Ν. 4024/2011 που ψηφίστηκε
τελικά τον Οκτώβρη από τη πλειοψηφία του πολιτικού
συστήματος ,σε πλήρη υποταγή με τις εντολές της
τρόικας και της ΕΕ, αγνοώντας τη μεγαλειώδη απεργιακή
κινητοποίηση όλων των εργαζομένων.
Η
διευρυνόμενη
μεταφορά
αρμοδιοτήτων,
υποχρεώσεων του κράτους , στον ιδιωτικό τομέα, δεν
σημαίνει για τον πολίτη καλύτερες υπηρεσίες ή μικρότερο
κόστος. Ποικίλουν τα παραδείγματα στον ιδιωτικό τομέα
μεγάλων επιχειρηματιών που διαπλεκόμενοι με το πολιτικό
σύστημα απομυζούν το Δημόσιο πλούτο, καταπατώντας
κάθε έννοια νομιμότητας.
Οι βασικοί οδικοί άξονες της χώρας που
παραδόθηκαν σε ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες , δεν
έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ο πολίτης συνεχίζει να πληρώνει
υπέρογκα διόδια για δρόμους που τα περισσότερα τμήματά
τους είναι κατασκευασμένα από τις Δημόσιες υπηρεσίες.
Πρόσφατα δε με νόμο, την υποχρέωση ελέγχου από τη
μεριά του κράτους των κτιρίων και γενικά της πολεοδομικής
συγκρότησης ,υποχρέωση που προκύπτει από το ίδιο
το σύνταγμα(παρ. 2 του άρθρου 24) η κυβέρνηση , την
αναθέτει σε ένα ιδιότυπο σώμα ιδιωτών που άλλες φορές
είναι ελεγκτές και άλλες
ελεγχόμενοι, μετακυλίοντας τα βάρη στον πολίτη που
αυτός θα χρεώνεται κάθε φορά το κόστος των αυτοψιών.
Αλλά εκτός από τη διάλυση των υπηρεσιών βιώνουμε και
την εξόντωση του κλάδου μας μέσα από την οικονομική
μας καταρράκωση».

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ‘‘ΕΝΙΑΙΟ’’
Μείον 50%
«Έχουμε υποστεί μια μισθολογική επίθεση- αρπαγή
του εισοδήματος μας, που οι απώλειές του έφθασαν
στο 50% μέσα από την κατάργηση των επιδομάτων,
των περικοπών του μισθού, τις έκτακτες αναδρομικές
φορολογικές εισφορές και δεν έχει τέλος», καταγγέλλει
η ΕΜΔΥΔΑΣ. «Μόνο αγανάκτηση νιώθουμε για τον τρόπο
που αντιμετωπίζεται ένας επιστημονικός κλάδος που μέχρι
σήμερα έχει συμβάλει σημαντικά στην δημιουργία των
τεχνικών υποδομών και συνεπώς στην ανάπτυξη της χώρας,
έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση έκτατων αναγκών όπως
οι σεισμοί, πλημμύρες, με πρόσφατες τις πυρκαγιές της
Ηλείας.
Μόνο απαξίωση νιώθουμε όταν συγκρίνονται τα
900 περίπου ευρώ ενός Διπλωματούχου μηχανικού , που
πάσχισε για να εισαχθεί στα Πολυτεχνεία, που επένδυσε στις
πενταετείς σπουδές και στην απόκτηση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος, με 10ετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο, με το
μισθό των χιλιάδων ευρώ των διαφόρων «παραγόντων»
της δημόσιας τηλεόρασης των κάθε λογής αμφιβόλου
προσφοράς συμβούλων των υπουργείων και των γενικών
γραμματέων, και των εισαγόμενων γεμάτους με ιδέες για
την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας ακριβοπληρωμένων
με εκατοντάδες χιλιάδες μηχανικών.
Συγκεκριμένα, στο νόμο που προσδιορίζει τα βαθμολογικά
και μισθολογικά ζητήματα των υπαλλήλων του Δημοσίου,
για πρώτη φορά δεν λαμβάνονται υπόψη τα πέντε έτη
σπουδών των Διπλ. Μηχανικών ενώ στα προηγούμενα
αντίστοιχα ισοπεδωτικά και άδικα μισθολόγια, προβλέπονταν
βαθμολογικό και μισθολογικό προβάδισμα.

Μισθολογική και βαθμολογική ισοπέδωση των μηχανικών
Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η δέσμευσή της άδειας
άσκησης επαγγέλματός μας στην αποκλειστική χρήση του
Δημοσίου, ενώ σε άλλους επιστημονικούς Κλάδους που
διαθέτουν άδεια άσκησης , παρέχεται δυνατότητα άσκησης
ιδιωτικού έργου και μάλιστα με χρήση των Δημοσίων
υποδομών, ενώ η αμοιβή τους προσδιορίζεται μέσω
ειδικού μισθολογίου. Τέλος δεν αξιολογείται καθόλου το
γεγονός ότι είμαστε ο μοναδικός Κλάδος στο Δημόσιο που
επωμίζεται σοβαρές ποινικές ευθύνες από την άσκηση του
επαγγέλματος, γεγονός που προηγούμενες Κυβερνήσεις
είχαν μερικώς αναγνωρίσει μέσω του “ Ειδικού Επιδόματος
αντισταθμίσματος 7‰ “, το οποίο με τον Ν. 4024/2011
καταργήθηκε .
Όμως γνωρίζουμε ότι την ίδια επίθεση και απαξίωση
υφίστανται σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι».
Και η ανακοίνωση της ΕΜΔΥΔΑΣ καταλήγει: «Η συντριπτική
πλειοψηφία της κοινωνίας, εργαζόμενοι Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα, συνταξιούχοι,
μικροί και μεσαίοι
επαγγελματίες, αγρότες και το σύνολο της νεολαίας,
κάθε μέρα
και περισσότερο πτωχεύει, ενώ από την
άλλη τραπεζίτες, χρηματιστικό κεφάλαιο και μεγάλοι
επιχειρηματίες πλουτίζουν ασύστολα στις πλάτες μας.
Γι αυτό παράλληλα με τα Κλαδικά μας αιτήματα, στην
παρούσα φάση, απαιτείται η ανάδειξη των μεγάλων γενικών
αιτημάτων που αφορούν στο σύνολο των εργαζομένων.
Ο κεντρικός στόχος όλου του συνδικαλιστικού κινήματος
σήμερα, δεν μπορεί να είναι άλλος από το να ανατραπεί
αυτή η πολιτική που εξαθλιώνει τις ζωές μας, να ανατραπεί
η κυβέρνηση και όσοι τη στηρίζουν , να φύγει η τρόϊκα και
τα μνημόνιά της.
Και αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη
ενός μεγάλου, μαζικού και ενωτικού μετώπου του κόσμου
της εργασίας».
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Πρόταση για εξαίρεση και των διπλωματούχων
μηχανικών από το ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο του
Δημοσίου που λειτουργεί ισοπεδωτικά εις βάρος τους
κατέθεσε η Δ. Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
επισημαίνοντας τα ακόλουθα: «Το πρόσφατα ψηφισμένο
Ενιαίο Μισθολόγιο και Βαθμολόγιο του Δημοσίου δεν
διαταράσσει στην ουσία του τα περισσότερα από τα κακώς
κείμενα στη Διοίκηση . Δεν κάνει το άλμα που απαιτείται για
να καλύψει την άμεση και αδήριτη ανάγκη της χώρας για
μια παραγωγική και αποτελεσματική κρατική μηχανή.
Με το «νέο» ενιαίο Βαθμολόγιο π.χ. ένας υπάλληλος
Δ.Ε. (ξυλουργός, δακτυλογράφος, κλπ.) με 23 χρόνια
έχει βαθμό Γ’ και προηγείται στην ιεραρχία ενός Διπλ.
Μηχανικού με 14 χρόνια υπηρεσίας έχοντος βαθμό Δ’. Έτσι
στην υπηρεσία του Αμαξοστασίου ενός Δήμου θα μπορεί
να τοποθετηθεί ως προϊστάμενος ένας οδηγός Δ.Ε. και όχι
ο Μηχανολόγος Μηχανικός του Πολυτεχνείου που έχει
κατώτερο βαθμό.
Με το νέο Μισθολόγιο είναι ορατή η υποβάθμιση
των ΠΕ Μηχανικών. Έχουμε πλήρη μισθολογική εξίσωση
των Διπλ. Μηχανικών με τον κλάδο των Νηπιαγωγών όταν
στην «ατμομηχανή» της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης
και των εξαγωγών της Ευρώπης, τη Γερμανία, οι Διπλ.
Μηχανικοί αμείβονται άνω του διπλασίου έως τετραπλάσια
σε σχέση με αυτό τον κλάδο των εργαζομένων. Όπως
γίνεται και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή την Κύπρο.
Επί πλέον στο Δημόσιο η σχέση του μισθού
ενός Διπλ. Μηχανικού προς έναν υπάλληλο κλάδου Δ.Ε.
(ξυλουργό, διοικητικό, ελαιοχρωματιστή κλπ.) είναι : 1,27
/ 1. Είναι σχέση ισοπεδωτική η οποία και παραμένει μέχρι
το τέλος της υπαλληλικής καριέρας δεδομένου ότι μόνο το
30% των Π.Ε. Διπλ. Μηχανικών φτάνει στο βαθμό Α΄ όπου
δεν φτάνουν οι υπάλληλοι Δ.Ε.. Και τότε όμως στο τέλος
του υπαλληλικού βίου δεν αλλάζει κατ’ ουσία η αναλογία
αυτή.
Ποιος άραγε πιστεύει ότι με τέτοιο σύστημα αξιών
και αμοιβών στη Διοίκηση θα είναι δυνατή η ανάπτυξη ή
ακόμα η απορρόφηση του μεγαλύτερου τμήματος του ΕΣΠΑ
κλπ. ; Η χώρα μας έχει πια ρίξει λευκή πετσέτα στο τομέα
της ανάπτυξης και της αύξησης του εθνικού προϊόντος.
Παραμένουμε όμως αμετανόητοι. Όχι τυχαία η Ελλάδα
πρόσφατα κατρακύλησε κι άλλο στις τελευταίες θέσεις
της παραγωγικότητας διεθνώς, κάτω και από θεωρούμενες
υπανάπτυκτες χώρες της Αφρικής ή της Ασίας.
Είναι γεγονός ότι η καλύτερη απάντηση στη διαφθορά και τη
γραφειοκρατία είναι μια Δημόσια Διοίκηση αποτελεσματική
που εδράζεται σε ένα ορθολογικό και δίκαιο σύστημα αξιών
αμοιβών και κινήτρων. Μία Διοίκηση που απαξιοί τη γνώση,
επιβραβεύει τη λογική της ήσσονος προσπάθειας ή μια
Διοίκηση στη οποία προΐσταται ανειδίκευτο προσωπικό του
επιστημονικού είναι αντιπαραγωγική και ανατροφοδοτεί το
φαύλο πελατειακό σύστημα.
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Απαξιώνεται ο κλάδος των Μηχανικών των
Πολυτεχνείων επιστημονικός κλάδος που αντικειμενικά,
αποτελεί την ατμομηχανή και την αιχμή του δόρατος
της ανάπτυξης. Δεν μπορεί η χώρα να επιθυμεί την
πολυπόθητη ανάπτυξη, την παραγωγή των έργων με Διπλ.
Μηχανικούς καρπαζοεισπράχτορες όπως κάποιοι φωστήρες
ευαγγελίζονται. Όταν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες
τιμούν και σέβονται το ρόλο και την αξία του Π.Ε. Μηχανικού.
Με τέτοιο θεσμικό πλαίσιο και αυτές τις κυρίαρχες
λογικές η πορεία μας είναι μαθηματικά προδιαγεγραμμένη
:
Περαιτέρω ‘‘τριτοκοσμοποίηση’’, έκπτωση αξιών και
ξεπούλημα – εκποίηση του εθνικού πλούτου σε μία
χώρα όπου αλωνίζουν αετονύχηδες, φοροφυγάδες και
χρυσοκάνθαροι των άνομων συμφερόντων. Πολύ μακριά
από τις αξίες μιας ευνομούμενης ευρωπαϊκής πολιτείας.
Πιστεύουμε ότι κατά βάση δύο είναι οι πυλώνες
στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η πορεία της χώρας,
προς την έξοδο από την κρίση. Ο πρώτος είναι η κοινωνική
και φορολογική δικαιοσύνη, η σύλληψη της φοροδιαφυγής
και κλοπής του Δημοσίου πλούτου και η καταπολέμηση
των αεριτζήδων. Ο δεύτερος είναι η Ανάπτυξη με την
κατακόρυφη βελτίωση της παραγωγικότητας και η αύξηση
του Εθνικού πλούτου. Αυτή η πορεία όμως χρήζει μίας
άλλης δομής, αρχών και αξιών Δημόσια Διοίκηση.
Το μεταπρατικό και αεριτζίδικο πελατειακό σύστημα
που έχει τις τελευταίες δεκαετίες γιγαντωθεί αντιπαλεύει
την προοπτική μιας αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης
κατά τα δοκιμασμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα που θα έβαζε
φρένο στην παραοικονομία και στις άνομες παρασιτικές
δραστηριότητες.
Ταυτόχρονα
όμως
στο
Δημόσιο
υπάρχει
πληθώρα επιστημονικών κλάδων που εξαιρούνται από
το νέο ισοπεδωτικό Ενιαίο Μισθολόγιο και αμείβονται
πλουσιοπάροχα όπως οι γιατροί και οι τετραετούς φοίτησης
βιολόγοι και φαρμακοποιοί που και με τις εφημερίες τους,
σήμερα αμείβονται υπερδιπλάσια των Διπλ. Μηχανικών.
Για πιο λόγο άραγε να αισθάνονται οι δικαστικοί ή οι
φαρμακοποιοί κλπ. «άρχοντες» ενώ οι Διπλ. Μηχανικοί,
πένητες με μισθούς που ξεκινούν κάτω από 700 € καθαρά
το μήνα.
Είναι επιτακτική ανάγκη η θέσπιση ενός σύγχρονου
πλαισίου αξιών, αμοιβών και κινήτρων ειδικά για τις
εγκαταλειμμένες τεχνικές υπηρεσίες, ώστε αυτές να
εκσυγχρονισθούν και να ανταποκριθούν στον θεσμικό και εξ
αντικειμένου αναπτυξιακό τους ρόλο. Αυτό θα γίνει με την
θέσπιση κλαδικού Μισθολογίου και Βαθμολογίου των ΠΕ
Διπλ. Μηχανικών και του ανάλογου καθηκοντολογίου. Όπως
γίνεται με πολλούς κλάδους ακόμη και μη επιστημονικούς.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η καταρχήν πρόταση μας για το Μισθολόγιο των Διπλ.
Μηχανικών έχει ως ακολούθως :
Σαν αρχικό μισθό προτείνουμε στον εισαγωγικό
μισθό ενός υπαλλήλου ΠΕ όπως ορίζεται στο ενιαίο στα
1.092 € να προστεθεί και ενταχθεί το ειδικό αντιστάθμισμα
(πρώην 7‰), ύψους 550 €, σύμφωνα με το άρθρο 8, του
Ν.2430/1996, που τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι πρόσφατα
με το άρθρο 2 του Ν.3554/2007. Το αντιστάθμισμα αυτό
χορηγήθηκε κύρια για την κατοχή και αποκλειστική χρήση
στην υπηρεσία, από το Δημόσιο της άδειας ασκήσεως
επαγγέλματός μας και τις αυξημένες μας ευθύνες στην
άσκηση των καθηκόντων, ιδιαίτερα για τις ποινικές ευθύνες
τις οποίες φέρουμε εφ’ όρου ζωής και όταν είμαστε και στη
σύνταξη. Γι’ αυτό άλλωστε πρέπει να συμπεριληφθεί και στις
συντάξιμες αποδοχές. Πρέπει επίσης να προστεθεί και ο
πόρος 6‰, ο οποίος χορηγήθηκε βάσει του νόμου 2166/1993
για την παροχή κινήτρων στους Διπλ. Μηχανικούς Α.Ε.Ι, τον
αυξημένο τους ρόλο κλπ..στο ύψος τουλάχιστον των 150 €.

