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ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

το ΤΕΕ και ΟΙ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ  ΥΠΟΣΤΕΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ «ΤΙΜΩΡΙΑ»“ ”

Και όλα αυτά, με τα οικονομικά μέσα των ίδιων των 
μηχανικών μελών του. Την «οριζόντια και καθολική άμεση 
εισφορά» (γι’ αυτό και ελάχιστη και επί χρόνια σταθερή) 
και την «αναλογική έμμεση εισφορά» με το 2% & 2%ο επί των 
καθαρών εσόδων του παραγωγικού μας έργου. 
 Σήμερα, η Κυβέρνηση δρομολόγησε να «κλείσει» το 
ΤΕΕ. Καταργώντας τις παραπάνω έμμεσες εισφορές «ως πόρο 
του ΤΕΕ». ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα θέλει για τις «τρύπες»  κι αυτά. Και, 
«μπλοκάροντας» την έγκριση του προϋπολογισμού του ΤΕΕ 
για το 2013, με αποτέλεσμα, να μην μπορούμε να πληρώσουμε 
ΟΥΤΕ την ΔΕΗ και τον ΟΤΕ!
 
Κατά συνέπεια, η «αναστολή» λειτουργίας του ΤΕΕ – και του 
Περιφερειακού μας Τμήματος, είναι αναπόφευκτη.
 
Ξέρουμε ότι, ΚΑΠΟΙΟΙ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ γι’ αυτό. 
 Αυτοί που δεν πρέπει όμως, είναι οι ίδιοι οι μηχανικοί. 
Όσο δικαιούται να λέει κάθε μηχανικός ότι, το ΤΕΕ έπρεπε 
ή μπορούσε καλύτερα, άλλο τόσο, υποχρεούται να μετέχει 
και να δίνει το παρών σε κάθε διεκδίκηση που κάνει το ΤΕΕ, 
για την επιστήμη, το επάγγελμα, την αξιοπρέπεια μας. 
 
Διαφορετικά, κάποια στιγμή, μόνος ο μηχανικός,  θα είναι 
πλέον και «ευάλωτος» αλλά, και «έρμαιο» των «Στουρναρέικων 
μηχανισμών», απόλυτα «παραδομένος».
 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΕ ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΠΑΡΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ «ΤΙΜΩΡΟΥΝ». 
 
ΑΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟΤΕ, ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟΙ 
ΠΙΣΩ.

   Με φιλικούς χαιρετισμούς,
   ΚωνσταNτίνος Διαμάντος

 ΠΟΤΕ μέχρι σήμερα, στην 90άχρονη ιστορία του, 
το ΤΕΕ και ΟΙ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ  ΥΠΟΣΤΕΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ «ΤΙΜΩΡΙΑ» .
 ΟΙ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ , διέπραξαν «έγκλημα» που έχουν 
την Επιστημονική γνώση της ειδικότητάς τους, «δια βίου» την 
εξελίσσουν με διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση, παράγουν 
με τη γνώση αυτή και την επαγγελματική της εφαρμογή ένα 
σημαντικό έργο που τα αποτελέσματά του αφορούν άμεσα ή 
έμμεσα, το περιβάλλον και τους πολίτες. Το ευρύτερο βιώσιμο 
«γίγνεσθαι». Επηρεάζουν δε, σημαντικά, καθοριστικά, όλη την 
παραγωγική και αναπτυξιακή δομή και πορεία της Ελλάδας. 
 Έργο, για το οποίο «επαίρονται» οι «πολιτικοί» κάθε 
τόσο, και, σ’ αυτό βασίζονται στο να κοιτάνε στα μάτια το λαό 
και να ζητάνε την επανεκλογή τους.

ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΝΕ ΟΜΩΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ!
Γιατί τι κάνανε, ιδιαίτερα, τα τελευταία 3 χρόνια;

ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΝΟΥΝ την απασχόληση σε κάθε τομέα, 
ΑΥΞΑΝΟΥΝ τις ασφαλιστικές εισφορές, ΟΔΗΓΟΥΝ το ΤΣΜΕΔΕ 
στο ΕΤΑΑ και, από κει, στο… ΙΚΑ (!), «ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΖΟΥΝ» τον 
κλάδο υγείας στον προβληματικό από γεννησιμιού του ΕΟΠΥΥ, 
ΚΛΕΒΟΥΝ τα χρήματα από το αποθεματικό του ΤΕΕ και του 
ΤΣΜΕΔΕ για να «βουλώσουν άλλες τρύπες» του πελατειακού 
συστήματος που οι ίδιοι δημιούργησαν 37 χρόνια τώρα, 
ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ την αξιοπρέπεια των Ελλήνων Επιστημόνων, 
ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΟΥΝ το ελληνικό δυναμικό εκτός Ελλάδας.
 Το ΤΕΕ, καταγεγραμμένο ιστορικά, «έβγαλε» την 
Ελλάδα από το αδιέξοδο στις δύσκολες στιγμές της. Απέδωσε 
στην Πολιτεία και την Κοινωνία, πολλές φορές, τον «οδικό 
χάρτη ανάπτυξης», με όραμα και συγκεκριμένες προτάσεις 
και ιεραρχημένες προτεραιότητες δράσεων και έργων. Που 
αποδίδουν, όχι ψηφαλάκια, αλλά, θεραπεία των κοινωνικών 
αναγκών και οικονομική επιτάχυνση και πρόοδο..
 Στους μηχανικούς, και, με τους μηχανικούς, το ΤΕΕ, 
παρήγαγε πλήθος υπηρεσιών και δυνατοτήτων ενημέρωσης, 
εκπαίδευσης, κατάρτισης. Μέσα από μία συμμετοχική πλατιά 
διαδικασία για όσους μηχανικούς ήθελαν να συνδράμουν το 
έργο αυτό του ΤΕΕ, μέσα από Επιστημονικές ομάδες εργασίας. 
Παρείχε την νομική κάλυψη στους μηχανικούς σε διεκδικήσεις 
εργασιακών τους θεμάτων (διεκδίκηση αμοιβών, καταγγελίες). 
Και τελευταία, με δική του ευθύνη και δουλειά, προχώρησε 
στον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ της άσκησης του ελευθέρου 
επαγγέλματος (σύστημα αμοιβών, σύστημα αυθαιρέτων, ΠΕΑ) 
και, με το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών 
και την «ταυτότητα κτιρίου» προ των πυλών λειτουργίας (μέχρι 
τον Απρίλιο) με διασυνδεδεμένες και τις άλλες υπηρεσίες 
εγκρίσεων (αρχαιολογία, δασαρχείο κλπ).

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

ΕΞΩΦΥΛΛΟ
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http://www.teelar.tee.gr,
e-mail : tee_lar@tee.gr

Τεύχος 82ο , 
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Αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους Μηχανικούς -  
μέλη του Τμήματος.

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

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος - Πρόεδρος
Ευθύμιος Μυρισιώτης - Γραμματέας
ΜΕΛΗ
Δημήτρης Χύτας, Κώνσταντίνος Ιακωβάκης, Xρήστος 
Δημακόπουλος, Γρηγόρης Σουλιώτης, Δημήτρης Γάτσιος, 
Χρήστος Παληός, Κώστας Τσαλαπόρτας 
Ν.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γιώργος Μητσιούλης - Πρόεδρος
Δήμητρα Κωστοπούλου - Αντιπρόεδρος
Νίκος Λιάκος - γραμματέας
Νίκος Τρίμης , Βάιος  Γιαννούλας - Μέλη
Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Βασίλης Τσιώνας - Πρόεδρος
Ουρανία Φατόλα - Αντιπρόεδρος
Μαρία   Κατσιφού - γραμματέας
Κώστας Πρίτσας , Κώστας Υπερήφανος - Μέλη

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  του ΤΕΕ

Διμηνιαία περιοδική Έκδοση ιδιοκτησίας 
Τμήματος Κ. & Δ. Θεσσαλίας του ΤΕΕTEE
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ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Ντ. Διαμάντος στην ετήσια εκδήλωση του 2013

Ο Θ. Γκιάτας

 ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ στη ΛΑΡΙΣΑ- Βραβεύτηκαν νέοι φοιτητές- παιδιά μηχανικών

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Διαμαρτυρία για παράδοξες νομοθετικές ρυθμίσεις

ΟΙ ΠΙΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Ν.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΕ

ΜΑΘΗΤΕΣ Του 11ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ στο ΤΕΕ -Πληροφορίες για τις ειδικότητες των μηχανικών 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΠΘ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ -  Πανόραμα σύγχρονης αρχιτεκτονικής

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Με συνδρομητές θα λειτουργεί η ¨ΔΟΜΗ ΑΜΟΙΒΩΝ και ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ”

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - Οι 
πολιτικοί μηχανικοί για το παρόν και το μέλλον τους

ΤΕΕ- Να μην συρρικνωθεί η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Αλληλεγγύη και ελπίδα για τους μηχανικούς

ΟΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΒΑΣ. ΤΣΟΛΑΚΗ

ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΕ 

ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΚ Κ-Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Θετική εξέλιξη στην ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ μ ετο ΕΣΠΑ-2

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ - Η μάγισσα τσαπατσούλα στη ΛΑΡΙΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ - Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο για το φορολογικό
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Ο ΝΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2013

  «Οφείλουμε ως μηχανικοί και ως ΤΕΕ να 
αποδώσουμε στη χώρα και στους πολίτες ένα «νέο όραμα» 
μέσα από ένα «νέο αναπτυξιακό χάρτη». Με συγκεκριμένες 
αρχές, με συγκεκριμένες συντεταγμένες, με μετρήσιμους 
στόχους και αποτελέσματα, με αξιοποίηση κάθε Εθνικού 
πλεονεκτήματος, με σεβασμό και πολλαπλή απόδοση 
κάθε ευρώ που δαπανάται, με διαφύλαξη του Δημοσίου 
συμφέροντος, με σεβασμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Ένα είναι σίγουρο: «Το παλιό φεύγει. Και το νέο έρχεται», 
τόνισε ο πρόεδρος Ντίνος Διαμάντος μιλώντας  στην 
καθιερωμένη πρώτη πανηγυρική εκδήλωση του Τμήματος 
για το νέο έτος 2013, που  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων των γραφείων του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας στη 
Λάρισα.

 Η εκδήλωση που συνδυάστηκε με την κοπή της πίτας από τον πρόεδρο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, 
ήταν αφιερωμένη «σε κάθε έναν ξεχωριστά επιστήμονα μηχανικό που, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δοκιμάζεται η επαγγελματική 
και επιστημονική του θέση». Παράλληλα έγινε η υποδοχή των νέων μηχανικών που εγγράφηκαν μέλη του Τμήματος την 
περασμένη χρονιά.

 Τιμήθηκε επίσης ο προσφάτως συνταξιοδοτηθείς προϊστάμενος των υπηρεσιών του Τμήματος Θωμάς Γκιάτας για την 
πολύτιμη, πολυετή προσφορά του στο ΤΕΕ και τους μηχανικούς.

   
Απαιτείται ολοκλήρωση των θεσμικών εργαλείων (Κτηματολογίου-Δασολογίου) που δεν θα επιτρέπουν καμιά «συναλλαγή» και 
καμία «έκπτωση» προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Απαιτείται μια δημόσια διοίκηση, η αναγκαία στον αριθμό, η απαραίτητη στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η ανεξάρτητη από 
πολιτικές αλλαγές κυβερνήσεων και πολιτικών προϊσταμένων, δίχως ίχνος γραφειοκρατίας σε κάθε της συναλλαγή με τον πολίτη 
και με διαρκή πολυκριτηριακή, άρα κατά τεκμήριο αντικειμενική αξιολόγηση προσώπων και υπηρεσιών. 
Απαιτείται μια θεσμική ανανέωση, μια θεσμική ανατροπή στα κατεστημένα που αυτά ανέτρεψαν αξίες Ελληνικές. Απαιτείται 
ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα. Που δεν θα στηρίζεται πλέον σε ένα «κομματικό Κράτος», σε μία «εθισμένη στην 
επανεκλογή πολιτική εξουσία», σε «μία ευνoυχισμένη και γραφειοκρατική αντιπαραγωγική δημόσια διοίκηση»  και σε ένα 
«κρατικοδίαιτο επιχειρείν».

    Ο πρόεδρος

 «Σημειολογικά ιδιαίτερη είναι η φετινή εκδήλωση 
για τη νέα χρονιά» σημείωσε στην ομιλία του ο πρόεδρος 
του Τμήματος Ντ. Διαμάντος επισημαίνοντας: «Είναι 
σημαντική για την ανάδειξη μίας επιθυμητής - σταδιακής 
φυσικά- ανάκαμψης για τη χώρα. Για την εξισορρόπηση 
σιγά- σιγά και αποκατάσταση των αδικιών που, απέδωσε μία 
«ισοπεδωτική οικονομίστικη λογική» τα τελευταία δύσκολα 
χρόνια σε κοινωνικές ομάδες που, είτε δεν αντέχουν άλλο 
είτε, μπορούν να παράγουν αλλά, υποβαθμίζονται και 
υποτιμώνται διαρκώς.

 Διανύουμε την τελευταία χρονιά αυτής της θητείας 
στο ΤΕΕ. Της αναμφίβολα πιο δύσκολης περιόδου που, από 
ιδρύσεώς του, έχει διανύσει. Σε όλα τα
επίπεδα. Θεσμικό, κοινωνικό, επαγγελματικό. Με τον δείκτη 
αδιαφορίας και ισοπέδωσης από πλευράς της Πολιτείας, 
πολλές φορές, στο κατακόρυφο, Με ένα «εσωτερικό κύμα» 
απογοήτευσης και αμφισβήτησης.
Κι όμως! Η Κοινωνία και η Πολιτεία συνεχίζουν να στηρίζουν 
την ελπίδα για το μέλλον, στους Έλληνες επιστήμονες 
στους Έλληνες μηχανικούς. Απαιτούνται όμως πραγματικές 
τομές. Και είμαστε έτοιμοι, ως ΤΕΕ και ως μηχανικοί να 
βοηθήσουμε σ΄ αυτό. 
 Η παραγωγή των ιδιωτικών και δημοσίων έργων, 
σε επίπεδα σχεδιασμού-  μελέτης- επίβλεψης- κατασκευής- 
λειτουργίας έχει  κάνει βήματα, αλλά, απαιτούνται άμεσα 
και άλλα, όπως Μητρώο Συντελεστών Ιδιωτικών έργων, 
απεγκλωβισμός της μελέτης-επίβλεψης - κατασκευής των 
ΔΕ από τα θεσμικά πολιτικά όργανα της Κεντρικής και 
Περιφερειακής εξουσίας. Με Δικαιοσύνη άμεσης απόφασης 
και κρίσης στα θέματα αυτά. Με υπευθυνότητα όλων των 
συντελεστών και όχι
μόνο του μηχανικού.

