
 

 

 

 

Τα τελευταία χρόνια, εντός του περιβάλλοντος εργασίας, αφήνοντας στην άκρη κάθε πολιτική 

ταυτότητα δημιουργήσαμε μία ομάδα με ένα μόνο όραμα: 

Να επιστρέψει το ΤΕΕ στους μηχανικούς ακηδεμόνευτο από κόμματα και υποκινούμενες τακτικές! 

Αν σας εκφράζει αυτή η πρωτοβουλία, σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας με μεγάλη μας χαρά! 

Γιατί ελπίζουμε να γίνουμε μια κοινότητα όπου όλοι θα είμαστε ίσοι, θα εκφραζόμαστε και θα 

εκπροσωπούμαστε ελεύθερα και κυρίως συλλογικά! 

 

Απειλείται η υπόσταση της Νομαρχιακής επιτροπής του Νομού Τρικάλων 

Η έντονη τάση απαξίωσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ιδίως των κατά τόπου Νομαρχιακών 

Επιτροπών, έχει ως αποτέλεσμα η επαγγελματική ζωή και η δραστηριότητα των μηχανικών της 

περιοχής μας να δυσχεραίνεται συνεχώς. Αυτό συμβαίνει γιατί τα κονδύλια προς τις Νομαρχιακές 

Επιτροπές περικόπτονται δραματικά, μη μπορώντας να υποστηρίξουν πλήρως τη λειτουργία ενός 

περιφερειακού γραφείου (Μόνιμο προσωπικό, ενοίκια, λειτουργικά έξοδα, υποδομές κ.α.) 

Διεκδικούμε: 

 Την διοικητική και οικονομική μας ανεξαρτησία 

 Την συμμετοχή περισσοτέρων νέων και άνεργων συναδέλφων στις ομάδες εργασίας 

του Τ.Ε.Ε. 

 Την απρόσκοπτη και καθημερινή λειτουργία του γραφείου στο νομό Τρικάλων 

 

Μηχανικοί & προβλήματα της καθημερινότητας 

Πιστεύουμε πως το να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας δεν έχει να κάνει με χρήματα. Για το 

λόγο αυτό στοχεύουμε σε μια σειρά διαχρονικών ζητημάτων όπως: 

 Υποστήριξη των συναδέλφων σε κρίση 

 Ζητήματα ορθής λειτουργίας και συνεργασίας με τα πολεοδομικά γραφεία και τις 

τεχνικές υπηρεσίες 

 Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης μηχανικών στις νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, 

όπως: e-άδειες, e-κτηματολόγιο, έλεγχοι δόμησης, σύστημα αυθαιρέτων 

 Ελεύθερη πρόσβαση όλων των συναδέλφων στα γεωγραφικά και πολεοδομικά δεδομένα 

του Νομού μέσω ειδικής ψηφιακής βάσης γεωγραφικών πληροφοριών 

 Δημιουργία Γεωχρονοευρετηρίου αεροφωτογραφιών του Ν. Τρικάλων για την 

υποστήριξη των συναδέλφων στα ζητήματα του Ν. 4495/2017 

 Διαρκής επιμόρφωση μέσω τεχνικών σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων 

 Καθιέρωση του θεσμού του νομικού και του φοροτεχνικού συμβούλου του Τεχνικού 



Επιμελητηρίου, στους οποίους θα μπορεί να απευθυνθεί ο κάθε συνάδελφος και να 

λάβει απαντήσεις 

 Εκπαίδευση των συναδέλφων στις νέες τεχνολογίες (παλαιών και νέων) 

 Ανοικτές νομαρχιακές επιτροπές με κοινοποίηση θεμάτων σε όλα τα μέλη 

 Επικαιροποίηση μητρώων κατά ειδικότητα και αξιοποίηση όλων των συναδέλφων στις 

εκπροσωπήσεις του Τ.Ε.Ε. 

 Αξιοποίηση της τεχνικής βιβλιοθήκης του τμήματος και ανάρτηση στο διαδίκτυο 

 Συμβουλευτική ομάδα για τα προβλήματα των δημοτών που άπτονται σε θέματα 

μηχανικών 

 Ενίσχυση του ρόλου του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως σύμβουλο των πολιτειακών αρχών 

με συμμετοχή στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη και έγκεινται 

στην αρμοδιότητα των μηχανικών 

 
 

Οι ενεργοί Μηχανικοί έχουν προτάσεις για την πόλη που ζουν και εργάζονται... 

Οι ομάδες εργασίας θα σταθούν δίπλα στους δήμους και στην περιφέρεια συνεισφέροντας το 

επιστημονικό τους υπόβαθρο για προτάσεις έργων όπως: 

 Δημιουργία ασφαλούς δικτύου ποδηλατοδρόμων με αντίστοιχη αναβάθμιση των 

φωτεινών σηματοδοτών ώστε να επιτευχθεί η ενοποίηση των σημείων ενδιαφέροντος 

της πόλης και των προαστίων αυτής. 

 Ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης αναβαθμίζοντας όλες τις γειτονιές 

 Μελέτη για την λαϊκή αγορά και την αστική συγκοινωνία. Προτάσεις για την καλύτερη 

λειτουργία της πόλης. 

 Μελέτη επέκτασης του αποχετευτικού συστήματος της πόλης 

 Σήμανση, διάνοιξη, συντήρηση και φωταγώγηση πολιτιστικών και φυσιολατρικών 

μονοπατιών του Νομού – Ενίσχυση του εναλλακτικού αθλητικού τουρισμού. 

 Έρευνα για τον υποσταθμό της ΔΕΗ και επιπτώσεις αυτού στην υγεία των κατοίκων των 

παρακείμενων οδών. Λύσεις και προτάσεις είτε για μετεγκατάσταση του σταθμού, είτε 

για βελτίωση των υποδομών προς όφελος των κατοίκων. 

 Έρευνα για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας και ασύρματου δικτύου 

(ηλεκτρονική ομπρέλα) σε κατοικημένες περιοχές. 

 Έρευνα για τους σταθμούς βιομάζας και την εφαρμογή τηλεθέρμανσης 

 Έρευνα και μελέτες για όποια ζητήματα θα προκύψουν στους κατά τόπους δήμους και 

αφορούν στην καθημερινότητα των δημοτών. 



 

 

 

Βοηθήστε μας να κρατήσουμε το Τ.Ε.Ε. ενωμένο και 

ισχυρό ώστε να μην απαξιωθεί πλήρως το επάγγελμα 

του μηχανικού! 

 
Δώστε τη δύναμη στους Ενεργούς Μηχανικούς για να 

αποκτήσουν επιτέλους τα Τρίκαλα φωνή! 

 
Στηρίξτε με την ψήφο σας τους Ενεργούς Μηχανικούς στις 

Εκλογές της 3ης Νοέμβρη! 

 

 

 


