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ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥτο ΤΕΕ θα είναι ανοιχτό σε όλους και σας καλώ να πλαισιώσετε και να βοηθήσετε όπως μπορείτε τη 
λειτουργία του.

ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
στο κέντρο δράσεων του Τ.Ε.Ε 
της επόμενης  τριετίας

“ ”

 Αυτά είναι ίσως τα πιο σημαντικά από τα πρώτα 
δείγματα γραφής της Νέας Διοίκησης.
 Υπόσχομαι ότι μέσα από το βήμα αυτό θα σας 
ενημερώνουμε για τα πεπραγμένα μας. Επίσης ενημέρωση 
θα λαμβάνετε για ότι θεωρούμε κρίσιμο και σοβαρό, στα 
προσωπικά σας email συνεχώς.
 Κλείνοντας θέλω να σας πω ότι το ΤΕΕ θα είναι ανοιχτό 
σε όλους και σας καλώ να πλαισιώσετε και να βοηθήσετε όπως 
μπορείτε τη λειτουργία του.
 Στο επίκεντρο των δράσεων μας θα είναι ο Συνάδελφος 
Μηχανικός.

Είμαι αισιόδοξος και θέλω να είστε κι εσείς , 
ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο πρόεδρος

Γιάννης   Βαρνάς

 Θέλω με το σημερινό μου μήνυμα να σας απευθύνω 
ένα πρώτο Συναδερφικό χαιρετισμό και να σας διαβεβαιώσω 
ότι θα είμαι δίπλα σας και μαζί σας όπου μπορώ να βοηθήσω.
 Θέλω να συγχαρώ όλους τους Συναδέλφους που 
συμμετείχαν στις εκλογές του ΤΕΕ και όλους του Συναδέλφους 
που προσήλθαν και ψήφισαν καθώς η συμμετοχή τους 
δυναμώνει το ρόλο του ΤΕΕ. Επίσης συγχαίρω αυτούς που 
εκλέχτηκαν στα όργανα διοίκησης και προσδοκώ σε μια 
συνεργασία όλων για το καλό των Συναδέλφων Μηχανικών.
 Τα προβλήματα είναι πολλά και γνωστά και κανείς δεν 
περισσεύει στον αγώνα για την λύση τους.
 Από το Μάρτιο που εγώ προσωπικά και η νέα 
Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος αναλάβαμε τη Διοίκηση 
ασχοληθήκαμε με τα τρέχοντα καυτά προβλήματα του κλάδου 
μας και σας ενημερώνω για τις δράσεις μας:

 
	 •	 Ενεργήσαμε	 για	 την	 εξυπηρέτηση	 των	
Συναδέλφων για τις πληρωμές του ΤΣΜΕΔΕ. Συνεχίζουμε 
όμως	 τον	 αγώνα	 μας	 κατά	 των	 αυξήσεων	 των	 εισφορών	
και περιμένουμε τελεσίδικη απόφαση από το Συμβούλιο 
Επικρατείας τον Σεπτέμβριο.
•	 Στείλαμε	επιστολή	στο	κεντρικό	ΤΕΕ	και	στο	ΥΠΕΚΑ	που	
προτείνουμε	την	κατάργηση	των	εξετάσεων	των	ενεργειακών	
επιθεωρητών για τους μηχανικούς και είμαστε σε συννενόηση 
και με άλλα Τμήματα για το θέμα. Υπάρχει δέσμευσή μου ότι 
θα είναι το κυρίαρχο θέμα που θα θέσω στη 1Η Σύνοδο των 
προέδρων περιφερειακών Τμημάτων.
•	 Παρόλα	 αυτά,	 θέλοντας	 να	 διευκολύνουμε	 όσους	
συναδέλφους	 επιθυμούν	 να	 λάβουν	 μέρος	 στις	 εξετάσεις	
προσφέρουμε δωρεάν επιμόρφωση από πιστοποιημένους 
εισηγητές στο Τμήμα μας.
•	 Ξεκινήσαμε	 διαδικασίες	 προκειμένου	 το	 ΤΕΕ	 να	
αναλάβει δράσεις υλοποίησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ώστε 
να βοηθηθούν συνάδελφοι σε πολλαπλά πεδία. Ανάλογες 
δράσεις προσδοκούμε μέσω συνεργασιών και από Ευρωπαϊκά 
προγράμματα με χρηματοδότηση απ’ ευθείας από τις 
Βρυξέλλες.
•	 Σε	όλη	την	προεκλογική	περίοδο	είχαμε	συναντήσεις	
με υποψηφίους για την τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνήσαμε 
με ένταση τα προβλήματα του χώρου μας. Τονίσαμε την 
επιτακτική	ανάγκη	για	συνεργασία	σ’	όλα	τα	επίπεδα	μεταξύ	των	
ΟΤΑ	και	του	ΤΕΕ.	Επίσης	αναδείξαμε	την	ανάγκη	ολοκλήρωσης	
των μεγάλων έργων στη Θεσσαλία όπως ο Αχελλώος , Ε65 , 
κ.λ.π.

ΕΚΔΟΤΗΣ
Γιάννης Βαρνάς
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ	ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σωτήρης Ζαχαριάς
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ 
Γκιάτας Γιώργος
WWW.MOCK.GR

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

 

Καλλιθέας & Τζαβέλα - Λάρισα,
τηλ : 2410 535615 , 257866
http://www.teelar.tee.gr,
e-mail : tee_lar@tee.gr

Τεύχος 87ο , 
Ιούνιος 2014

Αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους Μηχανικούς -  
μέλη του Τμήματος.

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

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιάννης Βαρνάς- Πρόεδρος  
Κώστας Τσαλαπόρτας - Αντιπρόεδρος: 
Κώστας Κουλώτσιος - Γραμματέας: 

ΜΕΛΗ
Γιώργος Γκόγκος, Κώστας Ιακωβάκης, Απ. Ντέρης, 
Γιάννης	Παναγιώτου,	Αλεξ.	Σουφλιάς,	
Ελένη Σταυροθεόδωρου

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  του ΤΕΕ

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - Πρόσκληση ΤΕΕ προς μηχανικούς για εκδήλωση ενδιαφέροντος

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑΣ - Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος

Φορέας	Διαχείρισης	Υδατικών	Πόρων	Θεσσαλίας-	ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΤΟ ΔΙΠΟΛΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΒΟΛΟΥ  - Indermediate city

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ

ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ , ΦΩΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙΝΕΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Παγκόσμια και τοπική αρχιτεκτονική κουλτούρα

Αρχιτεκτονική Σύνθεση- Κατασκευή- Έρευνα- Διδασκαλία

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Οι τράπεζες καθυστερούν το «Εξοικονομώ»

Πώς	θα	γίνει	η	Λάρισα	μια	«έξυπνη»	πόλη;	«Αντιγράφοντας» το Santander

Διάλεξη αρχιτεκτόνων στη Βιβλιοθήκη

ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
Υποχρεωτικά τα ενεργειακά πιστοποιητικά

Συνέλευση, εκλογές και νέα διοίκηση στους εργολήπτες Δημοσίων Έργων

Λάρισα-Πράσινη Πόλη, το παράδειγμα του Freiburg

To Final Four του 1ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μηχανικών

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ προς τον πρόεδρο του Σύριζα κ.Αλέξη Τσίπρα

Επισκέψεις υποψηφίων στο ΤΕΕ και συναντήσεις  με τον πρόεδρο και τη Δ. Ε. 
του Τμήματος  ενόψει των ευρωεκλογών  και των δημοτικών και περιφερειακών 
εκλογών.
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ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑΣ
Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος

Ο Γ. Βαρνάς

Το νέο προεδρείο Αντιπροσωπείας

 Στην πρώτη ειδική της συνεδρίαση, η νεοεκλεγείσα 
60μελής	Αντιπροσωπεία	του	ΤΕΕ	Κ&Δ	Θεσσαλίας	ανέδειξε	τα	
νέα όργανα διοίκησης του Τμήματος για την επόμενη τριετία.
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής αναδείχθηκε ο Γιάννης 
Βαρνάς,	επικεφαλής	της	παράταξης	‘‘ΔΚΜ-Μαζί	για	το	ΤΕΕ’’,	με	
34 ψήφους, υπερψηφιζόμενος και από τους αντιπροσώπους 
της	 ‘‘Συμπαράταξης	 Μηχανικών’’.	 Δεν	 υπήρξε	 αντίπαλη	
υποψηφιότητα.
	 Νωρίτερα	με	33	επίσης	ψήφους	και	με	την	υποστήριξη	
των	 δύο	 πάλι	 παρατάξεων	 είχε	 εκλεγεί	 πρόεδρος	 της	
Αντιπροσωπείας	ο	Γιώργος	Καρτσαφλέκης	της	‘‘ΔΚΜ-Μαζί	για	
το	ΤΕΕ’’	ενώ	ο	αντίπαλός	του	Νίκος	Μεταξάς	της	‘‘Ανατροπής’’	
έλαβε	 20	 ψήφους,	 υποστηριζόμενος	 και	 από	 τις	 παρατάξεις	
‘‘ΕλΕΜ-Ελεύθεροι	 Επαγγελματίες	 Μηχανικοί’’,	 ‘‘Ενεργοί	
Μηχανικοί’’	 	 και	 	‘‘Μηχανικοί	 της	Εκπαίδευσης’’.	Αντιπρόεδρος	
της Αντιπροσωπείας εκλέχθηκε η  Ελένη Μπακούλα  της 
‘‘Συμπαράταξης’’	με	33	ψήφους-ήταν	μοναδική	υποψήφια-	και	
γραμματέας	η	Δέσποινα	Φυτιλή	‘‘ΔΚΜ-Μαζί	για	το	ΤΕΕ’’	επίσης	
με 33  ψήφους έναντι 20  ψήφων της Λιάνα Αθανασίου της 
‘‘ΕλΕΜ’’.	
 Ακολούθησαν οι ψηφοφορίες για τα μέλη της 
εννεαμελούς Διοικούσας Επιτροπής, όπου αντιπρόεδρος 
αναδείχθηκε	ο	Κώστας	Τσαλαπόρτας	της	‘‘Συμπαράταξης’’	και	
γραμματέας	ο	Κώστας	Κουλώτσιος	της	‘‘ΔΚΜ-Μαζί	για	το	ΤΕΕ’’	,	
αμφότεροι με 33 ψήφους και χωρίς αντίπαλες υποψηφιότητες.

 Τα νέα όργανα διοίκησης στο ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας 

 Οι νέες Ν. Ε. Τρικάλων  και Καρδίτσας

 Σε ειδική συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στη 
Λάρισα, η 60μελής Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας 
ανέδειξε	 τις	Νομαρχιακές	Επιτροπές	Τρικάλων	και	Καρδίτσας	
του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

 Τη νέα Ν. Ε. Τρικάλων συγκροτούν οι: Νίκος Λιάκος, 
Νίκος Λύχος, Γιώργος Μητσιούλης, Νικολέτα Σαλιάχη και 
Σταματία Τζιώλη. 

 Και τη νέα Ν. Ε. Καρδίτσας αποτελούν οι: 
Αναστασοπούλου Μαρία, Χρήστος Βαρελάς, Μαρία Κατσιφού, 
Βασίλης Τσιώνας και Δημήτρης Τσουπαρόπουλος. 

 

 Στη Δ. Ε. εκλέχθηκαν επίσης οι Ελένη Σταυροθεόδωρου 
και	 ο	 Αλεξ.	 Σουφλιάς	 	 της	‘‘ΔΚΜ-Μαζί	 για	 το	ΤΕΕ’’,	 ο	 Γιώργος	
Γκόγκος	 της	 ‘‘Ανατροπής’’,	 ο	 Κώστας	 Ιακωβάκης	 της	 ‘‘ΕλΕΜ’’,	
ο	Απ.	Ντέρης	από	τους	‘‘Ενεργούς	Μηχανικούς’’	και	ο	Γιάννης	
Παναγιώτου της Πανεπιστημονικής. Η Πανεπιστημονική 
απείχε από όλες τις υπόλοιπες ψηφοφορίες πλην εκείνης για 
την	ανάδειξη	των	μελών	της	Δ.	Ε.		
 Σε δήλωσή του αμέσως μετά την εκλογή του ο νέος 
πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Βαρνάς τόνισε ότι πρωταρχικό 
μέλημα της νέας διοίκησης θα είναι η υπεράσπιση «των 
συναδέλφων μηχανικών που υποφέρουν από την κρίση 
εδώ	 και	 μια	 πενταετία».	 «Τα	 προβλήματα	 είναι	 πάνω	 από	
τις	 διοικήσεις	 και	 τις	 παρατάξεις»,	 συμπλήρωσε.	 «Θα	
συνεχίσουμε	με	διάθεση	συνεργασίας.	Θα	πάμε	όλοι	μαζί».	Ο	
πενηντάχρονος πολιτικός μηχανικός που κατάγεται από την 
Ελασσόνα, αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο του ΑΠΘ ενώ 
έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Κατασκευών. 
Επί	 δεκαπενταετία	 διευθύνων	 σύμβουλος	 της	 Αναπτυξιακής	
Εταιρείας ν. Λάρισας, διαχειριζόμενος σειρά Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Εκλέγεται στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ από 
το	2004	και	κατά	τις	τελευταίες	δύο	θητείες,	επί	έξι	χρόνια	ήταν	
πρόεδρος της Αντιπροσωπείας. 

 *Την 60μελή Αντιπροσωπεία του Τμήματος 
Κ & Δ Θεσσαλίας αποτελούν: 

- Από την παράταξη «Μαζί για το ΤΕΕ-ΔΚΜ-
Συνεργαζόμενοι», οι: Γιάννης Βαρνάς, Γιώργος 
Καρτσαφλέκης, Δημ. Χύτας, Κων. Κουλώτσιος, 
Νίκος Παπαγεωργίου, Βασίλης Γερογιάννης, Ελένη 
Σταυροθεοδωρου, Ανδρομάχη Μπόκαρη, Ευαγγ. 
Κόκκαλης,	Ιωαν.	Μαρκατάς,	Ευαγγ.	Λάιος,	Αλεξ.	Σουφλιάς,	
Δέσποινα	 Φυτιλή,	 Δημ.	 Σπανός,	 Άννα	 Αγορογιάννη,	
Ελένη Αγγέλη, Θωμάς Μπαγιάρας, Κων. Γαβριάς, Χρ. 
Κουτάκος (από τη Λάρισα), Βασίλης Τσιώνας, Μαρία 
Αναστασοπούλου, Μαρία Κατσιφού, Μάρθα Δαλαμάγκα, 
Ευαγγ. Λιούτας, (Καρδίτσα), Γιώργος Μητσιούλης, Νίκος 
Λύχος, Νίκος Λιάκος, Σωτ. Χρισταντώνης(Τρίκαλα).

* Με την Αριστερή Συμπαράταξη Ανατροπής οι: 
Λουκία Παρασκευοπούλου, Γιώργος Γκόγκος, Νίκος 
Μεταξάς	 (από	 τη	 Λάρισα),	 Χρήστος	 Βαρελάς,	 Δημ.	
Τσουπαρόπουλος (Καρδίτσα), Νικολέτα Σαλιάχη, Κρύος 
Παναγιώτης (Τρίκαλα). 
*Από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών οι: 
Δημήτρης Τάχος, Κώστας Τσαλαπόρτας, Νίκος Μίχος, 
Ευαγγ. Ηλιάδης, Ελένη Μπακούλα (από τη Λάρισα), Δημ. 
Κουτρομάνος, Ιωαν. Αρσενίου (Καρδίτσα). 
*Από την παράταξη Ενεργοί Μηχανικοί οι: Σταμούλω 
Τζιώλη, Θεόδωρος Τζιώκας, Ιωαν. Τριγώνης, Νίκος 
Τρίμμης, Απ. Ντέρης, Ορ. Μουστακίδης (από τα Τρίκαλα). 
* Με την  ΕλΕΜ-Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί οι: 
Κώστας Ιακωβάκης, Ζωή Λαχανά, Λιάνα Αθανασίου, Νίκος 
Γκουργκουλιας, Τσάλμα Αφροδίτη (Λάρισα).
* Από την  Πανεπιστημονική Δημοκρατική Κίνηση 
Μηχανικών οι: Βασίλης Λαζαρίδης, Γιάννης Παναγιώτου 
(Λάρισα), Βασίλης Ελευθερίου, Βάιος Ελευθερίου 
(Καρδίτσα), Ντούβλης Γιώργος (Τρίκαλα).
*Με τους Μηχανικούς της Εκπαίδευσης οι: Δημήτρης 
Γάτσιος (Λάρισα), Αθ. Βράντζας, Νικ. Κομματας (Τρίκαλα). 

*Στην κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ από το Τμήμα 
Κ&Δ Θεσσαλίας εκλέγονται οι εξής έξι: 
Από την ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία εκλέγονται οι Χρήστος 
Παληός και Θόδωρος Κακαρδάκος. Από την Δημοκρατική 
Συμπαράταξη	ο	Νίκος	Μίχος,	από	την	Ριζοσπαστική	Πρωτοβουλία	
ο Βάιος Βαρελάς, ο Κώστας Ιακωβάκης από την ΕλΕΜ και ο 
Βασίλης Λαζαρίδης από την Πανεπιστημονική. 
* Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τμήματος Κ&Δ 
Θεσσαλίας, εκλέγονται οι: Απόστολος Βαρνάς και Ευαγγελία 
Κωφού	από	την	παράταξη	«Μαζί	για	το	ΤΕΕ-ΔΚΜ-Συνεργαζόμενοι»,	
Χρήστος	Λυτροκάπης	από	τη	Δημοκρατική	Συμπαράταξη,	Βάιος	
Βαρελάς από την Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία και Γκένα Ευτυχία 
από την Πανεπιστημονική. 