 Απαιτείται τομή στην τεχνική παιδεία και 
εκπαίδευση. Σε όλες τις βαθμίδες.

«Το παλιό φεύγει. Και το νέο έρχεται»

 Και ο Ντ. Διαμάντος συνέχισε: «Οι μηχανικοί γνωρίζουμε την χειρότερη δοκιμασία από ποτέ. Την ανεργία που 
οδήγησε πολλούς στον «εξοστρακισμό» από τη  Ελλάδα, την ισοπέδωση αξιών στο έργο που παράγουν και στη  αμοιβή 
τους την «τιμωρία» τους που χρόνια τώρα, μέσα από τον ιδιωτικό τομέα έδωσαν δουλειά και μέλλον σε πάνω από 150 
επαγγελματικές ομάδες, ενώ, μέσα από το δημόσιο τομέα, μελέτησαν και εκτέλεσαν έργα, αποδίδοντας τα στη δημόσια 
χρήση, αναδεικνύοντας βέβαια έτσι και τα «πολιτικά πρόσωπα» που τα επιδείκνυαν ως «έργο» τους και «εισπράττοντας»  
ασυνέπεια oικoνoμική  με αποτελέσματα τραγικά για την επιχείρησή τους και πλείστες φορές και για την  οικογενειακή 
κατάσταση και περιουσία τους. 

 Απαραίτητο είναι να αντιληφθούμε πρώτα εμείς ότι όλη η τεχνική πυραμίδα πρέπει να συστρατευθεί. Και το «όχημα» 
προς το μέλλον είναι το ΤΕΕ. 
Άρα απαιτείται τομή και στη φυσιογνωμία, οργάνωση και λειτουργία του ΤΕΕ. Το πρώτο ζήτημα που θα αναδείξουμε το 
2013 είναι η απασχόληση-και όχι η ανεργία. Την ενίσχυση των θεσμών και δομών που θα αυξήσουν την απασχόληση των 
μηχανικών και όλων των τεχνικών.  Την ανάδειξη των νέων κατευθύνσεων και
πρακτικών στο επάγγελμα του μηχανικού αποδώσει απασχόληση σε μας αλλά θα ανταποδώσει και στους ποιοτικότερες 
υπηρεσίες, καλύτερη ποιότητα διαβίωσης και εξοικονόμηση πόρων. 

 Σε μία χώρα και σε μία πόλη που, παρά τις αντίξοες και απογοητευτικές συνθήκες, συvτελoύvται καθημερινά «μικρά 
θαύματα» βασισμένα στο μεράκι, στο πείσμα, στην ευφυΐα του Έλληνα που αντιστέκεται, δεν μπορούμε να αποστρέφουμε
το βλέμμα μας και την προσοχή μας και, να αναδεικνύουμε διαρκώς τα χειρότερα αναμενόμενα».

Ο Θ. Γκιάτας
 Απονέμοντάς του αναμνηστικό δώρο, μαζί με 
τους παρόντες πρώην προέδρους της ΔΕ, ο Ντ. Διαμάντος  
εξήρε την πολύτιμη, πολυετή προσφορά στο ΤΕΕ και τους 
μηχανικούς, του συνταξιοδοτηθέντος προϊσταμένου 
των υπηρεσιών του Τμήματος Θωμά Γκιάτα. Ο οποίος 
παίρνοντας το λόγο είπε μεταξύ άλλων:
«Ακούγοντας τα πολύ καλά λόγια του Προέδρου, τον οποίο 
ευχαριστώ εκ βαθέων, αισθάνομαι δεν το κρύβω λίγο 
περίεργα απόψε. Αισθάνομαι συγκινημένος, αισθάνομαι 
και λυπημένος και λίγο αμήχανος. 

 Αμήχανος γιατί θεωρώ ότι καταρχάς δεν έκανα τόσο σπουδαία πράγματα και  ό, τι έκανα, το έπραξα γιατί αυτό 
έπρεπε να κάνω, ως αυτονόητο καθήκον  στο πλαίσιο του ρόλου της υπαλληλικής πρακτικής και δεοντολογίας και ως εκ 
τούτου δεν  θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ειδική μνεία γι αυτό. 
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 Από την  άλλη αισθάνομαι  συγκινημένος γιατί είχα την τύχη και υπηρέτησα  ένα Φορέα,  το ΤΕΕ και το Τμήμα 
Κεντρικής  και Δυτ. Θεσσαλίας, με λίγα χρόνια στο ΤΕΕ Ηπείρου. Και μέσα από αυτή την πορεία εργασίας στην όλη  
διάρκεια του  κύκλου,  γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους, ολοκληρωμένους επιστήμονες. Και ευτύχησα να ζήσω  τη 
δημόσια  παρουσία του ΤΕΕ από το 1984 μέχρι το 2008 περίπου, ολοένα αυξανόμενη που ο πολυποίκιλος ρόλος του ως  
φορέα τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο, πρόσθετε συνεχώς κύρος στο κύρος, υπευθυνότητα,  
έγκυρη και υπεύθυνη άποψη. 

 Αισθάνομαι και θλιμμένος γιατί αυτή η πορεία του ΤΕΕ και δυστυχώς όλο το δυναμικό του διακόπηκε απότομα και βίαια 
τα τελευταία δυο χρόνια και το ΤΕΕ και οι Μηχανικοί σήμερα είναι γονατισμένοι, όπως όλη η ελληνική κοινωνία και δεν μπορούν 
στην κυριολεξία να ασκήσουν ούτε το επάγγελμα τους γιατί δεν υπάρχει αντικείμενο. 

 Αυτή η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος του 2008 που ξεκίνησε από τη γενέτειρα του καπιταλισμού και 
έφθασε και εδώ μας κάνει να  ζούμε όλοι δυστυχώς  κάτι  πρωτόγνωρο. Στη χώρα μας συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο και 
ίσως μοναδικό στην ιστορία των καπιταλιστικών κρίσεων. Όλες οι υφέσεις ακόμα και οι βαθύτερες ακολουθούν όπως εσείς οι 
Μηχανικοί πολύ κατά γνωρίζετε, την κατανομή Γκάους. Μετά από τόσα χρόνια δεν έχουμε περάσει το ναδίρ για να πάρουμε την  
άνοδο. Οι καμπύλες δεν οδηγούν στην επαναφορά του συστήματος σε ισορροπίες, φαίνεται να τείνουν ακόμα ασυμπτωτικά. 
Κράτος, ελληνική κοινωνία, έθνος διαλύονται με ταχύτητα και διαλύεται το σημαντικότερο κάθε έννοια κοινωνικής και εθνικής 
αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει καμιά κοινωνική σταθερά, και όλα αλλάζουν σαν τον καιρό. 

 Στα νέα μέλη του ΤΕΕ που θα πληρώσουν σκληρά αυτή τη κρίση να τους πω ότι επιβάλλεται να έχουν υπομονή, να αντέξουν 
αλλά να μη ανεχθούν επ΄ουδενί συμπεριφορές και πρακτικές που θα αναπαράγουν τον τύπο του καταφερτζή νεοέλληνα, του 
συνδικαλιστή κλπ, να  αντιστέκονται σε τέτοια φαινόμενα και να επιμένουν στην αξιοπρέπεια του Μηχανικού. Εύχομαι αυτό 
να σταματήσει. Εύχομαι το 2013 να αρχίσει η αντιστροφή των πραγμάτων.  Οι Μηχανικοί ένα δυναμικό κομμάτι της ελληνικής 
επιστημονικής γνώσης, μαζί με το ΤΕΕ να επινοήσουν ένα μηχανισμό αντιστροφής.

 Θέλω να ευχαριστήσω διαχρονικά, όλες τις Διοικήσεις του ΤΕΕ και τους Προέδρους της ΔΕ, Προεδρεία και τα μέλη 
Αντιπροσωπειών, τους  Προέδρους  και μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Νομαρχιακών Επιτροπών, των Επιστημονικών 
Κλαδικών Συλλόγων που  είχα την τύχη να γνωρίσω , που συνεργάστηκα μαζί τους και που από τις  θέσεις ευθύνης ο καθένας 
προσέφεραν  πολύτιμο έργο  στο ΤΕΕ.

 Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους συναδέλφους μου και να τους  ευχηθώ  καλή συνέχεια στην προώθηση του έργου 
του ΤΕΕ ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνούν οι Μηχανικοί.  Βεβαίως είναι αυτονόητο ότι θα είμαι πάντα κοντά στο ΤΕΕ, 
όποτε αυτό μου ζητηθεί».

 Την οποία παρήγαγαν τα μέλη της Διοίκησης, 
Επιστημονικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας από 
τα εξειδικευμένα μέλη του που εργάζονταν σχεδόν 
εθελοντικά και αφιλοκερδώς τα πρώτα χρόνια, που το 
έργο αυτών καταξίωσαν το ΤΕΕ στη συνείδηση  όλων 
και το  κατέστησαν κυρίαρχο στο ρόλο του ως Τεχνικού 
Συμβούλου του κράτους, των φορέων του κράτους 
αλλά και του απλού πολίτη. Αυτά δεν παραχωρήθηκαν, 
καταχτήθηκαν. Όλα αυτά με συγκίνησαν και με 
παρέσυραν, να προσφέρω  όλες τις  δυνάμεις μου 
στο έργο του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Δεν ξέρω 
αν τα κατάφερα , αλλά εκείνο που  μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω είναι ότι το έργο στο ΤΕΕ  είχε  απόλυτη 
προτεραιότητα στη σκέψη μου, η προσπάθεια  ήταν  
αδιάλειπτη και συνεχής και τις περισσότερες φορές  
πάνω από το μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού και 
βεβαίως με λάθη και παραλείψεις, για τα οποία ζητώ τη 
συγνώμη και την κατανόηση σας.

OI NEOI MHXANIKOI

Ακολούθως αναφέρθηκαν ονομαστικά οι Λαρισαίοι 
μηχανικοί που έγιναν μέλη του ΤΕΕ το 2012 και τους δόθηκαν 
αναμνηστικά. Προς τους νέους μηχανικούς μίλησε ο 
περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός που έδωσε 
το «παρών» στην εκδήλωση. Οι νέοι μηχανικοί είναι: 
Αγγελακόπουλος Γεώργιος πολιτικός μηχανικός, 
Αγγελοπούλου Χριστίνα μηχανολόγος μηχανικός, 
Αλεξίου Γεώργιος μηχανολόγος μηχανικός , Αντωνάκης 
Κωνσταντίνος αρχιτέκτων μηχανικός, Αρκουδα Νικολέτα 
αρχιτέκτων μηχανικός, Βαλοδημου Κωνσταντία 
χημικός μηχανικός, Βαρβαρούση Αργυρώ πολιτικός 
μηχανικός, Γαϊτανόπουλος Γεώργιος χημικός μηχανικός, 
Γάλλου Παρασκευή ηλεκτρολόγος μηχανικός, Γιακοβής 
Αθανάσιος αρχιτέκτων μηχανικός, Γιουμης Ηλίας πολιτικός 
μηχανικός, Γουμενόπουλος Ιωάννης μηχανολόγος 
μηχανικός, Γουργιώτης Γεώργιος ηλεκτρολόγος μηχανικός, 
Δερεμπουκα Ευθυμία αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, 
Δημητρόπουλος Αντώνιος ηλεκτρολόγος μηχανικός, 
Δημόπουλος Κωνσταντίνος χημικός μηχανικός, Διγκας 
Παναγιώτης μηχανολόγος μηχανικός, Ζαμανάκου Μαρία 
ηλεκτρολόγος μηχανικός, Ζιάρρα Βενετσάνα μηχανολόγος 
μηχανικός, Θεοδωρόπουλος Αντώνιος αρχιτέκτων μηχανικός, 
Ιωάννου Ταρση αρχιτέκτων μηχανικός, Καζαντζή Αγγελική 
μηχανολόγος μηχανικός, Καϊκλής Νικόλαος αρχιτέκτων 
μηχανικός, Καλλίνης Αθανάσιος μηχανολόγος μηχανικός, 
Κέλλας Αχιλλέας πολιτικός μηχανικός, Κλεισιάρης Δημήτριος 
αρχιτέκτων μηχανικός, Κοζανίτης Νεκτάριος ηλεκτρολόγος 
μηχανικός, Κόκκας Ανδρέας μηχανολόγος μηχανικός, 
Κορίτσα Ευαγγελία πολιτικός μηχανικός, Κούβελας Χρήστος 
ηλεκτρονικός μηχανικός, Κράχτης Θεόδωρος μηχανολόγος 
μηχανικός, Κωτούλας Φίλιππος μηχανολόγος μηχανικός, 
Λέτσιου Ελένη αρχιτέκτων μηχανικός, Λιόλιου Ιωάννα 
πολιτικός μηχανικός, Μαλάκου Αικατερίνη μηχανολόγος 
μηχανικός, Μέρας Βασίλειος πολιτικός μηχανικός, Μπάγκας 
Χαράλαμπος μηχανολόγος μηχανικός, Νημα Σταματινα-
Χριστίνα πολιτικός μηχανικός, Νικολαΐδης Αναστάσιος 
πολιτικός μηχανικός, Παπαμαργαρίτη Ευαγγελία αρχιτέκτων 
μηχανικός, Παπανίκας Κωνσταντίνος πολιτικός μηχανικός, 
Πιτη Δήμητρα πολιτικός μηχανικός, Πολύζος Νικόλαος 
αρχιτέκτων μηχανικός, Σάββα Κωνσταντίνος πολιτικός 
μηχανικός, Σκουταρας Θεόφιλος πολιτικός μηχανικός, 
Σούλτης Χαρίλαος ηλεκτρολόγος μηχανικός, Σούρλας 
Δημήτριος πολιτικός μηχανικός, Σοφακης Σταύρος 
μηχανολόγος μηχανικός, Στούμπου Θεοδώρα 
ηλεκτρολόγος μηχανικός, Τζαφέτας Μενέλαος πολιτικός 
μηχανικός, Χατζηαβραάμ Καλλιόπη μηχανολόγος 
μηχανικός, Χατζηεφραιμίδης Εμμανουήλ πολιτικός 
μηχανικός, Χονδρονάσιος Αθανάσιος πολιτικός μηχανικός, 
Ωρολογοπούλου Βασιλική πολιτικός μηχανικός.
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       Η εκδήλωση