Συνολικό ύψος 1.092 + 550 + 150 = 1792 € με
σχέση του αρχικού προς τελικό μισθό 1:2.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σε ότι αφορά το Βαθμολόγιο του κλάδου των Π.Ε
Μηχανικών υπάρχει ήδη τεκμηριωμένη πρόταση από την
Διοικούσα του ΤΕΕ. Με έξι βαθμούς. Φυσικά κατά ουδένα
τρόπο δεν θα μπορεί να προΐσταται του Διπλ. Μηχανικού
υπάλληλος κλάδου ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ. Προτείνονται έξη βαθμοί
ως ακολούθως :

• ΣΤ.1 από μηδέν ως δύο χρόνια, εκπαιδευόμενος
• ΣΤ.2 από δύο ως πέντε χρόνια βοηθός
• Ε.1 πέντε ως οκτώ χρόνια, μηχανικός
• Ε.2 οκτώ ως έντεκα χρόνια συντονιστής
• Δ. έντεκα ως δεκατέσσερα χρόνια, τμηματάρχης
• Γ. δεκατέσσερα ως δεκαοκτώ χρόνια, διευθυντής
• Β. δεκαοκτώ ως εικοσιένα χρόνια, επιθεωρητής

(λειτουργεί σε επίπεδο περιφέρειας και δεν έχει σχέση με
το σώμα των επιθεωρητών)

• Α. γενικός διευθυντής (συντονίζει και κατευθύνει
μεγάλους τομείς έργων και συγχρόνως αποτελεί τον
σύνδεσμο της διοίκησης με την πολιτική ηγεσία).

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ				
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
									
ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου
του μέλους μας επιστήμονα και εκλεκτού συναδέλφου

ΜΠΑΝΤΑΚΟΥ Βασιλείου – Αρχιτέκτονα Μηχανικού,
συνήλθε έκτακτα και αποφάσισε :
1)
2)
3)
4)

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Λάρισα 19 Δεκεμβρίου 2011

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

													Ο Πρόεδρος
													
Κων. Διαμάντος

Κλειστές οι υπηρεσίες του ΤΕΕ
Σε αναστολή λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του
ΤΕΕ - Κ & Δ Θεσσαλίας προχώρησε η Δ. Ε. του Τμήματος,
από την Πέμπτη 23 ως την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου, στο
πλαίσιο των κινητοποιήσεων που αποφάσισε το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας.
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης αναφέρεται: «Οι
διπλωματούχοι Μηχανικοί συνεχίζουμε τον αγώνα μας
με δράσεις και πρωτοβουλίες που προστατεύουν και
επιδιώκουν το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος, μια
κοινωνία αειφόρου ανάπτυξης και αλληλεγγύης
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια σε μια πολιτική που
δεν έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνική συνοχή,
το δημόσιο συμφέρον, τη δημοκρατία. Ενάντια σε μια
πολιτική που δεν δίνει διέξοδο από την κρίση. Ενάντια σε
μια πολιτική εξαθλίωσης των εργαζομένων, των πολιτών,
των ευπαθών ομάδων. Ενάντια σε μια πολιτική ισοπέδωσης
των επιστημόνων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ενάντια
σε μια πολιτική περιθωριοποίησης των επιστημόνων,
ιδιαίτερα των νέων, αναλγησίας και κατεδάφισης του
ασφαλιστικού συστήματος. Ενάντια σε όλους αυτούς που
για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους προστρέχουν
στην Τρόικα και εμφανίζουν ως δεσμεύσεις της χώρας
πολιτικές κοινωνικής
αναλγησίας και ξεριζώματος των
δημοκρατικών θεσμών.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την ανατροπή του
Μνημονίου και της πολιτικής που το εφαρμόζει και για τη
σύνταξη και εφαρμογή ενός αναπτυξιακού σχεδίου εξόδου
από την κρίση με προτεραιότητα στο εθνικό συμφέρον,
στην οικοδόμηση μιας εθνικής παραγωγικής δομής, στην
προστασία του ευρωπαϊκού εργασιακού πλαισίου και του
κοινωνικού κράτους, στη θεμελίωση της Δημοκρατίας στη
χώρα μας και στην Ευρώπη

		Με το νέο Μνημόνιο, επιβάλλονται πολιτικές
κοινωνικής βαρβαρότητας και εξαθλίωσης, κατάργησης
των επιστημονικών και συνδικαλιστικών Φορέων, περαιτέρω
ύφεσης, πλήρους εξάρτησης και της, χωρίς προσχήματα,
επιβολής στη χώρα των απόψεων παραγόντων άλλων χωρών
ακόμη και για το πότε θα γίνουν Εκλογές.
Μας επιβάλλονται πολιτικές που ουσιαστικά και
σημειολογικά οδηγούν σε χτύπημα των εργαζομένων (η
αιφνίδια κατάργηση του ΟΕΚ και του ΟΕΕ είναι η σφραγίδα
και το σήμα στην κοινωνία), σε χτύπημα της οποιαδήποτε
ανεξάρτητης φωνής και οποιουδήποτε θεσμού διαμορφώνει
απόψεις μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία (οι προβλέψεις
για την ακύρωση του ρόλου και της λειτουργίας του ΤΕΕ των
Δικηγορικών Συλλόγων, των Επιστημονικών Φορέων είναι
η φίμωση της κοινωνίας), σε χτύπημα των επιστημόνων και
του ασφαλιστικού συστήματος (οι προβλέψεις για αύξηση
των πάγιων εισφορών, για κατάργηση των αναλογικών
εισφορών και η αποσύνδεση τους από νόμιμες αμοιβές είναι
η κορύφωση της πολιτικής εξυπηρέτησης συμφερόντων), σε
προστασία όσων είναι οι «υπάλληλοι» εφαρμογής αυτής της
πολιτικής (η αντισυνταγματική απαλλαγή στο νέο Μνημόνιο
των στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος από την ευθύνη
κακοδιαχείρισης και κλοπής των αποθεματικών μας αποτελεί
το κορυφαίο παράδειγμα κατάλυσης του κράτους δικαίου).
Σε αυτό το πλαίσιο το ΤΕΕ σε συνεργασία με
όλους τους επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς
των Μηχανικών και συγκροτώντας κοινό μέτωπο με τον
Δικηγορικό και τον Ιατρικό Σύλλογο προβαίνει σε ενέργειες
και πρωτοβουλίες.
Η Αλληλεγγύη και οι κοινοί Αγώνες των υγιών
παραγωγικών δυνάμεων τις χώρας θα είναι η απάντηση.
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Σεμινάριο ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:«Έλεγχοι
και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη νέα
Υπεύθυνη Δήλωση του Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), μετρήσεις
σύμφωνα με ΕΛΟΤ, Γειώσεις προστασίας», διοργάνωσε
το Τεχνικό Επιμελητήριο - Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής
Θεσσαλίας, σε συνεργασία και την ευγενική χορηγία της
ΕΛΕΜΚΟ Α.Β.Ε. Ε. , για την πλήρη ενημέρωση των μελών.
Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη, γεγονός που οδήγησε
σε επανάληψη του σεμιναρίου ώστε να καλυφθούν οι
απαιτήσεις των ενδιαφερομένων.
Σημειώνεται ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση
Φ.50/503/168/19.04.2011 Γ.Φ.Ε.Κ 844Β716.5.20111 με την
οποία καθορίζεται η νέα Υπεύθυνη Δήλωση του Εγκαταστάτη
Ηλεκτρολόγου. Με την Απόφαση αυτή εναρμονίζεται
πλήρως το Εθνικό Δίκαιο με τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες Διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια και τον έλεγχο των
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
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Σύμφωνα με το πρόγραμμα του σεμιναρίου, την
πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΤΕΕ
η θεωρητική κατάρτιση με εισηγητές την Τάνια Κιοσσέ
ηλεκτρολόγο μηχανικό, υπεύθυνη γραφείου της ΕΛΕΜΚΟ
Θεσσαλονίκης και τον
Γιώργο Σαρρή, ηλεκτρολόγο
μηχανικό. Διανεμήθηκε πλούσιο ενημερωτικό υλικό της
ΕΛΕΜΚΟ ενώ η παρουσίαση θα βασίστηκε στην ύλη του
βιβλίου του Γ. Σαρρή «Έλεγχοι & Επανέλεγχοι Ηλεκτρικών
κτιριακών εγκαταστάσεων».

Την δεύτερη ημέρα, στο Τ.Ε.Ι Λάρισας, Τμήμα
Ηλεκτρολογίας-Εργαστήριο
Συστημάτων
Αυτομάτου
Ελέγχου, έγινε η εργαστηριακή κατάρτιση διάρκειας 3
ωρών με εισηγητή τον Γιώργο Σούλτη επίκουρο καθηγητή
ΤΕΙ, τμήμα Ηλεκτρολογίας.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ
Εκπαίδευση και χορήγηση αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών

Μετά την δημόσια ανάρτηση του «εγκεκριμένου
εξειδικευμένου
εκπαιδευτικού
υλικού»,
που
με
εξουσιοδότηση του ΥΠΕΚΑ προετοιμάζει, το ΤΕΕ Κ & Δ
Θεσσαλίας θα επιτελέσει την θεσμική του υποχρέωση, να
διασφαλίσει στα μέλη του Τμήματος, ποιοτική και άμεση
εκπαίδευση. Και επιπλέον, θα είναι εγκαίρως έτοιμο να
διενεργήσει και την «εξεταστική ηλεκτρονική διαδικασία»
για να αποδώσει την άδεια «μόνιμου ενεργειακού
επιθεωρητή».
Με βάση την πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την έναρξη
της εκπαίδευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών, ως μέρος
της διαδικασίας που απαιτείται για τη χορήγηση οριστικών
Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας επισημαίνει τα
εξής:
- Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με «ενιαίο
εγκεκριμένο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα»,
με τη βοήθεια κατάλληλων εκπαιδευτικών εγχειριδίων
που ανταποκρίνονται στην ύλη του κάθε μαθήματος. Τα
εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τρία, ανάλογα με το
είδος της Άδειας
Ενεργειακής Επιθεώρησης: ΚτιρίωνΛεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης- Εγκαταστάσεων
Κλιματισμού
- Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από φορείς εκπαίδευσης
(Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και πιστοποιημένα από
το ΕΚΕΠΙΣ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης), που θα
διεξάγουν το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
- Με το πέρας της εκπαίδευσης και εφόσον, οι
εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν παραδόσεις, οι οποίες
καλύπτουν τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό
(85%) των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των κυρίων
μαθημάτων, οι φορείς εκπαίδευσης χορηγούν «Βεβαιώσεις
Επαρκούς Παρακολούθησης» στους εκπαιδευόμενους, και
αποστέλλουν ονομαστικό κατάλογο των εκπαιδευομένων
στο ΥΠΕΚΑ και στο ΤΕΕ.
- Οι εξετάσεις που ακολουθούν μετά το πέρας της
εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από το ΤΕΕ/ ΤΚΔΘ , με
ηλεκτρονική διαδικασία.
- Η πρόσκληση είναι ανοιχτή (δεν υπάρχει καταληκτική
προθεσμία) και αφορά και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές
στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί Προσωρινή Άδεια.
Αφορά όλους όσοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, ή
πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί
που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, που επιθυμούν να
αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή
Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων
Κλιματισμού και οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον διετή
αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία.
Σημειώνεται ότι, στο «προσωρινό μητρώο Ενεργειακών
Επιθεωρητών» (η ισχύς του οποίου είναι μέχρι τον 10/2012)
μπορεί να εγγραφεί κάθε ενδιαφερόμενος διπλ. Μηχανικός
ή, Μηχανικός ΤΕ έχοντας «αποδεδειγμένη επαγγελματική/
επιστημονική εμπειρία 4 ετών».
#78
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Σεμινάρια
Το ΤΕΕ Κ& Δ Θεσσαλίας, θα πραγματοποιήσει
σεμινάρια κατά κανόνα, σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜΤΕΕ / Παράρτημα Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα, θα εξετάσει
και τις αιτήσεις - προτάσεις που δέχθηκε από λοιπούς
φορείς εκπαίδευσης που είναι στον ανηρτημένο πίνακα
του ΥΠΕΚΑ και που, θέλουν την
συνεργασία
του
τμήματος ως «Επιστημονική εποπτεία» των σεμιναρίων
που θα πραγματοποιήσουν. Εξετάζοντας πάντα, όλες
εκείνες τις προϋποθέσεις (υλικοτεχνική υποδομή,
επάρκεια εκπαιδευτών, δυνατότητα πρακτικής άσκησης,
οικονομικό κόστος) που θα διασφαλίσουν στα μέλη του την
επαρκή εκπαίδευση και την άμεση και επιτυχή πρόσβαση
στην εξεταστική διαδικασία που με ευθύνη του θα
διεξάγει.
Η ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερομένου
γίνεται με είσοδο στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr και
συμπλήρωση των στοιχείων του υποψηφίου. Η είσοδος
είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους ανεξάρτητα
από το εάν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στην ιστοσελίδα.
(Υπάρχει σχετική επιλογή εάν ο υποψήφιος είναι προσωρινός
ενεργειακός επιθεωρητής ή εάν έχει ήδη κωδικούς στο
www.buildingcert.gr).
Κατά την εγγραφή ο υποψήφιος αποκτά μοναδικό
Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ). Υπογραμμίζεται ότι κάθε
καταρτιζόμενος μπορεί να καταθέσει μία φορά ηλεκτρονική
αίτηση λαμβάνοντας «αριθμό πρωτοκόλλου» από το ΚΕΚ,
και η οποία δεν μπορεί να αλλάξει.
Το ΤΕΕ/ ΤΚΔΘ σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ (και
όποιον άλλον φορέα συνεργασθεί) θα αποδίδει «αριθμό
πρωτοκόλλου» μόλις ανακοινωθεί επίσημα το «ενιαίο
εγκεκριμένο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα»
καθώς και, ο προγραμματισμός και το κόστος των
σεμιναρίων.
Για όσους μηχανικούς έχουν καταθέσει ήδη, «αίτηση
ενδιαφέροντος» στο ΤΕΕ/ΤΚΔΘ θα τηρηθεί η σειρά
προτεραιότητας υπάρχουσας λίστας η οποία και παραμένει
ανοικτή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για
περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις με email στο
info-teelar@tee.gr ή στο τηλ. 2410 535615/257866, κ. Χριστίνα
Μητρούλα.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Διατηρητέα μνήμη μέσω των «διαχρονικών δομημάτων»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Αλλοιώσεις στα λιγοστά ‘‘διατηρητέα’’ της Λάρισας