 *Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας και οι νέες Ν. Ε. 
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Παράδοση-παραλαβή Διοικούσας Επιτροπής 
του Τμήματος

Το νέο Πειθαρχικό του Τμήματος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Πρόσκληση ΤΕΕ προς μηχανικούς για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η επίσημη παράδοση-παραλαβή των θεσμικών οργάνων διοίκησης του 
ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του στη Λάρισα, 
με τον απελθόντα πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Ντίνο Διαμάντο 
να παραδίδει στον νεοεκλεγέντα Γιάννη Βαρνά, ενώ προηγουμένως ο 
τελευταίος είχε παραδώσει στον Γιώργο Καρτσαφλέκη την προεδρία της 
Αντιπροσωπείας του Τμήματος.
 Στην εκδήλωση όπου κυριάρχησε κλίμα συγκίνησης καθώς ο Ντ. 
Διαμάντος άφηνε την προεδρία μετά από δεκαετή παρουσία εκλεγόμενος 
τρεις συνεχείς θητείες, τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωπος του 
μητροπολίτη κ. Ιγνατίου, ο αντιδήμαρχος Θαν. Μαμάκος ως εκπρόσωπος 
του δημάρχου Λαρισαίων, οι πρώην πρόεδροι του ΤΕΕ  Πέτρος Ηλιάδης 
και  Κώστας Μέγας, μέλη της απελθούσας και της νέας Διοικούσας του ΤΕΕ 
καθώς και της Αντιπροσωπείας αλλά και πρόεδροι κλαδικών συλλόγων 
των μηχανικών. 

Στην παρέμβασή του ο νέος πρόεδρος της Αντιπροσωπείας 
Γ. Καρτσαφλέκης υποσχέθηκε εύρυθμη λειτουργία των 
οργάνων του ΤΕΕ και ευχήθηκε στον Ντ. Διαμάντο κάθε 
επιτυχία στα μελλοντικά του σχέδια.

	 «Συγκινημένος	αλλά	έτοιμος	από	καιρό»,	δήλωσε	ο	Ντ.	Διαμάντος,	
αφού δεν είχε εκθέσει καν υποψηφιότητα στις τελευταίες εκλογές, 
εξέφρασε	τη	βεβαιότητα	ότι	«η	νέα	διοίκηση	και	ο	πρόεδρος	θα	κρατήσουν	
ψηλά το επίπεδο διεκδικήσεων του ΤΕΕ στα επαγγελματικά θέματα αλλά 
και τον επιστημονικό ρόλο και την προσφορά στην κοινωνία. Το ΤΕΕ ήταν, 
είναι και θα είναι στην πρωτοπορία. Αυτό είναι στην κουλτούρα του, έχει 
τις	παρακαταθήκες	των	90	ετών	της	ύπαρξής	του,	ανανεώνοντας	διαρκώς	
τη	φυσιογνωμία	του».	Εξήρε	τη	συμβολή	«των	εκατοντάδων	μηχανικών	
που δούλεψαν τα χρόνια της θητείας του στην κυψέλη του ΤΕΕ και που 
χωρίς την συμμετοχή τους δεν θα υπήρχε παραγωγή έργου, ασχέτως 
αν	 ήταν	 ή	 όχι	 καλός	 ο	 πρόεδρος»,	 αλλά	 και	 τους	 τοπικούς	 φορείς	 για	
τη γόνιμη συνεργασία. Διαβεβαίωσε πως θα παραμείνει «δίπλα στο ΤΕΕ 
και τους μηχανικούς προσωπικά αλλά και από όποια θεσμική θέση του 
επιφυλαχθεί»	 και	 τόνισε	 ότι	 «η	 προεδρία	 του	ΤΕΕ	 είναι	 η	 πιο	 τιμημένη	
θέση που θα μπορούσε να έχει στη ζωή του καθώς προέκυψε μέσα από 
βίωμα,	από	τα	μαθητικά,	φοιτητικά	και	επαγγελματικά	του	χρόνια».	

 Ορκίστηκε ενώπιον του προέδρου της Δ. Ε. Γιάννη Βαρνά, το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ 
Κ&Δ Θεσσαλίας που είχε αναδειχθεί στις πρόσφατες εκλογές.
 Ακολούθως, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε 
σώμα, αναδεικνύοντας ομόφωνα πρόεδρο τον Απ. Βαρνά. Αναπληρωτής πρόεδρος εκλέχθηκε, επίσης 
ομόφωνα, ο Κων. Μίχης ενώ μέλη του είναι η Ευτυχία Γκένα, η Ευαγγελία Κωφού και ο Χρ. Λυτροκάπης. 
 

 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Κ&Δ Θεσσαλίας του ΤΕΕ κάλεσε τους μηχανικούς μέλη 
του να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τα σχετικά «Δελτία», 
για συμμετοχή σε εκπροσωπήσεις και επιτροπές του ΤΕΕ.
Συγκεκριμένα, οι μηχανικοί κλήθηκαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής: 

- Ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ σε Επιτροπές και Συμβούλια, όπου το  ΤΕΕ μετέχει ως θεσμοθετημένος Τεχνικός 
Σύμβουλος της Πολιτείας

-	 Ως	 μέλος	 των	 παρακάτω	 	 Μόνιμων	 Επιτροπών:	 Νέων	 Μηχανικών,	 Πολεοδομίας	 &	 Χωροταξίας,		
Περιβάλλοντος και Αειφορίας, Παιδείας - Τεχνικής Εκπαίδευσης - Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, 
Ασφαλιστικών Θεμάτων - ΤΣΜΕΔΕ , Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής, Ενέργειας & Βιομηχανίας, Νέων 
Ειδικοτήτων,	 ΕΣΠΑ	 -	 Περιφερειακής	 Ανάπτυξης	 –	 Δημοσίων	 Έργων,	 Πραγματογνωμοσυνών	 -	 Ελέγχου	
φακέλων Διεκδικήσεων Αμοιβών Μηχανικών,  Κτηματολογίου & Μελετών Δημοσίων Έργων, Ιδιωτικών 
έργων	(Μελέτες	–	Κατασκευή	Ιδιωτικών	Έργων	–	Μητρώα)	

- Ως πραγματογνώμονας μηχανικός για τεχνικά ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και εμπειρία 
των μηχανικών.

- Ως εισηγητής Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά:

 

 Κάθε επιτυχία στην προσπάθεια του Ντ. 
Διαμάντου για τον Δήμο Λαρισαίων ευχήθηκε και ο νέος 
πρόεδρος Γιάννης Βαρνάς, τονίζοντας στην ομιλία του 
ότι «η λύση στα προβλήματα δεν μπορεί να προέλθει 
από κομματικές προσηλώσεις. Τ΄ αφήνω από δω και 
πέρα	όλα	«στη	μπάντα»	και	το	ίδιο	ελπίζω	ότι	θα	κάνουν	
και οι συνάδελφοι της νέας Διοικούσας. Στόχος μας 
να βοηθήσουμε τους μηχανικούς και ιδιαίτερα τους 
νέους, να κρατήσουμε γι  αυτούς ανοιχτή την πόρτα του 
ΤΕΕ, δημιουργώντας μια απαντοχή στους δύσκολους 
καιρούς που περνάμε. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε 
καλύτερα και για τη χώρα και για τους μηχανικούς. Το 
ΤΕΕ, παρότι τα οικονομικά του στενεύουν διαρκώς, θα 
συνεχίζει να παίζει με επιτυχία το ρόλο του Συμβούλου 
της Πολιτείας, ενισχύοντας και τον εθελοντισμό που 
άλλωστε	βρίσκεται	στο	DNA	μας…»
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 A. Ως Εκπρόσωπος του ΤΕΕ σε 
Επιτροπές και Συμβούλια

Το  ΤΕΕ ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της πολιτείας, 
συμμετέχει ως γνωστό σε  πολλά διάφορα Συλλογικά Όργανα  αυτής  με 
εκπροσώπους του, συμβάλλοντας έτσι στη λήψη των αποφάσεων στα 
πλαίσια της αποκεντρωμένης λειτουργίας .
Βάση του θεσμικού του πλαισίου,  ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το ΤΕΕ , με τον 
Αντιπρόεδρο να τον αναπληρώνει, καθίσταται όμως αυτό διαδικαστικά 
και δύσκολο αλλά και όχι απαραίτητο, αφού υπάρχει η δυνατότητα να 
εκπροσωπηθεί το ΤΕΕ από πλήθος άξιων συναδέλφων που επιθυμούν 
και μπορούν  να συνδράμουν στο έργο του ΤΕΕ.  Αποτελεί δε παλαιότερη 
απόφαση του ΤΕΕ να μην μετέχει κάποιος ως εκπρόσωπος σε μία 
επιτροπή πέραν των δύο θητειών, να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν 
όλοι οι εκδηλώνοντας ενδιαφέρον συνάδελφοι βάσει των δεδομένων και 
προϋποθέσεων  που κάθε εκπροσώπηση έχει, να αξιοποιείται η εμπειρία 
συναδέλφων που έχουν περάσει από όργανα του ΤΕΕ ή Επιστημονικών 
Συλλόγων και φυσικά, να υπάρχει στενή συνεργασία και με τους 
Επιστημονικούς και Συνδικαλιστικούς φορείς των μηχανικών. 
                Η συμμετοχή αυτή του ΤΕΕ ,τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά 
αποτελεί ασφαλώς αναγνώριση του έργου που έχει προσφέρει τόσα 
χρόνια και είναι ένα ακόμη σοβαρό βήμα στην πορεία κατοχύρωσης του 
ρόλου του, σαν Τεχνικού Συμβούλου.
                Το γεγονός αυτό όμως, πολλαπλασιάζει και τις ευθύνες του 
ΤΕΕ απέναντι στην Πολιτεία και στο λαό και δημιουργεί πρόσθετες 
υποχρεώσεις, προκειμένου η συμμετοχή αυτή να ουσιαστική, 
πανελλαδικά συντονισμένη και προσηλωμένη στις διακηρυγμένες θέσεις 
του ΤΕΕ, για την προώθηση της ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα.
                Η ΔΕ του ΤΕΕ υπολογίζει πολύ στη βοήθεια των συναδέλφων 
και περισσότερο εκείνων που έχουν ορισθεί και θα οριστούν στο μέλλον 
σαν Εκπρόσωποι, για να περιφρουρήσει τον υψηλό βαθμό εκτίμησης που 
δίκαια απολαμβάνει το ΤΕΕ και να εξυψωθεί ακόμα περισσότερο.
                Προς το σκοπό αυτό κρίνουμε σκόπιμο  να παραθέσουμε για 
ενημέρωση σου, τον Κώδικα Δράσης των εκπροσώπων του ΤΕΕ που  
περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συναδέλφων που 
αναλαμβάνουν αυτό τον ρόλο, ώστε  να μπορούν να ανταποκριθούν με 
επιτυχία στο έργο τους:
                Πέραν των παρατιθέμενων οργάνων που το ΤΕΕ μετέχει με 
εκπροσώπους του υπάρχουν και οι Επιτροπές Εισήγησης για ανάθεση σε 
Δημόσια Έργα και Μελέτες, που συστήνονται με ευθύνη του Φορέα του 
έργου, και στις οποίες μετέχουν εκπρόσωποι του ΤΕΕ, κατ΄ απαίτηση  της 
κείμενης νομοθεσίας.
                Μπορείτε λοιπόν, πέραν των μόνιμων θεσμοθετημένων 
εκπροσωπήσεων, να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής και στις 
εκπροσωπήσεις αυτές, παρέχοντας σημαντική βοήθεια στο ΤΕΕ να 
κατοχυρώσει τον θεσμοθετημένο ρόλο του και να διαφυλάξει την 
διαφάνεια και την αξιοκρατία στις διαδικασίες ανάθεσης, έχοντας 
πάντα βέβαια υπόψη την πάγια θέση μας για ενίσχυση και βελτίωση της 
επαγγελματικής προοπτικής των ντόπιων μελετητικών και εργοληπτικών 
επιχειρήσεων. 
                Το ΤΕΕ θα φροντίσει άμεσα να ενημερώσει όλους τους πιθανούς 
Φορείς υλοποίησης Έργων και Μελετών όπως αυτοί μεριμνούν κάθε φορά 
και για μία αμοιβή των μελών των επιτροπών βάσει των συνεδριάσεων, 
έναντι της προσφοράς τους.
*(Αποζημίωση: Όσοι συμμετέχουν στις Επιτροπές των Διαγωνισμών του 
άρθρου 21 του Ν. 3316/05 προβλέπεται και καταβάλλεται αποζημίωση 
ανά συνεδρίαση-Απ. 2/17140/0022/2007 Από. Υπ. Οικονομίας και 
Οικονομικών)

 Γ)   Ως Πραγματογνώμονας Μηχανικός

Όπως είναι γνωστό, το ΤΕΕ  από το θεσμικό του ρόλο  μπορεί μετά από αίτηση οποιουδήποτε , να 
διενεργήσει Πραγματογνωμοσύνη για τεχνικά ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και εμπειρία 
των μελών του, όπως αυτά καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.  Η ΔΕ για τον εκσυγχρονισμό του 
αντικειμένου αυτού, θα διατηρήσει ανοικτό κατάλογο  πραγματογνωμόνων  που θα καταρτισθεί μετά από 
αιτήσεις  γι αυτό και ζητά  την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας.
Σημειώνουμε ότι, οι περισσότερες των πραγματογνωμοσυνών  απαιτoύν  μια εμπειρία  για τη διενέργεια 
τους, υπάρχει όμως και ένας αριθμός που μπορεί να γίνει από νέους επιστήμονες, χωρίς ιδιαίτερη 
εμπειρία. Επίσης  να λάβετε υπόψη ότι  η αμοιβή του πραγματογνώμονα μερικές φορές δεν είναι ανάλογη 
της προσφερόμενης υπηρεσίας, αλλά μικρότερη γιατί το ΤΕΕ θεωρεί το θεσμό σαν κοινωνική προσφορά .

Δ)   Ως Εισηγητής Πειθαρχικού Συμβουλίου

Η Πειθαρχική διαδικασία των μελών  του ΤΕΕ διέπεται από τις διατάξεις του ΝΔ 783/70 « περί τροποποιήσεως  
και συμπληρώσεως της υπό του ΤΕΕ τηρούμενης Πειθαρχικής διαδικασίας»
                        Σύμφωνα με την  παρ. 3  του άρθρου  29  του  παραπάνω  Ν.Δ :
«παρά τω πειθαρχικώ συμβουλίω ορίζεται δι’ εκάστην υπόθεσιν εισηγητής μέλος του Τ. Ε. Ε. εκ των εχόντων 
10ετίαν τουλάχιστον από της κτήσεως της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, λαμβανόμενος εκ πίνακος 
καταρτιζομένου υπό της αντιπροσωπείας του Τ. Ε. Ε.  και ισχύοντος δια τον χρόνον της θητείας αυτής. Οι 
έχοντες κατά τον χρόνον λήξεως της θητείας εκκρεμείς εις χείρας των υποθέσεις εισηγηταί συνεχίζουν 
ταύτας μέχρι της περατώσεως αυτών, εγκύρως εισηγούμενοι και παριστάμενοι εις το νέον πειθαρχικόν 
συμβούλιον. Εις τον πίνακα των εισηγητών δύνανται να περιληφθούν και ομότιμα μέλη του Τ. Ε. Ε. Ο εν 
λόγω πίναξ περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 εισηγητάς».
Σημειώνεται ότι η αμοιβή  των Εισηγητών,  ανέρχεται σήμερα στα 44 € για κάθε υπόθεση.  Προβλέπεται  
να προωθηθεί  η ήδη διατυπωμένη πρόταση, σύμφωνα με την οποία η παραπάνω αμοιβή θα 
αναπροσαρμόζεται και θα κυμαίνεται μεταξύ 500*λ   και 1000*λ ( δηλ. μεταξύ 93 και 186 €) με τη σημερινή 
τιμή του λ. Στην  ίδια πρόταση προβλέπεται επί πλέον αμοιβή εισηγητή ίση με  100λ για τις περιπτώσεις 
που ο εισηγητής παρίσταται στην πειθαρχική δίκη.
                        Τονίζεται οι  εισηγητές πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο, δεδομένου ότι ο 
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου θέτει κάθε φορά τακτή προθεσμία ( το μέγιστο τρεις μήνες) για 
την ολοκλήρωση της προανάκρισης της Πειθαρχικής υπόθεσης και την παράδοση της σχετικής   Έκθεσης.
                
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ

1.  Οι εκπρόσωποι που το ΤΕΕ ορίζει σε κάθε είδους Συλλογικά Όργανα της Πολιτείας, καλούνται να 
υποστηρίζουν όχι τις προσωπικές ή άλλες απόψεις, αλλά τις θέσεις που το ΤΕΕ έχει διαμορφώσει για τα 
θέματα που συζητούνται. Η αποδοχή της ιδιότητας του εκπροσώπου, συνεπάγεται για τον συνάδελφο, 
την υποχρέωση να προβάλλει και προασπίζεται τις θέσεις του ΤΕΕ, ανεξάρτητα αν ο ίδιος συμφωνεί ή όχι 
με ορισμένες από αυτές.