 Η εκδήλωση, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας Χρήστος Μπεχλιβάνος, 
έκλεισε με μία μοναδική μουσική παρουσίαση. Ο μουσικός δημιουργός- συνθέτης Ευριπίδης Μπέκος-στο πιάνο και ο στιχουργός 
Θωμάς Μπέκος, χάρισαν μουσικές στιγμές έντεχνης ποιοτικής Ελληνικής μουσικής, πλαισιωμένοι από σχήμα επίσης Λαρισαίων 
καλλιτεχνών, Σπύρος Καβαλιεράτος – κιθάρα, Γιάννης Μακρυγιάννης – τύμπανα, Κώστας Ταμβακάς – μπάσο, Παυλίνα Θεοδόση – 
βιολοντσέλο, Θέμης Μπέκος-πλήκτρα και την τραγουδίστρια Έλσα Μουρατίδου. Παρουσιάζοντας και δικές τους δημιουργίες από 
το «Quark», το δεύτερο cd που πρόσφατα κυκλοφόρησε αλλά και το πρώτο cd τους, το « …περί μπάζων και λοιπών απορριμμάτων» 
που όταν πρωτοκυκλοφόρησε το είχαν παρουσιάσει, την ημέρα Περιβάλλοντος τον Ιούνιο του 2009, σε εκδήλωση του ΤΕΕ για τη 
διαχείριση απορριμμάτων. Σημειωτέον ότι ο γνωστός εικαστικός, τοπογράφος μηχανικός Λάκης Μουρατίδης, που φιλοτέχνησε 
το εξώφυλλο του cd «Quark» ήταν παρών στην εκδήλωση και του απονεμήθηκε από το Τμήμα τιμητική διάκριση για το έργο του.
Αξίζει να επισημανθεί ότι για συμβολικούς λόγους, καταδεικνύοντας το δυσβάσταχτο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, 
το φλουρί στην πίτα του Τμήματος, το οποίο κέρδισε η Ελένη Αθανασίου πολιτικός μηχανικός ΑΜ ΤΕΕ 116303. εκτός από το 
καθιερωμένο αναμνηστικό, συνοδευόταν φέτος από «μία εξάμηνη συνδρομή ΤΣΜΕΔΕ»- για έναν τυχερό νέο μηχανικό ελεύθερο 
επαγγελματία 1ης πενταετίας.
 Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Ρένα Καραλαριώτου, ο αντιδήμαρχος 
Πολεοδομίας, ως εκπρόσωπος του δημάρχου, Άρης Γαλάτος, ο αντιδήμαρχος Αθ. Μαμάκος, περιφερειακοί και δημοτικοί 
σύμβουλοι, οι πρώην πρόεδροι του Τμήματος Διονύσης Λιβέρης, Κώστας Μέγας, Πέτρος Ηλιάδης, ο πρόεδρος Γιάννης Βαρνάς 
και μέλη της Αντιπροσωπείας του Τμήματος και βέβαια πλήθος άλλων συναδέλφων μηχανικών. 

 Τα παιδιά των μηχανικών τα οποία πέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2012 βράβευσε το ΤΕΕ  στην καθιερωμένη 
ετήσια εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του στη Λάρισα.

 Στους νέους φοιτητές μίλησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ντίνος Διαμάντος, ο οποίος μαζί με μέλη της Δ. Ε. του Τμήματος 
τους απένειμαν επαίνους και αναμνηστικά δώρα. Συγχαίροντας τα παιδιά για την επιτυχία τους, ο πρόεδρος τους ευχήθηκε 
καλή σταδιοδρομία προτρέποντάς τους παράλληλα να ζήσουν καλή φοιτητική ζωή ενώ κάλεσε τους γονείς τους «την 
ενδιάμεση γενιά», όπως είπε, «να αποτελέσουμε το ανάχωμα ώστε να υπάρχουν τα όνειρα των παιδιών μας, να τους δώσουμε 
τη δυνατότητα ώστε ν΄ αλλάξουν και εμάς τους ίδιους».

ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Βραβεύτηκαν νέοι φοιτητές- παιδιά μηχανικών

*Το 60% των εισαχθέντων επέλεξαν πολυτεχνικές σχολές

Σημειωτέον ότι το 60% από 
τους 26 νέους φοιτητές που 
τιμήθηκαν χθες επέλεξαν 
πολυτεχνικές  σχολές και σε 
λίγα χρόνια θα συνεχίσουν 
όπως οι γονείς τους ως μέλη 
του ΤΕΕ. 
Τα παιδιά που βραβεύτηκαν 
και οι σχολές που πέρασαν 
αντιστοίχως είναι:
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 Μπόλης Ιωάννης του  Βασιλείου Σχολή Γεωπονίας – ΑΠΘ,   
Πανταζής Ιωάννης του  Αθανασίου   Σχολή Πολιτκών Μηχανικών – 
ΕΜΠ, 
 Κωφός Άγγελος του Στεργίου Σχολή Μηχ/γων Μηχ/κων Παν. 
Θεσσαλίας, 
 Κριντήρας Παναγιώτης του Κων/νου Διοίκηση Επιχειρήσεων- 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
 Μίχος Αναστάσιος του Βασιλείου Σχολή Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών 
– ΕΜΠ, 
 Μίχου Υπατία του Βασιλείου Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – ΕΜΠ, 
 Πάντζιου Βασιλική του Δημητρίου Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών – ΕΜΠ, 
 Πουρνάρα Ειρήνη του Χρήστου Σχολή Διαιτολογίας & Διατροφής 
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, 
 Ζαχαρής  Ιωάννης του Λεωνίδα Σχολή Αρχιτεκτόνων  
Μηχανικών – ΑΠΘ, 

Παπαθανασίου Νικόλαος του Αθανασίου  Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – 
ΕΜΠ, 
 Ρώμνιος Χρήστος του Νικολάου Διοίκηση Επιχειρήσεων-  
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
 Σανούδου-Δραμαλιώτη Αρετή του Ιωάννη Σχολή Αρχιτεκτόνων  
Μηχανικών – ΕΜΠ, 
 Σαμαράς – Καμηλαράκης Σταύρος του Δημητρίου Σχολή Μηχανικών 
Χωροταξίας Ανάπτυξης – ΑΠΘ,  
 Καφφέ Μαγδαληνή του Δημητρίου Σχολή Αγρον. Τοπογράφων  
Μηχ/κών – ΑΠΘ, 
 Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Αθανασίου Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχ/κών – ΔΠΘ
 , Θάνος Νικόλαος Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών – ΔΠΘ,  
  Παπαϊωάννου Αναστασία του Ευθυμίου Σχολή Ιστορίας & 
Αρχαιολογίας Παν. Θεσσαλίας, 
 Ξηνταράκου Αναστασία του Ηλία Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
Κρήτης, 

 Βαλάρη Πολυξένη του Δημητρίου Σχολή Μηχ/κών Χωρ/ξίας, 
Πολεοδομίας & Περιφ/κής Αν/ξης  Παν. Θεσσαλίας,  
 Τουρλακόπουλος Κων/νος του Νικολάου Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
 Σακαλής Νικόλαος του Δημητρίου Φαρμακευτική Σχολή 
Α.Π.Θ.,
 ., Καρβούνη Ειρήνη του Δημητρίου Γεωπονική Σχολή Παν. 
Θεσσαλίας, 
 Πατσούρα Χριστίνα του Ευριπίδη Φαρμακευτική Σχολή Α.Π.Θ., 
 Μπούτλα Κων/να του Δημητρίου Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών 
- Παν. Θεσσαλίας, 
 Παπαδούλη Φεβρωνία του Νικολάου Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ/
κών – ΑΠΘ, 
 Κουτούγιας Βασίλειος του Νικολάου Οργάνωση & Διοίκηση 
Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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 Το ενδιαφέρον των Λαρισαίων μηχανικών προσείλκυσε 
το τεχνικό σεμινάριο-ημερίδα με θέμα «Εφαρμογή Σύνθετων 
Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)  για την 
ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού περιβλήματος», που 
διοργανώθηκε στο ΤΕΕ από την εταιρία ‘‘Fibran’’ και τον 
τοπικό σύλλογο μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων μηχανικών, 
υπό την αιγίδα του Τμήματος Κ&Δ Θεσσαλίας του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου. Την εκδήλωση προλόγισαν ο πρόεδρος του 
συλλόγου Νίκος Παπαγεωργίου και η αντιπρόεδρος του ΤΕΕ 
Αγγελική Βενέτη. 

Ενημέρωση για την ενεργειακή  αναβάθμιση περιβλήματος κτιρίων
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΠΘ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Πανόραμα σύγχρονης Αρχιτεκτονικής

 Διπλή διάλεξη «Περί Αρχιτεκτονικής» δόθηκε 
στην αίθουσα του ΤΕΕ στη Λάρισα, από τους καθηγητές 
Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ Φανή Βαβύλη και Νίκο Τσινίκα στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πανοράματος Σύγχρονης 
Αρχιτεκτονικής που οργανώνει ο σύλλογος αρχιτεκτόνων 
Λάρισας.

 Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του συλλόγου 
Θ. Παρασκευάς. Η Φ. Βαβύλη αναφέρθηκε σε θέματα 
αρχιτεκτονικής των χώρων υγείας, περίθαλψης και κοινωνικής 
πρόνοιας ενώ ο Ν. Τσινίκας  μίλησε για ζητήματα αρχιτεκτονικής 
ακουστικής και αρμονίας αιθουσών θεάτρου, κινηματογράφου 
και μουσικής.

 *Η Φανή Βαβύλη, διδάσκει από το 1975 μέχρι 
σήμερα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. Αρχιτεκτονικό 
Σχεδιασμό , Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και του Χώρου 
κτιρίων Υγείας. Δίδαξε επίσης στο μεταπτυχιακό Medical 
Architecture Research Unit, The Metropolitan University 
of London και σε τμήματα αρχιτεκτόνων άλλων σχολών. 
Επιστημονικός επισκέπτης σε ερευνητικά κέντρα (SPRi, 
IHF, WHO, AIA, κ.ά.) . Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 
άρθρα σε επιστημονικά και αρχιτεκτονικά περιοδικά και 
έχει εκδώσει πλέον των 30 βιβλίων, τευχών και διδακτικών 
σημειώσεων με κύριο αντικείμενο την αρχιτεκτονική των 
χώρων υγείας, περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας. 

 *Ο Νίκος Τσινίκας είναι από το 1983 Διδάκτωρ 
Πολυτεχνικής Σχολής και από το 2000 καθηγητής 
Aρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Aρχιτεκτονικής Tεχνολογίας. 
Την περίοδο 2003-10 ήταν αντιπρόεδρος του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ακουστικής και εκείνη  2007-11 πρόεδρος 
του Τμήματος Κινηματογράφου Α.Π.Θ.  Έχει μετάσχει ως 
επιστημονικός υπεύθυνος και ως ερευνητής σε δεκάδες 
ερευνητικά προγράμματα. ‘Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά 
και ξένα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε ελληνικά 
και διεθνή συνέδρια, περισσότερες από 100 εργασίες. ‘Έχει 
συγγράψει 10 βιβλία και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε 19 
τεύχη ή τόμους. Το εφαρμοσμένο έργο του περιλαμβάνει 
αρχιτεκτονικές μελέτες και ακουστικές αρμονία μελέτες 
στους ειδικότερους τομείς, Χάρτες Θορύβου, Ηχομόνωση 
- Ηχοπροστασία Κτιρίων – Κινηματογράφοι, Αμφιθέατρα, 
Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων, Συνεδριακά κέντρα, 
Ωδεία & Μουσικά Σχολεία, Θέατρα & Υπαίθρια Θέατρα, 
Αίθουσες Μουσικής, Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες – 
Εφαρμογές, Κατοικίες, Γραφεία και Καταστήματα.
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 Κουραμπιέδες που πετούν, κουραμπιέδες που χοροπηδούν και 
κουραμπιέδες που τραγουδούν από μόνοι τους τα κάλαντα. Υψηλή μαγική 
γαστρονομία διδάχθηκε  από την μάγισσα Τσαπατσούλα και την παρέα της στην 
παρουσίαση του χριστουγεννιάτικου παραμυθιού ‘‘Η μάγισσα Τσαπατσούλα 
και οι καλικάντζαροι’’ της Χαράς Κατσαρή-εκδόσεις Διάπλαση. Την μάγισσα 
Τσαπατσούλα συνόδευε ο Βαγγέλης Περρής.

 Το ΤΕΕ Κ-Δ Θεσσαλίας, έδωσε παραμονές Χριστουγέννων ειδικά στα παιδιά 
των μηχανικών αλλά,  και σε όλα τα παιδιά της Λάρισας, μία «μαγική συνταγή» 
ξεγνοιασιάς, στις δύσκολες στιγμές της καθημερινότητας αλλά και πολλά 
δώρα. Μέσα από εκδήλωση Θεατρικής Βιβλιοπαρουσίασης ενός παραμυθιού 
που διοργάνωσε σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «ΣΚΑΛΑ-Παιδικό» και με 
τη συμμετοχή του Συλλόγου γονέων και φίλων παιδιών με σύνδρομο Down 
Θεσσαλίας αλλά και του ο Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, μέλη του οποίου 
μοίρασαν κουπόνια προσφορών στους παραβρισκόμενους στην εκδήλωση.