*Δήλωση του προέδρου Κων. Διαμάντου

σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Για έναν αστικό χώρο, η «διατηρητέα μνήμη
μέσω διαχρονικών δομημάτων» αποτελεί μία έμπρακτη
«ιστορική καταγραφή» της Αρχιτεκτονικής εξέλιξης.
Μία εξέλιξη που, πρέπει να τονίσω ότι, δεν αναφέρεται
μόνο στα Αρχιτεκτονικά στοιχεία αλλά, και στα, αυτά καθ’
αυτά, κοινωνικά πρότυπα και στερεότυπα διαβίωσης και
κοινωνικής συμπεριφοράς των ανθρώπων.
Αποκτά έτσι, μία ιδιαίτερη βαρύτητα η κάθε
πρωτοβουλία «χαρακτηρισμού ως διατηρητέο» που
μπορεί να λάβει πρώτιστα ο Δήμος, απευθυνόμενος στην
κεντρική δομή (Υπουργείο Πολιτισμού και ΥΠΕΚΑ) πάντα,
σε συνέργεια με τον άμεσα εμπλεκόμενο πολίτη (εφόσον
πρόκειται για ιδιοκτησία).
Σημαντικό πεδίο ανάπτυξης μίας «διαχρονικής
Αρχιτεκτονικής, χαρακτηριστικής της εποχής της ή, και
προσπελάζουσας με πρωτοποριακό σχεδιασμό την ίδια
την εποχή» αποτελεί ο «δημόσιος χώρος, δομημένος και
ελεύθερος». Εκεί, καθ’ υποχρέωση πιστεύω ότι, κάθε
παρέμβαση θα πρέπει να είναι αποτύπωμα και αποτέλεσμα
μίας «διαγωνιστικής διαδικασίας».
Δυστυχώς, στη Λάρισα, η χρόνια ακολουθούμενη
πολιτική στον τομέα αυτό, απέφερε μόνο 7 χαρακτηρισμούς
(6 διασώζονται) από τα 275 που το ΤΕΕ, μέσα από μία
Επιστημονική Ομάδα κατέγραψε και πρότεινε.
Δυστυχώς, στη Λάρισα, η χρόνια ακολουθούμενη πολιτική
για τον Δημόσιο χώρο, απέφερε 2 Αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς (που υλοποιήθηκαν, Πινακοθήκη και ΤΕΕ), 1
διαγωνισμό (που δεν ολοκληρώθηκε, νέο θέατρο ΟΥΗΛ) και,
2 «διαγωνιστικές διαδικασίες» με συνέργεια του Δήμου με
το ΤΕΕ ( η μία, «γέφυρα πηνειάδων νυμφών», υλοποιήθηκε
μη ολοκληρωμένα, και μάλιστα, στο χαρακτηριστικό σημείο
που διακρίθηκε η πρόταση και, η άλλη, «τάφρος Χατζηχαλάρ»
που αναμένεται, μέσω ΕΣΠΑ, να ξεκινήσει η υλοποίησή της
με αναμενόμενα εντυπωσιακά αποτελέσματα).
Το «διατηρητέο δομικό απόθεμα» σε μία πόλη δίνει
«προστιθέμενη αξία» και, αυξάνει και το ενδιαφέρον
επισκεψιμότητας, με πολλαπλά οφέλη.
Οφείλουμε άμεσα, να λάβουμε πρωτοβουλίες για
να αντιστρέψουμε για τη Λάρισα αυτήν την «φτώχια» και
να την μετατρέψουμε σε «πλούτο». Ο Δήμος έχει την
πρώτιστη ευθύνη. Το ΤΕΕ, ήδη, σε λίγο καιρό, θα έχει την
παλιά μελέτη του 1994 «επικαιροποιημένη».

Απαιτείται άμεσα, να υπάρξει ένα «μητρώο
διατηρητέου δομικού πλούτου» μέσα από το οποίο θα
σχεδιασθεί η δημοτική πολιτική στους άξονες:

1.
Διάσωσης.
2.
Συντήρησης (ή, και αποζημίωσης, αν κάτι πρέπει
να περιέλθει στον Δήμο), μέσα από «άυλους τρόπους»
πχ απόδοση «τίτλου μεταφοράς ΣΔ» στον ιδιοκτήτη,
ή, εγκατάσταση-χρήση συστημάτων ΑΠΕ για τα 25
χρόνια που επιδοτείται κά
3.
Σχεδιασμός και Έλεγχος της «επανάχρησης»
των κτιρίων αυτών.
4.
Ανάπτυξη
Αρχιτεκτονικών
Διαγωνιστικών
διαδικασιών
5.
Δημιουργία «μηχανισμού κινήτρων» για ιδιώτες
ώστε, και η ιδιωτική πρωτοβουλία να αποκτήσει τη
νοοτροπία (και να το κάνουν πράξη οι μηχανικοί)
υλοποίησης των ιδιωτικών έργων μέσα από «σχεδιασμό
γραμμών, όγκου, λειτουργίας και υλικών» που, θα
αυξάνουν την ποιότητα ζωής και, θα βελτιώνουν τον
περιβαλλοντικό δείκτη και τον Αρχιτεκτονικό δείκτη
σημαντικά.
Τα οφέλη για την πόλη και τους κατοίκους είναι,
πέρα από την διαφύλαξη και έμπρακτη καταγραφή της
ιστορικής και Αρχιτεκτονικής μνήμης, και Περιβαλλοντικά
και οικονομικά-άμεσα ή έμμεσα.

Παρεμβάσεις
που αλλοιώνουν και Η
διαρκής αποψίλωση του πολιτισμού
καταστρέφουν τα ελάχιστα εναπομείναντα δείγματα μας και των «μαρτυριών» του όχι μόνο δεν μας καθιστά
της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Λάρισας,
και συγκεκριμένα στα «λιγοστά διατηρητέα κτίρια που
παραμένουν όρθια», καταγγέλλει ο τοπικός σύλλογος
Αρχιτεκτόνων. Η σχετική καταγγελία έχει σταλεί στην Ε’
Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων στο Βόλο ενώ κοινοποιήθηκε
στην Πολεοδομία και στο ΤΕΕ. Αναφέρει δε τα ακόλουθα:
«Με αφορμή το ρεπορτάζ για τα Κτίρια - Σύμβολα στη Λάρισα,
στην εφημερίδα “Ελευθερία” σχετικά με την αρχιτεκτονική
στην πόλη και τα εναπομείναντα κτίρια που μαρτυρούν την
παρουσία της, το μυαλό του καθενός σίγουρα πάει στα
λιγοστά διατηρητέα που παραμένουν όρθια και που χάρη
στις προσπάθειες μερικών ανθρώπων έχουν χαρακτηριστεί
και σωθεί ως “διατηρητέα μνημεία”. Κανονικά από τη στιγμή
που χρησιμοποιείται ο όρος “μνημείο” θα έπρεπε να τους
αποδίδεται ο απαιτούμενος σεβασμός και προστασία, όπως
κάνουμε όλοι με τα αρχαία, βυζαντινά (εκκλησίες) και τα
νεότερα (νεοκλασικά, εκλεκτικιστικά). Και χρησιμοποιείται
ο όρος “κανονικά” γιατί στην πόλη μας αυτός ο σεβασμός
φαίνεται να έχει χαθεί.
Τι να υποθέσει κανείς άλλωστε για το γεγονός ότι
σε ένα από τα σημαντικότερα νεώτερα μνημεία της πόλης
μας, στο εκλεκτικιστικό διατηρητέο του 1920 που βρίσκεται
στη συμβολή των οδών Παλαιστίνης και Φαρμακίδου οι
παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν αλλοιώσει την εικόνα
του. Μεταλλικές καμινάδες που ξεφυτρώνουν στις όψεις,
αλουμινένια κουφώματα για να καλυφθούν τα αυθεντικά
ξύλινα και πλήρη επικάλυψη της αυλής με «σύγχρονα»
συστήματα πέργκολας.... για λόγους ευκολίας ή για λόγους
που μόνο ο έχων την ιδέα γνωρίζει... αλλά που σίγουρα
καμιά σχέση με την αισθητική, το σεβασμό στο κτίριο και
την τήρηση της νομοθεσίας δεν έχουν.

προοδευτικούς άλλα ακατάλληλους και επικίνδυνους για
τον πολιτισμό μας. Και αυτή η αποψίλωση δεν αφορά μόνο
ιδιωτικά κτίρια βεβαίως αλλά και δημόσια.. Η Λάρισα έχασε
ένα μεγάλο τμήμα των νεοτέρων μνημείων της εξαιτίας της
εμπορευματοποίησης της γης (κέρδος, αντιπαροχή, κτλ) και
σημαντικός παράγοντας αφανισμού των πολλών αξιόλογων
αυτών μνημείων της πόλης ήταν η πολιτική των δημοτικών
αρχών που έφτασαν στο σημείο να αποχαρακτηρίσουν το
κτίριο του Ο.Υ.Η.Λ για να προωθήσουν την κατασκευή
ιδιωτικού υπογείου χώρου στάθμευσης και η ίδια τακτική
ακολουθήθηκε και για το ‘‘Ξενία’’ στην είσοδο της πόλης.
Για να μπορέσει ένα αστικό περιβάλλον όπως αυτό
της πόλης μας να αναπτυχθεί, να δώσει ευκαιρίες σε όλους
και να συμβάλει στην ανάπτυξη, οφείλουν οι τοπικοί φορείς
που ασκούν αναπτυξιακή πολιτική να προβλέπουν και να
μεριμνούν όχι μόνο για την απορρόφηση κονδυλίων αλλά
και για τον οργανωμένο και καλά δομημένο σχεδιασμό
της. Είναι προαπαιτούμενο για μια ισόρροπη ανάπτυξη του
αστικού ιστού αλλά και γενικά του χώρου να προβλέπεται
η δράση σε βάθος χρόνου και να οργανώνεται με όλα τα
πιθανά “όπλα” που μπορεί να διαθέτει. Διαβούλευση σε τοπικό
επίπεδο με τους φορείς, ενημέρωση και πληροφόρηση
σχετικά με πόσο μπορεί να αλλάξει η ποιότητα ζωής με νέα
έργα, αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που στόχο θα έχουν
να αναδείξουν την αισθητική ποιότητα ενός χώρου και
να δώσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα, είναι εργαλεία που
μπορούν να αξιοποιηθούν από τους δήμους και όλους
τους φορείς που δραστηριοποιούνται με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο και επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία μια
περιοχής. Έτσι θα αποκτήσουμε ένα αξιόλογο, αισθητικό
και ισορροπημένο περιβάλλον διαβίωσης και τα νέα έργα θα
έχουν μία ευκαιρία να είναι κάποτε τα Διατηρητέα Μνημεία
άλλων γενεών.

τόσο το πως έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις όσο το γεγονός
ότι καμία μα καμία από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπήκε
στον κόπο να ελέγξει αν αυτές οι παρεμβάσεις ακολουθούν
τη λογική της επέμβασης σε ένα μνημείο. Πως μπορούμε να
ψέγουμε μόνο αυτόν που έκανε τις επεμβάσεις όταν αυτός
που τον ελέγχει κάνει πλημμελώς τον δικό του έλεγχο; Δεν
μπορεί να επιτρέπεται εξαιτίας πιθανών διαπροσωπικών
συμφερόντων ή και της αδιαφορίας ακόμα, να βιάζεται και
να διαπομπεύεται εν συνεχεία και κατ’ εξακολούθηση, η
λιγοστή αρχιτεκτονική που μαρτυρά την ιστορία της πόλης
μας!

Ο Σύλλογος δεν θα κουραστεί ποτέ να καταγγέλλει
παρεμβάσεις που αλλοιώνουν και καταστρέφουν
τα
ελάχιστα εναπομείναντα δείγματα της πολιτιστικής και
ιστορικής κληρονομιάς μας και δεν θα κουραστεί ποτέ
να καταγγέλλει πρακτικές παραγωγής δημοσίου κυρίως
χώρου χωρίς πλουραλιστικές διαδικασίες».

		
Το ερώτημα που προκύπτει, που δεν αφορά
μόνο το συγκεκριμένο αλλά όλα τα διατηρητέα, δεν είναι
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ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Βραβεύτηκαν νέοι φοιτητές-παιδιά μηχανικών

Τα παιδιά των μελών του μηχανικών τα οποία
πέτυχαν στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις
βράβευσε το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας
στην
καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση, η οποία
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του στη Λάρισα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

//

Τα παιδιά που βραβεύτηκαν και οι σχολές που
πέρασαν αντιστοίχως είναι:

Αγγελακόπουλος Ραφαήλ Γεωπονική Σχολή Παν.
Θεσσαλίας,
Παπακώστα Νικολέττα Σχολή Πολιτικών Μηχ/κών
ΑΠΘ,
Λιαποπούλου Ελένη
Σχολή Πολιτικών Μηχ/κών
ΑΠΘ,
Λιαποπούλου Μαρία Σχολή Πολιτικών Μηχ/κών
ΑΠΘ,
Λιάπης Βάιος Σχολή Πολιτικών Μηχ/κών ΑΠΘ,
Διαμάντος Δημήτρης Σχολή Μηχ/κών Περιβ/ντος
ΔΠΘ,
Σπύρου
Αλεξάνδρα Παιδαγωγικό ΑΠΘ,
Τουρλακόπουλος Κων/νος Σχολή Μηχ/γων Μηχ/
κών ΑΠΘ,
Γραβάνη Δήμητρα Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών
ΑΠΘ,
Παυλίδης Κων/νος Σχολή Πολιτικών Μηχ/κών ΑΠΘ,
Κόκκα Ελευθερία Σχολή Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Κόκκας Στυλιανός Σχολή Μηχ/κων Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών & Δικτύων Παν. Θεσσαλίας,
Μάνος Γεώργιος Σχολή Πολιτικών Μηχ/κών ΔΠΘ,
Παπαχατζή Μαρία Τμήμα Νομικής ΑΠΘ,
Δανιήλ Εμμανουήλ Οργάνωση & Διοίκηση Οικον.
Παν. Αθηνών,
Μιλτιάδου Μιλτιάδης Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού Υδρας - κλάδος Πλοιάρχων,
Ρόβας Γεώργιος Σχολή Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ,
Καραλή Βασιλική Σχολή Περιβάλλοντος Παν.
Αιγαίου,
Παπαδόπουλος Αναστάσιος Σχολή Πολιτικών
Μηχ/κών ΑΠΘ,
Ζαφειρίου Ιωάννης Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ,
Χαρτώνας Δημήτρης Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ/
κών ΕΜΠ,
Σουρλατζής Ανδρέας Σχολή Ηλεκ/γων Μηχ/κων
&Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΔΠΘ,
Παρασκευά Ισμήνη-Κων/να Ιατρική Σχολή

Στους νέους φοιτητές μίλησε ο Ντίνος
Διαμάντος ενώ μαζί με μέλη της Δ. Ε. τους
απένειμαν επαίνους και αναμνηστικά δώρα.
Συγχαίροντας τα παιδιά για την επιτυχία τους
αλλά και τους παριστάμενους γονείς για τη
συμβολή τους στην προσπάθεια, ο πρόεδρος
του Τμήματος κάλεσε τους νέους να πάρουν τις
τύχες τους στα χέρια τους, χαρακτηρίζοντάς
τους ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της χώρας.
Τους προέτρεψε να ζήσουν την φοιτητική ζωή
αλλά και να κατακτήσουν τη γνώση, αποκτώντας
όσο περισσότερα εφόδια γίνεται. Και χωρίς τις
κακές νοοτροπίες της προηγούμενης γενιάς να
δημιουργήσουν νέες προσδοκίες. «Γυρίστε την
πλάτη σε κάθε τι το παλιό, αποκόψτε και ανατρέψτε
ό, τι σας ενοχλεί», είπε χαρακτηριστικά.