2. Κάθε εκπρόσωπος, εφόσον δεν γνωρίζει τις θέσεις του ΤΕΕ για συγκεκριμένα θέματα που εισάγονται 
στο όργανο που συμμετέχει , μπορεί και πρέπει να τις αναζητά στη Διοικούσα Επιτροπή που τον όρισε 
ή αντίστοιχα στη Νομαρχιακή Επιτροπή των Νομών, ανάλογα με τη σοβαρότητα και το χαρακτήρα του 
θέματος  και εν πάσει περιπτώσει να έχει οπωσδήποτε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της ΔΕ ή κάποιο μέλος. 

3. Οι εκπρόσωποι πρέπει να ζητούν  να τους κοινοποιείται έγκαιρα και έγγραφα η ημερήσια διάταξη, 
καθώς και τις υπάρχουσες γραπτές εισηγήσεις για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στο όργανο, 
ώστε να προετοιμάζονται κατάλληλα για τη συνεδρίαση. Μπορούν ακόμη να ζητήσουν την αναβολή της 
συζήτησης κάποιου σοβαρού θέματος, προκειμένου να δοθεί ο χρόνος για να διαμορφώσει άποψη. Σε 
περιπτώσεις που τυχόν ούτε διατυπωμένη άποψη ου ΤΕΕ υπάρχει, ούτε το απαραίτητο χρονικό περιθώριο 
μπορεί να δοθεί, οι εκπρόσωποι αναλαμβάνουν την ευθύνη να τοποθετηθούν κάτ ‘ αρχή για λογ/σμό του 
ΤΕΕ, με γνώμονα το πρόγραμμα της Διοίκησης του ΤΕΕ και την προσωπική τους εμπειρία από τη μέχρι 
σήμερα δράση του. Για τέτοιες τοποθετήσεις είναι σκόπιμο να ενημερώνεται το ΤΕΕ στο συντομότερο 
δυνατό χρόνο.

4. Είναι απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να κρατούνται πρακτικά. Αν ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ έχει 
διαφορετική άποψη, από εκείνη που διαμορφώθηκε κατά πλειοψηφία στο όργανο, μπορεί να ζητήσει να 
καταγραφούν στα πρακτικά οι επιφυλάξεις και η διαφωνία του και στη συνέχεια να ενημερώνεται το ΤΕΕ.
5. Είναι στοιχειώδες καθήκον των εκπροσώπων να μην απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις των οργάνων 
και να ενημερώνουν έγκαιρα τον αναπληρωτή του σε περίπτωση που πρόκειται να απουσιάσει. Εννοείται 
ότι με ευθύνη του εκπροσώπου , ο αναπληρωτής θα κρατιέται ενήμερος για την πορεία του οργάνου ,ώστε 
να μπορεί να αναλάβει την αναπλήρωση όποτε χρειασθεί. Αν για κάποιο λόγο, ο εκπρόσωπος συστηματικά 
δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις του οργάνου, έχει χρέος να ζητήσει έγκαιρα από το 
ΤΕΕ να ορίσει αντικαταστάτη του.
6. Θα πρέπει να ενημερώνουν τακτικά τη ΔΕ αυτόβουλα ή όταν καλούνται για θέματα που απασχολούν το 
όργανο , έτσι ώστε η ΔΕ να μπορεί να δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις

Β.    Ως Μέλος των παρακάτω  Μόνιμων Επιτροπών

1. Μ.Ε. Νέων Μηχανικών, με αρμοδιότητες την υποδοχή και υποστήριξη των Νέων συνάδελφων, την διαρκή πληροφόρηση 
τους σε επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα, την διερεύνηση επαγγελματικού τους προσανατολισμού, την αναζήτηση 
αντικειμένου απασχόλησης μέσα από το ήδη συσταθέν αλλά με ανάγκη αναδιοργάνωσης γραφείου απασχόλησης, την προστασία 
τους σε εργασιακά ζητήματα, την κάλυψη Νέων συνάδελφων που χωρίς ακόμα να ασκούν επάγγελμα χρησιμοποιείται η ιδιότητα 
τους με ανάληψη ευθυνών (π.χ. στρατευμένοι), την συνδρομή σε προβλήματα συνάδελφων με νέες ειδικότητες κλπ.

2. Μ.Ε. Πολεοδομίας & Χωροταξίας,  με αντικείμενο την ανάπτυξη θέσεων σχετικά με τους άξονες που προσδιορίζονται 
μέσα από τους οικιστικούς νόμους αλλά και των όποιων άλλων Νέων παρεμβάσεων που η Πολιτεία οφείλει να προωθήσει για 
την πολεοδομική ανάπλαση της Περιφέρειας μας και σε αλλά συναφή ζητήματα. Επίσης, η παρακολούθηση των μελετών που 
συντελούνται (Ρυθμιστικό Λάρισας, ΓΠΣ δήμων), κατάθεση προτάσεων και επιδίωξη συντονισμού τέτοιων έργων όταν συντελούνται 
από όμορους ΟΤΑ. Επίσης, ανάπτυξη θέσεων σε ζητήματα λειτουργίας των Π.Γρ. καθώς και προετοιμασία εκδηλώσεων στον τομέα 
αυτό.

3. Μ.Ε. Περιβάλλοντος και Αειφορίας με αρμοδιότητες στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, περιβαλλοντικών 
παρεμβάσεων στην περιοχή μας, ανάπτυξη και θεώρηση της τεχνολογίας Περιβάλλοντος κλπ

4. Μ.Ε. Παιδείας - Τεχνικής Εκπαίδευσης - Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, με αρμοδιότητες την παρακολούθηση και την 
διατύπωση θέσεων για την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών τμημάτων της περιοχής μας, ταυτόχρονα και την 
ανάπτυξη συνεργασίας με αυτά, την διατύπωση θέσεων για προβλήματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης αλλά και των συνάδελφων 
εκπαιδευτικών, την προώθηση της διαδικασίας διαρκούς επιμόρφωσης των Μηχανικών και ιδιαίτερα των Νέων μέσα από σεμινάρια 
μέσω του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, και στόχο του τμήματος που να προωθηθεί και κεντρικά, είναι η εξυγίανση της λειτουργίας του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 
στην κατεύθυνση διενέργειας σεμιναρίων μόνο επιδοτούμενων και όχι αυτοχρηματοδοτούμενων ( ιδίως για τους νέους μηχανικούς). 
Επίσης, με την διαρκή ενασχόληση με τα τεκταινόμενα στο χώρο της Παιδείας και ιδιαίτερα στην Τριτοβάθμια βαθμίδα κλπ.

5. Μ.Ε. Ασφαλιστικών Θεμάτων - ΤΣΜΕΔΕ , με αρμοδιότητες την διατύπωση θέσεων για τα ασφαλιστικά θέματα, την 
αποδοτικότερη λειτουργία του ΤΣΜΕΔΕ στο τμήμα μας, και κυρίως, την διαρκή διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου βελτίωσης του 
πρόσφατου νέου νόμου που βελτίωσε σε σημαντικό βαθμό ορισμένα χρόνια ζητήματα αλλά, άφησε ανοικτά και αρκετά.

6. Μ.Ε. Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής, με αρμοδιότητες την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τους αντίστοιχους τομείς, 
ανάπτυξη συνεργασίας με το νεοσύστατο ΤΠΠ του ΤΕΕ και την συμβολή στην ανάπτυξη και χρήση της νέας τεχνολογίας από το 
Περιφερειακό μας τμήμα σε διάφορες δράσεις του.

7. Μ.Ε. Ενέργειας & Βιομηχανίας, με ανάπτυξη θέσεων και πρωτοβουλιών σχετικά με την Εθνική και Περιφερειακή πολιτική 
Ενέργειας, και με έμφαση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και των εναλλακτικών καυσίμων και βιοκαυσίμων. Επίσης, στην ανάπτυξη θέσεων 
σε ζητήματα αναπτυξιακά που αφορούν τον δευτερογενή τομέα στην Περιφέρειά μας καθώς, και σε επαγγελματικά ζητήματα των 
συναδέλφων που εργάζονται στη Βιομηχανία.

8. Μ.Ε. Νέων Ειδικοτήτων, με κάλυψη όλων των ειδικοτήτων που δεν έχουν θεσμική συλλογική έκφραση σε επίπεδο τμήματος, 
για την βοήθεια σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο των συναδέλφων αυτών.

9. Μ.Ε. ΕΣΠΑ - Περιφερειακής Ανάπτυξης – Δημοσίων Έργων, με αντικείμενο την διαρκή ενασχόληση με την πορεία του ΕΣΠΑ 
και την ανάπτυξη συνεργασίας με τους ΟΤΑ . Θα αποτελεί μία διαρκή υποστηρικτική δομή του τμήματος , αλλά, και ταυτόχρονα, 
μία δομή επικοινωνίας με τις αντίστοιχες των άλλων ΠΤ. Σημαντική είναι η ενασχόληση στην περίοδο αυτή με την Περιφερειακή 
Ανάπτυξη και ιδιαίτερα, με την διατύπωση θέσεων που αμβλύνει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες.

10. Μ.Ε. Πραγματογνωμοσυνών - Ελέγχου φακέλων Διεκδικήσεων Αμοιβών Μηχανικών, που θα συνδράμει τον Πρόεδρο της ΔΕ 
(αντίστοιχα και τους προέδρους των ΝΕ) στη διαδικασία των πραγματογνωμοσυνών. Με αντικείμενο την τήρηση των διαδικασιών 
των πραγματογνωμοσυνών που διενεργεί το ΤΕΕ, τον προληπτικό έλεγχο των εκθέσεων που συντάσσουν οι πραγματογνώμονες 
συνδράμοντας τον πρόεδρο του τμήματος αφενός και αφετέρου τον έλεγχο των φακέλων  των αμοιβών μηχανικών που το ΤΕΕ 
πρόκειται δικαστικά να διεκδικήσει.-Έλεγχος των  φακέλων μελετών και επιβλέψεων ιδιωτικών έργων που πρόκειται δικαστικά να 
διεκδικηθούν  από Μηχανικούς

11. Μ.Ε. Κτηματολογίου & Μελετών Δημοσίων Έργων, με αντικείμενο την  διαρκή παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου 
τόσο σε επίπεδο εφαρμογής του και μη καταστρατήγησής του, όσο και σε επίπεδο της αναγκαίας βελτίωσης του. Επίσης, την 
επικαιροποίηση του εργαλείου, που ήδη έχουμε έτοιμο, κωδικοποίησης της νομοθεσίας και πρότυπου οδηγού εφαρμογής από τις 
επιτροπές, καθώς, και την διασφάλιση της ύπαρξης των μελετητικών γραφείων της Περιφέρειας με ανάπτυξη αντικειμένου μελετών 
και όχι υποβίβαση του τομέα αυτού. Επίσης, θα αναπτυχθεί μία υποστηρικτική δομή τόσο για τους μηχανικούς όσο και για τους 
πολίτες με αντικείμενο το Κτηματολόγιο που ξεκινά τον δεύτερο κύκλο υλοποίησής του.  

12.  Μ.Ε. Ιδιωτικών έργων (Μελέτες – Κατασκευή Ιδιωτικών Εργων – Μητρώα) παρακολούθηση της εξέλιξης του όλου 
κυκλώματος  των ιδιωτικών  έργων, τις μελέτες-Επιβλέψεις- τη θεσμοθέτηση Μητρώο Συντελεστών ιδιωτικών έργων ( ΜΗ.ΣΙ.Ε) 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο ( Κανονισμό)  που διέπει τις Μόνιμες Επιτροπές,  αυτές όπως αναφέραμε είναι όργανα με εισηγητικό 
και γνωμοδοτικό χαρακτήρα , που συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και τη λήψη των αποφάσεων για τα θέματα που 
παραπέμπονται σ’αυτές  ή  επεξεργάζονται αυτές   και αφορούν τη μελέτη ειδικών τεχνικών, οικονομικών, επαγγελματικών  και γενικά 
θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΤΕΕ.
*Προβλέπεται αποζημίωση (Τυπική αμοιβή κατά συνεδρίαση) για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις των Μ.Ε.
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Ημερίδα	με	θέμα	«Φορέας	Διαχείρισης	Υδατικών	Πόρων-	Μια	απαραίτητη	εκσυγχρονιστική	πρωτοβουλία	αλλά	και	
αναγκαία	προϋπόθεση	για	την	διαφύλαξη	της	οικολογικής	ισορροπίας»,	διοργάνωσε	το	ΤΕΕ	Κ/Δ	Θεσσαλίας,	στα	

γραφεία του στη Λάρισα. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή του ΓΕΩΤΕΕ/

Παράρτημα Κεντρ. Ελλάδος, της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ) και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ).
Στην εκδήλωση συζητήθηκαν:

 Η αναγκαιότητα δημιουργίας φορέων διαχείρισης κατά υδατικό διαμέρισμα.  Οι λόγοι που εμποδίζουν τον 
εξορθολογισμό.		Οι	εμπειρίες	από	άλλες	χώρες.	Η	ιστορική	εξέλιξη	του	θέματος	της	διαχείρισης	των	υδατικών	πόρων	

και η καταγραφή της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα.
H Διαχείριση Υδάτων  στη Θεσσαλία.  Καλλιέργεια κλίματος και μέθοδοι συνεργασίας ανάμεσα στους χρήστες. 

Προτάσεις για νέο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη λειτουργία του φορέα καθώς και εμπειρίες και μοντέλα άλλων 
χωρών.

Το νερό ως δημόσιο αγαθό και οι κίνδυνοι ιδιωτικοποιήσεων. Η παραγωγή ενέργειας από υδατικούς πόρους, η 
σημασία των υδροηλεκτρικών έργων στην άσκηση υδατικής πολιτικής και  η ανάγκη συνδιαχείρισής τους με τους 

υπόλοιπους χρήστες.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ

Φορέας	
Διαχείρισης 

Υδατικών 
Πόρων 

Θεσσαλίας

Το δίπολο 
Λάρισας- Βόλου

Το	«Δίπολο»	Λάρισας-	Βόλου	φιλοδοξούν	να	αναζωογονήσουν	οι	αρχιτέκτονες.	
Επιτυγχάνοντας να αναλάβουν για λογαριασμό της Διεθνούς Ένωσης 
Αρχιτεκτόνων (UIA) την διοργάνωση, στις δύο πόλεις, επιστημονικού 
ερευνητικού	Εργαστηρίου	(workshop)	με	στόχο	την	ανάδειξή	τους	ως	προτύπου	
που	θα	λειτουργήσει	ως	παράδειγμα	«διπόλου»	μεσαίων	πόλεων	παγκοσμίως.	
«Δύο αστικά κέντρα που αλληλοσυμπληρούμενα μπορούν να λειτουργήσουν ως 
ένα»,	είναι	η	κεντρική	ιδέα.	
Την ευθύνη της προσπάθειας έχουν το Ελληνικό Τμήμα της UIA και το Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, των Δήμων Λάρισας και Βόλου καθώς και των δύο Τμημάτων του 
ΤΕΕ στην περιοχή. Με σκοπό να προβληθούν οι ιδέες που θα προκύψουν αλλά 
και το εγχείρημα των δύο πόλεων στη συνάντηση της UIA στη Βαρκελώνη και 
εν συνεχεία στο Durban της Νότιας Αφρικής όπου θα πραγματοποιηθεί το 
παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων με τίτλο «Αrchitecture 
Οtherwhere».
Σε	συνέντευξη	Τύπου	στο	Δημαρχείο	της	Λάρισας	οι	οργανωτές	του	εγχειρήματος	
αναφέρθηκαν	μεταξύ	άλλων:
 -στην αναγκαιότητα αναζωογόνησης της προσπάθειας δημιουργίας 
του	 «Διπόλου»	Λάρισας-	 Βόλου,	 που	 είχε	 επιχειρηθεί	 να	 δημιουργηθεί	 με	 την	
ανάληψη	των	Μεσογειακών	Αγώνων,	οι	οποίοι	 τελικά	δεν	φιλοξενήθηκαν	στη		
Ελλάδα. 
 -στη συμβολή που θα έχει στην προσπάθεια η ηλεκτροκίνηση του 
Σιδηροδρόμου	μεταξύ	των	δύο	πόλεων	καθώς	και	η	ανάδειξη	του	Αεροδρομίου	
Ν. Αγχιάλου ως Αεροδρομίου ολόκληρης της κεντρικής Ελλάδας αλλά και του 
Λιμανιού του Βόλου ως θαλάσσιας πύλης για την ενδοχώρα της Θεσσαλίας, για 
τη μεταφορά προϊόντων και τον τουρισμό.