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ

Η μάγισσα Τσαπατσούλα στη Λάρισα//
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ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΉΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο για το φορολογικό

 Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, πριν τη συζήτησή του στη Βουλή εξετάσθηκε σε κοινή σύσκεψη των διοικήσεων 
του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας- Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας. 
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία  του ΤΕΕ στα γραφεία του στη Λάρισα και κατά τη διάρκειά της ο 
πρόεδρος του ΟΕΕ  Σπύρος Βαλιώτης ενημέρωσε τη ΔΕ του Τεχνικού Επιμελητηρίου τόσο για τις προβλεπόμενες 
ρυθμίσεις του φορολογικού , τονίζοντας ότι με βάση τον διενεργούμενο δημόσιο διάλογο αλλά και τον 
«ενδοκυβερνητικό τρικομματικό διάλογο» προκύπτουν συνεχείς αλλαγές. Παρουσίασε επίσης και τις προτάσεις 
του Οικονομικού  Επιμελητηρίου για το φορολογικό σύστημα εκφράζοντας την άποψη ότι είναι αδήριτη ανάγκη 
για τη χώρα η αναμόρφωση-μεταρρύθμισή του υπογραμμίζοντας τα 4 βασικά χαρακτηριστικά του: σταθερό, απλό, 
αποτελεσματικό, κοινωνικά δίκαιο.
 Μεταξύ των δύο φορέων  συμφωνήθηκε επίσης η συνέχεια της συνεργασίας και η συνέργεια σε δράσεις μέσα 
από τη διαμόρφωση κοινών θέσεων και πρωτοβουλιών στο άμεσο χρονικό διάστημα πάνω σε ζητήματα επιστημονικού, 
επαγγελματικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος των μελών τους. 
 Εκτός από τους προέδρους Σπύρο Βαλιώτη και Ντίνο Διαμάντο, στη σύσκεψη μετείχαν από το μεν ΟΕΕ ο γεν. 
γραμματέας Χρόνης Ισαακίδης, ο οικ. επόπτης Αθαν. Μαργαριτόπουλος και τα μέλη Γιώργος Ζιαράγκας και Αθαν. 
Κουτσοκέρας, από δε το ΤΕΕ τα μέλη Γρηγόρης Σουλιώτης, Χρήστος Δημακόπουλος, Κώστας Ιακωβάκης, Δημήτρης 
Τάχος, Δημήτρης Γάτσιος, Δημήτρης Χύτας, Χρήστος Παληός και Κώστας Τσαλαπόρτας.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 11ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΕ
Πληροφορίες για τις ειδικότητες των μηχανικών

 Σε μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού εξελίχθηκε η επίσκεψη μαθητών στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου που 
οργάνωσε το 11ο Γυμνάσιο Λάρισας. Μαθητές δύο τάξεων της Γ΄ Γυμνασίου, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους, την κ. Πατσιά 
Πληροφορικής και την κ. Βλαχοδήμου τεχνολόγο, βρέθηκαν από τη συνοικία Ν. Σμύρνης στο ΤΕΕ όπου μηχανικοί τους ενημέρωσαν για τις 
σπουδές στις σχολές του Πολυτεχνείου και για τις επαγγελματικές προοπτικές των διαφόρων ειδικοτήτων  του κλάδου.

 Στους μαθητές μίλησε αρχικά ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ντ. Διαμάντος και εν συνεχεία τους ενημέρωσαν ανά ειδικότητα, εκπροσωπώντας 
τους κλαδικούς συλλόγους των μηχανικών, ο Ηλίας Πρεζεράκος πολιτικός μηχανικός, ο Κώστας Σαπουνάς αρχιτέκτονας, ο Θωμάς Μπαγιάρας 
μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο Θοδωρής Γαργαβάνης αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, η Ελένη Καλτσά και η Ιωάννα Σβερώνη 
χημικοί μηχανικοί. 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πλήρης απαξίωση της Χημικής Μηχανικής

 «Παγκόσμιο παράδοξο» χαρακτηρίζεται η πλήρης 
απαξίωσης της Χημικής Μηχανικής από την πρόσφατη Ελληνική 
νομοθεσία σχετικά με τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την αδειοδότηση 
και λειτουργία των βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 
Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος χημικών μηχανικών Κ &Δ Θεσσαλίας 
υπογραμμίζει ότι «χωρίς την συμμετοχή των αρχών της βασικής 
επιστημονικής ειδικότητας της  Χημικής Μηχανικής  δεν είναι δυνατό 
να σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και να λειτουργήσει η εγκατάσταση 
στο βέλτιστο σημείο απόδοσης και εντός των ορίων ασφάλειας για 
τους εργαζόμενους, τον εξοπλισμό και το περιβάλλον».
Αναλυτικά ο σύλλογος χημικών μηχανικών επισημαίνει: «Εν έτει 
2012 (με τον Ν.3982/11 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4072/12), 
γυρνάμε πολλά χρόνια πίσω με την διατύπωση  ότι οι μοναδικές 
επαγγελματικές δραστηριότητες σε κάθε είδους εγκατάσταση και 
επομένως και στις χημικές είναι όσες ανήκουν στο αντικείμενο της 
μηχανολογίας ή τις ηλεκτρολογίας και όχι σε γενικότερο αντικείμενο 
της μηχανικής.

 Πιο συγκεκριμένα ο Νόμος υπ’ αριθμ. 3982/11 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων  καθώς 
και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων» 
ορίζει ως επαγγελματικές δραστηριότητες μόνο τις εργασίες για 
την υλοποίηση της μελέτης μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης, για την κατασκευή της εν λόγω εγκατάστασης, τη 
συντήρηση αυτής, την επιτήρηση της λειτουργίας της και το χειρισμό 
του εξοπλισμού της, η παροχή τεχνικής υπηρεσίας, η εκτέλεση 
τεχνικού έργου, καθώς και οι συναφείς προς αυτές εργασίες. Κατόπιν 
με επόμενο άρθρο του ίδιου νόμου, δίνεται απεριόριστη πρόσβαση 
στις παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες μόνο στους  Διπλ. 
Μηχανικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
6422/1934 με την εγγραφή τους στο ΤΕΕ, δηλαδή μόνο στους 
Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους και Ναυπηγούς μηχανικούς.

  Υπάρχει όμως και συνέχεια: στα 
εφαρμοστικά Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που 
δίνουν την δυνατότητα στα Επιμελητήρια και στο ΤΕΕ 
να αδειοδοτούν Βιομηχανίες/Βιοτεχνίες εισάγεται ο 
παγκόσμιας πρωτοτυπίας όρος της «μηχανολογικής 
άδειας εγκατάστασης». Σε αντίθεση με τα όσα ισχύουν 
παγκοσμίως, όπου η Χημική Μηχανική θεωρείται η βασική 
επιστημονική ειδικότητα για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την 
αδειοδότηση και λειτουργία όλων των βιοτεχνικών και 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στην τόσο μοναδική μας 
χώρα παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο της πλήρους 
απαξίωσής της.
Όμως το πιο κρίσιμο είναι ότι με την έκδοση των 
προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται από τον 
Ν. 3982/11, καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα 
και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότηση του Ν. 6422/1934.

 Θα καταργηθεί δηλαδή και το ΠΔ 274/97, ώστε κατ’ 
αυτόν τον τρόπο να καθιερωθεί πλήρως η στρεβλή τεχνική 
άποψη ότι εφόσον κάθε εγκατάσταση περιλαμβάνει 
μηχανήματα και κινητήρες είναι μηχανολογική/
ηλεκτρολογική και μπορεί να μελετάται, κατασκευάζεται 
και επιβλέπεται μόνο από Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους 
και Ναυπηγούς. 
Αγνοείται πλήρως ότι σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης και της επιστήμης η διαστασιολόγηση και η 
βέλτιστη διάταξη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
κάθε εγκατάστασης έχει άμεση και αυστηρή σχέση με 
την διεργασία η οποία  επιτελείται από την εγκατάσταση. 
Χωρίς την συμμετοχή των αρχών της Χημικής Μηχανικής  
δεν είναι δυνατό να σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και 
να λειτουργήσει η εγκατάσταση στο βέλτιστο σημείο 
απόδοσης και εντός των ορίων ασφάλειας για τους 
εργαζόμενους, τον εξοπλισμό και το περιβάλλον.

 Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν κάποιες 
συντεχνιακές αντιδικίες. Δεν υποστηρίζουμε τον 
αποκλεισμό καμίας ειδικότητας συναδέλφων Μηχανικών 
αλλά απεναντίας επιζητούμε την επιβαλλόμενη 
διεπιστημονική συνεργασία όπως αυτή υλοποιείται σε 
όλες τις ανεπτυγμένες τεχνολογικά χώρες της Ευρώπης και 
του κόσμου, για την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος. 
Ειδικά σήμερα, που οι όποιες προσπάθειες ανάταξης 
της οικονομίας και δημιουργίας παραγωγικής βάσης 
οφείλουν να εκκινούν από την επιστημονικά και τεχνικά 
ορθή αφετηρία και όχι από μεσαιωνικού χαρακτήρα 
αντιλήψεις περί τεχνολογίας και επιστήμης».

 *Το ΔΣ του Συλλόγου Χημικών Μηχανικών Κ 
&Δ Θεσσαλίας προτίθεται να στείλει υπομνήματα και 
να αρχίσει κύκλο επαφών, ξεκινώντας από το ΤΕΕ/
ΚΔΘ και συνεχίζοντας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ,τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών 
Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων και την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς.
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Συντεταγμένη αντιμετώπιση της βίας και του ρατσισμού

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 «Το πρόσφατο περιστατικό στην πόλη μας, της 
απρόκλητης και ομαδικής επίθεσης σε κατάστημα ιδιοκτησίας 
ενός Πακιστανού από «ομάδα ανηλίκων και ενός 23άχρονου» 
δεν αρκεί κανείς απλά, να το καταδικάσει, διότι έτσι, θα το 
προσπεράσει. Αυτό άλλωστε, είναι η ελάχιστη υποχρέωση 
ενός δημοκρατικού πολίτη μίας τοπικής Ελληνικής κοινωνίας 
μίας πόλης», επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
κεντρικής και δυτικής  Θεσσαλίας Ντίνος Διαμάντος, ο οποίος 
απέστειλε σχετικό σχέδιο απόφασης για προσυπογραφή στους 
προέδρους των επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της 
περιοχής ευελπιστώντας σε «συντεταγμένη αντιμετώπιση της 
βίας και του ρατσισμού».
Αναλυτικά ο  πρόεδρος του Τμήματος σημειώνει: «Όσο έχω 
την τιμή και την ευθύνη να είμαι ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, 
ενός καταξιωμένου ιστορικά επιστημονικού φορέα της πόλης 
που, η αποστολή του διαδραματίζεται μέσα στην κοινωνία, 
για την κοινωνία,  αλλά, και ως υπεύθυνος πολίτης που πρέπει 
να ασχολείται με τα κοινά και να μην «ιδιωτεύει»,  θεωρώ ότι 
πρέπει  να πάρω δημόσια θέση και να μην «κλείσω τα μάτια». 
 
 
 Πρέπει να προβληματίσει καθένα ξεχωριστά αλλά, 
ιδιαίτερα, κάθε υπεύθυνη πλευρά που διαμορφώνει τις 
κοινωνικές συντεταγμένες στην πόλη αυτή. Η Ελληνική Παιδεία 
και ο Ελληνικός Πολιτισμός που διαμορφώνει χαρακτήρες 
και νοοτροπία ζωής μέσα στην οικογένεια και στους χώρους 
εκπαίδευσης, η Εκκλησία της αλληλεγγύης και της ανέχειας, ο 
Δήμος με την αρχέγονη αποστολή του απέναντι στους πολίτες 
του στα ζητήματα του Δημόσιου Ήθους και της Δημόσιας 
συμπεριφοράς, όλοι οι φορείς που εκπροσωπούν πολίτες, 
όλοι εκείνοι δηλαδή, που αποτελούν την «πνευματική ηγεσία» 
αυτής της πόλης, δεν μπορούν να απαρνηθούν την ανάληψη 
των ευθυνών και των άμεσων πρωτοβουλιών.
Τα φαινόμενα της βίας και του ρατσισμού δεν εμφανίζονται 
στις κοινωνίες «για πλάκα» και, πρέπει να αντιμετωπίζονται «εξ 
απαλών ονύχων» για να παταχθούν  έγκαιρα.. Ποια κοινωνία 
και ποιοι πολίτες άραγε, μπορούν να αισθανθούν αισιόδοξοι 
για το μέλλον τους; Σε ποιους θεσμούς, σε ποιες αξίες, σε 
ποια πρόσωπα, με ποιες συντεταγμένες ενός «οδικού χάρτη 
ασφαλούς πορείας» μπορούν να στηριχτούν για το μέλλον 
τους; Ποιος πολίτης μπορεί να αισθανθεί ελεύθερος, ασφαλής, 
να εκφραστεί και  να δημιουργήσει σε μία πόλη που η βία και 
ο ρατσισμός, με «όποιο πρόσωπο και έκφανση» παρουσιάζεται 
κατά διαστήματα  και, τον καθιστά «όμηρο» στο σπίτι του, στην 
ψυχή του, στην πόλη του; 
 Τι σηματοδοτεί άραγε, η επίθεση αυτή σε έναν 
άνθρωπο στον οποίο η Ελληνική Πολιτεία και ο Δήμος (κατά 
την αρμοδιότητά του) έδωσε την άδεια παραμονής στη χώρα 
αλλά, και την άδεια νόμιμης λειτουργίας ενός καταστήματος; 
Μήπως σηματοδοτεί, την «κατ’ επίφαση επίλυση» του θέματος 
της λαθρομετανάστευσης; Όχι βέβαια. Οι «διακρίσεις» φυλής, 
χρώματος, θρησκεύματος, γλώσσας, που ιστορικά – και 
αυτές τις μέρες θυμόμαστε- οδήγησαν σε γενοκτονίες, θα 
οδηγήσουν και σε άλλες «ατραπούς» κοινωνικού αποκλεισμού 
που, άλλοτε δειλά και άλλοτε πιο θαρρετά, τα τελευταία χρόνια, 
η κοινωνία κάνει σοβαρές προσπάθειες να υπερβεί (πχ ΑΜΕΑ) 
αποσοβώντας «σύγχρονους καιάδες».