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
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[Έκθεση Le Corbuzier και Λαρισαίων αρχιτεκτόνων]

//

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

[Ο LE CORBUSIER ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΙΝΗΜΑ]
Η ανάγκη νέας αρχιτεκτονικής με κοινωνικό περιεχόμενο

Στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου ,
η βιομηχανική επανάσταση έφερε στο κοινωνικό προσκήνιο
μια νέα εύπορη αστική τάξη, την οποία οι αρχιτέκτονες της
εποχής δέχτηκαν πρόθυμα να την υπηρετήσουν. Οι αστοί
τους ζήτησαν ουσιαστικά, να αποδείξουν ένα ψέμα: ότι,
όπως και η προηγούμενη ηγετική τάξη των ευγενών, είχαν
και αυτοί παράδοση, μόρφωση και κουλτούρα. Ζήτησαν
λοιπόν από τους αρχιτέκτονες, να φτιάξουν κτίρια με
«ιστορία», με «μεγαλείο», με «τέχνη», δηλαδή οι κατοικίες
να μοιάζουν με κάστρα ή με βενετσιάνικα παλάτια, τα
σχολεία με καθεδρικούς ναούς, οι τράπεζες με αρχαίους
ναούς. Οι αρχιτέκτονες της εποχής εργάστηκαν φιλότιμα,
για να διαιωνίσουν το ψέμα αυτό.
Οι νέες συνθήκες, όμως, απαιτούσαν αλλαγή στον
κοινωνικό προορισμό της αρχιτεκτονικής, γιατί οι μαζικές
ανάγκες γίνονταν όλο και πιο επείγουσες και πιο ζωτικές. Η
επιστροφή σε μια μορφή ορθολογισμού, ήταν η μόνη και η
ικανή συνθήκη, για να κάνει τον αρχιτέκτονα, ερευνητή των
προβλημάτων της ολότητας.
Μέσα στον 19ο αιώνα γεννήθηκε και εξελίχθηκε
μια ολόκληρη τεχνολογία, που χρησιμοποίησε καινούργια
υλικά, τον χυτοσίδηρο, το ατσάλι, το γυαλί και το οπλισμένο
σκυρόδεμα. Στα δέκα τελευταία χρόνια του 19ου και στα
είκοσι πρώτα του 20ου αιώνα η αγανάκτηση μιας μερίδας
αρχιτεκτόνων οδηγεί σε μια καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική
επανάσταση. Αφού πεισθούν έμπρακτα, ότι η επιστροφή στο
παρελθόν δεν είναι δυνατή και ότι το παρόν δεν επιδέχεται
μέσες λύσεις, προχωρούν θαρραλέα και θέτουν τις
θεωρητικές βάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.
Τα κινήματα αυτά μολονότι φάσκουν και αντιφάσκουν,
προχωρούν και οπισθοχωρούν, θα αποτελέσουν το πλούσιο
υπόβαθρο πάνω στο οποίο οι ώριμες μορφές της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής, ο Gropius, ο Mies van der Rohe και ο Le Corbusier θα στηρίξουν τις ιδέες του παρόντος.
Στον 19ο αιώνα η διακόσμηση είχε αποκτήσει δική
της αρχιτεκτονική ύπαρξη, ξέφυγε από τους νόμους της
επιφάνειας και έγινε κύριο αντικείμενο της αρχιτεκτονικής,
με αποτέλεσμα να έρθουν σε δεύτερη μοίρα η επιφάνεια,
ο όγκος, ο χώρος, τα κύρια δηλαδή στοιχεία της σύνθεσης,
με συνέπεια να χάσει και η διακόσμηση τη σωστή της θέση
στην ιεραρχία των μορφολογικών στοιχείων, και τελικά να
ατροφήσει η αρχιτεκτονική.
Ήταν λοιπόν φυσικό, το κίνημα της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής να δείξει μία βίαιη αντίδραση εναντίον
της διακόσμησης, όπως την αντιλαμβάνονταν ο 19ος
αι. Τα θετικά στοιχεία του Εξπρεσιονισμού που ήταν η
ελευθερία των κατόψεων και η μεγάλη πλαστικότητα στη
μορφολόγηση των κτιρίων καθώς και η εμπιστοσύνη του
Κονστρουκτιβισμού στους αριθμούς και στο σύστημα
των αναλογιών, θέτει τις βάσεις για μια ορθολογιστική
αρχιτεκτονική, ισχυρά συνυφασμένη με την εποχή της.

Έκθεση

με σχέδια του Le Corbuzier διοργάνωσε στο Γαλλικό Ινστιτούτο ο
σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας. Για το έργο και
την προσωπικότητα του μεγάλου αρχιτέκτονα που
σφράγισε το μοντέρνο κίνημα και τη σύγχρονη
Αρχιτεκτονική παγκοσμίως, μίλησε ο καθηγητής
Αρχιτεκτονικής Ανδρέας Γιακουμακάτος.
Στην εκδήλωση των εγκαινίων απηύθυναν
επίσης χαιρετισμό ο πρόεδρος του συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Μάκης Παρασκευάς και η διευθύντρια
του Γαλλικού Ινστιτούτου Χρύσα Βουλγαράκη.
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν και σχέδια
δώδεκα Λαρισαίων αρχιτεκτόνων, μεταξύ των οποίων
και του προσφάτως εκλιπόντα Θάνου Τσιρούκη, στον
οποίο ήταν αφιερωμένη η διοργάνωση.
Με την ολοκλήρωση της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε
και δεύτερη εκδήλωση με ομιλητή τον καθηγητή
Αρχιτεκτονικής πρώην πρύτανη του ΑΠΘ Δημήτρη
Φατούρο.
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Του Βασ. Τσολάκη
Αρχιτέκτονα Μηχανικού*
Η μοντέρνα αρχιτεκτονική έκανε κάτι που δεν είχε
ξαναγίνει: ασχολήθηκε με τα ανθρωπιστικά και κοινωνικά
προβλήματα, που έθεσαν η βιομηχανική επανάσταση και
η πόλη του 19ου αιώνα και έτσι αποκαταστάθηκε σε όλη
της την πληρότητα, που είναι: η λειτουργία, η δομή και η
μορφή. Η τιμή, όμως, για την αποκατάσταση αυτή ανήκει
κυρίως σε τρεις ανθρώπους, στον Gropius, στον Mies van
der Rohe και στον Le Corbusier. Οι τρεις αυτοί μεγάλοι
αρχιτέκτονες έθεσαν τις θεωρητικές βάσεις της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής, μελέτησαν, δίδαξαν και αγωνίστηκαν για
την επικράτησή της. Το έργο των τριών ορίζει τις τρεις
πλευρές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, λειτουργία, δομή,
μορφή και γι’ αυτό το κίνημα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής
τους χρωστά τη νίκη και την ωριμότητα.
Παρόλο όμως που ξεκινούν από κοινές αρχές,
ο καθένας δίνει έμφαση σε διαφορετικές πλευρές της
αρχιτεκτονικής, και έτσι παίρνουν διάφορους δρόμους.
Η αντίληψη του Le Corbusier είναι διαφορετική. Γι’ αυτόν
η αρχιτεκτονική είναι ένας τρόπος ζωής, που δεν θα
υπηρετήσει την κοινωνία, αλλά θα την γκρεμίσει για να
δημιουργήσει μια καινούργια.
Ο Le Corbusier υπήρξε αναμφισβήτητα το ιερό
τέρας της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας του 20ου
αιώνα. Με τα σχέδια, τα έργα και τα κείμενά του εξέφρασε
παραδειγματικά και εναργέστερα από κάθε άλλον, τις
εφέσεις, τις πεποιθήσεις και τις προτάσεις του μοντέρνου
κινήματος.
Το σύγχρονο κίνημα πιστεύει, ότι σκοπός και μέτρο
της αρχιτεκτονικής είναι ο άνθρωπος και η αρχιτεκτονική
του Le Corbusier έχει ανθρωπιστική βάση. Αναφέρει
βέβαια, ότι «ένα διαμέρισμα μπορεί να τυποποιηθεί για να
ικανοποιήσει τις ανάγκες του ανθρώπου της σειράς», αλλά
η αρχιτεκτονική προχωρεί πιο πέρα, γιατί σκοπός της είναι
να συγκινήσει τον άνθρωπο.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η διατύπωση το 1926 των πέντε αρχών του Le Corbusier για τη νέα αρχιτεκτονική αποτελεί μνημείο ορθολογικής
σαφήνειας και απλότητας, συνέπεια μιας αναπόφευκτης
πορείας από την «κατασκευή» προς την «μορφή». Αυτές
είναι:

1. Το υποστύλωμα, που αφήνεται ελεύθερο, να υψωθεί στο
χώρο μιας κατοικίας.

2. Ανεξαρτησία σκελετού και τοίχου.
3.

Η ελεύθερη κάτοψη. Ο Le Corbusier μετέτρεψε
τον σκελετό από beton arme, από τεχνική επινόηση, σε
αισθητική έκφραση.

4. Η ελεύθερη όψη.
5. Ο κήπος της στέγης.
Οι βασικές αυτές θέσεις του αποτελούν ένα
σημαντικό προφητικό κείμενο για τη βιομηχανοποίηση της
κατοικίας.
Ο Le Corbusier δεν ικανοποιείται από τον απλό
κάνναβο, αλλά ξεκινώντας από απλά γεωμετρικά σχήματα,
σφαίρα, κύβο, κώνο, εφευρίσκει ένα πολύπλοκο σύστημα
αναλογιών, με βάση τη «χρυσή τομή» και τις ανθρώπινες
διαστάσεις, και αυτό καθιερώνει σε όλη του τη δουλειά.
Από το σύνολο των έργων του βγαίνει το μήνυμα, ότι η
μορφή δεν πρέπει να είναι ένα αυθαίρετο εφεύρημα, αλλά
ότι πρέπει να προέρχεται οργανικά από τη λειτουργία
κάθε κτηρίου, και όταν η μορφή και η λειτουργία γίνονται
ένα, τότε αποκτά το αρχιτεκτονικό έργο συμβολικές
και μυστικιστικές προεκτάσεις και γίνεται σύμβολο του
ανθρώπινου μεγαλείου
Ο Le Corbusier διαμορφώνει μια καθαρά ιδεαλιστική
αντίληψη της δημιουργίας. Ο Πυθαγόρας, ο Πλάτων και
λιγότερο ο Hegel θεμελιώνουν έμμεσα, στην πρώιμη παιδεία
του, την αναζήτηση του ωραίου και της απόλυτης αρμονίας
στο χώρο του πνεύματος και των καθαρών μορφών,
περιορίζοντας στο ελάχιστο την υλιστική προσέγγιση της
οικοδομής. Για τον Le Corbusier κάθε κτίριο σκοπεύει πάντα
στην ικανοποίηση ορισμένων αναγκών. Οφείλει να στέκεται
καλά, να αντέχει στο χρόνο και να εξυπηρετεί ορισμένες
λειτουργίες. Οι κατασκευές ανήκουν ως εδώ, στο πεδίο
της οικοδομικής. Η αρχιτεκτονική αρχίζει αμέσως μετά
και την αποτελούν κανόνες σύνθεσης των μορφών, και
σύμφωνα με τα λόγια του, «Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ είναι θέμα
τέχνης, ένα συγκινησιακό φαινόμενο, πέρα απ’ τα ζητήματα
της κατασκευής στην αντίπερα όχθη. Η κατασκευή ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΤΕΚΕΤΑΙ, η Αρχιτεκτονική ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΙΝΕΙ». Η
συνύπαρξη ορθολογισμού και ιδεαλισμού χαρακτηρίζει
σε βάθος την αντίληψη της αρχιτεκτονικής του. Η
αρχιτεκτονική, πιστεύει, είναι καθαρή δημιουργία του
πνεύματος και χάρισμα λίγων εκλεκτών. Ο Αρχιτέκτονας
οφείλει να δημιουργήσει μορφές που να προκαλούν
συγκινήσεις με τη βοήθεια μαθηματικών κανόνων και
εμπνευσμένων επιλογών.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο Le Corbusier χειρίζεται το τοπίο ως ουσιαστικό
στοιχείο της αρχιτεκτονικής του σύνθεσης. Όπως
ουσιαστικά υπογραμμίζει: «Η τοποθεσία είναι η τροφή
που προσφέρεται από τα μάτια στις αισθήσεις μας, στη
νοημοσύνη μας και στις καρδιές μας. Η τοποθεσία είναι η
βάση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης».
Περίφημος επίσης είναι ο ορισμός του για την
αρχιτεκτονική ως: «το επιδέξιο, σωστό και αξιοθαύμαστο
παίξιμο των όγκων που συμπλέκονται στο φώς». Ο Le Corbusier έβλεπε τους όγκους στο χώρο, όπως τους βλέπει
ένας γλύπτης. Τους έπλαθε και τους τοποθετούσε έτσι,
ώστε το φως να τους κάνει ανάγλυφους. Το σύνολο, αν και
ανήκε στη λειτουργική αρχιτεκτονική, μεταμορφωνόταν σε
ένα λυρικό ποίημα. Ο Le Corbusier έχτισε την εκκλησία της
Ronchamp, το πιο συγκινητικό δημιούργημα του 20ου αιώνα,
και έλεγε: «Εργάστηκα γι’ αυτό, που οι σημερινοί άνθρωποι
έχουν περισσότερη ανάγκη, για την ησυχία και την ειρήνη».
Το modulor είναι ένα σύστημα αρμονικών μέτρων,
που ανέπτυξε ο Le Corbusier για το κτίριο και τον εξοπλισμό
του. Πρόκειται κυρίως για μια «εφαρμογή των επιφανειών»,
που ήταν τόσο προσφιλής στους οπαδούς του Ευκλείδη. Με
βάση τον χρυσό αριθμό 1,618033988…. και το ύψος ενός
ανθρώπου, που ισούται με 1.80 μ. προέκυπτε μια σειρά
μέτρων, που αποτελούσαν γεωμετρική πρόοδο. Η μελέτη
του όμως για το modulor είναι μια σπάνια ευκαιρία για την
ανάπτυξη μιας σκέψης γύρω από την αναλογία, τον κανόνα,
την αρμονική σχέση, που έχει ένα χαρακτήρα βιολογικό
και ιστορικό. Δίνει προς μελέτη, στους νέους και στους
ανθρώπους που ασχολούνται με τον χώρο, ένα τρόπο μιας
κλίμακας, που διαπαιδαγωγεί γύρω από την αναλογία.