-στα αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία που διαθέτουν οι δύο πόλεις, που οφείλουν αν δράσουν όχι ανταγωνιστικά αλλά σε συνέργεια, 
η	Λάρισα	ως	εμποροδιοικητικό	κέντρο	και	ο	Βόλος	ως	έξοδος	στη	θάλασσα.	
*Παρόντες	στη	συνέντευξη	ανέλυσαν	τις	πτυχές	του	εγχειρήματος	οι	αντιδήμαρχοι	Λάρισας	Γιάννης	Οικονόμου	και	Άρης	Γαλάτος,	ο	
αντιδήμαρχος Βόλου Νίκος Μόσχος, ο εντεταλμένος σύμβουλος του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κων. Χαλέβας, οι πρόεδροι του ΤΕΕ 
Κ&Δ Θεσσαλίας Γιάννης Βαρνάς και Μαγνησίας Σωκράτης Αναγνώστου, η υπεύθυνη του προγράμματος της UIA στην Ελλάδα Μίτση 
Βαλασσά, οι ερευνητές του προγράμματος Νέστορας Κανέλλος και Κάρολος Γαλανός, η διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου 
Λαρισαίων Λίλη Γιοβρή και ο προϊστάμενος νέων έργων Χρ. Ντάγιας. 
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 Παρέμβαση στην ηγεσία του Ταμείου των μηχανικών, 
υπήρξε από τον πρόεδρο του Τμήματος Γιάννη Βαρνά, ώστε 
να λυθεί το πρόβλημα που ανέκυψε με την πληρωμή των 
ασφαλιστικών εισφορών του τρέχοντος εξαμήνου. 
Συγκεκριμένα, σε επιστολή του προς τον Ιωάννη Γαμβρίλη, 
πρόεδρο ΔΕ-τομέα Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, 
ο πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας Γ. Βαρνάς 
επισημαίνει: «Το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε πολλές 
διαμαρτυρίες  από συναδέλφους Μηχανικούς για το θέμα των 
Ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Α΄ εξαμήνου 2014 μετά 
την απόφαση σας να μην αποσταλούν ειδοποιητήρια προς τους 
ασφαλισμένους για την  πληρωμή των εισφορών.

 Καθώς καμία επίσημη ενημέρωση δεν υπήρξε μέχρι 
σήμερα, ούτε εγγράφως, ούτε στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Ταμείου και η προθεσμία εξόφλησης λήγει την 30/4/2014, 
επισκεφθήκαμε τα γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ Λάρισας και 
ενημερωθήκαμε προφορικά ότι η διαδικασία που μπορεί 
να ακολουθηθεί από τους ασφαλισμένους είναι η εξής: 
Να προσέλθουν στο τμήμα Εισφορών του Ταμείου όπου 
εκτυπώνεται το γραμμάτιο είσπραξης του αντίστοιχου 
εξαμήνου το οποίο εξοφλείται είτε με μετρητά, είτε με τραπεζική 
επιταγή. Στη συνέχεια μπορούν να πάρουν και ασφαλιστική 
ενημερότητα.
 
Μ’ αυτή τη διαδικασία αντιλαμβάνεσθε ότι οι συνάδελφοι θα 
υποστούν απίστευτη ταλαιπωρία καθώς θα πρέπει να μεταβούν 
από τις επαρχίες των Νομών στις έδρες των γραφείων ΤΣΜΕΔΕ 
(Λάρισα , Τρίκαλα & Καρδίτσα), ενώ στις τρείς ημέρες που 
απομένουν θα υπάρξει αδυναμία εξυπηρέτησης από τα γραφεία 
του ΤΣΜΕΔΕ.
 
Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι απαραίτητα 
πρέπει να μεριμνήσετε επειγόντως ώστε να αποσταλούν αμέσως 
τα ειδοποιητήρια για το Α’ εξάμηνο 2014 και να πληρωθούν με 
την πάγια διαδικασία πληρωμής εισφορών. Να ληφθεί επίσης 
αμέσως απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας 
πληρωμής χωρίς επιβαρύνσεις – προσαυξήσεις ώστε να μην 
ταλαιπωρηθούν αναίτια οι συνάδελφοι  ασφαλισμένοι».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Παρέμβαση για τις εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ

Ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας οργάνωσε το 
Τμήμα στη Λάρισα προκειμένου να εμπλουτιστούν τα αποθέματα 
της Τράπεζας Αίματος του ΤΕΕ.

{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  

          Γιώργου Αναστασίου- Πολιτικού Μηχανικού 
    
συνήλθε έκτακτα και αποφάσισε :
1) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος
2) Να καταθέσει στη μνήμη του ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό αντί στεφάνου.
3) Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.
   
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Βαρνάς
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ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΤΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

 Με την ευκαιρία της επίσκεψής σας στην Θεσσαλία, επιτρέψτε μας να 
σας απευθύνουμε δημόσια ορισμένα ερωτήματα και προβληματισμούς που 
αφορούν την υδροηλεκτρική ενέργεια. 

	 Ως	γνωστόν	στα	ορεινά	της	Δυτικής	Θεσσαλίας,	επί	του	Άνω	Αχελώου,	
εκτελούνται	δύο	σημαντικά	υδροδυναμικά	έργα,	τα	οποία,	με	την	ένταξή	τους	
στο	εθνικό	ενεργειακό	σύστημα,	αναμένεται	να	αυξήσουν	κατά	11	%	(και	υπό	
προϋποθέσεις	 κατά	 17%)	 την	 συνολική	 ισχύ	 των	 υδροηλεκτρικών	 μονάδων	
παραγωγής ενέργειας της χώρας. Το γεγονός αυτό καθιστά την ολοκλήρωση 
και την λειτουργία των έργων, ένα μείζονος σημασίας πολιτικό θέμα, χωρίς να 
παραβλέπουμε και την αποφασιστική συμβολή τους στην υγιώς εννοούμενη 
ανάπτυξη	 της	 Θεσσαλίας	 και	 γενικότερα	 της	 χώρας.	 (Άλλωστε	 η	 συμβολή	
της περιοχής μας στην εθνική ενεργειακή παραγωγή περιορίζεται κυρίως 
στον υδατικό τομέα, δεδομένου ότι πολύ πρόσφατα, σύσσωμη η Θεσσαλία, 
απέρριψε την ιδέα προώθησης  λιγνιτικής μονάδας στην Ποταμιά Ελασσόνας).
Από τα δύο υδροδυναμικά έργα που αναφέραμε, ειδικά εκείνο της Μεσοχώρας 
με	τον	υδροηλεκτρικό	σταθμό	στην	θέση	«Γλύστρα»,	εξελίσσεται		κυριολεκτικά	
σε ένα τεράστιο ηθικό, πολιτικό και οικονομικό ζήτημα, δεδομένου ότι 
το έργο αυτό είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένο από το 2001 αλλά  δεν έχει 
ακόμη λειτουργήσει. Εκτός από ένα πλέγμα διοικητικών προβλημάτων και 
προσφυγών,	αποφασιστικό	ρόλο	για	την	απίστευτη	αυτή	κατάσταση	έπαιξαν	
και οργανωμένα συμφέροντα, τα οποία εκπροσωπούν ανταγωνιστικές μορφές 
ενέργειας (κυρίως με εισαγόμενα καύσιμα) στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.  
 Αλλά και το ΥΗΕ Συκιάς - του οποίου η κατασκευή ως φυσικό αντικείμενο 
υπερέβη	το	60%	-	εκκρεμεί	η	ολοκλήρωσή	του	και	η	ένταξη	του	στο	ενεργειακό	
σύστημα. Με τα έργα αυτά αναμένεται επίσης να δημιουργηθούν εκατοντάδες 
θέσεις εργασίας και παράλληλα οι προϋποθέσεις περιορισμού των πανάκριβων 
εισαγωγών ενέργειας και εν τέλει  μείωση της  τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, 
πράγμα απαραίτητο σήμερα για τους χειμαζόμενους καταναλωτές, την 
βιομηχανία, τους αγρότες, κ.ο.κ.

Δεν	 είναι	 του	 παρόντος	 να	 αναπτύξουμε	
αναλυτικά	το	πώς	τα	έργα	του	Άνω	Αχελώου	
οδηγήθηκαν στις καθυστερήσεις αυτές. 
Ας μην διολισθήσουμε σε ατέρμονες 
συζητήσεις για το τι έγινε πριν 10, 20 ή 30 
χρόνια. Επίσης δεν προσφέρεται η περίσταση 
για	 να	 αναπτύξουμε	 τα	 οφέλη	 από	 την	
υδροηλεκτρική ενέργεια για την χώρα μας. 
Επισημαίνουμε όμως ότι ειδικά αυτή την 
περίοδο που διανύουμε, αφενός οι σημαντικοί 
πόροι που επενδύθηκαν στα έργα αυτά 
χωρίς να αποδίδουν, αφετέρου η ενίσχυση 
της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας, θα 
μπορούσαν, αυτά και μόνο, να αποτελέσουν 
λόγους για εγρήγορση και συνεργασία όλων 
μας,	χωρίς	εξαιρέσεις,	στην	κατεύθυνση	της	
λειτουργίας  των υδροηλεκτρικών έργων. 
Μετά από τα παραπάνω και εν όψει των 
επερχόμενων ευρωεκλογών αλλά και των 
περιφερειακών εκλογών, ζητάμε το κόμμα 
σας και εσείς προσωπικά, να συνταχθείτε 
με όλους τους Θεσσαλικούς φορείς και 
να δεσμευτείτε για την κατά το δυνατόν 
ταχύτερη λειτουργία αυτών των τόσο 
μεγάλης σημασίας έργων. Σας παρακαλούμε 
επίσης να συμβάλλετε με το προσωπικό σας 
κύρος ώστε να αποδυναμωθούν οι ακραίες 
αντιλήψεις εκείνων που, μπροστά στο όραμα 
της	 εξουσίας,	 αισθάνονται	 ότι	 μπορούν	 να	
«κατεδαφίζουν»	ή	να	ακυρώνουν	όσα		μέχρι	
σήμερα δημιουργήθηκαν στον τόπο μας από 
όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κατά 
μείζονα λόγο όταν όλα αυτά τα έργα έγιναν 
με την σύμφωνη γνώμη του λαού και των 
οργανώσεων του.
Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε χρήσιμο 
και επιβεβλημένο να προσδιορίσετε με 
σαφήνεια και καθαρότητα τις θέσεις σας για 
τα υδροηλεκτρικά έργα (ΥΗΕ) γενικά αλλά 
και ειδικότερα για τα ΥΗΕ της Μεσοχώρας 
–	 Γλύστρας	 και	 της	 Συκιάς,	 όπως	 άλλωστε	
έχουν  υποχρέωση όλα τα κόμματα στην 
Ευρώπη και την Ελλάδα  να ενημερώνουν 
τους πολίτες τους για την πολιτική τους στα 
θέματα της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κύριε πρόεδρε,

Επιλέξαμε	συνειδητά	να	μην	αναφερθούμε	στις	θέσεις	μας	για	την	ενίσχυση	των	υδάτων	της	λεκάνης	του	Πηνειού	και	του	
Θεσσαλικού κάμπου με την μεταφορά από τον Ταμιευτήρα Συκιάς 250 εκατ. κυβικών μέτρων νερού (γνωστή ως «εκτροπή 
Αχελώου»),	όπως	η	Πολιτεία	ενέκρινε	μέσω	των	Σχεδίων	Διαχείρισης	των	λεκανών	Αχελώου	και	Πηνειού.	Άλλωστε	γνωρίζουμε	
τις	δημόσια	εκφρασμένες	επιφυλάξεις	σας	και	αντιρρήσεις	και	δεν	επιθυμούμε	να	προκαλέσουμε	ασκόπως	«παράλληλους	
μονολόγους».	
Όμως,	για	τα	έργα	αποθήκευσης	νερού	στην	περίμετρο	της	λεκάνης	Πηνειού	(περιφερειακά	έργα),	κάτι	που	η	παράταξή	σας	
προβάλλει ως μοναδική εναλλακτική λύση αντί εκείνης της μεταφοράς νερών από τον Αχελώο,  σας επισημαίνουμε ότι και 
εμείς	είμαστε	σύμφωνοι.	Σε	αυτήν	την	κατεύθυνση	μάλιστα,		έχουμε	προτείνει	κατ’	επανάληψη	την	ένταξη	συγκεκριμένων		
περιφερειακών	 έργων	 (Φράγμα	 Ενιπέα	 Φαρσάλων,	 Νεοχωρίτη,	 Πύλης,	 κ.α.),	 έστω	 και	 εάν	 γνωρίζουμε	 ότι	 αυτά	 θα	
λειτουργήσουν είτε ως συμπληρωματικά είτε ως τοπικού χαρακτήρα έργα. Παρατηρούμε όμως ότι εσείς, παρά την εδώ και 
πολλά χρόνια προτίμησή σας στην λύση των περιφερειακών έργων, προς το παρόν αρκείσθε σε μία ρητορική αορίστων και 
γενικών αναφορών στα έργα αυτά. Το ίδιο πράγμα μας προκάλεσε εντύπωση και κατά την πρόσφατη συνάντησή μας με το 
Γενικό Γραμματέα και στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός σας στην  Αθήνα. Θεωρούμε μάλιστα  πολύ πιθανόν πως 
και	η	επερχόμενη	εκλογική	αναμέτρηση	θα	παρέλθει	χωρίς	να	έχει	υπάρξει	κάποια	εξειδίκευση	ή/και	συγκεκριμενοποίηση	
των θέσεών σας.
Για τον λόγο αυτό θα ήμασταν ιδιαίτερα ευτυχείς εάν η επίσκεψή σας στη Θεσσαλία συνδυάζονταν με μια δέσμευσή σας 
ότι	σε	περίπτωση	εκλογής	του	κόμματός	σας	ή	εκλογής	της	περιφερειακής	σας	παράταξης,	θα	γίνει	πραγματικότητα,	εντός	
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. μέχρι το 2020), έστω ένα (1) συγκεκριμένο έργο αποθήκευσης νερού, από αυτά 
στα οποία βασίζεται η, κατά την άποψή σας, επίλυση του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας. Κάτι τέτοιο για την ώρα θα 
ήταν αρκετό.  Δεν ζητάμε περισσότερα, γνωρίζοντας άλλωστε ότι οι  οικονομικές δυνατότητες της χώρας δεν προσφέρονται 
για	μαξιμαλισμούς.

Με όλα αυτά σας καλωσορίζουμε στην Θεσσαλία και σας δηλώνουμε απερίφραστα ότι, ανταποκρινόμενοι στον θεσμικό 
μας ρόλο, είμαστε έτοιμοι για συνεργασία με σας και τους εκπροσώπους σας για όλα τα περιβαλλοντικά, ενεργειακά και 
αναπτυξιακά	θέματα	της	περιοχής	μας.

Με τιμή

Γιάννης Βαρνάς 
Πρόεδρος ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας,

Γιάννης Γεωργιάδης 
Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ-Κεντρικής Ελλάδας,

Δημήτρης Αδάμ
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας

Αιμίλιος Νταγιάννης
Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου, Π.Τ. Θεσσαλίας , 

Γιάννης Καλλές
Πρόεδρος  Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ).
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Ο Δεκάλογος των Θεσσαλικών 
Φορέων για τα Υδατικά
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ

 Με αφορμή τις εκλογές για την Ευρωβουλή αλλά και για την 
Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια-Δήμοι) δημοσιοποιούνται συνοπτικά οι θέσεις 
για	τα		υδατικά	θέματα,	που	διαμορφώθηκαν	τα	τελευταία	τρία	χρόνια,	σε	έξι	
θεματικές επιστημονικές ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα, στην 
Καρδίτσα και στην Αθήνα, ευελπιστώντας ότι πέραν των άλλων, θα βοηθήσουν 
τους πολίτες στην διαμόρφωση μιας αντικειμενικής άποψης για τα θέματα 
αυτά.    
	 Τα	 θέματα	 της	 ενέργειας	 και	 των	 υδάτων	 καθώς	 και	 οι	 αναπτυξιακοί	
τομείς που συνδέονται με αυτά (πρωτογενής τομέας, κλπ) αποτελούν ουσιαστικά 
τον	 βασικό	 κορμό	 του	 περιβαλλοντικού	 και	 αναπτυξιακού	 προβλήματος	
της Θεσσαλίας. Δεδομένου ότι το νερό αποτελεί το βασικό στοιχείο για 
την οικολογική ισορροπία στη Θεσσαλία και καθορίζει αποφασιστικά τις 
αναπτυξιακές	δράσεις	στην	περιοχή	μας,	εκτιμούμε	ότι	ενδιαφέρουν	το	σύνολο	
των συμπολιτών Θεσσαλών, μας αφορούν όλους και συνεπώς θα πρέπει να 
λάβουμε	υπόψη	μας,	πως	θα	αντιμετωπίσουν	στο	μέλλον	–	εφόσον	εκλεγούν	-	
τα προβλήματα αυτά, οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές των κομμάτων, καθώς και 
οι	υποψήφιοι	αυτοδιοικητικοί		(περιφερειάρχες	–	δήμαρχοι).		

