ο μηχανικός
σήµερα
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Οι μηχανικοί
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ

Οι Μηχανικοί του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου δηλώνουμε κατηγορηματικά:

• ΟΧΙ στην κατάργηση της αυτοτέλειας των Ταμείων
• ΟΧΙ στη διάλυση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
• ΝΑΙ στην καθιέρωση ενός δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος
που θα προκύψει μετά από διάλογο.
Καθολική ήταν η συμμετοχή των μηχανικών στην
πανελλαδική απεργία για το ασφαλιστικό στις 19
Δεκεμβρίου, ενώ ένα πρώτο ηχηρό μήνυμα στα
σχέδια διάλυσης του ασφαλιστικού μας ταμείου,
έδωσαν και στην κινητοποίηση της 12ης Δεκεμβρίου. Την ίδια στιγμή, η Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Τ.Ε.Ε. υπέβαλε
προτάσεις προς την Κεντρική Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, με θέμα την ενοποίηση των
ταμείων, ενώ νωρίτερα, με επιστολή της προς
όλα τα μέλη, ενημέρωνε για τις θέσεις του τμήματος σχετικά με το πολύκροτο αυτό ζήτημα. Τις
θέσεις μετέφερε η πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη
προς την κεντρική διοίκηση. Επίσης, στις 19 Δεκεμβρίου, μαζί με την καθολική συμμετοχή στην
απεργία, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύνοδος

της αντιπροσωπείας, η οποία και οριστικοποίησε τις θέσεις του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου για το
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., τις οποίες μετέφερε κατόπιν στον
γενικό γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου Νίκο Αγγελόπουλο.
Οι Μηχανικοί του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου δηλώνουμε τα εξής:
· Το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας πρέπει να παραμείνει Δημόσιο, να διέπεται από ενιαίους κανόνες ασφάλισης για το
σύνολο του ασφαλισμένου πληθυσμού και να
συνδυάζει τις αρχές της αλληλεγγύης μεταξύ
των γενεών και της ανταποδοτικότητας.
· Το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. είναι αυτοδιοικούμενο και είναι ο πλέον εύρωστος ασφαλιστικός οργανισμός στην Ελλάδα, με σχεδόν μηδενική επι-

χορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό που
στηρίζεται αποκλειστικά στις εισφορές και την
επαγγελματική δραστηριότητα των ασφαλισμένων του. Ασκεί λειτουργίες και έχει χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό μεταξύ των
ταμείων, στηρίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την
άσκηση του επαγγέλματος των Μηχανικών.
· Οι προτάσεις για ενοποίηση των ασφαλιστικών
ταμείων, χωρίς αναλογιστικές μελέτες, στοχεύουν στην πλήρη κατάλυση της αυτονομίας
τους που είναι δυνατό να οδηγήσει σε σύρραξη
μεταξύ ταμείων και κλάδων εργαζομένων και
στην καλύτερη περίπτωση σε λογιστική μόνο
τακτοποίηση των όποιων ταμειακών προβλημάτων των προβληματικών ασφαλιστικών ταμείων.
(σελ. 6 & 7)