Στον Πλάτωνα η «αριθμητική» είναι εκείνο το
απαραίτητο στοιχείο, που χωρίς αυτό, οι τέχνες δεν είναι
καν άξιες λόγου. Ο «αριθμός» είναι αυτός που κάνει τα
πράγματα «σύμμετρα» και «σύμφωνα», δηλαδή τους παρέχει
«μέτρο» και «αρμονία». Το «μέτρο» είναι αυτό, που τους
προσδίδει «ακρίβεια», που για τον Πλάτωνα είναι ποιότητα
εξαιρετική, μια ποιότητα που κατεξοχήν χαρακτηρίζει την
τέχνη του «κτίζειν»:
Η ταξινόμηση και η ιεραρχημένη λογική του Le
Corbusier δεν είναι ίδια με την πολύ σαφή γεωμετρική
οργάνωση, την κατάταξη, την ταξινόμηση και τη συμμετρία,
την καθαρή ιεράρχηση, φανερή και άτεγκτη, που υπάρχει
στη νεοκλασικιστική
εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική,
όπως παρουσιάστηκε στις διάφορες ιστορικές μορφές
της. Στο έργο του Le Corbusier, ακόμη και στη μεγάλη
κλίμακα, διαπιστώνεται μια σχετική αταξία, έλλειψη
τυπικών συμμετριών και πολυπλοκότητα των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών και της γεωμετρικής οργάνωσης. Ο Le Corbusier, όμως, δεν άφηνε εύκολα, να φανεί η πολυπλοκότητα,
που οργάνωνε το έργο του

Το ουσιώδες στο έργο του Le Corbusier δεν είναι
η πλαστική επεξεργασία των μορφών, που και αυτή έχει
μεγάλη σημασία, αλλά το γεγονός πως τα πραγματικά
υλικά της αρχιτεκτονικής είναι το φως, ο ήλιος, ο αέρας,
το περιβάλλον γενικά, και όλα αυτά για να δημιουργήσει
κανείς ένα κέλυφος, που να καλύπτει τρυφερά το δράμα
της ανθρώπινης ζωής
Ο Le Corbusier συνδυάζει ένα εκπληκτικό αριθμό
κόσμων, που προέρχονται από τα πρωτοποριακά κινήματα της
εποχής του, όπως τον κονστρουκτιβισμό, τον σουρεαλισμό,
τον εξπρεσιονισμό, την αμερικανική τεχνολογία αλλά και
τους πρώιμους σοβιετικούς κοινωνικούς πειραματισμούς.
Το έργο του γεννάει ερωτηματικά, αμφισβήτηση, παραδοχή,
θαυμασμό, αποστροφή, καταδικάζεται, αντιστέκεται,
κατακτιέται, απορρίπτεται ή δοξάζεται. Και αυτός με
την ευθύτητα και το πάθος του εξερευνητή, παραμένει
αγέρωχος πατέρας και δάσκαλος όλων μας, με όλες τις
συγκρούσεις και τις προεκτάσεις που περιέχουν και οι δύο
αυτοί όροι.
Η πολύπλευρη δράση του, η ίδια του η ζωή, μας
γέννησε την επίγνωση, ότι η δουλειά του αρχιτέκτονα δεν
έχει σχέση μόνο με τον σχεδιασμό των κτιριακών κελυφών,
αλλά ότι συνδέεται με όλο το φάσμα των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, από την τέχνη ως την κατασκευή, από
την λειτουργία των πόλεων ως την βιομηχανική παραγωγή,
από την μορφολογία των αντικειμένων ως τον αναπτυξιακό
προγραμματισμό. Μέσα σ’ αυτό τον ευρύτατο χώρο, ο
αρχιτέκτονας μπορεί να παραμείνει χρήσιμος.

Πιστεύει βαθιά, ότι η αρχιτεκτονική δεν έχει καμιά
σχέση με το ντεκόρ (την διακόσμηση). « Η διακόσμηση
ταιριάζει στους πρωτόγονους λαούς, στους αγρότες και
στους αγρίους. Η αρμονία και οι αναλογίες απευθύνονται
στη νόηση, στους πολιτισμένους ανθρώπους».
«Η
αρχιτεκτονική βρίσκεται μέσα στα μεγάλα έργα, αλλά
βρίσκεται ακόμη και μέσα στην πιο ελάχιστη μάζα, σ’ ένα τοίχο
μάνδρας, μέσα σε κάθε μεγαλειώδες ή ταπεινό πράγμα, που
περιέχει μια γεωμετρία τόση ώστε μία μαθηματική σχέση να
εγκαθίσταται».

«Αρχιτεκτονική είναι το σοφό,
το ακριβές και υπέροχο παιχνίδι των
σωμάτων κάτω από το φώς». Το «υπέροχο» είναι

το τρίτο επίθετο που χρησιμοποιεί ο Le Corbusier και είναι
εύλογο, κάτι που είναι «σοφό» και «ακριβές», να είναι και
«υπέροχο». Συνεπώς οι έννοιες αυτές, αρμονία, αναλογίες
και μαθηματικά, για τον Le Corbusier, ταυτίζονται.
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*Με αφορμή την έκθεση σχεδίων του
Le Corbusier στη Λάρισα
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Επιστολή και
Συνέντευξη Τύπου

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άρθηκαν προσκόμματα της ΔΕΗ
στην ηλεκτροδότηση αυθαιρέτων

Είχε προηγηθεί έκτακτη συνέντευξη Τύπου
στα γραφεία του ΤΕΕ, όπου ο πρόεδρος του Τμήματος
Ντίνος Διαμάντος κατήγγειλε την ΔΕΗ για «πρωτάκουστη
κατάχρηση εξουσίας και υπέρβαση αρμοδιοτήτων»
στην εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτροδότησης των
νομιμοποιούμενων αυθαιρέτων, προαναγγέλλοντας ότι εάν
δεν υπάρξει συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, τότε
το ΤΕΕ θα καταφύγει στον εισαγγελέα.

*

Απέδωσε η πίεση του Τμήματος με επιστολές, δημοσιότητα, συναντήσεις και
προειδοποίηση δικαστικής προσφυγής, για την προστασία της αξιοπρέπειας των
μηχανικών και των δικαιωμάτων των πολιτών
Άρθηκαν εμπόδια που έθετε η ΔΕΗ στη διαδικασία
ηλεκτροδότησης των νομιμοποιούμενων αυθαιρέτων μετά
την παρέμβαση του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας που χαρακτήριζε
«παράτυπες και καταχρηστικές» τις απαιτήσεις της.
Κλιμάκιο της Δ. Ε. του Τμήματος με επικεφαλής τον
πρόεδρο Ντ. Διαμάντο επισκέφθηκε τη ΔΕΗ Λάρισας όπου
μετά από πολύωρη συνάντηση με στελέχη της επιχείρησης
έγιναν δεκτές οι προτάσεις του φορέα των μηχανικών.
Ωστόσο σε περιπτώσεις «συνιδιοκτησίας» και
«κυριότητας» ακινήτων υπήρξε εμμονή της ΔΕΗ να
υποκαταστήσει τους φορείς Πολεοδομικής ευθύνης,
γεγονός που προκάλεσε δήλωση του προέδρου όπου
υπογραμμίζεται ότι «το ΤΕΕ θα παρακολουθεί διαρκώς το
φλέγον για τους πολίτες και τους μηχανικούς θέμα και θα
παρέμβει με όποιο τρόπο πρέπει, διασφαλίζοντας τα νόμιμα
συμφέροντά τους».
Αναλυτικότερα, με πρωτοβουλία της ΔΕ του ΤΕΕ/
ΤΚΔΘ έγινε συνάντηση του προέδρου Ντίνου Διαμάντου
και μελών της Δ. Ε. (Κ. Ιακωβάκης, Δημ. Τάχος, Δημ. Χύτας)
με τον διευθυντή της ΔΕΗ, επίσης μηχανικό, Σωτ. Αλευρά
και με άλλα υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΗ.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επιστολή του
ΤΕΕ/ΤΚΔΘ προς τις διευθύνσεις ΔΕΗ Λάρισας, Τρικάλων,
Καρδίτσας και Πιερίας όπου γινόταν αναφορά στο θέμα
της ηλεκτροδότησης των αυθαίρετων κτισμάτων του
Ν4014/2011, με συγκεκριμένες αιτιάσεις σε παράτυπες και
καταχρηστικές ενέργειες και απαιτήσεις της ΔΕΗ, σε σχέση
με τους ισχύοντες νόμους και εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ,
ειδικά για την ηλεκτροδότηση των αυθαίρετων κτισμάτων
του Ν4014/2011.
Μετά την πολύωρη συζήτηση αναγνωρίσθηκε και
επιβεβαιώθηκε από την πλευρά της ΔΕΗ ότι, η «παράτυπη
και καταχρηστική» απαίτηση βάση «εσωτερικού εγγράφου»
του Οργανισμού, να αποδίδει ο αιτών-ιδιοκτήτης
«υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού» και «ορθοφωτογραφία
από το κτηματολόγιο του οικοπέδου» δεν θα ζητούνται
εφεξής. Την «ορθοφωτογραφία από το κτηματολόγιο του
οικοπέδου», αν η ΔΕΗ τη χρειάζεται θα την εκτυπώνει
(χωρίς να κωλυσιεργεί) θέτοντας τις συντεταγμένες του
γεωγραφικού προσδιορισμού του οικοπέδου, οι οποίες
αναγράφονται στη βεβαίωση του ΤΕΕ για τη ρύθμιση του
αυθαιρέτου. Θα προσκομίζονται τα εκ του νόμου και της
εγκυκλίου 1/07-02-2012 του ΥΠΕΚΑ δικαιολογητικά. Τίποτα
παραπάνω, τίποτα λιγότερο.

Εντοπίσθηκαν όμως και περιπτώσεις που η ρύθμιση
με το Ν4014/2011 δεν αιτιολογεί σαφώς και επαρκώς
ηλεκτροδότηση και αποδοχή αντίστοιχης αίτησης.
Εντοπίσθηκε η ανάγκη συνεργασίας του ιδιοκτήτη που
αιτείται και έχει την ευθύνη των στοιχείων στην αίτησή του
προς τη ΔΕΗ, και όπου χρειάζεται η συνδρομή του αρμόδιου
μηχανικού που έκανε τη ρύθμιση του αυθαιρέτου ώστε να
λύνονται θέματα ταυτοποίησης και επί τόπου υπόδειξης
του προς ηλεκτροδότηση ακινήτου, προς ενημέρωση και
διευκόλυνση της ΔΕΗ. Σημειώνεται πως, σε κάθε περίπτωση,
η αίτηση του ιδιοκτήτη πρέπει να είναι πλήρης αλλά και
σαφής και ως προς το που ακριβώς βρίσκεται και ποιο είναι
το προς ηλεκτροδότηση ακίνητο.
Σε ζητήματα «συνιδιοκτησίας» και «κυριότητας»
δυστυχώς, υπήρξε αδικαιολόγητη εμμονή της ΔΕΗ να
υποκαταστήσει τους φορείς Πολεοδομικής ευθύνης και
σύνταξης-ελέγχου της διαδικασίας ρύθμισης του Ν4014/2011,
δηλαδή το ΥΠΕΚΑ, τον μηχανικό και τον ιδιοκτήτη. Επίσης,
εντοπίσθηκε μία αδικαιολόγητη «επέκταση» της αυτοψίαςεπισκόπησης που κάνει η ΔΕΗ για να εντοπίσει το σημείο
από το οποίο θα εγκαταστήσει την ηλεκτροδότηση του
ακινήτου. Ζητήσαμε και σε αυτά τα ζητήματα να μην
υπερβαίνει η ΔΕΗ τον ρόλο και τις αρμοδιότητές της και
να μην παραβαίνει το νόμο, δημιουργώντας αδικαιολόγητη
γραφειοκρατία.
Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Ντ. Διαμάντος
επισημαίνει: Η ΔΕΗ οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε
ηλεκτροδότηση όλων εκείνων των περιπτώσεων στις οποίες
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σύμφωνα με το νόμο, μη
υπερβαίνοντας το ρόλο και τις αρμοδιότητές της.
Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ από την πλευρά του, θα παρακολουθεί
διαρκώς το φλέγον θέμα για τους πολίτες και τους
μηχανικούς και θα παρέμβει με όποιο τρόπο πρέπει,
διασφαλίζοντας τα νόμιμα συμφέροντά τους. Θα προχωρήσει
και σε προτάσεις βελτίωσης της όλης διαδικασίας προς το
ΥΠΕΚΑ. Και ακόμα, θα επιστήσει ξανά την προσοχή σε όλα
τα μέλη του που ασχολούνται με ρυθμίσεις αυθαιρέτων
(κάτι που έκανε βέβαια από την πρώτη στιγμή) ότι, η
διαδικασία του Ν4014/2011 είναι μία «σύνθετη και υπεύθυνη
διαδικασία» γνώσης της νομοθεσίας και εκπόνησης όλων
των απαραίτητων μελετών.
Σε καμία πάντως περίπτωση, δεν θα δείξει ανοχή σε
καταχρηστικές συμπεριφορές και παράνομες απαιτήσεις
που στηρίζονται σε «εσωτερικά έγγραφα του οργανισμού»
και δεν έχουν καμία σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία
και οι οποίες προσβάλουν τους μηχανικούς ελεύθερους
επαγγελματίες και τους φέρνουν, αδικαιολόγητα, σε
δύσκολη θέση απέναντι στους πολίτες στους οποίους
παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
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Ο πρόεδρος κάλεσε τους μηχανικούς να μην
υποβάλλουν στη ΔΕΗ τις υπεύθυνες δηλώσεις τις οποίες
παρανόμως απαιτεί αλλά και όσους το έχουν ήδη πράξει,
πιεζόμενοι από την καθημερινότητα και την διάθεση να
ξεμπλέξουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, να της ζητήσουν
πίσω, ώστε να μην κινδυνεύουν να βρεθούν μελλοντικά
εκτεθειμένοι.
Εξάλλου, σε επιστολές που είχε αποστείλει το
ΤΕΕ προς τη ΔΕΗ Λάρισας, τις αντίστοιχες Τρικάλων και
Καρδίτσας αλλά και προς εκείνη της Πιερίας αναφέρονται
τα ακόλουθα: «Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, ότι, σχετικά
με την «ηλεκτροδότηση αυθαίρετων κτισμάτων που έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν4014/2011», έχει εκδοθεί από
το ΥΠΕΚΑ, και έχει κοινοποιηθεί και στις υπηρεσίες σας, η
Εγκύκλιος 1 / 07-02-2012 / Αρ. πρωτ. Οικ. 6638 (την οποία
και σας επισυνάπτουμε) όπου, στο Β-2 αναφέρεται σαφώς η
διαδικασία ηλεκτροδότησης α) εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετων
κτισμάτων
ή
αυθαίρετων
αυτοτελών
λειτουργικά
ιδιοκτησιών β) κτιρίων που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική
άδεια και περιλαμβάνουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις
που έχουν υπαχθεί στο Ν4014/2011.

Από την κείμενη νομοθεσία και την παραπάνω
εγκύκλιο 1 προκύπτει σαφώς ότι, στην περίπτωση (α)
«εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετου κτίσματος ή αυθαίρετων
λειτουργικά ιδιοκτησιών με τα δίκτυα ωφέλειας απαιτείται
μόνο η βεβαίωση του ΤΕΕ ( που εκδίδεται από το ηλεκτρονικό
σύστημα ) και αίτηση του ιδιοκτήτη.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό (πχ υπεύθυνη δήλωση
μηχανικού) που αυθαίρετα ζητείται από τις υπηρεσίες σας
δεν δικαιολογείται και είναι καθ’ υπέρβαση της νομοθεσίας
και των αρμοδιοτήτων σας.
Επίσης, σας εφιστούμε την προσοχή στο εξής: Για την
υπεύθυνη δήλωση (Ν1599/86) που σφραγίζει και υπογράφει
ένας διπλωματούχος μηχανικός ( σε όποια περίπτωση
ο νόμος τη ζητά) ΔΕΝ απαιτείται η βεβαίωση γνησίου
υπογραφής. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας η σφραγίδα
του διπλωματούχου μηχανικού έχει «συγκεκριμένες
διαστάσεις» και «συγκεκριμένη αναγραφή στοιχείων». Η
όποια ανάγκη ταυτοποίησης είναι εύκολη για κάθε υπηρεσία
σε συνεργασία με το ΤΕΕ. Κάθε άλλη ζητούμενη διαδικασία
αποτελεί γραφειοκρατική δυσχέρεια και υπέρβαση που
επιβαρύνει τον πολίτη.
Παρακαλούμε όπως, ακολουθήσετε πιστά και χωρίς
«εσωτερικές παρεκκλίσεις» την ισχύουσα νομοθεσία και
τις εγκυκλίους που τη συνοδεύουν διότι, τα παράπονα των
πολιτών και των ελευθέρων επαγγελματιών διπλωματούχων
μηχανικών και τεχνολόγων μηχανικών για κωλυσιεργία
και αναζήτηση υπερβαλλόντων δικαιολογητικών ήταν
μέχρι σήμερα πολλά. Και σε κάθε άλλη περίπτωση,
επιφυλασσόμαστε για την προστασία των νόμιμων
δικαιωμάτων τους».

ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ Κ-Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διεπιστημονική Επιτροπή για τη διαβούλευση επί των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης των Σχεδίων
Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της χώρας που είναι
σε εξέλιξη, ένα σημαντικό ζήτημα για την Περιφέρεια
Θεσσαλίας γενικά αλλά και ειδικότερα για την προώθηση
της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και της υλοποίησηςλειτουργίας του έργου του Αχελώου, η Δ. Ε. του
ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, με απόφασή της προχωρά στη
σύσταση «Διεπιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής»,
προκειμένου να συγκροτήσει και να υποβάλλει τις τελικές
της θέσεις-προτάσεις.
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Η «ΔΣΕ» θα είναι ανοιχτή στην στελέχωσή της
τόσο σε μέλη του ΤΕΕ όσο και σε επιστήμονες άλλων
ειδικοτήτων (πχ Γεωτεχνικούς), με απαραίτητα προσόντα την
αποδεδειγμένη επιστημονική συνάφεια με το αντικείμενο
και την πρότερη επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία.
Θα αποδώσει δε, προς τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ κείμενο
απόψεων-προτάσεων και θέσεων ώστε να διαμορφωθεί η
τελική θέση του Τμήματος.
Η συμμετοχή στην «ΔΣΕ» είναι άμισθη και θα έχει
ορίζοντα λειτουργίας τον χρόνο διαβούλευσης μέχρι και
την οριστική έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης. Καλούνται
όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην σημαντική
αυτή διαδικασία να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο
ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, αρμόδια κ. Εύη Αραμπατζή τηλ. 2410 535615, email:earab@central.tee.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΤΕΕ
Κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας

Το ενδιαφέρον των Λαρισαίων μηχανικών προκάλεσε
η Ημερίδα με θέμα «Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία
κατά τους EC 6, EC 8 και Κ.ΕΝ.Α.Κ.» διοργανώθηκε χθες
στη Λάρισα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Κ&Δ
Θεσσαλίας. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του
ΤΕΕ/ΤΚΔΘ με τη συμμετοχή και ευγενική χορηγία της
«Κεραμουργίας Βορείου Ελλάδος ΑΕ (ΚΕΒΕ ΑΕ)».

Την παρουσίαση της εταιρίας έκανε ο αντιπρόεδρος
της ΚΕΒΕ ΑΕ Χρ. Μπόσκος ενώ ο Δημ. Δεδουλάρης, τεχνικός
σύμβουλος πωλήσεων, μίλησε με θέμα «Σύστημα δόμησης
ΟΡΘΟBLOCK-Συγκριτική μελέτη μιας τυπικής διώροφης
κατοικίας».

Εισηγητές της ημερίδας ήταν:
ο καθηγητής ΑΠΘ Κοσμάς Στυλιανίδης, «Κατασκευή
από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 6
και 8. Συμβατότητα ΟΡΘΟBLOCK με τους Ευρωκώδικες»
και ο καθηγητής ΑΠΘ Θωμάς Ξένος «Εφαρμογές
του ΚΕΝΑΚ σε φέρουσα τοιχοποιία-Μελέτη ενεργειακής
απόδοσης».

#78

34

35

#78

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΤΑ Ν. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Να συνυπάρξουμε, αντιστεκόμενοι, όλοι μαζί

«Ζούμε στα αλήθεια την πιο δύσκολη εποχή σαν Έθνος μεταπολεμικά, μια Ελληνική κοινωνία που συνεχώς συρρικνώνεται
και οδηγείται στον αφανισμό. Οι Μηχανικοί αποτελούσαν και αποτελούν μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας της Χώρας.
Είναι επιτακτική ανάγκη να παραμείνουμε ως συνεκτικός ιστός και να δώσουμε νέες εργασιακές λύσεις στον κλάδο μας»,
τόνισε ο πρόεδρος Γιώργος Μητσιούλης- ευχόμενος «Καλή Χρονιά με Υγεία και αντοχές»- μιλώντας στην εκδήλωση
κοπής της πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής Τρικάλων του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας.
Ο πρόεδρος της Ν. Ε. Τρικάλων συνέχισε λέγοντας μεταξύ άλλων: Νομοθετήματα, όπως ο Ν.4014 αποτελούν εργασιακή
απασχόληση και όχι λύσεις δουλειάς και με τεράστιο οικονομικό κόστος στην κοινωνία. Μήπως πρέπει να σκεπτόμαστε
πλέον νέες δράσεις στον πρωτογενή τομέα, μεταποίηση, παραγωγή ενέργειας μικτά συστήματα παραγωγής ενέργειας,
νέα καύσιμα, βιοκλιματικά κτίρια…
Η έλλειψη επιστημονικής και διαχειριστικής επάρκειας για τα ΣΔΙΤ και το ΕΣΠΑ δεν έδωσαν στην αγορά και στην κοινωνία
ούτε ένα ευρώ.
Η κατάργηση των κλειστών επαγγελμάτων και των ελαχίστων αμοιβών του κλάδου αποτελούν το καίριο χτύπημα του
μνημονίου.
Η συνεχής μείωση του κόστους εργασίας οδήγησε στην εξαθλίωση και στην ένταση και όχι στην ανάπτυξη. Η μείωση
του προϋπολογισμού σε ποσοστό 50% ανέστειλε πολλές δράσεις και μείωση της επιστημονικής μας παρουσίας. Ίσως οι
περισσότεροι από εμάς να προσδοκούμε πολύ περισσότερα δεν πρέπει όμως να μην σταθούμε δίπλα στο ΤΕΕ και απέναντι
σ΄ αυτούς που θέλουν να μας αφανίσουν.
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Καθημερινά υπάρχουν αιτήσεις διαγραφής και μη εγγραφές νέων μελών καθώς και έξοδος επιστημόνων στο εξωτερικό
για διεκδίκηση δουλειάς.
Το ΤΕΕ ασχολήθηκε τουλάχιστον με 20 νομοθετήματα. Το νομοσχέδιο για την Παιδεία. Τον ΚΕΝΑΚ που προσδιορίζει
την ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων. Τον νέο ηλεκτρονικό τρόπο έκδοσης αδειών. Το Εθνικό Μητρώο εκτιμητών
πραγματογνωμόνων. Επίσης όσον αφορά τα αποθεματικά του Ταμείου έχει γίνει μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία για
να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ.
Η κατάργηση του Τεχνικού Ενημερωτικού Δελτίου μείωσε τα έξοδα κατά 5.500.000€. Πρέπει να στηρίζουμε και να
βοηθήσουμε προγράμματα γύρω από τον τουρισμό την ενέργεια την μεταποίηση γιατί αποτελούν πηγές εσόδων. Πάνω
από όλα όμως πρέπει να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια των Μηχανικών με συνεχείς αγώνες και αντιστάσεις για τα
επαγγελματικά τους δικαιώματα.
Τέλος αντιδρούμε στις υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών που καθιστούν δυσβάστακτη την επαγγελματική
μας ύπαρξη. Και κάτι τελευταίο αποτελεί επιτακτική ανάγκη πέρα από τις πολιτικές θέσεις που πρεσβεύουμε, αν
πρεσβεύουμε, την επόμενη φορά να αποτελεί μοναδική λύση για την ύπαρξη του ΤΕΕ η συνύπαρξη όλων μαζί. Λοιπόν “
Όλοι μαζί”…
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο πρόεδρος της Δ. Ε. του Τμήματος Ντίνος Διαμάντος. Μίλησαν επίσης και οι
παριστάμενοι συνάδελφοι Χρήστος Μαγκούφης- βουλευτής Τρικάλων, Απ. Κολότσιος-αντιδήμαρχος Τρικκαίων, ο πρώην
δήμαρχος Μιχάλης Ταμήλος και ο Ηλίας Μπάκος. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του πλήθος μηχανικών.
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β.ΤΣΙΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Μαζί με τους μηχανικούς που διεκδικούν
και ιδιαίτερα τους νέους που αντιστέκονται

Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον
κάθε Έλληνα μηχανικό και ιδιαίτερα στο νέο μηχανικό
που διεκδικεί τα δικαιώματά του και αντιστέκεται στην
ισοπέδωση της επιστημονικής του υπόστασης, και στην
εμπορευματοποίηση των ονείρων του, τόνισε ο πρόεδρος
Βασίλης Τσιώνας μιλώντας στην εκδήλωση κοπής της
πίτας της Ν.Ε. Καρδίτσας του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής
Θεσσαλίας.
Παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας
Βασίλη Τσιάκου και άλλων επισήμων, του προέδρου Ντίνου
Διαμάντου και μελών της Δ. Ε. του Τμήματος, καθώς και
πλήθους μηχανικών, στο «Παυσίλυπο», ο πρόεδρος της
Ν.Ε. είπε μεταξύ άλλων: Οι ευχές σήμερα συνοδεύονται
από την αγωνία για το αύριο. Η χώρα μας ζει μια από τις πιο
δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της.
Αν θέλουμε όμως να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να
παραδεχτούμε πως η κατάληξη αυτή ήταν η φυσιολογική
εξέλιξη της μεταπολιτευτικής Ελλάδος. Και τι εννοώ:
Όταν η συντριπτική πλειοψηφία μιας χώρας, του πολιτικού
συστήματος και του λαού έχει σαν όραμα το «βόλεμα», είναι
λογικό πως δεν πάει μπροστά.Ο κομματικός συνδικαλισμός
πανηγύριζε για τις άνευ λογικής «κατακτήσεις» του
σπάταλου δημοσίου τομέα.
Καταφέραμε να σπαταλήσουμε άσκοπα τεράστια κεφάλαια
που εισέρευσαν στη χώρα με τα ευρωπαϊκά πακέτα
στήριξης,
το αγροτικό προϊόν έχει απαξιωθεί καθώς
μάθαμε τον αγροτικό πληθυσμό να ζει, βασιζόμενος στις
ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Σε αυτά φυσικά να προσθέσω
και την αδυναμία μέρους του πολιτικού συστήματος να
εκφράσει την κοινωνία.
Δεν θα μπορούσα φυσικά να μην αναφερθώ και στις
ευθύνες της Ευρώπης που με το πρόσχημα της εφήμερης
ανάπτυξης και με την εθελοτυφλία της, που ως χώρα και ως
λαό μας βόλευε καθώς ζούσαμε στον πλασματικό κόσμο
της υπέρμετρης κατανάλωσης, έφτασε την χώρα μας
στην σημερινή κατάσταση, προκειμένου να εξυπηρετήσει
συγκεκριμένες σκοπιμότητες προς όφελος της.