      		Ο	ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ	ΤΩΝ	ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ	ΦΟΡΕΩΝ	ΓΙΑ	
ΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ
1. Έργα Άνω Αχελώου-Γενικά.
Στα ορεινά της Δυτικής Θεσσαλίας, επί του 
Άνω	 Αχελώου,	 εκτελούνται	 δύο	 σημαντικά	
υδροηλεκτρικά έργα στις θέσεις Μεσοχώρα-
Γλύστρα  Τρικάλων και Συκιάς Καρδίτσας, από 
τα μέσα της δεκαετίας του 90. Πρόκειται για την 
μεγαλύτερη	 εν	 εξελίξει	 επένδυση	 στην	 Κεντρική	
Ελλάδα, ύψους 1,5 δις ευρώ περίπου, η οποία 
αναπτύσσεται από τη ΔΕΗ και το Υπουργείο 
Υποδομών	 αντίστοιχα.	 Η	 ένταξη	 των	 δύο	 αυτών	
Υ/Η συγκροτημάτων στο εθνικό ενεργειακό 
σύστημα,	 αναμένεται	 να	 αυξήσει	 κατά	 11%	 	 την	
συνολική ισχύ των Υ/Η μονάδων παραγωγής 
ενέργειας στη χώρα μας, ενώ εάν λειτουργήσει 
ο σταθμός αντλησιοταμίευσης στο άκρο της 
σήραγγας	 Πευκοφύτου	 το	 ποσοστό	 θα	 αυξηθεί	
στο	17%.		Το	στοιχείο	αυτό	αποδεικνύει	την	μεγάλη	
εθνική σημασία των έργων αυτών. 
2. Το ΥΗΕ Μεσοχώρας-Γλύστρας.
Βρίσκεται στο ΒΔ άκρο της Θεσσαλίας, είναι ΥΗΕ 
πλήρως κατασκευασμένο {φράγμα στη θέση 
Μεσοχώρα, σήραγγα προσαγωγής 8 km (για την 
μεταφορά νερού) και ΥΗΣ στο άκρο της σήραγγας, 
στη θέση Γλύστρα}.
Το	Υ/Η/Ε	Μεσοχώρας-Γλύστρας	εξελίσσεται	σε	ένα	
τεράστιο ηθικό, πολιτικό και οικονομικό ζήτημα, 
δεδομένου ότι το έργο αυτό είναι ουσιαστικά 
ολοκληρωμένο από το 2001 αλλά δεν έχει ακόμη 
λειτουργήσει.  Το έργο είχε συνδεθεί αρχικά με 
το σύστημα έργων με τον γενικό τίτλο «Έργα 
Εκτροπής	Αχελώου»,	 οπότε	 μοιραία	 ενεπλάκη	 σε	
προσφυγές και διάφορα άλλα εμπόδια, παρότι 
πρόκειται για έργο αμιγώς ενεργειακό.
3. Το Υ/Η/Ε Συκιάς και η σήραγγα 
Πευκοφύτου.
Το Υ/Η/Ε Συκιάς βρίσκεται στα όρια των 
περιφερειών Θεσσαλίας και Ηπείρου (δρόμος 
Καρδίτσας	-	Άρτας),	στην	ομώνυμη	θέση.
Όπως και η Μεσοχώρα, αν και σχεδιάστηκε εδώ 
και πολλές δεκαετίες, μετά το 1983 συνδέθηκε με 
την	«Εκτροπή	Αχελώου»	(«ΕΑ»)	και	μόλις	στα	μέσα	
της δεκαετίας του 90 το ΥΠΕΧΩΔΕ προώθησε την 
κατασκευή του.
Το	 φράγμα	 Συκιάς	 έχει	 υλοποιηθεί	 κατά	 65%	
περίπου και είχε και αυτό εμπλακεί στις προσφυγές 
κατά	 την	 διάρκεια	 κατασκευής	 των	 έργων	 «ΕΑ»	
κ.τ.τ.			Από	τον	ταμιευτήρα	Συκιάς	αρχίζει	(ξεκινάει)	
η σήραγγα Πευκοφύτου μήκους 18 km, μέσω της 
οποίας θα γίνεται η μεταφορά νερού προς τον 
κάμπο.  Στο άκρο της σήραγγας αναμένεται να 
τοποθετηθεί σταθμός παραγωγής ενέργειας με 
αντλησιοταμίευση (pump storage).

Το σύστημα Συκιά-σήραγγα, εκτός από την παραγωγή ενέργειας 
εξασφαλίζει,	 την	 ενίσχυση	 των	υδάτων	 της	 λεκάνης	 του	Πηνειού	
και του Θεσσαλικού κάμπου με την μεταφορά από τον Ταμιευτήρα 
Συκιάς 250 εκατ. κυβικών μέτρων νερού (γνωστή ως «Εκτροπή 
Αχελώου»),	 την	 οποία	 η	 Πολιτεία	 ενέκρινε	 μέσω	 των	 Σχεδίων	
Διαχείρισης των λεκανών Αχελώου και Πηνειού. 
Επισημαίνουμε τέλος ότι ειδικά την περίοδο που διανύουμε, 
αφενός οι σημαντικοί πόροι που επενδύθηκαν στα έργα αυτά χωρίς 
να αποδίδουν, αφετέρου η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας 
της χώρας, θα μπορούσαν, αυτά και μόνο, να αποτελέσουν λόγους 
για	 εγρήγορση	 και	 συνεργασία	 όλων,	 χωρίς	 εξαιρέσεις,	 στην	
κατεύθυνση της λειτουργίας των υδροηλεκτρικών έργων. Αυτό 
άλλωστε αποτελεί διεθνή πρακτική πολλών προηγμένων χωρών.
4. Τα οφέλη από την παραγωγή υδροηλεκτρικής 
ενέργειας.
Τα οφέλη από την παραγωγή ενέργειας από το νερό είναι συνοπτικά 
τα ακόλουθα : 
•	 Πρόκειται	για	ανανεώσιμο	φυσικό	πόρο	(νερό)	που	οδηγεί	
στον περιορισμό χρήσης ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον είναι 
εγχώριος	πόρος	που	συνάδει	με	τον	στόχο	της	απεξάρτησης	από	
εισαγόμενες πηγές.
•	 Παραγωγή	 ενέργειας	 αιχμής	 (υψηλής	 αξίας)	 με	 θετικό	
αντίστοιχο	 αποτέλεσμα	 στον	 περιορισμό	 ή/και	 εξάλειψη	 των	
πανάκριβων εισαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος. Ταυτόχρονα με 
θετικό οικονομικό πρόσημο στην Εθνική Οικονομία με δυνατότητα 
εξαγωγών
•	 Η	ταμίευση	του	νερού	προσφέρει	δυνατότητα	ανταπόκρισης	
σε πολλαπλούς σκοπούς (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία, 
τουρισμό κλπ).  Τυπικό μοντέλο εφαρμογής (και μικρής εκτροπής 
του Αχελώου) το πρώτο για τη χώρα μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο 
μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το φράγμα Ν. Πλαστήρα.
Επιπλέον η ταμίευση νερού επιτρέπει την αντιμετώπιση 
προβλημάτων	 ξηρασίας,	 λειψυδρίας	 αλλά	 και	 μείωσης	 του	
πλημμυρικού κινδύνου. 
5. Οι πραγματικοί λόγοι αντίθεσης στα ΥΗ έργα.
Δυστυχώς όμως, παρά τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα της 
ΥΗ	 ενέργειας	 αναπτύσσονται	 διάφορες	 «θεωρίες»	 κατά	 των	 ΥΗ	
έργων, όπου με την επίκληση του περιβάλλοντος, προσπαθούν 
να περιορίσουν την διείσδυση της ΥΗ ενέργειας στο ενεργειακό 
μείγμα της χώρας.  Οι πραγματικοί λόγοι της αντίθεσης απέναντι 
στην παραγωγή ΥΗ ενέργειας και των αντίστοιχων έργων 
βασικά σχετίζονται με  οργανωμένα συμφέροντα, τα οποία 
δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικές μορφές ενέργειας.  Είναι 
χαρακτηριστικό π.χ. ότι τα τελευταία χρόνια η παραγωγή ενέργειας 
από	 (εισαγόμενο)	 φυσικό	 αέριο	 προσεγγίζει	 πλέον	 το	 25%	 της	
συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από μεγάλες 
ιδιωτικές επενδύσεις που έγιναν.  Είναι προφανές ότι ακόμη και η 
καθυστέρηση	λειτουργίας	των	εν	εξελίξει	ΥΗ	έργων,	κατά	μείζονα	
λόγο	 η	 «κατεδάφισή»	 τους	 (!),	 όπως	 προτάθηκε	 από	 κάποιες	
ακραίες οικολογικές πλευρές, αντικειμενικά θα βοηθούσε ευθέως 
τα	 εν	 λόγω	 συμφέροντα	 στην	 επιδίωξη	 της	 απόσβεσης	 και	 την	
μεγιστοποίηση των κερδών από τις επενδύσεις αυτές. Αντίστοιχες 
αντιθέσεις εκπορεύονται και από άλλες μορφές Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (όπως π.χ. μεγάλες μονάδες ανεμογεννητριών).

6. Το περιβάλλον, το ΣτΕ και τα έργα 
του Άνω Αχελώου.
Όπως προείπαμε, η ενέργεια και η γεωργία 
αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννούνται 
και συντηρούνται οι αντιπαλότητες για τα έργα 
του	 Άνω	 Αχελώου.	 	 Το	 «περιβάλλον»	 συνήθως	
αποτελεί	 «φύλλο	 συκής»	 για	 την	 συγκάλυψη	
των	 πραγματικών	 επιδιώξεων.	 	 Πέραν	 αυτού	
το	 «περιβάλλον»	 και	 η	 επιδίωξη	 αντιμετώπισης	
των περιβαλλοντικών κινδύνων, από εργαλείο 
θεμιτής κοινωνικής δραστηριοποίησης με στόχο 
την	 προστασία	 του,	 	 μετατρέπεται	 σε	 «άλλοθι»	
για	 επιβολή	 απόψεων	 «από	 την	 πίσω	 πόρτα»,	
παρακάμπτοντας έντεχνα τις θεσμοθετημένες 
πολιτικές	διαδικασίες	επιλογής	των	αναπτυξιακών	
έργων και δράσεων μιας περιοχής.  Η πιο συνήθης 
πρακτική είναι εκείνη των προσφυγών στο ΣτΕ.  
Μέσα από αυτές τις διαδικασίες κατέστησαν 
αναπόφευκτες οι καθυστερήσεις, υπερβαίνοντας 
κάθε όριο.  Τελικά όλοι οι αντιδρώντες στα έργα 
και ειδικότερα εκείνοι που εκπροσωπούν τα 
οργανωμένα συμφέροντα που προαναφέραμε, 
προσπαθούν να στρέψουν τους πολίτες κατά 
των	 ΥΗΕ	 και	 κατά	 των	 έργων	 του	Άνω	 Αχελώου,	
δυσφημώντας απερίσκεπτα την υδροηλεκτρική 
ενέργεια. 
7.Το υδατικό έλλειμμα στο Θεσσαλικό 
κάμπο και η διαχείρισή του.
Το υδατικό έλλειμμα στον θεσσαλικό κάμπο ως 
γνωστόν καλύπτεται κυρίως από τον υπόγειο 
υδροφορέα προκαλώντας μεγάλη περιβαλ-λοντική 
βλάβη.  Εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί η βλάβη 
θα είναι ανεπίστρεπτη.  Η ζήτηση στον κάμπο 
καλύπτεται	 κατά	 70%	 από	 τα	 υπόγεια	 και	 μόνο	
κατά	 30%	 από	 επιφανειακά	 νερά.	 Η	 σχέση	 αυτή	
πρέπει να αντιστραφεί ώστε να έχουμε μία βιώσιμη 
κατάσταση στο οικοσύστημα. Προϋπόθεση για την 
επίτευξη	ενός	τέτοιου	στόχου	αλλά	και	γενικότερα	
για την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στην 
περιοχή αποτελεί η ορθολογική διαχείριση των 
υδάτων, υπό την Διοίκηση ενός ενιαίου φορέα 
με την συμμετοχή του κράτους και των χρηστών 
(Αυτοδιοίκηση, αγρότες, ενέργεια, βιομηχανία, 
οικολογικές οργανώσεις, κ.α.).  

Γιάννης Βαρνάς - πρόεδρος ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας,
Γιάννης Γεωργιάδης - πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ-Κεντρικής Ελλάδας,
Γιάννης Καλλές - πρόεδρος  Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ),
Γιάννης Θανόπουλος - δρ. γεωτεχνικός μηχανικός, μέλος Δομής 
υδατικών πόρων ΤΕΕ/ΚΔΘ, 
Άρης Τέγος – πολιτικός μηχανικός MSc, μέλος ερευνητικής ομάδας ΙΤΙΑ-
ΕΜΠ,
Κώστας Γκούμας – γεωπόνος, πρ. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ - Κεντρικής 
Ελλάδος,
Τάσος Μπαρμπούτης – μηχανικός, μέλος Δ.Σ ΕΘΕΜ.
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ν.8. Τα περιφερειακά έργα στη λεκάνη του 

Πηνειού.
Τα περιφερειακά έργα (πέραν του Ν. Πλαστήρα και του 
Σμοκόβου που λειτουργούν ήδη και πέραν των Κάρλας, 
Γυρτώνης,	Αγιονερίου	και	Ληθαίου	που	βρίσκονται	σε	εξέλιξη)	
είναι συνήθως, σύμφωνα με το σχεδιασμό και το μέγεθός τους, 
έργα τοπικής σημασίας ή έργα ειδικού σκοπού. Οπωσδήποτε 
θα επιδράσουν θετικά στην μείωση των υδατικών αναγκών και 
γι αυτό τα προτείνουμε, όμως δεν προορίζονται ούτε επαρκούν 
για να καλύψουν συνολικά την ζήτηση νερών στον κάμπο.  
Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε προτείνει κατ’ επανάληψη την 
ένταξη	συγκεκριμένων	περιφερειακών	έργων	(Φράγμα	Ενιπέα	
Φαρσάλων,	Νεοχωρίτη,	Πύλης,	 κ.α.)	 έστω	και	 εάν	γνωρίζουμε	
ότι αυτά θα λειτουργήσουν είτε ως συμπληρωματικά είτε ως 
τοπικού χαρακτήρα έργα.  
9. Η Γεωργία και η μεταφορά νερών από τον 
Αχελώο.
Ως γνωστόν η Θεσσαλία διαθέτει πέντε (5) εκατομμύρια 
στρέμματα καλλιεργήσιμης γης (την μεγαλύτερη στη χώρα), 
καθώς επίσης κλίμα και έδαφος ιδανικά για παραγωγή μιας 
τεράστιας γκάμας προϊόντων γεωργίας-κτηνοτροφίας.  Από τα 
5 εκατ. στρ. σήμερα αρδεύονται μερικώς ή πλήρως τα 2,5 εκατ. 
στρ.
Η Γεωργία μπορεί να μην αποτέλεσε το έναυσμα ή/και το 
θεμελιώδες κριτήριο για τον σχεδιασμό και δρομολόγηση 
των	 έργων	 του	 Άνω	 Αχελώου,	 σίγουρα	 όμως	 κυριάρχησε	
στο επικοινωνιακό πεδίο, παρότι   η λειτουργία των ΥΗΕ δεν 
συνδέεται κατ’ ανάγκη με την μεταφορά των νερών στον κάμπο. 
Με δεδομένο ότι για την Γεωργία δεν υπάρχει μια Στρατηγική και 
οι στόχοι της καθορίζονται συνήθως περιστασιακά η μεταφορά 
νερών	από	τον	Άνω	Αχελώο	και	ειδικά	η	ποσότητα	μεταφοράς	
δεν μπορεί και δεν είναι μια επιλογή σταθερή, πάγια, αλλά μια 
απόφαση που συχνά θα αναθεωρείται με βάση τα εκάστοτε 
δεδομένα.  Η προσφερόμενη τεχνικά δυνατότητα μέσω της 
σήραγγας Πευκοφύτου, η οποία, ούτως ή άλλως, επιτρέπει 
την	 υδροηλεκτρική	 αξιοποίηση	 και	 των	 μεταφερόμενων	
νερών, δημιουργεί ένα ευέλικτο σύστημα διαχείρισης των 
υδατικών πόρων στην περιοχή. Προϋπόθεση φυσικά, μια 
σωστά σχεδιασμένη πολιτική, με κοινωνική και περιβαλλοντική 
ευαισθησία, με τήρηση των κανόνων (με βάση στα Σχέδια 
Διαχείρισης) κ.ο.κ. 
10.  Στόχος η ολοκλήρωση και λειτουργία των 
έργων.
Κλείνοντας επισημαίνουμε ότι και στην κοινή γνώμη 
κυριάρχησαν δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια οι 
συνθηματολογικές εμμονές σε μεγάλα ΝΑΙ και μεγάλα ΟΧΙ 
για	την	«Εκτροπή	Αχελώου»	και	δημιουργήθηκε	μια	στρεβλή	
εικόνα για το τι είναι πραγματικά τα έργα αυτά και ποιους 
στόχους	εξυπηρετούν.		
Από την πλευρά μας επισημαίνουμε την τεκμηριωμένη, 
νηφάλια και αντικειμενική παρουσίαση των στοιχείων για 
τα	έργα	του	Άνω	Αχελώου,	απαιτούμε	την	ολοκλήρωση	του	
σχεδιασμού	του	συστήματος	μεταφοράς	(ΥΗΕ	στην	έξοδο	της	
σήραγγας Πευκο-φύτου, κλπ) και καλούμε φορείς, πολίτες, 
κοινωνικές οργανώσεις και κόμματα σε συνεργασία για την 
επίτευξη	του	στόχου	να	ολοκληρωθούν	και	να	λειτουργήσουν	
τα έργα.