 Πρέπει να ανασύρουμε από τη μνήμη μας το 
περιστατικό με τον Τσενάι και την Ελληνική σημαία. Σήμερα, το 
παιδί που «μετείχε της Ελληνικής Παιδείας» και η «κοινωνία με 
την ανοχή της Πολιτείας» του αρνήθηκε τη σημαιοφορία στην 
παρέλαση, είναι 28 χρονών, «αμερικανοσπουδαγμένος» και 
«γαλουχημένος» πλέον στα «μεγάλα οράματα», ετοιμάζεται να 
αναλάβει τις τύχες της Αλβανίας. Πρέπει να ανασύρουμε από τη 
μνήμη μας το περιστατικό στην πόλη μας, με τον αποκλεισμό 
από την παρέλαση ενός παιδιού με σύνδρομο Down.
 Την ίδια στιγμή βέβαια που, στον αθλητισμό, διαχρονικά, 
δεν έχουμε «ενοχές» και «αναστολές» σε «Ελληνοποιήσεις» ή 
ενοχλούμαστε όταν επιλέγει Έλληνας την αθλητική συμμετοχή 
με άλλα Εθνικά χρώματα. Και όταν δε χρειαστεί, μπροστά σε 
«απειλή», είτε αφαίρεσης τίτλου είτε μη υλοποίησης αθλητικής 
υποδομής να «διεγείρεται και να μαζικοποιείται το κοινό 
αίσθημα περί δικαίου». Για να αντιληφθούμε επιτέλους ότι, 
μία συμπεριφορά κοινωνική και πολιτική που αποστεώνει τις 
διαχρονικές και παγκόσμια αποδεκτές Ελληνικές Αξίες από το 
σύγχρονο γίγνεσθαι, οδηγεί τη χώρα και την κοινωνία στον 
αυτοαποκλεισμό και στον απομονωτισμό.
 
 Μήπως σηματοδοτεί, την δρομολόγηση «προγραφών 
άνευ ορίων» απέναντι σε κάθε «ανεπιθύμητο», σήμερα 
αλλοδαπό, αύριο ημεδαπό; Πρέπει να μας τρομάζει και μόνο 
η διατύπωση αυτή. Μήπως σηματοδοτεί, την χαλάρωση των 
δημοκρατικών αντανακλαστικών και της ευαισθησίας απέναντι 
στα πανανθρώπινα δικαιώματα μίας πόλης και μίας κοινωνίας; 
Ανεπίτρεπτο για μία χώρα σαν την Ελλάδα που θεμελίωσε 
και κατέγραψε στον Παγκόσμιο Ιστορικό Ρου τις αρχέγονες 
διαχρονικές αξίες.
Δεν μπορεί να λειτουργήσει μία πόλη και μία κοινωνία με 
αποδοχή, ή έστω και ανοχή  «επιλεκτικής καταστρατήγησης 
των νόμων». Δεν μπορεί μία πόλη και μία κοινωνία να γίνεται 
«μπαλάκι» στα φαινόμενα βίας και βιαιοπραγιών και υλικών 
καταστροφών δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, «με ή χωρίς 
κουκούλες», γεγονότα δε, που «αντλούν άλλοθι μεταξύ τους» 
για να αιτιολογήσουν ένα «ιδεολόγημα».
 Θεωρώ ότι, η «πνευματική ηγεσία» αυτής της πόλης, 
όπως «θεσμικά προσδιορίζεται» ή και, «αυτοπροσδιορίζεται» 
με το ατομικό αποτύπωμα του ο καθένας που λογίζεται ότι 
«παράγει πνευματικό πλούτο», οφείλει να διατυπώσει  Δημόσιο 
Λόγο και να θέσει το ζήτημα στη διάσταση του παρόντος και 
του μέλλοντος. Να αποδοκιμάσει αλλά, και να «οχυρώσει» 
την πόλη και την κοινωνία. Με ένα «αξιακό κώδικα σταθερά 
Ελληνικού Πολιτισμού» και ένα «οδικό χάρτη κοινωνικών 
συντεταγμένων προσανατολισμού προς το μέλλον». Που θα 
διεγείρει τη συνείδηση των πολιτών.
 Η άμεση προσυπογραφή του παρόντος ως «σχέδιο 
προς την ανάδυση της πνευματικής ηγεσίας της πόλης και 
της κοινωνίας» (χωρίς να διεκδικεί το παρόν την καταληκτική 
έκφραση αλλά, την δυναμικά συνδιαμορφούμενη άποψη) και, 
η άμεση ανοικτή συνάντηση όλων των θεσμικών εκπροσώπων 
και πολιτών, με πρωτοβουλία των Προέδρων φορέων της 
πόλης, για μία «συντεταγμένη αντιμετώπιση της βίας και του 
ρατσισμού» είναι πρόταση που απευθύνω σε όποιον αναζητά 
για τα παιδιά μας μία κοινωνία με αφετηρία και κατάληξη τον 
Άνθρωπο».

 Στο πλαίσιο του νέου κύκλου τεχνικών σεμιναρίων, ο όμιλος εταιριών YTONG – THRAKON, με την 
υποστήριξη της  Νομαρχιακής Επιτροπής Καρδίτσας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, διοργάνωσε ημερίδα με 
θέμα: Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και τα σύγχρονα συστήματα YTONG blocks & ClimaPlus. Η 
εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΡΝΗ και σε αυτή παραβρέθηκαν εκτός από τους εισηγητές, 
ο πρόεδρος της Ν.Ε. Καρδίτσας του ΤΕΕ Βασίλης Τσιώνας καθώς και αρκετοί μηχανικοί, κατασκευαστές και 
τεχνίτες. 

 Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Β. Τσιώνας υπογράμμισε ότι το ΤΕΕ στηρίζει την όποια προσπάθεια έχει ως στόχο την 
καλύτερη ενημέρωση των μηχανικών και του τεχνικού κόσμου της περιοχής, για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά στον χώρο 
των κατασκευών και της δόμησης. Μάλιστα πρόσθεσε ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση και την εφαρμογή του 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) γιατί έχει αλλάξει τα δεδομένα στον τομέα των κατασκευών ενώ και η 
νέα οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε, αναγκάζει κατασκευαστές και χρήστες των κτιρίων, να αναζητούν κατασκευές 
χαμηλού ενεργειακού κόστους. 
Βασικός εισηγητής της ημερίδας ήταν ο Δημ. Μπουραίμης διευθυντής του τεχνικού τμήματος της YTONG blocks & ClimaPlus, 
ο οποίος ανέλυσε τόσο τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, όσο και τα πλεονεκτήματα των δομικών υλικών της 
εταιρείας που εκπροσωπεί. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ YTONG – THRAKON ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
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 «Μάθε  να Κτίζεις Πέτρα» ήταν το θέμα σεμιναρίου που οργάνωσε το ΤΕΕ Κ& Δ Θεσσαλίας με τον Μανώλη 
Πιπεράκη, τον Μαστρομανώλη που έχει 55 χρόνια εμπειρία στο κτίσιμο πέτρας.  «Στην πρωτοβουλία συνυπάρχει 
και η σημειολογία ότι στους καιρούς που ζούμε πρέπει να σμιλέψουμε τη θέλησή μας με την αντοχή της πέτρας στο 
χρόνο», είπε προλογίζοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος Ντ. Διαμάντος.
Την πρώτη ημέρα, το πρόγραμμα προέβλεπε ανοιχτή σε όλους εκδήλωση στην αίθουσα του ΤΕΕ, όπου μηχανικοί 
και άλλοι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για την παραδοσιακή τεχνική. 
«Η πέτρα βρίσκεται στο DNA του Έλληνα, δεν φταίμε εμείς που την εγκαταλείψαμε αλλά οι διοικούντες», είπε ο 
Κρητικός πρωτομάστορας, ο οποίος πριν μπει στο θέμα του εξήρε στους σπουδαίους μαστόρους της πέτρας  που 
αναδείχθηκαν στις ορεινές κυρίως περιοχές της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.  
Μιλώντας για την πέτρα ως υλικό με αισθητική, με αντοχή και διαχρονικότητα αλλά και μεγάλη θερμοχωρητικότητα, 
ο Ντ. Διαμάντος ανέφερε ότι συζητώντας με τον Μαστρομανώλη προέκυψε η διάθεσή του να προσφέρει την 
ανέγερση Μνημείου του Αγνώστου Μάστορα στην πόλη της Λάρισας, πρόταση την οποία υιοθέτησε ο πρόεδρος 
του Τμήματος. 

 Την επομένη το σεμινάριο συνεχίστηκε με θεωρία και εν συνεχεία πρακτική περιφερειακά της πόλης, ενώ 
την τρίτη ημέρα οι μετέχοντες, μηχανικοί, τεχνολόγοι και τεχνίτες, μετέβησαν στο Μεταξοχώρι Αγιάς. Εκεί το 
πρόγραμμα προέβλεπε επισκέψεις σε πετρόκτιστα και αναστήλωση μαζί με το Μαστρομανώλη μισογκρεμισμένων 
μαγαζιών. Στη διάρκεια του γεύματος που παρατέθηκε στο «Αρχοντικό Σουλιώτη» παρουσιάστηκε και σειρά από 
ενδιαφέροντα slides της περιοχής Αγιάς σχετικά με το θέμα. Συνδιοργανωτής ήταν ο Δήμος Αγιάς, με παρόντα τον 
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Θόδωρο Σουλιώτη. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΕ
Μαθαίνοντας χτίσιμο με πέτρα

*Από τον μαστρο-Μανώλη Πιπεράκη που προσφέρθηκε να ανεγείρει και Μνημείο του Αγνώστου 
Μάστορα στη Λάρισα

 Τα απογοητευτικά για το παρόν του κλάδου στοιχεία αλλά και η απαισιοδοξία για το μέλλον προέκυψαν 
από τις απαντήσεις των Λαρισαίων πολιτικών μηχανικών- σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε στην σελίδα του 
συλλόγου πολιτικών μηχανικών Λάρισας (www.civilenglar.blogspot.com)- και τα οποία παρουσιάστηκαν στην 
πρώτη γενική συνέλευση μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησής του. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι πολιτικοί μηχανικοί για το παρόν και το μέλλον τους

 Οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των μηχανικών, 
που βρίσκεται σε περίοδο έντονων κινητοποιήσεων, οι 
δράσεις του συλλόγου και οι προτάσεις των μελών ήταν 
τα κύρια θέματα της συνέλευσης. «Η μείωση των πάγιων 
ασφαλιστικών εισφορών και η ύπαρξη ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης για όλους, η αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ, η 
αναπλήρωση των δισ.  ευρώ που απώλεσε το Ταμείο από την 
αναδιάρθρωση των ομολόγων, η άμεση ενεργοποίηση του 
ΕΣΠΑ και η αύξηση του ΠΔΕ απαιτούν σταθερά αιτήματα των 
Ελλήνων Μηχανικών», τόνισε στην εισήγησή του ο πρόεδρος 
Γιώργος Καρτσαφλέκης, επισημαίνοντας: «Πεποίθησή μας 
είναι πως όταν καταφέρουμε να επανενεργοποιήσουμε τους 
συναδέλφους, να τους φέρουμε ξανά κοντά στις δράσεις του 
συλλόγου, κοντά στις δράσεις του τεχνικού κόσμου ίσως στο 
μέλλον να αποφύγουμε καταστάσεις σαν αυτές που ζούμε 
σήμερα ως μηχανικοί.
Σταθερή μας επιδίωξη λοιπόν αποτελεί η ενίσχυση της 
φωνής των πολιτικών μηχανικών, μέσα από εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες που θα δώσουν τον λόγο στους 
συναδέλφους, να κρίνουν, να εκφραστούν και να προτείνουν. 
Εκδηλώσεις, που θα έχουν σχέση με το ευρύ επιστημονικό 
αντικείμενό μας και που θα ενισχύσουν την ενημέρωση και 
την γνώση».

 *Ενδεικτικά οι απαντήσεις των μελών σε ερωτήσεις 
στο ηλεκτρονικό γκάλοπ του συλλόγου πολιτικών μηχανικών, 
έχουν ως εξής: 

 - Πως βλέπετε το επαγγελματικό μέλλον των 
Πολιτικών Μηχανικών στην Ελλάδα; Θετικά 8%, Αρνητικά 
85%, Τίποτα από τα δύο 7%.
- Πόσο διατεθειμένοι είστε να αναζητήσετε άμεσα εργασία σε 
κάποια άλλη χώρα; Πολύ 36%, Ίσως αργότερα 38%, Καθόλου  
26%.

 - Ποιο ήταν το κύριο αντικείμενο εργασίας σας το 
τελευταίο έτος; Κατασκευή ιδιωτικών έργων  6%, Κατασκευή 
δημοσίων έργων 3%,
 Μελέτες για την έκδοση οικοδομικών αδειών 7%, 
Μελέτες δημοσίων έργων 3%, Τακτοποίηση ημιϋπαιθρίων 
χώρων (Ν. 3843/2010)  4%, Ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών 
(Ν. 4014/2011)  63%, Άλλο 14%.