Συνοψίζοντας φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση
γιατί «βόλευε». Φτάνει πια η λογική του βολέματος. Τα
προβλήματα της κρίσης μπορούν να λυθούν σε μεγάλο
μέρος τους με την αλλαγή της νοοτροπίας μας και την
εδραίωση της αξιοκρατίας.
Σήμερα βρισκόμαστε κοντά στην εξαφάνιση των
ψευδαισθήσεων με τις οποίες βαδίζαμε τόσα χρόνια.
Επιτρέψτε μου να περιγράψω το γενικότερο πλαίσιο μέσα
στο οποίο καλούμαστε σήμερα να κινηθούμε, υπό το βάρος
των τελευταίων δραματικών εξελίξεων.
Η χρονιά που πέρασε ήταν ένας διαρκής αγώνας
επιβίωσης και αξιοπρέπειας για κάθε μηχανικό. Υπό την
απειλή της κατάρρευσης και της χρεοκοπίας, διαπιστώνεται
αδυναμία διατύπωσης μιας στοιχειώδους αναπτυξιακής
πρότασης και ενός σχεδίου εξόδου από την κρίση. Από
την άλλη, τα εργασιακά δικαιώματα καταπατώνται, οι
εργοληπτικές επιχειρήσεις αφανίζονται, η οικοδομή
παγώνει, οι δημόσιες επενδύσεις είναι ανύπαρκτες, το
ΕΣΠΑ φαίνεται να μην μπορεί να σηκώσει το βάρος της
ανάπτυξης, το κλείσιμο ή η συρρίκνωση πολλών βιομηχανιών
έριξε πλήθος συναδέλφων στη ανεργία. Η δημόσια διοίκηση
διαλύεται, οι τεχνικές υπηρεσίες αποδυναμώνονται και οι
διπλωματούχου μηχανικοί του δημοσίου απαξιώνονται,
συνθλίβονται μισθολογικά και ισοπεδώνονται βαθμολογικά.
Ζούμε πλέον καθημερινά την κρίση που εξοντώνει τους
μηχανικούς ιδιαίτερα τους νέους, η ανεργία των οποίων έχει
φτάσει στο 50 % οι οποίοι ως γνωστόν, ούτε επιδοτούνται,
ούτε καταγράφονται στα ποσοστά ανεργίας του ΟΑΕΔ. Η
ανεργία, η τάση φυγής και μετανάστευσης καθώς και η
τάση διαγραφής από το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ αποτυπώνουν
την τραγικότητα της κατάστασης.
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Η
κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και η
μετονομασία του σε νόμιμες, οδήγησε ήδη σε μια εργασιακή
ζούγκλα και επέτρεψε τους διάφορους επιτήδειους της
κοινωνίας να οδηγήσουν τις αμοιβές στο ναδίρ, με έλλειψη
συναδερφικής αλληλεγγύης αλλά και προβληματισμό για
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια
των πολιτών.
Η πολύπλοκη πολεοδομική νομοθεσία που αφήνει
εκτεθειμένο τον μηχανικό λόγω των πολλών ασαφειών, αλλά
και το εργατικό δίκαιο που βρίσκει πάντα άδικα εξιλαστήριο
θύμα τον μηχανικό για κάθε πρόβλημα που δημιουργείται,
ποινικοποιούν το επάγγελμα μας προκειμένου να καλυφτούν
αδυναμίες του συστήματος.
Τέλος δεν λησμονούμε βεβαίως την εξοντωτική για τους
μηχανικούς αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, την
ληστρική διαχείριση των αποθεματικών μας, την κατάργηση
των κατωτάτων αμοιβών που μετονομάσθηκαν σε νόμιμες,
το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, τις καταστάσεις
προς την εφορία και προς το ΤΕΕ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μέσα όμως σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον
προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε, όσο μπορούσαμε καλύτερα,
τη δράση μας, συνέχισε ο Β. Τσιώνας. Αναλογιστείτε
τα πολυάριθμα σεμινάρια που έλαβαν χώρα σχετικά με
τον ΚΕΝΑΚ φέρνοντας στην πόλη μας κάθε δυνατή πηγή
ενημέρωσης που υπήρχε και πιστεύω πως καταφέραμε
να υπάρξει επαρκής ενημέρωση των συναδέρφων για το
συγκεκριμένο θέμα.
Οργανώσαμε σεμινάρια για τους ημιυπαιθρίους που
ήταν ένα από τα βασικότερα αντικείμενα απασχόλησης των
μηχανικών το 2011.
Οργανώσαμε ημερίδα για το ‘‘εξοικονομώ κατ΄ οίκον’’
με τη συμμετοχή και τη προβολή τοπικών επιχειρήσεων.
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Στα αυθαίρετα με τις τόσες ασάφειες του Νόμου
καταφέραμε, τόσο εγώ προσωπικά όσο και ο πρόεδρος του
Τμήματος να δώσουμε απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα
των συναδέρφων. Συνολικά απαντήθηκαν πάνω από 200
ερωτήματα ενώ την αντίστοιχη χρονική στιγμή το ΥΠΕΚΑ
δεν είχε παρά μόνο 20 απαντήσεις για το συγκεκριμένο
θέμα. Επίσης διοργανώσαμε αρκετές ενημερωτικές
εκδηλώσεις και σεμινάρια για το συγκεκριμένο θέμα.
Φυσικά δεν λύθηκαν όλες οι απορίες ούτε μπορούσαν να
απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις καθώς δεν είχαν απάντηση,
αλλά προσπαθήσαμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή
ενημέρωση, κάτι που απουσίαζε από οποιοδήποτε άλλο
Τμήμα της Ελλάδος.
Το κύριο όμως επίτευγμα, που θα αποτελεί και την
μακροχρόνια κληρονομιά της Ν.Ε. από την περίοδο της
προεδρίας μου, είναι στον τομέα της ενημέρωσης και της
πληροφόρησης που έγιναν εντυπωσιακά ποιοτικά άλματα,
υπηρετώντας την αρχή: “υπεύθυνος μηχανικός είναι ο
ενημερωμένος μηχανικός”.
Οι προτάσεις μας και οι παρεμβάσεις μας για θέματα της
περιοχής μας ήταν αρκετές.
Η Καρδίτσα τον τελευταίο καιρό δέχεται έντονη
επίθεση. Το κλείσιμο του 45% των σχολείων του νομού,
ελάχιστα εκ των οποίων έκλεισαν δίκαια, η σχεδιαζόμενη
κατάργηση του ΤΕΙ Δασοπονίας, το σταμάτημα των έργων
του Ε65 και ο οδικός και σιδηροδρομικός αποκλεισμός, η
διακοπή των έργων του Αχελώου, η κατάργηση κλινικών
του Νοσοκομείου μας σε συνδυασμό με την αντιαγροτική
πολιτική που ακολουθείται αλλά και με την γενικότερη
αντιαναπτυξιακή πολιτική που υπάρχει σήμερα έχουν φέρει
σε τέλμα τον τόπο μας.
Εμείς σε όλα αυτά δε μείναμε αμέτοχοι και
συμμετείχαμε στο συντονιστικό των φορέων της περιοχής
μας, με ενημέρωση των πολιτών, αποκλεισμό υπηρεσιών
και αποκορύφωμα την συμμετοχή μας στη διαμαρτυρία που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας.
Συμμετέχουμε ενεργά στις συνεδριάσεις της
επιτροπής ποιότητας και περιβάλλοντος του Δήμου
Καρδίτσας όταν υπάρχουν θέματα που σχετίζονται του
αντικειμένου μας, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της
επιτροπής του συναδέλφου Ευαγγελακόπουλου, κάτι που
συμβαίνει για πρώτη φορά στον Δήμο.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κάναμε Ομάδες Εργασίας, παρά τα πενιχρά
οικονομικά μας, και προσπαθούμε να προάγουμε θέματα
που αφορούν την περιοχή και τους μηχανικούς. Έτσι σε λίγο
καιρό, θα δώσουμε στη δημοσιότητα την πρώτη φάση της
προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει για να συγκεντρώσουμε
και να παρέχουμε τα πολεοδομικά στοιχεία που αφορούν
την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και μπορούν να
αποτελέσουν αναπτυξιακά εργαλεία για την περιοχή
μας. Επίσης είναι έτοιμη και η μελέτη της δεύτερης
ομάδας, για την αρχιτεκτονική αισθητική των κτιρίων
που πραγματοποιήθηκε για τον ορεινό όγκο της λίμνης
Πλαστήρα
Για το επόμενο διάστημα, ο προγραμματισμός
μας περιλαμβάνει αρκετές δράσεις, πρέπει όμως να
καταφέρουμε να δαμάσουμε την ταχύτητα του χρόνου και
τον καταιγισμό των εξελίξεων. Από την έναρξη της θητείας
μου, σε αντίθεση με παλαιότερες περιόδους, έχουν συμβεί
τεράστιες αλλαγές στο επαγγελματικό και κοινωνικό τοπίο
και γίνεται μεγάλη και επίπονη προσπάθεια από μέρους μου
και από τα μέλη της Ν.Ε. να μη μένουμε πίσω από τις εξελίξεις
αφιερώνοντας πολύ χρόνο και κόπο για το συμφέρον τον
συναδέλφων χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Είναι σαφές ότι
οι δυνατότητές μας είναι μεγάλες, αλλά ταυτόχρονα και
πεπερασμένες. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, δεν
έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα
προβλήματα των μηχανικών και της κοινωνίας, πολλά από
τα οποία λιμνάζουν επί δεκαετίες. Θα προσπαθήσουμε όμως
για το καλύτερο.
Όμως τώρα, μέσα σε ένα τόσο ζοφερό κλίμα
αβεβαιότητας, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ στους νέους
μηχανικούς στους οποίους ανήκω και είμαι καθημερινά σε
επαφή μαζί τους, αφουγκράζομαι τα προβλήματά τους και
κατανοώ τις αγωνίες τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Και ο πρόεδρος της Ν. Ε. Καρδίτσας κατέληξε: Η
γενιά μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις.
Ενώ έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατότητα να κατανοήσουμε
την ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο κόσμος και να
αξιοποιήσουμε τις εξελίξεις της επιστήμης και της
τεχνολογίας, οι οικονομικές συνθήκες, τα λάθη της
Πολιτείας, τα λάθη των μεγαλυτέρων, μας δημιουργούν
αβεβαιότητα και προβληματισμό για το μέλλον. Η αλήθεια
είναι πως δυσκολεύτηκα πολύ να βρω κάτι αισιόδοξο να πω
αγωνιώντας κι εγώ για το μέλλον όπως όλοι μας.
Σήμερα, δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω. Τα νέα
πρότυπα που αναζητούμε μπορούν να δημιουργηθούν μέσα
σε έννοιες όπως: η κοινωνική αλληλεγγύη, η πολιτική ως
κοινωνική δράση και όχι ως τέχνη λαϊκισμού, η ιδεολογία της
συλλογικότητας αντί του ατομικισμού και η συναδερφική
συνεργασία.
Σας καλώ λοιπόν να πάρετε πρωτοβουλίες, να
δραστηριοποιηθείτε και να συσπειρωθείτε γύρω από τα
όργανα του ΤΕΕ, να καταθέσετε τις απόψεις σας, να κάνετε
την αυστηρή κριτική σας σε εμάς αλλά και στους εαυτούς
σας, να ενημερώνεστε και να μην μπείτε στη λογική του
ωχαδερφισμού και της ισοπέδωσης των προσπαθειών του
ΤΕΕ όπως επιδιώκουν κάποιοι, αγνοώντας το συμφέρον του
μηχανικού.
Για το νέο χρόνο υπάρχει και η αισιόδοξη πλευρά.
Σιγά - σιγά αρχίζει να υποχωρεί η ανεμελιά, η επιθυμία μιας
εφήμερης και πάνω από τις δυνατότητες καλοπέρασης. Οι
νέοι αρχίζουν να επιστρέφουν στην επαρχία, δίνοντας ζωή
και ελπίδα στον τόπο μας. Η απογοήτευση είναι ο χειρότερος
εχθρός της ελπίδας, και την ελπίδα μας δεν πρέπει να τη
χάσουμε. Υπήρξαν και στο παρελθόν χειρότερες συνθήκες
και τα καταφέραμε. Έτσι θα γίνει και τώρα, και ας ελπίσουμε
πως η κρίση αυτή θα αποτελέσει την αρχή της διόρθωσης
αρκετών στρεβλώσεων που υπήρχαν και υπάρχουν στη
χώρα μας, προς όφελος των πολιτών και των μελλοντικών
γενιών, με βάση την αξιοκρατία και την λογική.
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Ο ΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ
Ο πρόεδρος της Δ. Ε. του Τμήματος Κ&Δ Θεσσαλίας
Ντ. Διαμάντος υπογράμμισε στον χαιρετισμό του πως
η χρονιά που ξεκίνησε είναι πολύ δύσκολη όχι μόνο για
τους μηχανικούς αλλά για τη συντριπτική πλειοψηφία των
Ελλήνων πολιτών. Σε ότι αφορά τον κλάδο στάθηκε στην
έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών για μεγάλη
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών,
την οποία χαρακτήρισε εντελώς αδικαιολόγητη και
καταστροφική. Επίσης αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα
που δημιουργείται με τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ τα οποία
όπως είπε επενδύθηκαν ερήμην των μηχανικών σε ομόλογα
του Ελληνικού Δημοσίου και τώρα με το «κούρεμα»
είναι άγνωστο τι θα γίνει. Στον εργασιακό τομέα είπε ότι
οι μηχανικοί του Δημοσίου βρίσκονται υπό καθεστώς
συνεχούς αβεβαιότητας και υποβάθμισης ενώ στο ελεύθερο
επάγγελμα υπάρχει καθίζηση της απασχόλησης.
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Θα πρέπει να αντιδράσουμε και μέσα από συγκεκριμένα
μέτρα θα πρέπει να στηριχθεί ο κλάδος, τόνισε πρόεδρος.
Εκτενή αναφορά έκανε και στα μεγάλα έργα της Θεσσαλίας
που έχουν σταματήσει. Μίλησε για τον Ε -65 για τον Αχελώο
και για τον ‘‘Μαλιακός –Κλειδί’’. Ειδικά για τον Αχελώο
τόνισε πως χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και
για να ολοκληρωθεί απαιτούνται περίπου 135 εκ. ευρώ.
Είναι έργο που δεν πρέπει να εγκαταλειφτεί αφού μπορεί
να στηρίξει πολύπλευρα τη διαδικασία της ανάπτυξης στη
περιοχή μας. Επίσης για τους οδικούς άξονες είπε πως η
ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να πιέσει τις τράπεζες
και τις κατασκευαστικές εταιρείας να συνεχίσουν τη
χρηματοδότηση τους καθώς όπως ο ίδιος ο κ Ρέππας
έχει παραδεχθεί οι οδικοί άξονες με την ολοκλήρωση
τους αναμένεται να προσθέσουν στο ΑΕΠ της χώρας 20
δισεκατομμύρια ευρώ.
Ολοκληρώνοντας, ο Ντ. Διαμάντος ανακοίνωσε πως
το ΤΕΕ μέχρι το Μάιο θα παρουσιάσει ένα στρατηγικό
σχέδιο ανάπτυξης, πανελλαδικά και περιφερειακά, που αν
εφαρμοστεί μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε ανάπτυξη.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

]

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ - ΧΩΡΟΤΑΚΤΕΣ

ΧΗΜΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΜΔΥΔΑΣ
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ. Ε. ΤΕΕ Κ-Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

	
  

Α) Επί της αρχής & φιλοσοφίας του «ΝΟΚ»

Β) Σκεπτικό τοποθέτησης

1.Πρώτη κεφαλαιώδης παρατήρηση

Το, υπό ψήφιση, νομοσχέδιο αποτελεί ένα πόνημα
μετά τον Ν.3843/2010 (τακτοποίηση Ημ. Χώρων κλπ)
και το Ν.4014/2011 (ρύθμιση αυθαιρέτων),που ρυθμίζει
πολεοδομικά θέματα, στο πλαίσιο της περίφημης και
πολυσυζητημένης «πράσινης ανάπτυξης». Γεννά πράγματι
απορία πως οι νομοθέτες αντιλαμβάνονται τη «πράσινη
ανάπτυξη», γιατί είναι προφανές από τη πρώτη κιόλας
ανάγνωση του σχεδίου νόμου, πως δεν σηματοδοτεί σε
καμία περίπτωση μία σημαντική και, «ανατρεπτική με το
παρελθόν», στροφή σε αυτή την κατεύθυνση.		

Ένας νόμος, που σηματοδοτεί τις μελλοντικές εξελίξεις
στη διαμόρφωση του «δομείν» και του «διαβιώνειν» στο
αστικό και περιαστικό πεδίο, για τις επόμενες 2 τουλάχιστον
δεκαετίες και, θα επηρεάζει και θα επιδρά αισθητικά,
λειτουργικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά για τουλάχιστον
50 χρόνια, ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ), ΕΧΡΗΖΕ
περισσότερης διαβούλευσης και συνεργασίας. Τόσο, στην
1η φάση της διαμόρφωσης του σχεδίου όταν, και η «κλειστή
και κρυψίνους» επιτροπή του ΥΠΕΚΑ τον διαμόρφωνε (το
ΤΕΕ και τα Περιφερειακά τμήματα όπως, και ο καθ’ ύλην
αρμόδιος Επιστημονικός φορέας, ο ΣΑΔΑΣ αλλά, και οι
λοιποί εμπλεκόμενοι Επιστημονικοί φορείς των μηχανικών
πληροφορήθηκαν το Ν/Σ μία εβδομάδα πριν κατατεθεί
στο Υπουργικό συμβούλιο), όσο και, στην 2η φάση, της
δημοσιοποίησής του, που η διαβούλευση ήταν, για τα
προσχήματα και μόνο, 10 ημέρες και αμέσως, εισήχθη στην
Βουλή προς ψήφιση.

2.Δεύτερη κεφαλαιώδης παρατήρηση
Ο «ΝΟΚ» θα έπρεπε να έχει ενσωματώσει και τον «ΝΚΚ» (Νέο
Κτιριοδομικό Κανονισμό», τον «ΚΥ» (Κανονισμό Υλικών) – ο
οποίος θα κατηγοριοποιεί τα υλικά του χρονοδιαγράμματος
εργασιών ενός Κτιριοδομικού έργου και, θα δίνει την
έμφαση, με χρήση συντελεστών, στην κατάταξή του με
«περιβαλλοντικά φιλική κλίμακα».

3.Τρίτη κεφαλαιώδης παρατήρηση
Ο «ΝΟΚ» θα έπρεπε να στοχεύει σε μία «αναφορά
σχεδιασμού και αποτελέσματος» που να είναι οι «3
διαστάσεις» (κάλυψη- ύψος- ιδεατό στερεό) και όχι στις «2
διαστάσεις» (δόμηση- ύψος) καθώς και, στην έμφαση της
χρήσης «Καινοτόμων μεθόδων».

4.Τέταρτη κεφαλαιώδης παρατήρηση
Ο «ΝΟΚ» θα έπρεπε να εισάγει μία άλλη, από το παρελθόν,
«χωροταξική αναφορά» από αυτήν του οικοπέδου. Ο
σχεδιασμός του/των κτιρίων θα πρέπει να έχει «χωροταξική
αναφορά» στο «οικοδομικό τετράγωνο» (ΟΤ) με
Πολεοδομική συμβατότητα με την «Πολεοδομική ενότητα»
του ΟΤ.