Η υποψήφια δήμαρχος Λάρισας 
Ρ. Καραλαριώτου

Ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης με τον Κ. Αγοραστό, Δημ. 
Παπαδημόπουλος και ο μηχανκός Απ. Μπέμπης, υποψήφιος 
περιφερειακός σύμβουλος

Ο υποψήφιος δήμαρχος Λάρισας Απ. καλογιάννης

Ο υποψήφιος 
αντιπεριφερειάρχης Τ. Τσιαπλές 
και ο υποψήφιος δήμαρχος 
Λάρισας Γ. Λαμπρούλης

Ο υποψήφιος δήμαρχος 
Λάρισας Εκτ. Νασιώκας

Ο υποψήφιος δήμαρχος 
Λάρισας Ντ. Διαμάντος

Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ Κωστής 
Μουσουρούλης, πρώην υπουργός αλλά και πρώην 
γ. γ. στο υπουργείο Ανάπτυξης

Υποστήριξη μηχανικών
 υποψηφίων στις εκλογές

Την υποστήριξη των μηχανικών που ήταν υποψήφιοι στις εκλογές του Μαΐου πρότεινε με 
επιστολή του προς τα μέλη του ΤΕΕ, ο πρόεδρος του Τμήματος Κ&Δ Θεσσαλίας Γιάννης Βαρνάς, 
επισημαίνοντας: 
«Θεωρώντας αυτονόητο ότι η ανάπτυξη προϋποθέτει την  κυρίαρχη συμμετοχή των Μηχανικών,  θα 
ήθελα να τονίσω πως είναι επιθυμητή η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των συναδέλφων 
στα αιρετά όργανα της Αυτοδιοίκησης και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, καθώς θα συμβάλλει 
όχι μόνο στη δημιουργία καλύτερων όρων και προϋποθέσεων  για την ανάπτυξη και την πρόοδο, 
αλλά θα διασφαλίσει και την αποτελεσματικότερη κατοχύρωση, προστασία και προώθηση των 
καλώς εννοουμένων επαγγελματικών συμφερόντων των Μηχανικών.
Σας καλώ λοιπόν, εν ονόματι των κοινών στόχων, υπερβαίνοντας ενδεχομένως προσωπικές 
επιφυλάξεις, να στηρίξετε  με κάθε τρόπο τους συναδέλφους Μηχανικούς που είναι υποψήφιοι 
στην περιοχή που ψηφίζετε».
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Αρχιτεκτονική Σύνθεση- Κατασκευή- Έρευνα- Διδασκαλία

Αρχιτεκτονική, φωτογραφία και σινεμά

Διάλεξη αρχιτεκτόνων στη Βιβλιοθήκη

Παγκόσμια και τοπική αρχιτεκτονική κουλτούρα

	 «Σύνθεση-	Κατασκευή-	Έρευνα-	Διδασκαλία»	ήταν	ο	τίτλος	της	διάλεξης	
που	 δόθηκε	 από	 τους	 αρχιτέκτονες	 του	 γραφείου	 ‘‘decaARCHITECTURE’’		
Aλέξανδρο	 Βαΐτσο	 και	 Κάρλος	 Λοπερένα,	 στο	 πλαίσιο	 του	 «Πανόραματος	
Σύγχρονης	Αρχιτεκτονικής»	που	διοργανώνει	ο	Σύλλογος	Αρχιτεκτόνων	Λάρισας	
σε συνεργασία με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας-Κ. Κούμας, όπου 
φιλοξενήθηκε	 η	 εκδήλωση,	 την	 οποία	 προλόγισε	 ο	 πρόεδρος	 του	 συλλόγου	
Μάκης Παρασκευάς. 
	 Ο	 Αλέξανδρος	 Βαΐτσος	 γεννήθηκε	 το	 1971	 στο	 Περού,	 έζησε	 στην	
Λατινική Αμερική και την Ευρώπη πριν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σπούδασε 
στο	Harvard	και	έκανε	μεταπτυχιακά	στο	Berkeley	στην	Καλιφόρνια.	Έχει	διδάξει	
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στα πανεπιστήμια της Θεσσαλίας και της Πάτρας και 
στο	Berkeley.	To	2001,	ίδρυσε	την	‘‘decaARCHITECTURE’’,	μία	δημιουργική	ομάδα	
αρχιτεκτόνων με βάση της την Αθήνα. 
	 Ο	Carlos	Loperena	γεννήθηκε	στην	πόλη	του	Μεξικού	το1970.	Διαδοχικά	
νεανικά	ταξίδια	στην	 Ιαπωνία	και	την	 Ιταλία	καθόρισαν	το	ενδιαφέρον	του	για	
την αισθητική. Σπούδασε Βιομηχανικό Σχεδιασμό στη Σχολή Καλών Τεχνών στο 
Kansas	και	κατόπιν	Αρχιτεκτονική		στο	Berkeley.	Δούλεψε	ως	αρχιτέκτονας	στη	
Νέα	Υόρκη,	πριν	έρθει	στην	Αθήνα	το	2001	και	συντελέσει	στην	ίδρυση	της	‘‘de-
caARCHITECTURE’’.	
 Το συγκεκριμένο Γραφείο ασχολείται με ευρύ φάσμα θεματολογίας 
(κατοικίες,	 ξενοδοχεία,	 πολιτιστικούς	 χώρους,	 αστική	 υποδομή,	 προτάσεις	
αστικής ανάπλασης, έπιπλα, ψηφιακούς τόπους), σε διαφορετικές τοποθεσίες 
(νησιωτική	 Ελλάδα,	 Αθήνα,	 Ιταλικές	 Άλπεις,	 Μεγάλη	 Βρετανία).	 Τα	 έργα	 που	
σχεδιάζει	 και	 η	 έρευνα	 που	 πραγματοποιεί	 εστιάζει	 σε	 δύο	 βασικούς	 άξονες:	
στη	 βιώσιμη	 ένταξη	 των	 ανθρώπινων	 αναγκών	 μέσα	 στο	 περιβάλλον	 που	 τις	
φιλοξενεί,	και	στη	διέγερση	των	ανθρώπινων	αισθήσεων	πέρα	από	τα	στεγανά	
της	εξοικείωσης.	Το	έργο	της	‘‘decaARCHITECTURE’’	έχει	τιμηθεί	με	ελληνικές	και	
διεθνείς διακρίσεις. 

 «Τι	σχέση	έχει	αρχιτεκτονική	με	τη	φωτογραφία	και	το	σινεμά;».  Σ΄ αυτό το προκλητικό ερώτημα κλήθηκε να απαντήσει ο Γιάννης Χατζηγώγας, σε 
διάλεξη	που	έδωσε	στη	Λάρισα	προσκεκλημένος	του	συλλόγου	αρχιτεκτόνων.	
Ο Γ. Χατζηγώγας έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα αναπαραστατικά μέσα και τη σχέση τους με την Αρχιτεκτονική και για σειρά ετών διδάσκει στην Αρχιτεκτονική 
Σχολή	του	ΑΠΘ	και	στη	Σχολή	Κινηματογράφου	του	ΑΠΘ.	Παράλληλα	έχει	εκδώσει	βιβλία	όπως	το	“Σινεμά	του	Αρχιτέκτονα”	ενώ	γράφει	για	τον	«Εξώστη».			
Προσκλήθηκε	στη	Λάρισα	στο	πλαίσιο	της	έκθεσης	φωτογραφίας	“Αρχιτεκτονική	Λάρισα”	που	διοργάνωσε	ο	σύλλογος	και	η	οποία	φιλοξενήθηκε	στο	
Γαλλικό Ινστιτούτο και μίλησε το βράδυ στην αίθουσα του Ιδρύματος, όπου τον προλόγισε ο Δημ. Μαβίδης. 

 «Ό,	 τι	 αγγίζει	 την	 ψυχή	 και	 το	 μυαλό»	 ήταν	 το	 θέμα	 της	 διάλεξης	 που	
δόθηκε στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας στο 
πλαίσιο	 της	σειράς	 εκδηλώσεων	 	 «Πανόραμα	Σύγχρονης	Αρχιτεκτονικής»	 που	
διοργανώνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας.  Ομιλητές ήταν οι αρχιτέκτονες 
Δημήτρης	Ποτηρόπουλος	και	Λιάνα	Νέλλα–Ποτηροπούλου	του	γραφείου	Poti-
ropoulos D+L Architects ενώ την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του συλλόγου 
Μάκης Παρασκευάς.

 Οι δύο αρχιτέκτονες συνεργάζονται στο συγκεκριμένο γραφείο 
από το 1989 και έχουν τιμηθεί επανειλημμένα με βραβεία και διακρίσεις σε 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Έργα τους έχουν δημοσιευτεί τόσο στον ελληνικό 
όσο και στο διεθνή Τύπο ενώ έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις στην Ελλάδα και 
στο	εξωτερικό.	

	 Διάλεξη	με	τίτλο	«Μade	 in	Athens»	διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας σε συνεργασία με την 
Δημόσια	Κεντρική	Βιβλιοθήκη,	στο	πλαίσιο	της	εκδήλωσης	«Πανόραμα	Σύγχρονης	Αρχιτεκτονικής»	με	ομιλητές	τον	
Πάνο Δραγώνα και τη Βαρβάρα Χριστοπούλου. 
Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του συλλόγου Μάκης Παρασκευάς, επισημαίνοντας ότι «το ερευνητικό και 
εφαρμοσμένο	έργο	των	Πάνου	Δραγώνα	και	Βαρβάρας	Χριστοπούλου	εστιάζει	στις	αντιφάσεις	μεταξύ	παγκόσμιας	
και τοπικής κουλτούρας, δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, και στις επιδράσεις 
τους στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό. Έχουν διακριθεί σε δέκα αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ενώ έργα 
τους	έχουν	δημοσιευτεί	εκτενώς	σε	ελληνικές	και	διεθνείς	εκδόσεις».
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ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
Υποχρεωτικά τα ενεργειακά πιστοποιητικά

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η 
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Οι τράπεζες καθυστερούν 

το «Εξοικονομώ» Υποχρεωτικά παραμένουν τα ενεργειακά πιστοποιητικά 
σε	κάθε	πράξη	μεταβίβασης	ή	 ενοικίασης	ακινήτων	και	 ο	αριθμός	
πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης πρέπει 
να  αναγράφεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το μισθωτήριο 
συμφωνητικό.
Αυτή επισήμανση γίνεται σε επιστολή του Συλλόγου Διπλωματούχων 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κ&Δ Θεσσαλίας προς τους 
προϊσταμένους των  ΔΟΥ της Λάρισας με την υπόμνηση ενημέρωσης 
των αρμοδίων υπαλλήλων και στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Σύμφωνα με την ΠΟΛ1013-7/1/2014 η υποβολή μισθωτηρίων 
γίνεται πλέον ηλεκτρονικά χωρίς να είναι υποχρεωτική η υποβολή 
του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Σύμφωνα με το ν. 
3661/2008 με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η 
Οδηγία 2002/91/ΕΚΣ, επεκτάθηκε και στη χώρα μας η εφαρμογή της 
κοινοτικής	οδηγίας	2002/91/ΕΚ	που	προβλέπει	μέτρα	εξοικονόμησης	
ενέργειας στα νέα κτίρια και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής 
απόδοσης (ΠΕΑ) κάθε κτιρίου που θα πωλείται ή ενοικιάζεται. Το 
ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται από ειδικό σώμα ενεργειακών 
επιθεωρητών με δαπάνες του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη, με δεκαετή 
ισχύ.
	 Η	 έναρξη	 εφαρμογής	 της	 υποχρεωτικής	 έκδοσης	
Πιστοποιητικού Ενεργ. Απόδοσης Κτιρίων ως προαπαιτούμενου για 
τις	 δικαιοπραξίες	 αγοραπωλησιών	 &	 μισθώσεων	 ακινήτων	 τελικά	
καθορίστηκε για την 9η Ιανουαρίου 2011 για όλες τις πωλήσεις και τις 
μισθώσεις ολόκληρων κτιρίων, ενώ για τις μισθώσεις μέρους κτιρίων 
θα	αρχίσει	από	την	9η	Ιουλίου	2011,	ανεξαρτήτως	της	χρονολογίας	
κατασκευής τους. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση 
πράξεως	 αγοραπωλησίας	 ακινήτου	 υποχρεούται	 να	 μνημονεύσει	
στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει 
σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο 
αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό 
ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε 
θα θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον 
της	 ισχύον	ΠΕΑ.	(Κανονισμός	Ενεργειακής	Απόδοσης	κτιρίων	(	ΦΕΚ	
407Β,2010, άρθρο 14, παράγραφος 3) και Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 382-
12/1/2012).
 Τις τελευταίες μέρες, αρκετοί συνάδελφοί μας, ενεργειακοί 
επιθεωρητές, μας ανέφεραν ότι υπάλληλοί σας, ενημερώνουν 
λανθασμένα τους πολίτες σχετικά, αναφέροντας σε αυτούς ότι το 
ενεργειακό πιστοποιητικό δεν είναι υποχρεωτικό. Επειδή θεωρούμε 
ότι μία τέτοια σύγχυση μόνο από λάθος μπορεί να προέρχεται 
παρακαλούμε όπως ενημερώστε ορθά τους υπαλλήλους σας, ώστε 
και αυτοί με την σειρά τους να ενημερώνουν κατάλληλα τους πολίτες.
 Ακόμη παρακαλούμε για κοινοποίηση σχετικής ενημέρωσης 
στους πίνακες ανακοινώσεών σας, για την ορθή πληροφόρηση των 
πολιτών».

 Στις παρατηρούμενες μεγάλες καθυστερήσεις στην εκταμίευση 
των	 δαπανών	 από	 τις	 τράπεζες	 στο	 πρόγραμμα	 «Εξοικονόμηση	 κατ’	 οίκον»	
αναφέρεται υπόμνημα του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κ&Δ Θεσσαλίας προς τον υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη 
Μανιάτη. 
 Στο υπόμνημα, που κοινοποιείται στους βουλευτές της περιοχής και το 
ΤΕΕ	αναφέρονται	 τα	ακόλουθα:	 «Το	 Εθνικό	Πρόγραμμα	 «	 Εξοικονόμηση	κατ’	
οίκον»	 αποτελεί	 όπως	 γνωρίζεται	 την	 μοναδική	 τόνωση	 σε	 μία	 οικοδομική	
δραστηριότητα η οποία βρίσκεται σε ύφεση τα τελευταία χρόνια. Θα 
μπορούσαμε ακόμη να μιλήσουμε για έναν τομέα που γνωρίζει πραγματική 
ανάπτυξη.	
 Τα κέρδη του προγράμματος είναι πολλαπλά, αφού πέραν την 
εξοικονόμησης	 ενέργειας	 και	 της	 μείωσης	 εκπομπών	 αέριων	 ρύπων	 που	
επιτυγχάνεται, υπάρχει τόνωση της οικονομίας και της απασχόλησης. Πλήθος 
επαγγελματιών και χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολούνται πανελλαδικά σε 
αντικείμενα που απορρέουν από το πρόγραμμα.
 Στον οδηγό του προγράμματος όπως αυτός δημοσιεύθηκε 
αναθεωρημένος τον Μάρτιο του 2012 και ισχύει στην παράγραφο 7.4 
αναφέρεται ρητά ότι: «Η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου 
καθώς	και	η	εξόφληση	των	δαπανών	πρέπει	να	ολοκληρωθεί	εντός	χρονικού	
διαστήματος ενός μήνα από την ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών	από	τον	Ωφελούμενο	στο	χρηματοπιστωτικό	οργανισμό».
 Δυστυχώς, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν τηρούν τον όρο του 
προγράμματος	 καθυστερώντας	 την	 εξόφληση	 των	 σχετικών	 δαπανών	 του	
προγράμματος (έως και 9 μήνες) με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερες 
επιχειρήσεις, ωφελούμενοι, ενεργειακοί επιθεωρητές, προμηθευτές, 
κατασκευαστές να ασφυκτιούν οικονομικά λόγω της ήδη υπάρχουσας έλλειψης 
ρευστότητας της αγοράς.
	 Εξαιτίας	 του	προβλήματος	αυτού,	 εκτός	της	απαξίωσης	του	 ίδιου	του	
προγράμματος, πλήθος εμπλεκόμενων επιχειρήσεων βρίσκονται πλέον σε 
σημείο απόγνωσης, λόγω αδυναμίας κάλυψης των υποχρεώσεών τους απέναντι 
στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους εργαζόμενους.
Παρακαλούμε όπως επιμεληθείτε του θέματος, ώστε να δοθεί οριστική λύση 
στο	πρόβλημα	και	η	αγορά	να	μπορέσει	να	γνωρίσει	περαιτέρω	ανάπτυξη	και	
αξιοπιστία».