Xρόνια Πολλά
Χαρούµενες γιορτές
υγεία, ευτυχία και γαλήνη
για το 2008
Η Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
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Χρειάζεται
ενημέρωση
για να δοθεί από
κοινού ο αγώνας
Της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΤΣΙΩΛΗ
Προέδρου της ∆.Ε. του Περιφερειακού Τµήµατος
Πελοποννήσου
Με την συνέχεια της έκδοσης
της εφημερίδας μας «ο μηχανικός σήμερα», θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τα μέλη μας
και να σας ενημερώσουμε τόσο
για τις δράσεις του Τμήματός
μας, όσο και για θέματα που
αφορούν τον χώρο μας.
Το ασφαλιστικό μας για παράδειγμα, το οποίο κυριαρχεί σ’ αυτή την έκδοση, αποτελεί για τον κλάδο
μας κυρίαρχο ζήτημα και για να μην διαλυθεί το
ΤΣΜΕΔΕ χρειάζεται ο αγώνας όλων μας, αφού
αυτό που θέλουμε όλοι είναι η καθιέρωση ενός
δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος, κάτι που μέσα
από τον διάλογο μπορεί να επιτευχθεί.
Θέλουμε όλες και όλοι σας να είστε ενημερωμένοι για
τις κινήσεις και τις δράσεις του τμήματός μας,
πάνω στο σοβαρότατο αυτό θέμα, όπως επίσης
και σε πολλά ακόμα ζητήματα που αφορούν σήμερα τα συσσωρευμένα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στην
κοινωνική και επαγγελματική τους καθημερινότητα και που δυστυχώς δείχνουν ακόμα άλυτα.
Όπως ανέφερα και στην ανακοίνωση της προγραμματικής δράσης, κατά την ανάληψη της νέας θητείας της Δ.Ε., ως Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου καλούμαστε
μέσα στην τριετία 2007-2009, να ανταπεξέλθουμε κατά τον καλύτερο τρόπο στην ολοκλήρωση
του διπλού μας ρόλου: ως θεσμικός φορέας των
Μηχανικών και θεσμοθετημένος Σύμβουλος της
Πολιτείας. Οφείλουμε δηλαδή στην κρίσιμη σημερινή εποχή να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να είμαστε «ΤΕΕ για όλους τους
Μηχανικούς» αρωγός στην επαγγελματική καθημερινότητα, με προσφορά, επικοινωνία και δράση.
Συγχρόνως, οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις
απαιτήσεις του σήμερα αλλά κυρίως του αύριο,
αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις, με εξωστρέφεια, επιστημονική παραγωγική παρουσία και υπηρεσίες μέσω του τεχνικού
δυναμικού που θα έχουν σαν στόχο την ποιότητα
ζωής, τον πολίτη και την ανάπτυξη του τόπου
μας.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την ολοκλήρωση
του Γ’ ΚΠΣ και την Είσοδο στην Δ’ Προγραμματική Περίοδο καλείται να υλοποιήσει δράσεις και
έργα που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής με επίκεντρο τον Πολίτη
και βασικές συνιστώσες το Περιβάλλον και την
Αειφορία.
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, όπως έχω και πάλι αναφέρει,
φιλοδοξεί μέσω του αναπτυχθέντος προγράμματος δράσης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
και προσδοκίες των συναδέλφων Μηχανικών, να
αναβαθμίσει το ρόλο του ως Τεχνικός Σύμβουλος
της Πολιτείας και να προσφέρει στην ανάπτυξη
και πρόοδο του τόπου μας.

ΣΗΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

Αποτίμηση των βλαβών
στα πυρόπληκτα κτίρια
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε
από το Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ
Πελοποννήσου η ημερίδα με θέμα:
«Οδηγίες για την αποτίμηση των
βλαβών και της απομένουσας φέρουσας ικανότητας πυρόπληκτων
κτιρίων καθώς και για τις επεμβάσεις - επισκευές/ενισχύσεις».
Η ημερίδα έγινε τον περασμένο
Οκτώβριο, στον δήμο Μεγαλόπολης, ενός από τους πλέον πυρόπληκτους, από τις πυρκαγιές του
Αυγούστου, Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μηχανικοί
αλλά και απλοί Πολίτες παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον πλούσια θεματολογία που
αφορούσε την πυροτρωτότητα
των κτηρίων, τη συμπεριφορά και
την παθολογία αυτών στις φωτιές, καθώς και τις τεχνικές που
χρειάζεται να γνωρίζουν όλοι οι
μηχανικοί που θα χρειαστεί να
παρέμβουν στις επισκευές και
ενισχύσεις κτηρίων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.
Σημαντικοί ομιλητές ανέπτυξαν
τα θέματα της ημερίδας, όπως
οι Θεοδόσης Τάσιος, Μίλτος Χρονόπουλος, Έλλη Βιντζηλαίου,
Κώστας Τρέζος και ο καθηγητής
της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών Στέφανος
Δρίτσος.
Χαιρετισμούς απηύθυναν οι Δήμαρχοι των πυρόπληκτων Δήμων
Φαλαισίας και Μεγαλόπολης, οι
οποίοι και ευχαρίστησαν την Διοίκηση του ΤΕΕ Πελοποννήσου για
την συμβολή και βοήθειά της στις
πυρκαγιές του Αυγούστου 2007
αλλά και μέχρι σήμερα στο έργο
της αποκατάστασης..
H Πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρίκλεια Τσιώλη στο χαιρετισμό της τόνισε μεταξύ άλλων
ότι το ΤΕΕ Πελοποννήσου από
την πρώτη στιγμή των τραγικών
συμβάντων με αίσθημα ευθύνης
αλλά και κοινωνικού χρέους ενεργοποιήθηκε άμεσα. «Βρεθήκαμε,
είπε, στις πυρόπληκτες περιοχές
της Περιφέρειάς μας, συνεργαστήκαμε με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Πολιτική Προστασία, Γεν.
Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, Νομαρχίες, Δήμους),
βοηθήσαμε στο συντονισμό και
τις άμεσες δράσεις, καταγράψαμε καταστάσεις και έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη και

ως δεδομένο ότι η αντιμετώπιση
της πρωτοφανούς αυτής κατάστασης που δεν έχει προηγούμενο
στον Ευρωπαϊκό χώρο χρειάζεται
σκληρή μάχη, προτείναμε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
δράσεις που θα βοηθήσουν στην
αποκατάσταση από την μεγάλη
τραγωδία των πυρκαγιών και θα
οδηγήσουν τον Τόπο μας σε ένα
καλύτερο αύριο». Τα συμπεράσματα της Ημερίδας ήταν:
α) Για το Μηχανικό, το πρόβλημα
της πυρκαγιάς (εξωτερικής ή και
εσωτερικής) στα κτίρια, είτε από
οπλισμένο σκυρόδεμα είτε από
φέρουσα τοιχοποιία, είναι αρκετά
πιο σύνθετο και πιο δύσκολο απ’
το πρόβλημα του σεισμού.
Έτσι, απαιτείται συνδυασμός γνώσεων αλλά και εμπειρίας.
β) Οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν κατά την πυρκαγιά, τόσο
στο κτίριο (έξω και μέσα) όσο
και στα διάφορα δομικά στοιχεία,
πρέπει να εκτιμηθούν με αξιοπιστία και να καταγραφούν. Όσο πιο
πολλές υπεύθυνες πληροφορίες
και ενδείξεις συγκεντρωθούν και
αξιολογηθούν, τόσο πιο ορθολογική θα είναι η αποτίμηση και η
λήψη αποφάσεων.
γ) Με βάση τις θερμοκρασίες, θα
εκτιμηθεί τόσο η συμπεριφορά
του συνόλου του κτιρίου αλλά και
των επιμέρους δομικών στοιχείων
όσο και η μεταβολή των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών
και των διατομών (π.χ. δυσκαμψιών, αντοχών κλπ.).
δ) Έτσι, θα γίνει δυνατή και η
προσέγγιση της ανακατανομής των
εντατικών μεγεθών (π.χ. ροπών
αλλά και δυνάμεων, αξονικών και
τεμνουσών) στην πυρκαγιά, αλλά
και η εκτίμηση των συνεπειών της
όσο αφορά παραμορφώσεις, ρηγματώσεις κλπ.