 - Η απελευθέρωση των αμοιβών διευκόλυνε ή 
δυσχέρανε την άσκηση του επαγγέλματός σας; Διευκόλυνε  
28%,  Δυσχέρανε  60%, Τίποτα από τα δύο 12%.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ 
Διαχείριση και διασφάλιση ακίνητης 
περιουσίας

Το Φωτογραφικό Άλμπουμ του  αρχιτέκτονα μηχανικού Βασίλη 
Τσολάκη, «κρυμμένοι θησαυροί, μικροί υγροβιότοποι….. μια ανάσα 
από τον Τύρναβο», παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο ΤΕΕ στη Λάρισα, 
την οποία οργάνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο – Τμήμα Κεντρικής 
& Δυτικής Θεσσαλίας και ο Σύλλογος Φίλων του Πηνειού & του 
Παραποτάμιου Πολιτισμού.
Στην εκδήλωση, όπου προβλήθηκε βίντεο σχετικό με το θέμα, 
απηύθυναν χαιρετισμούς οι πρόεδροι Ντ. Διαμάντος και Αγορίτσα 
Τάχα καθώς και ο δήμαρχος Τυρνάβου Νίκος Μαλάκος, ενώ για το 
λεύκωμα μίλησε η φιλόλογος Στέλλα Νταβαρούκα.

 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  
Επιστημονική Εσπερίδα με τίτλο “Ο ρόλος του Αγρονόμου 
Τοπογράφου Μηχανικού στη διασφάλιση και αξιοποίηση 
της ακίνητης περιουσίας των πολιτών μετά τους νόμους 
4014/2011, 4030/2011, 4042/2012 και την υποχρέωση 
της Χώρας για ολοκλήρωση των προγραμμάτων 
κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι 
το 2010”. Την διοργάνωσε το περιφερειακό τμήμα ΑΤΜ 
Κ&Δ Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον ΠΣΔΑΤΜ, υπό την 
αιγίδα του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας. Την ευάριθμη παρουσία 
συναδέλφων μελών του περιφερειακού Τμήματος 
ΑΤΜ, πλαισίωσε και πλήθος συναδέλφων από γειτονικά 
περιφερειακά και τοπικά τμήματα ΑΤΜ, αλλά και μηχανικοί 
άλλων ειδικοτήτων καθώς και  συμβολαιογράφοι, νομικοί, 
και απλοί πολίτες. 
 Ο πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος 
Θεόδωρος Κακαρδάκος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, 
παραθέτοντας λόγους που οδήγησαν στην ανάγκη για την 
ανάδειξη του ρόλου του ΑΤΜ στην πολιτική γης μέσα από 
αντίστοιχες επιστημονικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις. 
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ 
Θεσσαλίας Ντίνος Διαμάντος και ο πρόεδρος της ΠΕΔ 
Θεσσαλίας, δήμαρχος Ρίζος Κομήτσας.

 Ο πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Στέφανος Ξεκαλάκης έθεσε τη βάση της συζήτησης που ακολούθησε με τις ενδιαφέρουσες και 
αξιόλογες εισηγήσεις, παρουσιάζοντας όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, και άπτονται της επιστημονικής ειδικότητας 
του ΑΤΜ, αναδεικνύοντας συνέπειες που απορρέουν από ελλείψεις και παρακάμψεις του επιστημονικού ρόλου του ΑΤΜ και που 
δημιουργούν προβλήματα στον τεχνικό κόσμο, αλλά και στους απλούς πολίτες-ιδιοκτήτες ακινήτων. 
Αρχικός εισηγητής ήταν ο καθηγητής Απ. Αρβανίτης, πρόεδρος της Κτηματολόγιο Α.Ε., παρουσιάζοντας για πρώτη φορά την 
έκδοση “Οδηγός Κτηματογράφησης Κτηματολόγιο Α.Ε.”, και ακολούθησαν οι: Ι. Γιαγλάρας δικηγόρος, εκπρόσωπος Δικηγορικού 
Συλλόγου Λάρισας (παρών ήταν και ο πρόεδρος Δημ. Κατσαρός), Ν. Ζαχαριάς ΑΤΜ, μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΑΤΜ, Ι. Κόνσουλας πρόεδρος 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας, Κ. Καρατσώλης, νομικός συνεργάτης ΤΕΕ-ΠΣΔΑΤΜ και Μ. Φωτιάδης μέλος Δ.Σ. 
Περ. Τμήματος ΑΤΜ Κ& Δ Θεσσαλίας.
Τις εισηγήσεις ακολούθησε παραγωγική ανοικτή συζήτηση, με ερωτήματα στους εισηγητές και τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, 
που ολοκληρώθηκε μετά από  πέντε ώρες συνεχούς εξέλιξης των εργασιών της εσπερίδας.
Το περιφερειακό Τμήμα εκφράζει τις ευχαριστίες του στον ΠΣΔΑΤΜ, στον πρόεδρο Στέφανο Ξεκαλάκη και τα μέλη του Δ.Σ. Δ. 
Γκατζηρούλη, Ν. Ζαχαριά και Π. Χατζηλιάδη που παρευρέθησαν για την πολύτιμη συμβολή στην επιτυχία της εκδήλωσης, στο 
σύνολο των εισηγητών για την ανταπόκριση και τις άρτιες εισηγήσεις τους και τους 150 και πλέον συναδέλφους που συμμετείχαν 
με ενδιαφέρον αλλά και στο ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας για την φιλοξενία.

Οι «κρυμμένοι θησαυροί» του 
αρχιτέκτονα Βασίλη Τσολάκη

	  
 ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.-Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας τιμά την 39η επέτειο της ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου 
ενάντια στην ξενοκίνητη χούντα.
 Θεωρεί πως, σήμερα, οφείλουμε να δώσουμε επίκαιρο νόημα και απάντηση στα διαχρονικά συνθήματα για «ψωμί» 
μέσα από ανάπτυξη ίσων ευκαιριών μόνιμης απασχόλησης και σίγουρης ασφάλισης για όλους, για «Παιδεία» μέσα από την 
κατοχύρωση της Εθνικής της υπόστασης και την αναβάθμιση μέσα στο νέο ενιαίο σύγχρονο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, χωρίς 
νομοθετικούς αυτοματισμούς ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ισοπέδωσης προς τα κάτω,  και για «Ελευθερία» μέσα από την 
κατοχύρωση των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών δημοκρατικής έκφρασης και δράσης, περνώντας σε μία νέα εποχή των 
Δημοκρατικών θεσμών, χωρίς δέσμια διαπλοκών και με σεβασμό στην προσωπικότητα του ανθρώπου.
 Έτσι αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο και όχι απλό επετειακό νόημα η διατήρηση  ζωντανής μνήμης των γεγονότων 
εκείνων των ημερών- που αποτέλεσαν την κορύφωση μίας σειράς προηγούμενων δράσεων αντίστασης κατά την 7ετή περίοδο- 
αλλά και η απότιση φόρου τιμής στους αγωνιστές που θυσιάστηκαν για τα διαχρονικά ιδανικά του λαού και της Πατρίδας μας. 
Διακηρύσσουμε για μία ακόμη φορά, πως οι Έλληνες Μηχανικοί, είναι αποφασισμένοι να αγωνισθούν για την πραγμάτωση του 
οράματος και των στόχων που τότε χαράχθηκαν, και που ένωσαν όλο τον Ελληνικό λαό. Και όπως τότε, με τον φυσικό χώρο των 
μηχανικών, το Πολυτεχνείο, να διαδραματίζει και να συμβολίζει τον χώρο εγγύησης και ενότητας για τον δίκαιο αγώνα, έτσι και 
σήμερα, το Τεχνικό Επιμελητήριο θα είναι ο φερέγγυος Σύμβουλος και το ενωτικό στοιχείο της Κοινωνίας για τους σύγχρονους 
αγώνες και τις δίκαιες διεκδικήσεις.  
Με ιδιαίτερη σημασία σε μία κρίσιμη στιγμή για τη χώρα που, ζητούμενο είναι η σταθεροποίηση και ανάπτυξη της Οικονομίας 
και κύρια, η Κοινωνική συνοχή των γενεών του Ελληνικού λαού.
Στην κρίσιμη αυτή στιγμή που οι δημοκρατικοί θεσμοί με αιχμή το ίδιο το Σύνταγμα δοκιμάζονται και σε πολλές περιπτώσεις 
«παραχαράσσονται» μέσα από επιβολή και επιρροή έξωθεν, απαιτείται υψηλό αίσθημα ευθύνης από όλον τον Ελληνικό λαό και 
ενότητα.
 Το ΤΕΕ και οι μηχανικοί θα σφυρηλατήσουν την ενότητα αυτή και την προοπτική της Ελλάδος και του λαού της μέσα από 
μία συγκροτημένη πρόταση ενός «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης», που με πρωτοβουλία του θα 
συντάξει και θα καταθέσει, καταργώντας κάθε «μνημόνιο».
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Σε δύσκολη θέση αλλά με ελπίδα, οι μηχανικοί 

 Την ετήσια εκδήλωση για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας,  που ήταν αφιερωμένη σε 
κάθε έναν ξεχωριστά επιστήμονα μηχανικό που, ειδικά 
τα τελευταία χρόνια, δοκιμάζεται η επαγγελματική και 
επιστημονική του θέση, πραγματοποίησε η Ν.Ε. Καρδίτσας 
του ΤΕΕ στην αίθουσα του ¨LE REVE¨ . Στη διάρκειά της 
έγινε και η υποδοχή των νέων μηχανικών.    
 

 Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Ν.Ε. 
Καρδίτσας του ΤΕΕ  Βασίλης Τσιώνας, ο οποίος τόνισε 
μεταξύ άλλων: «Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη 
στον κάθε Έλληνα μηχανικό που διεκδικεί τα δικαιώματά 
του και αντιστέκεται στην ισοπέδωση της επιστημονικής 
του υπόστασης, και στην εμπορευματοποίηση των 
ονείρων του.

Δύσκολοι καιροί

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 ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πρότασης 
και ενός σχεδίου εξόδου από την κρίση.

Για την Καρδίτσα

 Ειδικά για την Καρδίτσα ο πρόεδρος 
σημείωσε ότι «έχει δεχτεί μεγάλα πλήγματα 
από την κρίση. Κλείσιμο σχολείων, υπηρεσιών, 
μεταφορά μονάδων του νοσοκομείου, ψίθυροι 
για μεταφορά σχολών των ΤΕΙ, συρρίκνωση 
αγροτικού εισοδήματος, το πάγωμα των έργων του 
Ε65, ο σιδηροδρομικός αποκλεισμός  καθώς και 
άλλα, αποτελούν ορισμένες από τις αλλαγές που 
επέφερε και επιφέρει η κρίση στην περιοχή μας. 
Για όλα διαμαρτυρηθήκαμε και διαμαρτυρόσαστε 
και για όλα θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. 
Απαιτείται όμως μια ιεράρχηση προκειμένου 
να υπάρχει μια βάση των διεκδικήσεων για την 
περιοχή μας,  που να αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
και από εκεί και πέρα να προσθέτουμε και τα 
υπόλοιπα αιτήματα.

 Το επάγγελμα του μηχανικού, όπως υπήρξε  
τόσα χρόνια, αλλάζει. Είναι αναγκαία η συνεχής 
επιμόρφωση, η αναζήτηση νέων αντικειμένων 
ίσως και σε διαφορετικούς τομείς, η συνεργασία 
διαφορετικών ειδικοτήτων με τους μηχανικούς και 
γενικότερα μια αναθεώρηση του επαγγέλματος 
σχετικά με τον αντικείμενο που ασχολούμασταν 
επί δεκαετίες. Χωρίς φυσικά να παραιτηθούμε 
από τις μελέτες και τις κατασκευές των έργων  
που ασχολούμασταν οι περισσότεροι  τόσα 
χρόνια και   που όλοι επιθυμούμε να υπάρχουν σε 
αντίθεση με σήμερα, θα πρέπει να αποβάλλουμε 
την αποκλειστικότητα  του αντικειμένου της 
δράσης μας, και να διευρύνουμε το πεδίο της. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω, 
ειδικά για την περιοχή της Καρδίτσας, αποτελούν 
τα σύγχρονα θερμοκήπια που υπάρχουν πλέον 
και στην Ελλάδα αλλά πολύ περισσότερο στην 
Ευρώπη, στα οποία συνεργάζονται αρμονικά 
αγρότες, γεωπόνοι και μηχανικοί, με σκοπό την 
αύξηση της παραγωγής.

Από την άλλη, τα εργασιακά δικαιώματα 
καταπατώνται, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 
αφανίζονται, η οικοδομή έχει παγώσει, οι δημόσιες 
επενδύσεις είναι ελάχιστες, το κλείσιμο ή η 
συρρίκνωση πολλών βιομηχανιών έριξε πλήθος 
συναδέλφων στη ανεργία.  Η δημόσια διοίκηση 
και οι τεχνικές υπηρεσίες αποδυναμώνονται 
και οι διπλωματούχοι μηχανικοί του δημοσίου 
απαξιώνονται και ισοπεδώνονται βαθμολογικά. Η 
ανεργία, η τάση φυγής και μετανάστευσης καθώς 
και η τάση διαγραφής από το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ 
αποτυπώνουν την τραγικότητα της κατάστασης. 

 Παρ’ όλα αυτά ο μηχανικός είναι 
βασικός μοχλός ανάπτυξης μιας κοινωνίας. 
Αντιλαμβανόμενοι τον ρόλο μας θα πρέπει 
να στραφούμε προς  την κατεύθυνση αυτή. 
Δύσκολο έργο που απαιτεί χρόνο, κόπο και 
αρκετή κούραση. Οι εποχές αλλάζουν και μαζί 
αλλάζουν και οι ανάγκες και δεν μπορεί κανείς να 
επαναπαύεται.

 
 Σήμερα με την ύπαρξη του  LEADER 
και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τις μικρές 
και  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ξεκίνησαν 
πρόσφατα, δημιουργούνται αρκετά πεδία 
δράσης , για τα οποία θα πρέπει οι μηχανικοί 
να ενημερωθούν και να ασχοληθούν σοβαρά 
προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετέχουν, 
να προτείνουν,  και να υλοποιούν επενδυτικά 
σχέδια με σωστή οργάνωση και καθοδήγηση των 
εν δυνάμει επενδυτών».
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 Οι πυλώνες των διεκδικήσεων και επιδιώξεων μας για τα αναπτυξιακά έργα της περιοχής μας 
μπορούν και πρέπει να είναι:

 -Η συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων του Ε65 σε όλο το τμήμα. 
 -Η ολοκλήρωση των έργων της μεταφοράς υδάτων από τον Αχελώο αποτελεί εξίσου σημαντικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής μας. 
 -Η ολοκλήρωση των έργων του αεροδρομίου στη Μυρίνη.  
 -Η ολοκλήρωση των έργων του χιονοδρομικού κέντρου της Λίμνης Πλαστήρα. 
Και ο Β. Τσιώνας κατέληξε: «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».

 * Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο πρόεδρος της Δ. Ε. του ΤΕΕ  Ντίνος Διαμάντος, ο 
οποίος αναφέρθηκε στα ζητήματα που απασχολούν το κλάδο όπως η ανεργία και οι ασφαλιστικές 
εισφορές, καθώς και σε αρκετά τοπικά ζητήματα που αφορούν τη Θεσσαλία και την Καρδίτσα όπως τα 
μεγάλα έργα καθώς και οι πανεπιστημιακές σχολές. 
 Την εκδήλωση επίσης χαιρέτισε και ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος ενώ 
παραβρέθηκαν η θεματική αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας Γεωργία Κουβέλη, ο αντιδήμαρχος Φίλιππος 
Κωτούλας, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Καρδίτσας  Βύρων Παππάς, άλλοι τοπικοί παράγοντες και φυσικά πολλοί 
μηχανικοί.
 *Τυχερή της βραδιάς ήταν η αρχιτέκτων μηχανικός  Κατερίνα Καλαντζή ΑΜ ΤΕΕ 124650, η οποία 
πέτυχε το φλουρί και μαζί κέρδισε μια  εξάμηνη συνδρομή στο ΤΣΜΕΔΕ, μια διαμονή  στο ξενοδοχείο 
«Ονείρων Άκρη» στην Καστανιά και ένα ¨tablet¨ απο την Compuland.
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ΟΙ ΠΙΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Πρόεδρος Θεόδωρος Κακαρδάκος, αντιπρόεδρος 
Κων/νος Μπεζαλής, γραμματέας Δημήτριος 
Χονδροδήμος, ταμίας Μιλτιάδης Φωτιάδης, ειδ. 
γραμματέας Θεόδωρος – Άγγελος Γαργαβάνης

Μητσόπουλος Βασίλειος πρόεδρος, Αβρανάς 
Φίλιππος αντιπρόεδρος, Αναγνωστόπουλος 
Παναγιώτης γραμματέας, Κομπογιαννόπουλος 
Αθανάσιος ταμίας και μέλη Ζουμπουρλας Ιωάννης, 
Παζιάνας Κων/νος και Νάρης Αστέριος  

Πρόεδρος Καρτσαφλέκης Γεώργιος, αντιπρόεδρος 
Μαρκατάς Ιωάννης,
γραμματέας Κόκκαλης Ευάγγελος, ταμίας 
Πρεζεράκος Ηλίας, μέλη Νέση Παυλίνα, Γκονέλας 
Κων/νος και Λαζαρίδης Βασίλειος

Πρόεδρος Κώστας Παπαμαργαρίτης, 
αντιπρόεδρος Ευτυχία Πανάγου, γραμματέας 
και σύνδεσμος ν. Καρδίτσας-Τρικάλων Αχιλλέας 
Ζαγορίτης, ταμίας Ελένη Καλτσά, υπεύθυνος 
επαγγελματικών και ασφαλιστικών Κώστας 
Δελήμπασης, υπεύθυνη θεμάτων νέων ΧΜ Ιωάννα 
Σβερώνη

Πρόεδρος  Παρασκευάς Θωμάς, αντιπρόεδρος 
Μαβίδης Δημήτριος, γραμματέας Σαπουνάς 
Κωνσταντίνος, ταμίας Σακκάς Αθανάσιος, μέλη   
Καννέλος Νέστωρας, Μόρας Αντώνιος, Μόσιαλος 
Ευάγγελος,
Μπουκουβάλα Μαλαματή, Παναγιώτου Ιωάννης, 
Λέτσιου Παρασκευή και Φακίρη Μαρία

Πρόεδρος  Γιαννιού Άννα,  αντιπρόεδρος  Μιμής 
Δημήτρης , αντιπρόεδρος Μαγνησίας  Αντωνίου 
Έφη, γραμματέας Τριανταφυλλίδου Ματίνα, 
ταμίας Μάνου Ελίζα, μέλη  Κίσσας Λάμπρος και 
Νικολαϊδου Μαρία

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ -
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
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ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΜΑΡΤΙΟ ΣΤΟ ΤΕΕ Κ&Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με «συνδρομητές» θα λειτουργεί η «Δομή Αμοιβών & Αυθαιρέτων» 

 Με «συνδρομητές» θα συνεχίσει να λειτουργεί η «Δομή Αμοιβών & Αυθαιρέτων» του ΤΕΕ Κ&Δ 
Θεσσαλίας προσφέροντας τις υπηρεσίες της στους μηχανικούς.
Με δεδομένη την προσφορά της «Δομής Αμοιβών & Αυθαιρέτων» δια των δύο «διαπιστευμένων από 
το Κεντρικό ΤΕΕ» μηχανικών, λόγω αλλαγής των οικονομικών δεδομένων προς το δυσμενέστερο μετά 
την «δια νομοθετικής πράξης σε Άρθρο 1» κατάργηση του 2% ως πόρου του ΤΕΕ από την κυβέρνηση, με 
ομόφωνη απόφαση της ΔΕ του Τμήματος, από 1η Μαρτίου 2013 η «Δομή» θα συνεχίσει να λειτουργεί 
και να εξυπηρετεί τα μέλη που θα εγγραφούν «συνδρομητές» στην υπηρεσία αυτή, έχοντας ταυτόχρονα 
και επιπλέον προνόμια. 
 Η συνδρομή, που καλύπτει μικρό μέρος της συνολικής δαπάνης καθώς το μεγαλύτερο συνεχίζει 
να το καλύπτει το ΤΕΕ, διαμορφώνεται στα 25 ευρώ για μέλη κάτω 5ετίας και για μέλη άνω 5ετίας στα 50 
ευρώ. Η συνδρομή αυτή θα καλύπτει:
- την δια ζώσης εξυπηρέτηση των μελών στις οριζόμενες τακτικές ανά εβδομάδα ημέρες και ώρες(Λάρισα- 
Δευτέρα  12μ-3μμ, Τρίκαλα- Τετάρτη  6μμ-8μμ, Καρδίτσα- Πέμπτη 5μμ-7μμ).

 - την ηλεκτρονική επικοινωνία (ερωτημάτων –απαντήσεων).

 -Οι συνδρομητές θα έχουν έκπτωση 30% (επί της κανονικής τιμής) στη συμμετοχή τους στα 
σεμινάρια που θα διενεργηθούν από το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ από 1/3-31/12/2013, σε θέματα ιδιωτικών έργων πχ 
μελετών-επιβλέψεων, ΝΟΚ, αυθαιρέτων, νέου τρόπου έκδοσης οικοδ. Αδειών κλπ (σε περίπτωση που 
εμπίπτουν ήδη σε κατηγορία που έχει έκπτωση, τότε λαμβάνεται υπόψη μία, η ευμενέστερη για τον 
μηχανικό έκπτωση).

 Για την εγγραφή τους οι μηχανικοί μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία 
του Τμήματος στα τηλέφωνα 2410257866 & 2410535615 ή, στο email: tee_lar@
tee.gr.  

ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕ  ΤΕΕ Κ-Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θετική εξέλιξη στη Σύνοδο Κορυφής με το ΕΣΠΑ-2

*Αρκεί να θεμελιωθεί μία νέα σχέση επικοινωνίας και συνεργασίας της κυβέρνησης με το ΤΕΕ και 
τα άλλα Επιμελητήρια

Η  ΔΕ του ΤΕΕ Κ-Δ Θεσσαλίας,  με ομόφωνη 
απόφασή της, θεωρεί θετική την εξέλιξη για 
τη χώρα μας κατά την πρόσφατη Σύνοδο 

Κορυφής όπου, η Ελλάδα είναι η κερδισμένη 
της μάχης των Βρυξελλών, αφού απέσπασε 
50% αυξημένα κονδύλια από έναν ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό που μειώθηκε για πρώτη φορά 
στην ιστορία του.
 Η αύξηση του συνολικού πακέτου στα 18,3 δισ. 
συμπεριλαμβάνει κονδύλια 14,5 δισ. για το νέο ΕΣΠΑ,  1,8 
δισ. για έργα αγροτικής ανάπτυξης και 2 δισ. επιπλέον 
για την ανεργία, την ασφάλεια και τη διαχείριση της 
παράνομης μετανάστευσης.  Έστω και αν υπολείπεται 
του προηγούμενου πακέτου ενισχύσεων των 20,6 δισ. 
του ΕΣΠΑ, ωστόσο, αποτελεί επιτυχία σε σχέση με αυτό 
που κατάφεραν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες από έναν 
προϋπολογισμό λιτότητας για όλη την Ε.Ε.
 Η θετική αυτή εξέλιξη αφενός, δείχνει την 
ξεκάθαρη πρόθεση της Ευρώπης να βοηθήσει την 
Ελλάδα στη δύσκολη προσπάθειά της και, αφετέρου, γιατί 
δείχνει ότι αυτήν τη φορά η Ελλάδα παρουσιάστηκε καλά 
προετοιμασμένη να διεκδικήσει, να διαπραγματευτεί 
και να κερδίσει μια σημαντική οικονομική μάχη σε ένα 
δυσμενές Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Το αυξημένο πακέτο 
βοήθειας για την περίοδο 2014-2020 αποτελεί, ίσως, την 
τελευταία ευκαιρία μας για να βγούμε από την ύφεση. Η 
αύξηση της κοινοτικής χρηματοδότησης από 50% έως και 
80%, η αύξηση των προκαταβολών και η επιμήκυνση του 
χρόνου εκταμίευσης από 2 σε 3 χρόνια από τη στιγμή της 
δέσμευσης για τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα 
δημοσιονομικής προσαρμογής, δεν αφήνουν κανένα 
περιθώριο δικαιολογίας να μην εισπράξουμε όλα τα 
χρήματα του νέου πακέτου.
 Γι’ αυτό, είναι τεράστια η ευθύνη των αρμόδιων 
Υπουργείων αλλά, και των Περιφερειακών και 
Αυτοδιοικητικών εκφράσεων της Πολιτείας, να υπάρξει 
έγκαιρα ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός, χωρίς 
αποκλεισμούς και το μέγιστο της απορρόφησης, ώστε 
να μην χαθεί ξανά ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά 
κονδύλια. Η Ελλάδα, παρά την διαχείριση 4 Ευρωπαϊκών 
πακέτων, δεν έχει ολοκληρώσει τις υποδομές της. Παρά 
το ότι η φιλοσοφία του ΕΣΠΑ-2 δεν επικεντρώνεται 
στη διάθεση κονδυλίων προς την κατεύθυνση των 
υποδομών, θεωρείται εφικτό για μία χώρα που βρίσκεται 
σε περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής, με δεδομένη 
τη δυσκολία διάθεσης Εθνικών Πόρων μέσω του ΠΔΕ και 
που προσπαθεί να επιταχύνει τους ρυθμούς Ανάπτυξης, 
να διεκδικήσει τη συνέχεια και την ολοκλήρωσή τους.

 Με τη διαφορά ότι, θα πρέπει στοχευμένα 
και τεκμηριωμένα, με την ολοκλήρωση των 
υποδομών μέσα από σοβαρή ιεράρχηση, να 
επιτυγχάνεται η επίτευξη του κυρίαρχου στόχου 
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.

 Σε τομείς που, κάθε ολοκλήρωση έργου 
υποδομής θα σημαίνει «αρχική ταχύτητα» και 
«προστιθέμενη αξία» στην Επιχειρηματικότητα, 
την Καινοτομία, τις νέες Επενδύσεις. Ο 
Πρωτογενής τομέας με ένα σύγχρονο και 
ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξής του, 
συνδυασμένος με την μεταποίηση και την 
εξαγωγιμότητα των προϊόντων, ο τομέας του 
Τουρισμού, ο τομέας της Ενέργειας και ο τομέας 
της Παιδείας και της Τεχνολογίας μπορεί και 
πρέπει να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο 
στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι.
 Αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό της 
χώρας και την Κυβέρνηση, στη βάση αυτής της, 
τεράστιας σημασίας για τη χώρα, επιτυχία για τη 
νέα προγραμματική περίοδο, να θεμελιώσει ο 
ίδιος και τα κυβερνητικά στελέχη μία «νέα σχέση 
επικοινωνίας και συνεργασίας» με το ΤΕΕ και τους 
άλλους θεσμικούς του συνομιλητές. Οι οποίοι, 
δεν ασκούν «κρατικοδίαιτο συνδικαλισμό» αλλά, 
αποτελούν αδιάκοπτα, τον «κοινωνικό ομφάλιο 
λώρο» της εκάστοτε Κυβέρνησης και του λαού 
που μας εμπιστεύεται. Διότι, είναι απολύτως 
παραδεκτό ότι, με το ΤΕΕ «ακρωτηριασμένο» και 
τους μηχανικούς «τραυματισμένους» ηθικά και 
οικονομικά σε όλα τα επίπεδα, απασχόλησης, 
ασφάλισης, φορολόγησης, δεν θα επιτευχθεί 
η μεγιστοποίηση της προσπάθειας για την 
ολοκλήρωση της τρέχουσας (ΕΣΠΑ) και την 
ταχύτατη εκκίνηση της νέας (ΕΣΠΑ-2) περιόδου. 
Αφού, αποτελούν κορυφαίους συντελεστές σε 
μία τέτοια προσπάθεια.
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   ΤΕΕ: Να μην συρρικνωθεί η Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου

Η Δ. Ε. του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας εξέδωσε την ακόλουθη 
ανακοίνωση για θέμα που ανακύπτει με την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:

 Μέσα σ’ ένα γενικότερο κλίμα ηθικού, ψυχολογικού και οικονομικού ευτελισμού του Δημοσίου, 
που  χαρακτηρίζονται αρνητικά οι πάντες και τα πάντα και μεταξύ πολλών υποσχέσεων, που ακούγονται 
συνεχώς για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και  ιδιαίτερα της αξιοποίησης της Δημόσιας 
Περιουσίας, έρχεται σε αντίφαση το σενάριο, που προτάθηκε για συρρίκνωση, συγχώνευση των Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και των Περιφερειακών Κτηματικών Υπηρεσιών 
.
 Οι κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες (συνολικά 54 ανά την Επικράτεια), διαδραματίζουν καίριο και αποφασιστικό 
ρόλο στην προστασία της Δημόσιας Περιουσίας, γιατί αποτελούν τα όργανα της Δημόσιας Περιουσίας, που έχουν τη 
δυνατότητα  να αποκτούν  άμεση γνώση και αντίληψη για κάθε  πιθανή προσβολή της, μέσω της διενέργειας επιτόπιων 
ελέγχων και αυτοψιών, ενώ διαθέτουν παράλληλα την αρμοδιότητα να λαμβάνουν άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα 
προστασίας της.
 