 Τα κλαδικά θέματα συζητήθηκαν στη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου Εργοληπτών 
Δημοσίων	Έργων	Ν.	Λάρισας,	που	διεξήχθη	στην	αίθουσα	συγκεντρώσεων	του	ΤΕΕ	και	στην	οποία	παρουσιάστηκε	ο	διοικητικός	
και οικονομικός απολογισμός της απελθούσας διοίκησης. 
Ακολούθησαν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συμβουλίου και 
Αντιπροσώπων για το 70ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ). 
 Ο Βασίλης Μητσόπουλος επανεκλέχθηκε πρόεδρος στον Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας, μετά τη 
συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ. Σ. του Συνδέσμου και τις υπόλοιπες θέσεις κατέλαβαν: αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Ζουμπουρλάς, 
γραμματέας ο Βάϊος Κυρίτσης, ταμίας ο Αθανάσιος Κομπογιαννόπουλος και μέλη οι Παντελής Γκλιάος,  Σωτήρης  Λάνταβος και 
Γιώργος Ρουπακιάς.
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 *Του Δρ. Βασίλη Χ. Γερογιάννη (gerogian@tei-
lar.gr) αναπληρωτή καθηγητή ΤΕΙ Θεσσαλίας, 
γεν. γραμματέα Τμήματος Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών ΤΕΕ

Με	 τον	 όρο	 «έξυπνες	 πόλεις»	 (smart	 cities)	
χαρακτηρίζονται	 πόλεις	 που	 αξιοποιούν	 υποδομές	
και καινοτομίες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προκειμένου να υλοποιήσουν 
ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προς όφελος 
τελικά της διαβίωσης των κατοίκων τους. Οι ψηφιακές 
υπηρεσίες	των	έξυπνων	πόλεων	αφορούν	τομείς	όπως:	το	
περιβάλλον (υπηρεσίες παρακολούθησης, προστασίας 
και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος), την 
επιχειρηματικότητα (υπηρεσίες ενίσχυσης της τοπικής 
επιχειρηματικότητας), την κινητικότητα (υπηρεσίες 
υποστήριξης	 μετακινήσεων	 και	 επικοινωνιών),	 τη	
διακυβέρνηση (υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
του δήμου προς πολίτες και επιχειρήσεις), τη ψηφιακή 
ζωή (υπηρεσίες βελτίωσης της ποιότητας ζωής, 
της υγείας, της ασφάλειας, του πολιτισμού και της 
εκπαίδευσης των κατοίκων ενός δήμου).
	 Διεθνώς	υπάρχουν	πολλά	παραδείγματα	έξυπνων	
πόλεων. Στην Ευρώπη, μητροπόλεις όπως η Κοπεγχάγη, 
το	Άμστερνταμ,	η	Βιέννη,	η	Μπαρτσελόνα,	η	Στοκχόλμη	
και το Ελσίνκι καθώς και πόλεις μικρού-μεσαίου μεγέθους, 
όπως	το	Τάμπερε	της	Φινλανδίας	και	το	Σανταντέρ	της	
Ισπανίας, συγκαταλέγονται κάθε χρόνο στην κορυφή της 
παγκόσμιας	 κατάταξης	 των	 πιο	 πετυχημένων	 έξυπνων	
πόλεων. Στις πόλεις αυτές λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο 
δίκτυο ψηφιακών υπηρεσιών που καλύπτει όλους τους 
προαναφερόμενους τομείς. 
Στην Ελλάδα, αντίστοιχες προσπάθειες βρίσκονται 
ακόμη σε πρώιμο στάδιο, σε σύγκριση με αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά παραδείγματα, με αντιπροσωπευτικές και 
πιο πετυχημένες περιπτώσεις τα Τρίκαλα, το Ηράκλειο, 
το δήμο Θέρμης και τη Θεσσαλονίκη. Στις πόλεις αυτές 
υλοποιήθηκαν αρχικά - χωρίς βέβαια να ακολουθείται 
πάντοτε ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό πλαίσιο - 
βασικές υποδομές (ευρυζωνικά ενσύρματα και ασύρματα 
δίκτυα), και, στη συνέχεια, μια σειρά ηλεκτρονικών 
εφαρμογών και υπηρεσιών. 

	 Στα	γειτονικά	(e-)Τρίκαλα,	για	παράδειγμα,	αξίζει	
να	αναφέρουμε	«καλές	πρακτικές»,	που	αναπτύχθηκαν	
αξιοποιώντας	εθνικούς	και	ευρωπαϊκούς	πόρους,	όπως:	
(i)	ο	«e-dialogos»	(επιτρέπει	την	υποβολή	ηλεκτρονικών	
αιτημάτων από τους πολίτες προς το Δήμο και τη 
διενέργεια ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων), (ii) η 
«τηλεπρόνοια»	 (πιλοτική	παροχή	 υπηρεσιών	 υγείας	 σε	
ηλικιωμένους	 και	 ΑΜΕΑ),	 (iii)	 οι	 «ευφυείς	 μεταφορές»	
(φωτεινές πινακίδες παρέχουν ηλεκτρονικές 
πληροφορίες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και για 
ελεύθερες θέσεις στάθμευσης), και (iv) η εφαρμογή «mo-
bipark»	(παρέχει	ενημέρωση	μέσω	κινητού	τηλεφώνου	
για το χρόνο στάθμευσης των αυτοκινήτων με μέγιστο 
επιτρεπόμενο διάστημα στάθμευσης δύο ωρών). Όμως, 
η αδυναμία προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων και η 
απουσία	 ισχυρών	 συμπράξεων	 με	 τον	 ιδιωτικό	 τομέα	
καθιστούν	προβληματική	την	εξασφάλιση	επιπρόσθετης	
χρηματοδότησης και θέτουν, σε καιρό οικονομικής 
κρίσης, εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα αυτών των έργων.
Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα αν είναι δυνατό μικρού-
μεσαίου μεγέθους πόλεις - όπως είναι, για παράδειγμα, 
η Λάρισα - να αναλάβουν πρωτοβουλίες που να τις 
καθιστούν	 έξυπνες	 πόλεις	 είναι	 καταρχάς	 θετική.	
Άλλωστε	 αυτός	 είναι	 και	 ο	 στόχος	 της	 κοινοπραξίας	
Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. που συστήθηκε 
με	σκοπό	 την	 εκτέλεση	έργων	έξυπνων	πόλεων	στους	
συμμετέχοντες Δήμους. Ωστόσο στο πρόσφατο 
συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 
που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 23-24/1/2014 
με	 θέμα	 «Ηλεκτρονική	 Εξυπηρέτηση	 του	 Πολίτη	 με	
Διαφάνεια	 σε	 μια	 Έξυπνη	 Πόλη	 -	 5η	 Προγραμματική	
Περίοδος	 2014-20»	 εκφράστηκαν	 από	 όλους	 τους	
συμμετέχοντες ανησυχίες για τη φθίνουσα πορεία της 
ψηφιακής σύγκλισης στη χώρα μας και, ιδιαίτερα, στην  
αυτοδιοίκηση αλλά και για την απορροφητικότητα του 
συναφούς επιχειρησιακού προγράμματος. Από την 
εισήγηση στο συνέδριο του προέδρου της επιτροπής 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ αναπαράγουμε 
το ακόλουθο χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 «Μέχρι τώρα έχουν δοθεί εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ στους δήμους για έργα πληροφορικής με το 
πρόσχημα της ψηφιακής σύγκλισης. Αρκετά από τα 
έργα	 που	 υλοποιήθηκαν	 έως	 τώρα,	 έχουν	 εξελιχθεί	
σε “κουφάρια”. Εφαρμογές υλοποιήθηκαν, αλλά δεν 
ικανοποιούν τις σημερινές ανάγκες. Χρηματοδοτήθηκαν 
έργα, που λόγω αδυναμίας των δήμων να τα υλοποιήσουν 
κινδυνεύουν	 με	 απένταξη.	Τα	 προβλήματα	 οφείλονται	
στην έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού στις ΤΠΕ, στην 
έλλειψη	 τεχνογνωσίας	και	 εξειδικευμένου	ανθρώπινου	
δυναμικού	 στους	 δήμους,	 στη	 ανάπτυξη	 εφαρμογών	
που δεν ήταν κοντά στις πραγματικές ανάγκες της 
καθημερινότητας των πολιτών και στο μεγάλο κόστος 
συντήρησης	 των	 εφαρμογών,	 που	 δεν	 εξασφάλιζαν	 οι	
δήμοι	μετά	την	αρχική	υλοποίηση	των	έργων».
Πώς	 θα	 αντιμετωπιστούν	 αυτά	 τα	 προβλήματα;	 Πώς	
μια μικρού-μεσαίου μεγέθους πόλη, όπως είναι η 
Λάρισα,	 μπορεί	 να	 γίνει	 μια	 βιώσιμη	 έξυπνη	 πόλη;	
Για	 να	 απαντήσουμε	 σε	 αυτά	 τα	 ερωτήματα	 αξίζει	 να	
δούμε	 το	 παράδειγμα	 της	 πολύ	 πετυχημένης	 έξυπνης	
πόλης	του	Santander	(Σανταντέρ)	της	Βόρειας	Ισπανίας.	
Το Σανταντέρ είναι μια πόλη μεσαίου μεγέθους (έχει 
περίπου 180.000 κατοίκους) που μεταμορφώθηκε στα 
τρία τελευταία χρόνια (εν μέσω οικονομικής κρίσης 
που δοκιμάζει την Ισπανία όπως και τη χώρα μας) σε 
μια	 έξυπνη	 πόλη	 πρότυπο	 αλλά	 και	 σε	 ένα	 «ζωντανό»	
εργαστήριο (living lab), αφού παρέχει μια πειραματική 
υποδομή που εκτείνεται σε όλη την έκταση της πόλης 
για την υλοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών του 
«διαδικτύου	 των	 αντικειμένων»	 (internet	 of	 things).	 Η	
υποδομή αυτή συνολικά περιλαμβάνει περίπου 12.000 
ασύρματους αισθητήρες (sensors), ετικέτες (tags) 
ταυτοποίησης	 μέσω	 ραδιοσυχνοτήτων	 (RFID	 –	 Ra-
dio	 Frequency	 Identification)	 και	 ετικέτες	 γραμμωτού	
κώδικα QR (κώδικα Quick Response δύο διαστάσεων). Οι 
συσκευές εγκαταστάθηκαν κάτω από τη γη, σε σταθερές 
θέσεις (κολώνες φωτισμού, προσόψεις κτιρίων, στάσεις 
λεωφορείων, κλπ.) ακόμη και σε μέσα μεταφοράς. Με 
θεμέλιο αυτή την υποδομή έγινε δυνατό να υλοποιηθούν 
οι ακόλουθες εφαρμογές:
Στατική κινητή παρακολούθηση του περιβάλλοντος: Οι 
2.000 περίπου αισθητήρες που εγκαταστάθηκαν στις 
κολώνες φωτισμού και σε προσόψεις κτηρίων παρέχουν 
μετρήσεις για περιβαλλοντικές παραμέτρους, όπως 
θερμοκρασία,	διοξείδιο	του	άνθρακα,	θόρυβος,	κίνηση	
πεζών και αυτοκινήτων και επίπεδο φωτισμού. Έτσι, για 
παράδειγμα, όχι μόνο παρέχονται άμεσα πληροφορίες 
για το ποιοι λαμπτήρες οδικού φωτισμού είναι εκτός 
λειτουργίας, αλλά ο φωτισμός των δρόμων μπορεί να 
προσαρμόζεται δυναμικά (π.χ. ο φωτισμός χαμηλώνει 
όταν δεν περπατά κανείς στο δρόμο, όταν δεν κινούνται 
αυτοκίνητα, όταν έχει πανσέληνο και, αντίστοιχα, ο 
φωτισμός	αυξάνει	όταν	βρέχει	ή	σε	συνθήκες	ομίχλης).	
Αισθητήρες στους κάδους απορριμμάτων δείχνουν ποιοι 
κάδοι πρέπει να αδειάσουν κάθε φορά, περιορίζοντας 
τις διαδρομές των απορριμματοφόρων οχημάτων. 

 Η περιβαλλοντική παρακολούθηση επεκτείνεται με 150 περίπου 
αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί σε μέσα μεταφοράς και σε δημόσια 
οχήματα	 (όπως	 λεωφορεία,	 ταξί	 και	 αυτοκίνητα	 της	 αστυνομίας),	 οι	 οποίοι	
μετρούν περιβαλλοντικές παραμέτρους και παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες. 
 Έλεγχος χώρων στάθμευσης: 400 περίπου αισθητήρες στάθμευσης 
έχουν τοποθετηθεί (κάτω από την άσφαλτο) σε περιοχές στάθμευσης και 
ανιχνεύουν σε πραγματικό χρόνο ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Τα δεδομένα 
από τους αισθητήρες δίνουν πληροφορίες σε 10 φωτεινές επιγραφές που 
βρίσκονται σε διασταυρώσεις βασικών δρόμων οι οποίες και κατευθύνουν 
τους οδηγούς προς ελεύθερες (δωρεάν) θέσεις στάθμευσης.
Παρακολούθηση της κυκλοφορίας: 60 περίπου αισθητήρες έχουν τοποθετηθεί 
στις εισόδους της πόλης και επιτρέπουν μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο 
κυκλοφοριακών παραμέτρων, όπως το μέγεθος της κυκλοφορίας, την 
ταχύτητα των οχημάτων, το μήκος των ουρών σε περιπτώσεις κυκλοφοριακής 
συμφόρησης αλλά και εγκαίρως ενημερώνουν σε περιπτώσεις οδικών 
ατυχημάτων. 
	 Άρδευση	 περιοχών	 πρασίνου:	 50	 περίπου	 συσκευές	 έχουν	
τοποθετηθεί στις δύο μεγάλες περιοχές πρασίνου για την παρακολούθηση 
περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία ατμόσφαιρας - εδάφους, 
επίπεδα βροχόπτωσης και ταχύτητα ανέμου) προκειμένου η άρδευση να είναι 
αποτελεσματική και πιο οικονομική. 
Ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών: Περίπου 2.000 ετικέτες RFID/QR 
κώδικα παρέχουν τη δυνατότητα σήμανσης των τοποθεσιών ενδιαφέροντος 
της	 πόλης,	 για	 παράδειγμα,	 τουριστικών	 αξιοθέατων,	 εμπορικών	
καταστημάτων και δημόσιων χώρων. Έτσι κάτοικοι και επισκέπτες του 
Σανταντέρ λαμβάνουν πληροφορίες στα κινητά τους τηλέφωνα για κάθε 
σημείο της πόλης που επισκέπτονται. Οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στην 
έξυπνη	 πόλη	 έχοντας	 πρόσβαση	 μέσω	 κινητού	 τηλεφώνου	 στην	 υπηρεσία	
του	 «ρυθμού	 της	 πόλης»	 που	 παρέχει	 ενημέρωση	 για	 τις	 εκδηλώσεις	 που	
διεξάγονται.	Οι	πολίτες	μπορούν	επίσης	να	ενημερώνουν	για	τις	εκδηλώσεις	
άλλους χρήστες της υπηρεσίας. Ένας πολίτης μπορεί, αν κατευθύνει το κινητό 
του προς το μέγαρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, να δει το προσεχές πρόγραμμα 
εκδηλώσεων, ενώ αν το κατευθύνει προς ένα πολυκατάστημα να δει ευκαιρίες 
αγορών. Ένας πολίτης, με το κινητό του τηλέφωνο, μπορεί να φωτογραφίσει 
μια κακοτεχνία ή μια λακκούβα και να στείλει τη φωτογραφία στην αρμόδια 
δημοτική	υπηρεσία	δίνοντας	και	τις	σχετικές	συντεταγμένες	(από	το	GPS	του	
τηλεφώνου). 
	 Πόσο	κόστισαν	όλα	αυτά;	Η	υλοποίηση	του	έργου	Smart	Santander	
(www.smartsantander.eu)	υποστηρίχθηκε	από	πρόγραμμα	 της	Ευρωπαϊκής	
Ένωσης	 (7th	 Framework	 Programme-FP7)	 και	 η	 ανάπτυξη	 της	 υποδομής	
κόστισε 8,67 εκ. ευρώ. Αν το ποσό αυτό φαίνεται υψηλό, αρκεί να αναλογιστούμε 
ότι στη χώρα μας, στις τελευταίες δύο προγραμματικές περιόδους, για 
υποδομές και υπηρεσίες ΤΠΕ σε ΟΤΑ Α’ βαθμού έχουν υλοποιηθεί περισσότερα 
από 1.200 έργα με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 250 εκ. ευρώ. Ποιοι 
συμμετείχαν	 στο	 έργο	 Smart	 Santander;	 Το	 έργο	 υλοποιήθηκε	 από	 μια	
κοινοπραξία	 ιδιωτικών	 φορέων	 (εταιριών	 ΤΠΕ),	 ερευνητικών	 κέντρων	 και	
πανεπιστημίων (με κυρίαρχο ρόλο να έχει το τοπικό πανεπιστήμιο της Canta-
bria), με τη συμμετοχή του δήμου και με συντονιστή εταίρο το τμήμα έρευνας 
και	ανάπτυξης	της	εταιρείας	τηλεπικοινωνιών	της	Ισπανίας	(Telefonica	I+D).	Η	
επιτυχία όμως του έργου οφείλεται κυρίως στην ευρεία αποδοχή του και στην 
ενεργή συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών φορέων και των επιχειρήσεων 
της	 πόλης	 που,	 μέσω	 ευρείας	 διαβούλευσης,	 επέλεξαν	 τις	 υπηρεσίες	 που	
θα	 τους	 είναι	 πραγματικά	ωφέλιμες	 ώστε,	 στη	 συνέχεια,	 να	 τις	 αξιοποιούν	
ευρύτατα. Η απάντηση συνεπώς στο ερώτημα «πώς μια πόλη σαν τη Λάρισα 
θα	γίνει	μια	έξυπνη	πόλη;»	είναι	…	«αντιγράφοντας»	το	Santander.