Εκδότης – Υπεύθυνος
σύμφ. με το νόμο ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 22100 Τρίπολη
Τηλ. 2710226703, 241940, 241941
φαξ: 2710222127 Κωδικός 5364

ε) Οι κάθε είδους αλλοιώσεις (π.χ.
καύσεις, τήξεις κλπ.) και βλάβες
(π.χ. αποφλοιώσεις, βέλη, ρωγμές κλπ.) πρέπει να καταγραφούν
συστηματικώς και να βαθμονομηθούν. Η ερμηνεία των βλαβών
(ποιοτική ή και ποσοτική, κατά το
δυνατόν), με βάση τα συμπεράσματα των προηγούμενων ενεργειών «β» έως και «δ», θεωρείται
και είναι σημαντικό ενδιάμεσο
βήμα για τη σωστή απόφαση και
επέμβαση.
στ) Τελικώς, θα εκτιμηθεί η γενική κατάσταση του κτιρίου, καθώς
και η κατάσταση των επιμέρους
στοιχείων του (κάθε είδους), όσο
αφορά την απομένουσα ικανότητά
τους, και θα διερευνηθούν (συνοπτικώς) διάφορες δυνατότητες
επισκευών και ενισχύσεων.
ζ) Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις δομητικές
επεμβάσεις είναι αρκετά, ενώ
αρκετές είναι και οι διαθέσιμες
τεχνικές, από απλές (και «συμβατικές») έως πιο προχωρημένες,
βεβαίως αναλόγως του μεγέθους
των βλαβών αλλά και της γενικευμένης σπουδαιότητας του κτιρίου.
η) Παραλλήλως με τις επισκευές και ενισχύσεις, καλό είναι να
μειωθεί η πυροτρωτότητα των
κτιρίων και των στοιχείων τους
(π.χ. στεγών και πατωμάτων),
ενώ καλό είναι να βελτιωθεί και
η αντισεισμικότητά τους, στο
πλαίσιο των σύγχρονων σχετικών
αντιλήψεων αλλά και κανονιστικών διατάξεων.
θ) Τέλος, κατά τις επεμβάσεις,
επιβάλλεται η συνεκτίμηση και
άλλων κριτηρίων, πέραν των αμιγώς τεχνικο-οικονομικών, όπως η
μορφολογία και η τυπολογία, η διατήρηση του ιστού των οικισμών,
η λειτουργικότητα των κτιρίων
κλπ.

Επιμέλεια Έκδοσης: ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ
Ηλεκτρονική επεξεργασία
Σελιδοποίηση: Klik ART,
Νοταρά 87, 2010 Κόρινθος
Τηλ. 27410 75355, 75356
φαξ. 2741076548
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ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι θέσεις του Π.Τ. ΤΕΕ Πελοποννήσου

Τ

ο ΤΕΕ Πελοποννήσου, διαβουλεύτηκε μέσα από τα θεσμικά
του Όργανα, το ειδικό πλαίσιο
για την Βιομηχανία, αποστέλλοντάς το στις Ν.Ε. των Νομών
Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας
και Μεσσηνίας, οι οποίες, με μέριμνα και
ευθύνη τους, κάλεσαν τους συναδέλφους
μας μέλη των αντίστοιχων μονίμων επιτροπών των Νομών, σε διαβούλευση.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, απεστάλησαν στην Δ.Ε. προτάσεις, οι
οποίες και έτυχαν της έγκρισης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου.
« Η Βιομηχανία στην Ελλάδα, παρουσιάζει μακροπρόθεσμη στασιμότητα, χαμηλή προστιθέμενη αξία, με μικρή σχετικά
συμβολή στο ΑΕΠ, εξάρτηση από παραδοσιακούς κλάδους, και μία εν γένει αδυναμία ή και μη αποδοχή, στην παραγωγή
και εφαρμογή καινοτομιών και μεθόδων.
Δεν επενδύονται γενικά κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό, μάλιστα δε,
κεφάλαια ελληνικά, «μεταναστεύουν» σε
άλλες χώρες.
Παρά τις προσπάθειες των τελευταίων
ετών, η αδειοδοτική διαδικασία παρουσιάζει ακόμη ακαμψία, και εντείνει την
ανασφάλεια για επενδύσεις, δημιουργείται δε και ανασφάλεια ως προς το
δίκαιο.
Για τους παραπάνω λόγους, το ΤΕΕ θεωρεί ότι το συγκεκριμένο Ειδικό Πλαίσιο
για την βιομηχανία πού διαβουλευτήκε,
έχει πολλά θετικά στοιχεία, κινείται προς
την σωστή κατεύθυνση, και έτσι, συνηγορεί επ’ αυτού, θετικά κατ’ αρχήν.
Προτείνονται όμως, τα παρακάτω:

Α) Επί του γενικού πλαισίου
Στην επόμενη φάση των ειδικών μελετών
του άρθρου 12 του σχεδίου, πού θα καθορίσουν τις προδιαγραφές των ΓΠΣ και
ΣΧΟΑΠ και λοιπών σχεδίων, ζητάμε να
μετέχουμε άμεσα.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 10, πού
αφορά την μετεγκατάσταση και το χρονικό όριο γι’ αυτήν, να έχει ως όρο, όχι
την ύπαρξη οργανωμένου υποδοχέα στον
Δήμο πού ανήκει η επιχείρηση ή σε όμορο αυτού, αλλά ο όρος να αναφέρεται σε
επίπεδο Νομού, ή σε όμορο Νομό, πλησίον όμως του Δήμου στον οποίο αυτή
ανήκει. Με τον τρόπο αυτό, πιστεύουμε
ότι θα τηρηθεί το όριο της 12ετίας πού
προϋποτίθεται.
Να επισπευθούν οι μελέτες καθορισμού
των προδιαγραφών για ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ
καθώς και ΖΟΕ κλπ., με χρονικό ορίζοντα
το τέλος του παρόντος έτους έτσι ώστε,
τα υπό εξέλιξη ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ, να εκπονούνται απρόσκοπτα, εφαρμοζομένου
του νέου πλαισίου.
Εν τέλει, η όποια θεσμοθέτηση των οργανωμένων υποδοχέων προκύψει, αυτή
να καθοριστεί από τα υποκείμενα επί-

πεδα σχεδιασμού, δηλαδή τα ΓΠΣ και
ΣΧΟΑΠ, για κάθε Δήμο και Νομό. Με τον
τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα και το
δικαίωμα στους ΟΤΑ, να αποφασίσουν οι
ίδιοι γι’ αυτού του είδους τους χώρους,
παράλληλα με πιθανή δραστηριοποίηση
και ιδιωτών.

Παρά τις
προσπάθειες
των
τελευταίων
ετών, η
αδειοδοτική
διαδικασία
παρουσιάζει
ακόμη
ακαμψία, και
εντείνει την
ανασφάλεια
για
επενδύσεις,
δημιουργείται
δε και
ανασφάλεια
ως προς το
δίκαιο.

Β) Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ειδικότερα
Να καταγραφούν και οριοθετηθούν οι
υπάρχοντες οργανωμένοι χώροι ΒΙ.ΠΕ.,
(Τρίπολη, Μελιγαλάς), να συνυπολογιστούν στον παρόντα σχεδιασμό, με
εξυγίανση αυτών, και Πολεοδόμηση. Με
τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζονται μεγάλα
αποθέματα γης θεσμοθετημένα, που θα
αποκτήσουν υποδομές ικανές, να δεχθούν βιομηχανικές μονάδες. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο πρέπει άμεσα
να ληφθεί υπόψη, η θέση της ΒΙ.ΠΕ.
Τρίπολης παρά τον κύριο οδικό άξονα
της Πελοποννήσου, δηλ. τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας.
Συμφωνούμε η τάση επέκτασης να προσδιοριστεί προς την Αργολίδα, η χωροθέτηση όμως του νέου οργανωμένου φορέα
να γίνει προς το ΒΔ τμήμα του Νομού,
πλησίον του παραπάνω οδικού άξονα,
πέριξ της ευρύτερης ζώνης Λυρκείας –
Στέρνας – Κουτσοποδίου. Με τον σχεδιασμό αυτό, και οι πέντε Νομοί απελευθερώνονται για τις υπόλοιπες δράσεις,
π.χ. τουριστικές, πλησίον του θαλάσσιου
και ορεινού τους χώρου.