Οι περιφερειακές Κτηματικές Υπηρεσίες είναι επιφορτισμένες με όλα τα αντικείμενα των Δ/νσεων της Γενικής Δ/νσης 
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (Δημόσια Κτήματα, Απαλλοτριώσεις, Αιγιαλοί-Παραλίες, Ανταλλάξιμα 
Κτήματα, Αμμοληψίες, Κτηματολόγιο  κ.λ.π.), εξειδικευμένα δηλαδή αντικείμενα, με απαραίτητη προϋπόθεση  την γνώση της 
Νομοθεσίας όλων των αντικειμένων, για να μπορούν να ανταποκριθούν  στο έργο τους και να διασφαλίσουν την Δημόσια 
Περιουσία. Με δεδομένο μάλιστα ότι έρχονται σε άμεση και καθημερινή επαφή με τους πολίτες, με τους οποίους πολλές 
φορές έρχονται σε αντιδικίες και υπάρχει ως εκ τούτου όγκος καταγγελιών, για τις οποίες ακολουθούνται προκαταρκτικές 
εξετάσεις με εντολή Εισαγγελέων, δεν δικαιολογείται η έλλειψη γνώσης του αντικειμένου και της Νομοθεσίας, που διέπει 
κάθε αντικείμενο.
 Οι Κτηματικές Υπηρεσίες κατά κανόνα επιτελούν τους σκοπούς για τους οποίους συστήθηκαν, για το διττό δηλαδή 
ρόλο τους, την Προστασία της Δημόσιας Περιουσίας και την Εισροή Εσόδων στα Ταμεία του Κράτους. Σε όσες περιπτώσεις 
αυτό δεν έγινε εφικτό στο βαθμό που θα έπρεπε, με αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία τους, οφείλεται σε διάφορα 
προβλήματα όπως:

1. Ελλιπής στελέχωση των Κτηματικών Υπηρεσιών από το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζεται δυσκολία στον πλήρη εντοπισμό και έλεγχο πολλών περιπτώσεων καταπάτησης Δημοσίων Κτημάτων 
και εκτάσεων αιγιαλού – παραλίας καθώς και των πολυάριθμων παράνομων αμμοληψιών και της επιβολής των σχετικών 
προστίμων, με αποτέλεσμα να χάνονται έσοδα από το Ελληνικό Δημόσιο, να παρουσιάζεται επίσης δυσκολία στην πλήρη 
και ορθή καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας και στις ενέργειες για την εφαρμογή των τίτλων ως προς τα Δικαιώματα του 
Δημοσίου, στις πολλές υποθέσεις διεκδίκησης ή αμφισβήτησης εκτάσεων.

2. Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, δηλαδή τεχνικού εξοπλισμού (λογισμικό με νόμιμη άδεια, όπως σχεδιαστικά, 
τοπογραφικά προγράμματα διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κλπ).
 Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι, η ύπαρξή τους σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ)  είναι απαραίτητη γιατί  
προστατεύουν και διαχειρίζονται Δημόσια ακίνητα, για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει άμεση και εύκολη πρόσβαση. Οι 
προτάσεις για συγχώνευση – κατάργηση ορισμένων Κτηματικών Υπηρεσιών, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία 
της Δημόσιας Περιουσίας και στην ουσία δεν θα είναι αποδοτική ούτε η Υπηρεσία που θα υποδεχθεί αλλά ούτε και η 
Υπηρεσία που θα συγχωνευθεί.
 Οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιτελούν τους σκοπούς για τους οποίους συστήθηκαν, με φιλότιμες προσπάθειες 
των περισσοτέρων υπαλλήλων, παρά τα προβλήματα (ελλιπής στελέχωση, έλλειψη τεχνικού εξοπλισμού, έλλειψη 
μηχανογράφησης και διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στο αντικείμενο κλπ), όχι μόνο αποφέροντας έσοδα στο Ελληνικό 
Δημόσιο αλλά κυρίως προστατεύοντας τα ακίνητα του Δημοσίου.  Μια φορολογική εκκρεμότητα για παράδειγμα, εάν δεν 
γίνει αντιληπτή ένα εξάμηνο, μπορεί να εισπραχθεί το επόμενο, ένα Δημόσιο κτήμα αν χαθεί, χάνεται για πάντα.
 Ενδεικτικά αναφέρουμε μετρητικά στοιχεία εσόδων της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Λάρισας για το έτους 2012, 
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Υπηρεσία είχε τέσσερις υπαλλήλους για ένα μεγάλο νομό με όγκο υποθέσεων: 
Εισπραχθέντα ποσά  110.225 ευρώ, αξία των ακινήτων που προασπίσθηκε κατά την εκδίκαση των υποθέσεων του 
Κτηματολογίου: 26.208.405 ευρώ.  
 Η απαξίωση του ρόλου των Κτηματικών Υπηρεσιών  και οι αλλαγές επί χάρτου, χωρίς την συμμετοχή του έμψυχου 
δυναμικού και κυρίως των ελάχιστων τεχνικών υπαλλήλων, που με πολύ κόπο συγκεντρώθηκαν και στελέχωσαν τις 
Κτηματικές Υπηρεσίες, με εμπειρία που δεν εξαγοράζεται λόγω των εξειδικευμένων αντικειμένων, θα καταστρέψει 
μακροπρόθεσμα την Δημόσια Περιουσία. Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να αντιληφθεί ότι, οι υπηρεσίες αυτές και έχουν την 
δυνατότητα να εισφέρουν τεράστια έσοδα στα ταμεία του Κράτους και προστατεύουν την Δημόσια περιουσία ιδιωτική 
και κοινόχρηστη, διασφαλίζοντας  τα συμφέροντα του Δημοσίου, έργο το οποίο αποτελεί σημαντικό υπόβαθρο για την 
ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία χρήσεων γης για την εξυπηρέτηση του Ελληνικού λαού.
 Σε μία κρίσιμη περίοδο που περνά η χώρα, και αναζητά την διέξοδο, η ΚΥΔ με τις περιφερειακές ΚΥΔ αποτελούν την 
δεδομένη «ασφαλιστική δικλείδα» για το δημόσιο συμφέρον στο τρίπτυχο που αναφέρεται για τη δημόσια περιουσία και 
στις έννοιες: Καταγραφή –Διαφύλαξη, Χρήση, Παραχώρηση- εκχώρηση- επίβλεψη εκχώρησης. Σήμερα που, περισσότερο 
από ποτέ, θεωρείται δεδομένη η ανάγκη «αξιοποίησης» και όχι «ξεπουλήματος» της δημόσιας περιουσίας προς όφελος της 
Ελλάδας και του λαού της. 
Οι ενέργειες επομένως της πολιτικής ηγεσίας θα πρέπει να στραφούν προς την ορθή διαχείριση και κατανομή των υλικών 
και ανθρωπίνων πόρων, σε τυχόν δομικές βελτιώσεις του υφισταμένου οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των 
Κτηματικών Υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του Ελληνικού 
Δημοσίου  και όχι να ενεργούν προς την κατεύθυνση συρρίκνωσης - κατάργησης αυτών, διευκολύνοντας την καταπάτηση 
της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, από κάθε επίδοξο καταπατητή.
 Προκειμένου οι Κτηματικές Υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους και να επιτευχθούν τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου προτείνουμε:
-Στελέχωση των Κτηματικών Υπηρεσιών με περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους.
-Τεχνικό εξοπλισμό (λογισμικό με νόμιμη άδεια, όπως σχεδιαστικά, τοπογραφικά προγράμματα διαχείρισης γεωγραφικών 
δεδομένων κ.λ.π.).
-Μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση των Υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει κεντρικός έλεγχος και ενιαίο πλαίσιο αξιοποίησης 
– διαχείρισης των Δημοσίων Κτημάτων.
-Ψηφιοποίηση των Δημοσίων Κτημάτων, των απαλλοτριώσεων κ.λ.π., η έλλειψη της οποίας επιβαρύνει οικονομικά και 
χρονικά τις Υπηρεσίες.
-Άμεση πρόσβαση των Υπηρεσιών στα ενημερωμένα κτηματολογικά δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου.
-Κωδικοποίηση της νομοθεσίας σε κάθε αντικείμενο της Δημόσιας Περιουσίας ξεχωριστά.
-Δομικές βελτιώσεις του υφιστάμενου οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου με ανάλογη αναδιάρθρωση των Κτηματικών 
Υπηρεσιών, με κυρίαρχη στόχευση του Υπουργείου Οικονομικών στα τεράστια έσοδα που μπορούν να προσδώσουν στα 
ταμεία του Κράτους.
 Σε μία κρίσιμη περίοδο που περνά η χώρα, και αναζητά την διέξοδο, η ΚΥΔ με τις περιφερειακές ΚΥΔ αποτελούν την 
δεδομένη «ασφαλιστική δικλείδα» για το δημόσιο συμφέρον στο τρίπτυχο που αναφέρεται για τη δημόσια περιουσία και 
στις έννοιες: Καταγραφή –Διαφύλαξη, Χρήση, Παραχώρηση- εκχώρηση- επίβλεψη εκχώρησης. Σήμερα που, περισσότερο 
από ποτέ, θεωρείται δεδομένη η ανάγκη «αξιοποίησης» και όχι «ξεπουλήματος» της δημόσιας περιουσίας προς όφελος της 
Ελλάδας και του λαού της. 

 Αποτελεί λοιπόν, μία τεράστια ευκαιρία, το ποσό που διασφαλίσθηκε για το ΕΣΠΑ-2, με αξιοποίηση 
αυτού του δυναμικού αλλά, με τις απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση και 
στην παραγωγή των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων σε υποδομές, να οδηγηθούμε με ταχύτατους 
ρυθμούς στην ανάπτυξη των τομέων που προαναφέρθηκαν. Αρκεί η Ελληνική Πολιτεία, να αποδώσει και 
τον ανάλογο σεβασμό στην ιστορία και την αξία των Ελλήνων μηχανικών, διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια 
και το κύρος της κοινωνικής και επαγγελματικής τους παρουσίας. Τόσο στους ελεύθερους επαγγελματίες 
όσο και στους δημόσιους λειτουργούς μηχανικούς. Αρκεί η Ελληνική Πολιτεία, να αποδείξει έμπρακτα, 
άμεσα, ότι αναγνωρίζει στο θεσμικό φορέα των μηχανικών, το ΤΕΕ, τη συνέχεια του θεσμοθετημένου και 
καταξιωμένου ιστορικά ρόλου του ως τεχνικού συμβούλου της.
 Ο «Αναπτυξιακός οδικός Χάρτης» προς το μέλλον για την Ελλάδα και τους πολίτες της, δεν μπορεί να 
«χαρτογραφηθεί» αποδίδοντας γνήσια τα προς το δημόσιο συμφέρον δεδομένα, παρά μόνο από φορείς 
όπως το ΤΕΕ (και τα άλλα Επιμελητήρια) ως συντονιστές και «κορυφαίους» και όχι, βάζοντάς τους «πίσω 
από το κάρο- ΙΟΒΕ- ΚΕΠΕ- McKinsey & Company» σε «τύποις διαβουλεύσεις επικύρωσης ειλημμένων 
αποφάσεων ήδη μελετών».

 Η Ελλάδα διαθέτει ένα Επιστημονικό Τεχνικό δυναμικό με συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία. 
Τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο αλλά, και σε επίπεδο των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών. 
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Ν. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΕ
Αλληλεγγύη και ελπίδα για τους μηχανικούς

 Στην ανάγκη δημιουργίας σχέσεων αλληλεγγύης για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών που βιώνουν και οι μηχανικοί 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος 
Γιώργος Μητσιούλης, μιλώντας στην εκδήλωση κοπής της πίτας 
της Ν. Ε. Τρικάλων του ΤΕΕ. 
 Εκτός από τις ευχές για τη νέα χρονιά, ο πρόεδρος της Ν. 
Ε. Τρικάλων ανέδειξε και τις ελπίδες του κλάδου για οικονομική 
ανάκαμψη και των μηχανικών και της περιοχής επισημαίνοντας 
την αναγκαιότητα προώθησης των σημαντικών έργων 
προεξάρχοντος του αυτοκινητοδρόμου Ε-65.

 Πέραν των πολλών συναδέλφων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Ν. Ε. Τρικάλων 
παρόντες  ήταν και ο βουλευτής Τρικάλων της Ν.Δ. Μιχάλης Ταμήλος και βέβαια ο πρόεδρος της 
Δ. Ε. του Τμήματος Ντίνος Διαμάντος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι για την αντιμετώπιση 
της κρίσης χρειάζεται ένας διαφορετικός βηματισμός που θα φέρει αισιοδοξία και ελπίδα ενώ 
αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στο πρόβλημα με τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών και 
στην επιβαλλόμενη λήψη ανακουφιστικών μέτρων.

 Τυχερή της εκδήλωσης ήταν η Δήμητρα Σκανδάλη αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός ΑΜ ΤΕΕ 127080, η οποία 
βρήκε το φλουρί κερδίζοντας αναμνηστικό δώρο και εξαμηνιαία συνδρομή στο ΤΣΜΕΔΕ