Το αναμενόμενο σε μια εποχή που η προστασία
του περιβάλλοντος, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
, η μείωση την κατανάλωσης φυσικών πόρων, αποτελεί
κυρίαρχο στοιχείο σχεδιασμού σε κάθε επίπεδο και
μορφή της ανθρώπινης δραστηριότητας , η Πολιτεία
να νομοθετεί με πρόσχημα ,την ευαισθητοποίηση της,
νόμους που στην πραγματικότητα επιβαρύνουν όλους τους
ανωτέρω παράγοντες. Γιατί, πως αλλιώς ερμηνεύεται η
νομοθετούμενη αύξηση του συντελεστή δόμησης από 25%
έως 45%, με αντάλλαγμα 10%-15% μείωση της κάλυψης , σε
αστικούς χώρους πόλεων που ήδη έχουν επιβαρυνθεί από
το μέχρι πρότινος αναπτυξιακό και πολεοδομικό μοντέλο.
Η χρονική στιγμή (λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών,
κοινωνικών και επιστημονικών συνθηκών) είναι κατάλληλη
για ένα πραγματικά ΝΕΟ νομοσχέδιο που δε θα συνδιαλέγεται
με το παρελθόν, αλλά θα σηματοδοτήσει την οικιστική
ανάπτυξη της χώρας μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο ,που
θα ανατρέψει τις παθογένειες και τις αγκυλώσεις του
προηγούμενου νόμου, θα ελευθερώνει τη δημιουργικότητα
και θα προστατεύει το περιβάλλον, μέσα από ευνόητες και
μη αντικρουόμενες κωδικοποιημένες διατάξεις.
Το Σ/Ν που κατατέθηκε είναι ατυχώς μια συνέχεια του
παλιού ΓΟΚ (Ν.1577/85), στη ίδια λογική και φιλοσοφία, μια
εκσυγχρονισμένη εκδοχή του. Μια προσπάθεια να ενταχθούν
και να ανακοπούν οι αυθαιρεσίες που γεννήθηκαν από
ελλειπή έλεγχο των κατασκευών τα προηγούμενα χρόνια.
Διαφαίνεται μέσα από το κείμενο ότι:
Συνδυάζεται η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη κτιρίων
,ενεργειακά, υψηλών προδιαγραφών, όχι ως ανάγκη , άλλα
ως ανταποδοτικό όφελος.

Γ) Συνοπτικές διαπιστώσεις

Δ) Παρατηρήσεις κατ΄ άρθρο

Τι είναι λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο ;

Ενδεικτικά αναφέρονται και προτείνονται οι ακόλουθες
κατ’ άρθρο παρατηρήσεις:

•
Είναι νομοσχέδιο που θα «νομιμοποιήσει» αυτά
που οι δύο προαναφερθέντες νόμοι έχουν τακτοποιήσει
ή ρυθμίσει (πατάρια σοφίτες, αλλαγές χρήσης υπογείων
Αρθρ11,παρ6 εδαφ. ι, ιγ, ιδ, ιε Αρθρ 5,παρ3 Άρθρο 5,παρ3,κ.α).
•
Είναι το νομοσχέδιο που θα «εξασφαλίσει»
περισσότερες
δομημένες
επιφάνειες
στους
ήδη
βεβαρυμμένους αστικούς χώρους των πόλεων(Άρθρο 10
,Αρθρ 25).
•
Είναι νομοσχέδιο που επιτρέπει την αλλαγή χρήσης
των κατά παρέκκλιση ανεγερθέντων κτιρίων αγνοώντας τις
συνέπειες στο δομημένο περιβάλλον (Άρθρο5,παρ3).
•
Είναι νομοσχέδιο που αδιαφορεί για την
αποκατάσταση και τη βελτίωση του υφιστάμενου
κτιριακού αποθέματος των πόλεων (η επανάχρηση είναι
μία φιλοπεριβαλλοντική πρακτική), παρέχοντας μόνο τη
δυνατότητα ανάπτυξης πράσινου δώματος.
•
Είναι νομοσχέδιο που αδιαφορεί για την ασφάλεια
των πολιτών (Άρθρο
18,παρ1,εδαφ.2 . το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών……
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40εκ. Η βλάστηση που
αναπτύσσεται …..να μην υπερβαίνει τα 3,00μ – πιθανή πτώση
από αέρα), αλλά και για την ασφάλεια των κατασκευών όταν
για τη φύτευση δωμάτων σε υφιστάμενα κτίρια απαιτεί μόνο
τεχνική έκθεση αντοχής στατικής επάρκειας (Αρθρ 18,παρ2
,εδαφ. β. γ)
•
Είναι νομοσχέδιο που αντιμετωπίζει τα παράγωγα
της χρήσης των κτιρίων από τους ενοίκους, λύματα
και τα απορρίμματα , με τη λογική προηγούμενων
δεκαετιών , επιτρέποντας δεξαμενές λυμάτων και χώρους
συγκέντρωσης απορριμμάτων ,αντί να εισάγει την έννοια
της διαχείρισης των απορριμμάτων (ανακύκλωση) και της
χρήσης μονάδων βιολογικού καθαρισμού αστικού τύπου.
•
Είναι νομοσχέδιο που προσεγγίζει θέματα όπως
του συντελεστή δόμησης, κάλυψης , ακαλύπτων χώρων
,θέσης κτιρίου , φύτευσης κ. α εντελώς επιφανειακά
,τροποποιώντας νούμερα. Ακόμη και η απαιτούμενη
ενεργειακή θωράκιση των νέων κτιρίων καταναλώνεται στη
λογική των αριθμών(π.χ. θερμομόνωση έως 5εκ).
•
Είναι νομοσχέδιο που επιτρέπει συνενώσεις
οικοπέδων αγνοώντας την πραγματικότητα, στη οποία
τα αδόμητα οικόπεδα στα οικοδομικά τετράγωνα είναι
ελάχιστα και πιθανόν ασύνδετα μεταξύ τους
•
Είναι νομοσχέδιο που βάζει τις αρχές βιοκλιματικού
σχεδιασμού σε καλούπι διατηρώντας τις αποστάσεις Δ, την
κάλυψη, τον όγκο συνδεδεμένα μεταξύ τους με αριθμητικές
σχέσεις.
•
Είναι
νομοσχέδιο
που
χρήζει
περαιτέρω
επεξεργασίας κειμένου και τροποποιήσεις εδαφίων.

1.Άρθρο 2 – ορισμοί.

Η παρ. 31-ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις δημοσίου
συμφέροντος, βαφτίζεται ιδιωτικό κτίριο ως δημοσίου
συμφέροντος Στην παρ. 35-στάθμη φυσικού εδάφους,
έχουμε μέγιστο πρόβλημα αν οριστεί ως απλά η υπάρχουσα,
που μπορεί να έχει αλλοιωθεί ή και να αλλοιωθεί στο μέλλον
κατά το δοκούν. Θα πρέπει να συμπληρωθεί όπως αυτή
ορίζεται από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.
Στις παρ. 58 και 59. Η αλλαγή της έννοιας του ημιυπαιθρίου
από τον ΓΟΚ/1985 θα δημιουργήσει τεράστια σύγχυση, αλλά
και δυσχέρεια υπολογισμών σε περιπτώσεις προσθηκών
και συνιδιοκτησίας. Να καταργηθεί η παρ. 59, που έτσι κι
αλλιώς ως ορισμός η μία λέξη του αναιρεί την άλλη και να
παραμείνει ο ορισμός ότι Η/Υ είναι ο στεγασμένος χώρος
που διαθέτει ανοιχτή πλευρά. Η σχέση του ανοίγματος με
την προσμέτρηση ή όχι
στον συντελεστή δόμησης να προσδιοριστεί στα αντίστοιχα
άρθρα.
Στην παρ. 55, είναι απαραίτητο να παραμείνει το +1,50μ
αντί για το προτεινόμενο +1,20μ διότι, δημιουργεί πλείστα
προβλήματα σχεδιασμού και λειτουργικότητας.

2.Άρθρο 6 – προστασία αρχιτεκτονικής και φυσικής
κληρονομιάς

Το άρθρο είναι ιδιαίτερα εκτενές και μοιάζει με το
προηγούμενο, που παρ’ όλες τις λεπτομέρειες που περιείχε
δεν κατάφερε να προστατέψει την πολιτιστική και φυσική
μας κληρονομιά. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μην
επικαλύπτονται οι αρμοδιότητες με το ΥΠΠΟ. Στην παρ.
2β, 3η υποπαρ., να απαιτείται η γνώμη του 0ημοτικού
Συμβουλίου και στην περίπτωση μη θέσπισης ειδικών
όρων με το Π.Δ. Στην παρ. 3β, 2η υποπαρ., δεν μπορεί να
διακόπτονται οι εργασίες νόμιμης οικοδομικής αδείας
με μεταγενέστερη κοινοποίηση αιτιολογικής έκθεσης
για χαρακτηρισμό κτιρίου ως διατηρητέου. Οφείλουν οι
αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν τις προτάσεις τους έγκαιρα
και να κοινοποιούν τυχόν καταλόγους με κτίρια υπό σκέψη
να κριθούν διατηρητέα στις υπηρεσίες δόμησης. Άλλωστε
στην παρ. 8 προβλέπεται όταν ζητείται άδεια για επισκευή
ή προσθήκη σε κτίριο που μπορεί να χαρακτηριστεί
διατηρητέο, η μελέτη να παραπέμπεται στο Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής, μετά την γνωμοδότηση του οποίου
εκδίδεται η οικοδομική άδεια. 0εν είναι νομικά και πρακτικά
σωστό τυχόν διαφορετική γνώμη υπαλλήλου-ατόμου,
της αρμόδιας να εισηγηθεί στον υπουργό υπηρεσίας, να
υπερισχύει αυτής της γνωμοδότησης συλλογικού οργάνου.

3.Άρθρο 7 – αρτιότητα και οικοδομησιμότητα.

Ένα δαιδαλώδες άρθρο, αποτέλεσμα όλων των ειδικών
περιπτώσεων, παρεκκλίσεων, ιδιαιτεροτήτων κτλ που
νομοθετήθηκαν επί δεκαετίες και ίσως δεν μπορούν να
αγνοηθούν για νομικούς λόγους.
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4.Άρθρο11 – συντελεστής δόμησης

Σε μια εποχή που επίσημα δεν δίνεται αύξηση ΣΔ, αντίθετα
γίνεται επίκληση της προστασίας του περιβάλλοντος και
υποστήριξη της πράσινης ανάπτυξης, διατάξεις σαν αυτές
οδηγούν σε αντίθετο αποτέλεσμα και δεν συμβαδίζουν
με αυτόν καθ’ αυτόν τον σκοπό του νόμου, όπως αυτός
αναπτύσσεται στο άρθρο 1 και πιστεύω ότι πρέπει να
επανεξεταστούν, στο σύνολό τους.

5.Άρθρο 12 – ποσοστό κάλυψης

Έχοντας δηλαδή υπόψη την έμμεση αύξηση του ΣΔ πιο
πάνω, της πραγματοποιούμενης κάλυψης με αυτό, αφού
και πάλι δεν προσμετρούνται κατασκευές που παλιά
μετρούσαν, όπως στεγασμένοι χώροι στάθμευσης (πρέπει
να προστεθεί στο έδαφος αλλιώς θα αρχίσουν να τους
σχεδιάζουν και διώροφους κτλ), αίθρια και διαμπερή
ανοίγματα ανεξαρτήτως διαστάσεων κ.α., καθώς και την
μικρή έστω αύξηση του συντελεστή όγκου και των μέγιστων
επιτρεπομένων υψών στα επόμενα άρθρα, θα πρέπει να
μειωθεί ακόμη περισσότερο η μέγιστη επιτρεπόμενη
κάλυψη και
να προστεθεί παράγραφος ότι τυχόν μικρότερα ποσοστά
κάλυψης με ειδικές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.
Αυτό για να μην επαναληφθεί η ταλαιπωρία με τις
δικαστικές ακυρώσεις οικοδομικών αδειών. Και βέβαια,
η «καθοδηγούμενη» αύξηση σε ύψος δεν φαίνεται
να λαμβάνει καθόλου υπ’ όψιν, τον παράγοντα της
αντισεισμικής θωράκισης και ασφάλειας που, ακόμα, και
αν επιτυγχάνεται, θα επιφορτίζει και το περιβάλλον και, το
τελικό κόστος κατασκευής.

6.Άρθρο 13 – συντελεστής όγκου

Η μη προσμέτρηση όμως σε αυτόν τμημάτων του κτιρίου
που προηγούμενα προσμετρούσαν και στην ουσία
επιφέρουν πραγματική αύξησή του κατά περίπου 30%, σε
όλα τα κτίρια, σε όλη τη χώρα, χρήζει επανεξέτασης Ο Σ.Ο
είναι το σημαντικότερο από όλα τα μεγέθη, αφού αυτός μας
δίνει τον τελικό όγκο-υπέργειο περίβλημα στον χώρο και
αν πράγματι θέλουμε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης,
όπως φέρεται να είναι ο σκοπός αυτού του σχεδίου νόμου.

7.Άρθρο 15 – ύψος κτιρίου-αφετηρία μέτρησης υψώνπλάτος δρόμου

Η μικρή αύξηση του ύψους που προβλέπεται αντισταθμίζεται
ικανοποιητικά από την δυνατότητα μείωσης της κάλυψης
του κτιρίου που αυτή συνεπάγεται. Το αποτέλεσμα αυτό
όμως θα υπάρξει μόνον εάν περιοριστεί ο Σ.Ο., όπως
προτάθηκε προηγούμενα. 0ιαφορετικά και η κάλυψη θα
παραμείνει μεγάλη και το αυξημένο ύφος θα εξαντληθεί. Οι
διαμορφώσεις εδάφους χρειάζονται και για την δημιουργία
λειτουργικών αυλών και όχι μόνον για την απορροή των
όμβριων. Σε κάθε περίπτωση αν πρέπει να περιοριστούν
οι επιχώσεις στο 1,00, οι εκσκαφές δεν ενοχλούν και
μπορούν να είναι μεγαλύτερες. Προσοχή απαιτείται επίσης
στον ορισμό του ιδεατού στερεού, από όπου λείπει το
λοξό επίπεδο, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον
στα σημερινά επίπεδα, για να μην γίνει δυσμενέστερος ο
ηλιασμός των όψεων.
*Τα παραπάνω, δυστυχώς αποκαλύπτουν ότι ο Νέος
Οικοδομικός Κανονισμός είναι κατώτερος των προσδοκιών
του Τεχνικού Κόσμου. Μόνο σημάδι ελπίδας για μια νέα
αντίληψη των κατασκευών είναι το Άρθρο 26 «Ειδικές
ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή
εμποδιζόμενων ατόμων» , που όμως από μόνο του δεν είναι
αρκετό.
Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός είναι κατ’ ευφημισμό Νέος.
Θα μπορούσε να είναι μια ακόμη τροποποίηση του 1577/85.
Είναι λυπηρό να βαπτίζουμε Νέο αυτό που διαμορφώνουμε
για να σκεπάσουμε ελλείψεις του παρελθόντος. Η
επικαιροποίηση μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια εφαρμογής
ενός νόμου (1577/85) δεν είναι αρκετή για να χαρακτηριστεί
το παρόν νομοσχέδιο ΝΕΟ.
Είναι περισσότερο, ένα εργαλείο ανταποδοτικότηταςπριμοδότησης και όχι ανάπτυξης , είναι ένα εργαλείο που
κοιτά το παρελθόν ,θέλοντας όμως να προχωρήσει στο
μέλλον, στο οποίο αγνοείται η πραγματικότητα των πόλεων
και το οποίο υπηρετεί μια λανθασμένη στρατηγική που
υπαγορεύει πως τα λιγοστά αδόμητα οικόπεδα εφόσον θα
δομηθούν με αυτό τον Νόμο ,θα βελτιώσουν τις πόλεις, το
περιβάλλον, τις συνθήκες διαβίωσης.
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