Γ) Ειδικά για τους Νομούς
Εκτιμάμε ότι οι Νομοί Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας μπορούν να αναπτύξουν μία σημαντική βιοτεχνική - βιομη-

χανική δραστηριότητα γύρω από το κρασί
(παραγωγή και εμφιάλωση), βιώσιμη και
δυναμικά αναπτυσσόμενη λόγω του επωνύμου του προϊόντος .
Επειδή ο ορεινός όγκος της Πελοποννήσου (π.χ. Αρκαδία) αναπτύσσει δυναμικά
τα τυροκομικά προϊόντα, αποδίδοντας
επώνυμα προϊόντα όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και στο εξωτερικό, προτείνομε άμεση ενίσχυση των εξειδικευμένων αυτών
προϊόντων.
Οι Νομοί Αργολίδας και Κορινθίας, έχουν
ανεπτυγμένες κλαδικές δραστηριότητες,
αυτές της μεταποίησης - συσκευασίας
αγροτικών προϊόντων, για διαφόρους
λόγους κατά το παρελθόν πολλές σημαντικές μονάδες μετακόμισαν σε άλλους
Νομούς, της Βόρειας Ελλάδας, και σήμερα, μπορούν να υπάρξουν καλύτερες
συνθήκες ανάπτυξης. Σημαντική είναι
και η εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρων, μερικά δε εξ αυτών είναι επώνυμα,
και υπάρχει σημαντική δυνατότητα εξαγωγών.
Ιδιαίτερη σημασία να δοθεί στους
Υπόγειους Υδροφορείς των παράκτιων
περιοχών των Νομών, ιδιαίτερα Αργολίδας-Λακωνίας και Κορινθίας, και να
ενσωματωθούν στο ειδικό αυτό πλαίσιο
και στις επί μέρους προδιαγραφές του,
οι ήδη υπάρχουσες μελέτες για την προστασία των υπόγειων υδροφορέων, από
δραστηριότητες μη συμβατές.
Τέλος πιστεύομε ότι πρέπει να ληφθεί
ιδιαίτερη μέριμνα για την ανάπτυξη βιομηχανιών και βιοτεχνιών καθώς και
επιδότηση σε μη ρυπογόνες και μη καταστροφικές για το περιβάλλον δραστηριότητες σε όλους τους Νομούς της Πελοποννήσου.
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Τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών
(Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας)

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ Πελοποννήσου, αποτελούμενοι από τους Γεώργιο Γιαξόγλου Πρόεδρο, Σωτήριο
Μποζιονέλλο Αντιπρόεδρο, και Χρήστο Κελλάρη
γενικό Γραμματέα, ανακήρυξε τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ Πελοποννήσου:

Νομός Αργολίδας
Γκόνης Κων/νος (π.μ.)
Διδασκάλου Γεώργιος (π.μ.)
Καρούντζος Δημήτριος (μ-η.μ)
Λαμπρόπουλος Δημήτριος (π.μ.)
Μπινιάρης Γεώργιος (γ. π.μ.)

Νομός Κορινθίας
Κελλάρης Χρήστος (Αγρ.- τ.μ.)
Κωστήρης Γεώργιος (π.μ.).

Παπαδάκης Ιωάννης (α.μ.)
Πετρίτσης Γεώργιος (π.μ.).
Τσουτσάνης Δημήτριος (α.μ.)