Πώς θα γίνει η Λάρισα 
μια	 «έξυπνη»	 πόλη;	
«Αντιγράφοντας» το Santander
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Λάρισα-Πράσινη Πόλη, το 
παράδειγμα του Freiburg

*Του Νίκου Παπαγεωργίου
Διπλ/χου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ 
Προέδρου	 Συλλόγου	 Διπλωματούχων	 Μηχανολόγων–	 Ηλεκτρολόγων,	
Τμήμα Κ& Δ Θεσσαλίας

	 «Έξω	 έχει	 6o	 C	 και	 	 χιονίζει.	 Στο	 διαμέρισμά	 μου	 όμως	 είναι	
καλοκαίρι. Ο ήλιος μπαίνει μέσα στο σπίτι μου από μεγάλα παράθυρα 
νότιου προσανατολισμού. Η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι μου σύμφωνα 
με τον θερμοστάτη είναι 24ο C. Η θέρμανση δεν λειτουργεί, μάλιστα έχει 
να λειτουργήσει αρκετές ημέρες. Τα καλοριφέρ είναι παγωμένα. Το σπίτι 
είναι	εξωτερικά	μονωμένο,	με	μονωτικά	υλικά	που	φτάνουν	τα	30	εκατοστά	
πάχος.	 Ο	 αέρας	 ανανεώνεται	 διαρκώς	 μέσα	 στο	 σπίτι.	 Φρέσκος	 αέρας	
μπαίνει στο σπίτι από ειδικές υποδοχές στο δάπεδο, ενώ ο απαγόμενος 
αέρας αποβάλλεται από ειδικά στόμια στους τοίχους. Πριν μπει ο νωπός 
αέρας στο σπίτι, χρησιμοποιεί την θερμότητα του απαγόμενου αέρα, 
προκειμένου	να	θερμανθεί…»
Αυτά τα λόγια είναι ενός κατοίκου μίας Ευρωπαϊκής πόλης, της πόλης που το 
2008	η	Guardian	ονόμασε	την	πιο	πράσινη	πόλη:	το	Freiburg	της	Γερμανίας.
 Αλήθεια πότε θα μπορούμε να μιλάμε και εμείς έτσι για τα σπίτια 
μας;	Ποια	γεγονότα	οδήγησαν	τις	εκεί	τοπικές	αρχές	να	υιοθετήσουν	τέτοιες	
πολιτικές,	ώστε	σήμερα	η	πόλη	τους	να	είναι	η	πιο	πράσινη	πόλη	του	κόσμου;
 Η συγκεκριμένη πόλη  έχει μία προοδευτική ενεργειακή πολιτική, 
από τη δεκαετία του 1970 και μετά. Τότε, λοιπόν η πολιτεία, σχεδίαζε 
να	 χτίσει	 μόλις	 30	 χλμ	 έξω	 από	 την	 πόλη	 ένα	 πυρηνικό	 εργοστάσιο.	
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ότι θυμάται ο σημερινός υπεύθυνος 
περιβάλλοντος του Freiburg, όλοι οι κάτοικοι εναντιώθηκαν στην ιδέα 
με διαδηλώσεις, επεισόδια κτλ.. Τότε γεννήθηκε και το ερώτημα: Αν όχι 
πυρηνική	ενέργεια	τότε	τι;	Η	βιομηχανική	και	πληθυσμιακή	ανάπτυξη	που	
γνώριζε τότε η Γερμανία είχε μεγάλη απαίτηση ενεργειακών πόρων.
 Το πυρηνικό σχέδιο εγκαταλείφθηκε το 1975 και η πόλη έγινε 
ένα	 μοντέλο	 ανάπτυξης	 των	 ανανεώσιμων	 πηγών	 ενέργειας	 (ΑΠΕ).	 Το	
Τσερνομπίλ στη συνέχεια, καθώς και η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή, 
δυνάμωνε την πεποίθηση ότι έπρεπε να βρεθεί εναλλακτική λύση για την 
πυρηνική	ενέργεια	αλλά	και	για	την	εξάρτηση	από	τα	καύσιμα.	Έτσι,	άσχετα	
από την ενεργειακή πολιτική της Γερμανίας -θεσπίστηκε νόμος για τις ΑΠΕ 
το 2001 και απελευθερώθηκε η αγορά ενέργειας- το Freiburg, έχει την δική 
του ενεργειακή πολιτική θέτοντας συνεχώς ψηλότερα τον πήχη από ότι το 
κράτος.
	 Έτσι	σήμερα	η	πολιτική	αυτή	έχει	3	βασικούς	πυλώνες:	Εξοικονόμηση	
ενέργειας, τεχνολογίες υψηλής απόδοσης και ΑΠΕ.

 Έτσι σήμερα η πολιτική αυτή έχει 3 βασικούς πυλώνες: 
Εξοικονόμηση	ενέργειας,	 τεχνολογίες	υψηλής	απόδοσης	και	
ΑΠΕ.
 Το 1992 στο Freiburg τροποποιήθηκαν οι 
προδιαγραφές των κτιρίων, με την απαίτηση όλα τα νέα κτίρια 
να καταναλώνουν όχι περισσότερες από 65 kWh/τ.μ. για 
θέρμανση, συγκρινόμενο με το εθνικό πρότυπο των 75 kWh/
τ.μ..	Αυτό	προσθέτει	ένα	επιπλέον	κατασκευαστικό	κόστος	3%,	
αλλά	η	εξοικονόμηση	που	επιτυγχάνεται	 είναι	 τόσο	μεγάλη,	
που η απόσβεση γίνεται σύντομα. Η προδιαγραφή αυτή που 
έθεσε η πόλη, υπολογίζεται ότι μειώνει την κατανάλωση 
πετρελαίου από τα 12-15 λίτρα/ τ.μ.  στα 6,5 λίτρα/ τ.μ.. 
Για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των υπαρχόντων 
κτιρίων, ο Δήμος θέσπισε ένα πρόγραμμα για τοποθέτηση 
θερμομόνωσης και για ενεργειακές αναβαθμίσεις. Περίπου 
1,2 εκ. ευρώ δόθηκαν σε επιδοτήσεις από το 2002-2008, 
συμπληρώνοντας συνολικές επενδύσεις ύψους 14 εκ. ευρώ. Η 
μείωση	της	κατανάλωσης	ενέργειας	άγγιξε	το	38%	ανά	κτίριο.	
Τα περισσότερα δημοτικά κτίρια, επίσης, αναβαθμίστηκαν 
ενεργειακά.
 Το 2008, το κράτος αναθεώρησε τη νομοθεσία, 
θεσπίζοντας ακόμη χαμηλότερα όρια στην κατανάλωση 
ενέργειας / τ.μ.  Το ίδιο έκανε και το Freiburg, προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι η πόλη παραμένει πρωτοπόρος στην 
ανάπτυξη	 της	 χαμηλής	 κατανάλωσης:	 αναθεώρησε	 την	
ενεργειακή  πολιτική του (15kWh/ τ.μ) που οδηγεί τα νέα κτίρια 
πιο κοντά στο κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. 
Αυτή	 η	 πολιτική	 που	 θεσπίστηκε	 επιβαρύνει	 κατά	 10%	 το	
κατασκευαστικό	κόστος,	αλλά	πετυχαίνει	80-90%	μείωση	της	
ενεργειακής κατανάλωσης. 
 Σήμερα στην πόλη μας, όπως και σε όλη την Ελλάδα, 
βιώνουμε μία κρίση, η οποία μπορεί όμως να οδηγήσει σε 
αυτές τις πολιτικές που θα κάνουν τους κατοίκους της να λένε 
ίδια λόγια με αυτά των κατοίκων του Freiburg. Πολιτικές, που 
θα	κάνουν	πράξη,	την	πολυπόθητη	αλλαγή	που	απαιτείται	σε	
επίπεδο	αξιών,	νοοτροπίας	και	βιοτικού	επιπέδου.
	 Τον	 τελευταίο	 καιρό	 επίθετα	 	 «πράσινο»	 και	
«ενεργειακό»	 έχουν	 μπει	 δίπλα	 από	 πολλές	 λέξεις,	 σε	 μία	
προσπάθεια να προσδώσουν άλλο κύρος σε διάφορες 
δράσεις, είτε πολιτικές είτε επιχειρηματικές. Δεν είναι τυχαίοι 
οι όροι πράσινη πόλη, πράσινο δάνειο, ούτε φυσικά τα γνωστά 
πλέον ενεργειακά υλικά. Ακόμη και η φτώχεια βαφτίστηκε 
ενεργειακή.
 Εκτιμώ ότι πρέπει  να εφαρμόσουμε εκείνες τις 
πολιτικές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μία ορθή διαχείριση 
και	 εξοικονόμηση	 της	 ενέργειας	 και	 πόρων	 της	 πόλης	
και των πολιτών της. Πολιτικές που θα πρέπει να είναι 
προσανατολισμένες	στην	εξοικονόμηση	ενέργειας,	στις	ΑΠΕ	
και	στις	τεχνολογίες	υψηλής	απόδοσης!
 Έτσι ίσως και να έχουμε ελπίδες μετά από χρόνια, να 
διεκδικούμε	με	αξιώσεις	το	τίτλο	της	«πράσινης	πόλης»….
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Οι πρωταθλητές 
των ιωαννίνων

Προημιτελικός Θεσσαλία- Αν.  Στερεά

Τελικός Θεσσαλία-Ήπειρος

To Final Four του 1ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μηχανικών
Στη	 Λάρισα	 φιλοξενήθηκε	 το	 final	 four	 του	 1ου	
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 
Μηχανικών	 μεταξύ	 των	 προκριθέντων	 	 ομάδων	ΤΕΕ	
Κ-Δ Θεσσαλίας (Λάρισα), ΤΕΕ Ηπείρου (Γιάννενα), 
ΤΕΕ Πελοποννήσου (Καλαμάτα) και ΤΕΕ Θράκης με 
νικήτρια την ομάδα των Ιωαννίνων, η οποία κατάφερε 
νε επικρατήσει στον τελικό της ομάδας της Λάρισας 
με 1-0.

Η τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 
ολοκληρώθηκε σε ένα διήμερο στο οποίο οι παίκτες 
και	των	τεσσάρων	ομάδων	εκτός	από	το	να	παίξουν	
ποδόσφαιρο,	είχαν	την	ευκαιρία	να	ανταλλάξουν	απόψεις	
και	προβληματισμούς	γύρω	από	τον	κλάδο	τους	σε	δεξίωση	
που παρέθεσαν οι διοργανωτές και παραβρέθηκαν και 
εκπρόσωποι Τμημάτων του ΤΕΕ και συλλόγων μηχανικών και 
καθώς και εκπρόσωποι τεχνικών εταιρειών.

Ημιτελικοί
Στον 1ο ημιτελικό η ομάδα των Ιωαννίνων νίκησε σχετικά εύκολα την ομάδα της Καλαμάτας 
με	4-0	(ημίχρ.	1-0)	με	σκόρερς	τους	Δούμα,	Ντούλια	και	Πούλιο(2)	σε	ένα	ματς	πουδιεξήχθη	
στο μεγαλύτερο διάστημά του υπό καταρρακτώδη βροχή. 
ΤΕΕ Ηπείρου (Γιάννενα): Μαχαίρας, Πούλιος, Ντούλιας, Ρέσσος, Ζαρπαλάς, Δούμας, Τσόλκας, 
Καλτσούνης,	Γκαζιάνης,	Φάης,	Καλάσιος.	Επίσης	αγωνίστηκαν	οι	Δρόσος,	Κακαΐδης,	Λιόντος
ΤΕΕ	Πελοποννήσου	(Καλαμάτα):	Καλλιντέρης,	Ξαρχάκος,	Φώτιος,	Καμαρινάκης,	Μαλαβέτσης,	
Παπαευσταθίου	 Β.,	 Παναγόπουλος,	 Παπαντωνίου,	 Καρακάξας,	 Μπαζιωτόπουλος,	 Κότσης.	
Επίσης	 αγωνίστηκαν	 οι	 Παντελόπουλος,	 Παπαευσταθίου	 Α.,	 Γιαννακόπουλος,	 Φράγκος,	
Λουμάκης, Παπαδόπουλος,Παπαντωνίου.
Στον 2ο ημιτελικό η ομάδα της Λάρισας επικράτησε με 5-1(ημιχρ. 3-1) της ομάδας της Θράκης, 
όχι τόσο εύκολα όσο δείχνει το τελικό σκορ, μιας και η ομάδα της Θράκης ήταν ιδιαίτερα 
απειλητική επιθετικά κυρίως στο 1ο ημίχρονο. Οι σκόρερς για την ομάδα της Λάρισας ήταν 
οι Γκουντουβάς (2), Παπαδόπουλος, Ζηρδέλης, Πρεζεράκος, ενώ για την ομάδα της Θράκης 
είχε μειώσει προσωρινά σε 2-1 ο Μολώζης.
ΤΕΕ Κ-Δ Θεσσαλίας (Λάρισα) : Κερέμης, Λυτροκάπης, Χύτας, Γουλόπουλος, Λιάγκος, 
Παπαδόπουλος, Παληός, Ζηρδέλης, Γκουντουβάς, Θεοδώρου, Πρεζεράκος. Επίσης 
αγωνίστηκαν	οι	Κράιας,	Ράπτης,	Φιλανδριανός,	Κοντοτάσιος.
ΤΕΕ Θράκης: Μιχαηλίδης, Καραγκιοζάκης, Παπαθεοδώρου, Μουζαλιώτης, Παντελής, Χισήμ, 
Δέλκος, Κομνηνός, Μολώζης, Κωνσταντινίδης, Μακρής.

Τελικός 
Την	 επομένη	 διεξήχθη	 ο	 τελικός	 στο	 γήπεδο	 Μητσιμπόνα	 Α’,	 σε	 έναν	 επίσης	
πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, ο οποίος δεν επέτρεψε στους ποδοσφαιριστές των 
δύο	ομάδων	να	αποδώσουν	καλό	ποδόσφαιρο,	 ενώ	σίγουρα	έπαιξε	ρόλο	και	η	
κούραση από τους ημιτελικούς.
Το	 παιχνίδι	 ξεκίνησε	 με	 την	 ομάδα	 των	 Ιωαννίνων	 να	 έχει	 την	 πρωτοβουλία	
των κινήσεων και να χάνει μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Πούλιο στο 5’, όταν 
πλάσαρε άουτ από το ύψος του πέναλτι σε γύρισμα του Ντούλια. Στο 20’ ευτύχησε 
να	προηγηθεί	μετά	από	σουτ	 του	Δούμα	έξω	απ’	 την	περιοχή,	με	 την	μπάλα	να	
κοντράρει σε σώματα αμυντικών αλλάζοντας πορεία και να καταλήγει στα δίχτυα 
του ανήμπορου να αντιδράσει Κερέμη. Από εκεί και πέρα η ομάδα της Λάρισας 
προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι, απειλώντας όμως κυρίως με μακρινά 
σουτ και στημένες φάσεις.
Το	 2ο	 ημίχρονο	 ξεκίνησε	 με	 τις	 αποβολές	 των	 Κράια	 και	 Ρέσσου	 ύστερα	 από	
διαπληκτισμό	μεταξύ	 τους.	Το	γεγονός	αυτό	δεν	άλλαξε	 την	μορφή	του	αγώνα,	
με την ομάδα της Λάρισας να προσπαθεί να απειλήσει την εστία του Μαχαίρα, 
αλλά τους Γιαννιώτες να αμύνονται πειθαρχημένα κλείνοντας όλους τους χώρους 
και	 προσπαθώντας	 παράλληλα	 με	 αντεπιθέσεις	 να	 «τελειώσουν»	 το	 ματς.	 Έτσι	
φτάσαμε στο τελευταίο 10λεπτο, όπου οι Λαρισαίοι ενέτειναν την πίεσή τους και 
λίγο έλειψε να φτάσουν στην ισοφάριση όταν στο 82’ η μπάλα βρήκε το κάθετο 
δοκάρι του Μαχαίρα ύστερα από σέντρα σουτ του Γκουντουβά. Τελευταία μεγάλη 
φάση των Λαρισαίων ήταν στο 90’ με τον Παληό να αστοχεί με κεφαλιά απ την 
μικρή περιοχή. Έτσι, το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Ρεντόπουλου βρήκε 
την ομάδα των Ιωαννίνων να πανηγυρίζει την κατάκτηση του 1ου Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος των Μηχανικών, μετά από ένα διήμερο στο οποίο οι παίκτες και 
των	τεσσάρων	ομάδων	εκτός	από	το	να	παίξουν	ποδόσφαιρο,	είχαν	την	ευκαιρία	
να	γνωριστούν	και	να	ανταλλάξουν	απόψεις	και	προβληματισμούς	σε	θέματα	του	
κλάδου.
ΤΕΕ Κ-Δ Θεσσαλίας (Λάρισα): Κερέμης, Λυτροκάπης, Χύτας, Γουλόπουλος, Λιάγκος, 
Παπαδόπουλος,	Φιλανδριανός,	Ζηρδέλης,	Γκουντουβάς,	Θεοδώρου,	Πρεζεράκος.	
Επίσης αγωνίστηκαν οι Κράιας, Ράπτης, Παληός, Κοντοτάσιος.
ΤΕΕ Ηπείρου (Γιάννενα): Μαχαίρας, Πούλιος, Ντούλιας, Ρέσσος, Αντωνίου, Δούμας, 
Τσόλκας,	 Καλτσούνης,	 Γκαζιάνης,	 Φάης,	 Καλάσιος.	 Επίσης	 αγωνίστηκαν	 οι	
Ζαρπαλάς,	Δρόσος,	Κακαΐδης,	Λιόντος.
	*Το	ΤΕΕ	Κ-Δ	Θεσσαλίας	ευχαριστεί	τις	εταιρείες	EXALCO,	YTONG-THRAKON,	KEBE,	
ΠΥΡΗΝΑΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ	 ΑΕ	 και	 τον	 Φο.Δ.Σ.Α.	 Ν.	 Λάρισας	 για	 την	 χορηγία	 τους	 στη	
διοργάνωση.