Νομός Λακωνίας
Γκιώνης Σπυρίδων (μ-η.μ.)
Κοκκονός Κων/νος (π.μ.)
Παπαδάκος Δημήτριος (π.μ. αγρ. τ. μ.)
Τόμπρος Γεώργιος (α.μ.)
Φέστα Μαρία (π.μ.)

Νομός Μεσσηνίας
Αγγελής Αναστάσιος (π.μ.)
Γιαννοπούλου Κοκκωνία (χ.μ.)
Μπούρας Ιωάννης (π.μ.)
Πατσαρίνος Νικόλαος (π.μ.)
Τροχάτος Δημήτριος (μ.μ.)

Ημερίδα για το ΤΣΜΕΔΕ στην Τρίπολη

Το περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε στην Τρίπολη ημερίδα με θέμα
«Γενική Ενημέρωση για το ΤΣΜΕΔΕ».
Στη διάρκεια της ημερίδας έγινε ενημέρωση σχετικά με το νέο Νόμο κ.λ.π. και εδόθησαν απαντήσεις σε απορίες και ερωτήματα συναδέλφων. Η Διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ δήλωσε ότι είναι
διαθέσιμη να απαντήσει και σε πιθανά περισσότερα ερωτήματά μας.

Η νέα διοίκηση του
ΤΕΕ Πελοποννήσου
Στις 26 Μαρτίου 2007 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκλογής των οργάνων Διοίκησης του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) – Περιφερειακού
Τμήματος Πελοποννήσου.
Τα νέα όργανα Διοίκησης που ανεδείχθησαν από
την Αντιπροσωπεία του Τμήματός μας είναι:
Διοικούσα Επιτροπή
· Τσιωλη Χαρίκλεια (π.μ.) πρόεδρος, (Δ.Κ.Μ) ν.
Αρκαδίας.
· Μουντανεας Παναγιώτης (π.μ.) αντιπρόεδρος
(ΠΑΣΚ) ν. Μεσσηνίας.
· κουτσουγέρας Θεόδωρος (π.μ γ.) γραμμ.,
(Α.Σ.Μ.ΠΕΛ) ν. Αρκαδίας.
Μέλη:
· Γιάννου Γιάννης (μ.μ.) - (Δ.Κ.Μ) ν. Κορινθίας.
· Θώδης Κωνσταντίνος (α.) - (δ.κ.μ) ν. Κορινθίας.
· Καλομαλλος Δημήτριος (αγρ.τ.) - (ΠΑΝΕΠ/
ΝΙΚΗ) ν. Κορινθίας.
· Καραβας Σπυρίδων (π.μ.) (ΠΑΣΚ) ν. Κορινθίας.
· Μανιαδακης Νικόλαος (αγρ. τ.) - (ΠΑΡ. ΜΗΧ.
ΑΡΓ.) ν. Αργολίδας.
· Μαστορικος Χρήστος (π.μ) - (Δ.Κ.Μ) ν. Αργολίδας.
· Προεδρείο αντιπροσωπείας
· Γιαξογλου Γεώργιος, πρόεδρος (Π.Α.Σ.Κ) ν.
Λακωνίας.
· Μποζιονελλος Σωτήριος (π.μ.) αντιπρόεδρος
(Δ.Κ.Μ) ν. Αργολίδας.
· Κελλαρης Χρήστος (αγρ. τ) γ. γραμματέας
(Α.Σ.Μ.ΠΕΛ/ΣΟΥ) ν. Κορινθίας.
Τα νέα όργανα Διοίκησης του ΤΕΕ Πελοποννήσου
δήλωσαν ότι θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά
στους σκοπούς και το ρόλο τους, που δεν είναι
άλλος από την προώθηση της ανάπτυξης της Περιφέρειας, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των
συναδέλφων Μηχανικών με σύγχρονη προαγωγή
της επιστήμης του Μηχανικού, απορρίπτοντας
προσωπικές στρατηγικές, πολιτικές και ιδιοτελείς
επιδιώξεις για ένα ΤΕΕ Πελοποννήσου συλλογικό,
δημοκρατικό, διεκδικητικό που θα είναι συνεχώς
στην υπηρεσία των Μηχανικών και της Κοινωνίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τρίπολη 02/10/2007
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛ/ΣΟΥ
H Δ.E του Τ.Ε.Ε./ Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, με την υπ’ αριθμ 208/26/09/07 και αφού έλαβε υπόψη της σχετική απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματός, αποφάσισε τη συγκρότηση των παρακάτω Μονίμων Επιτροπών:
1. Μόνιμη Επιτροπή
2. Μόνιμη Επιτροπή
3. Μόνιμη Επιτροπή
4. Μόνιμη Επιτροπή
5. Μόνιμη Επιτροπή
6. Μόνιμη Επιτροπή

Επαγγελματικών Θεμάτων
Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Ενέργειας – Βιομηχανίας - Τηλεπικοινωνιών
Περιβάλλοντος – Αειφορίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ευρωπαικών Προγραμμάτων
Κτηματολογίου – Μεταφορών – Υποδομών

Κάθε Μόνιμη Επιτροπή θα λειτουργήσει σε επίπεδο νομού από τουλάχιστον τρία μέλη, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας αποτελούμενη από
τους υπευθύνους των αντίστοιχων Μ.Ε. του κάθε νομού.
Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματός μας να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
στα γραφεία του Τμήματος, Ηρώων Πολυτεχνείου 19, στην Τρίπολη 22100, ή στα γραφεία των αντίστοιχων Νομαρχιακών Επιτροπών τις περιφέρειάς μας στους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710/226703 και 241940 –41, Fax 222127.
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ΣτΕ: Αντισυνταγματικά τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών στο ΙΚΑ για απασχολουμένους
στον τομέα των οικοδομικών κατασκευών

Π

λήρη ανατροπή στο
ισχύον καθεστώς καταβολής εισφορών στο
ΙΚΑ για απασχολουμένους στον τομέα των οικοδομικών κατασκευών επιφέρει
απόφαση της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας, με
την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικά τα αντικειμενικά κριτήρια
εισφορών.
Σε διάσκεψη της Ολομέλειας του
Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών
αποφασίστηκε η κατάργηση των
αντικειμενικών κριτηρίων εισφορών που επιβάλλει το ΙΚΑ
σε κατασκευαστικές εταιρείες
και ιδιώτες, ως αντίθετων με τις
συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στην
κοινωνική ασφάλιση. Η εξέλιξη
αυτή συνεπάγεται τεράστια μείωση των εσόδων του ΙΚΑ, αλλά
είναι και αφετηρία μιας δικαστικής διαμάχης μεταξύ του ασφαλιστικού οργανισμού και χιλιά-

δων ενδιαφερόμενων πολιτών.
Όπως προβλέπουν ο Κανονισμός Ασφάλισης του ΙΚΑ και ο
Ν. 2434/1996, οι ιδιοκτήτες
οικοδομών και οι κατασκευαστικές εταιρείες υποχρεούνται να
καταβάλλουν ένσημα για τους
απασχολουμένους στις οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με τα
αντικειμενικά κριτήρια που έχει
καθιερώσει το ΙΚΑ, τα οποία
προεξοφλούν τις ελάχιστες
απαιτούμενες ημέρες εργασίας,
σε συνάρτηση με τα τετραγωνικά της οικοδομής, σε κάθε στάδιο των εργασιών (μπετά, τοιχοποιία, επιχρίσματα, δάπεδα,
βαψίματα, κ.λπ.), ανεξαρτήτως
του τι συνέβη στην πραγματικότητα.

Η απόφαση
Η Ολομέλεια του ΣτΕ ωστόσο
έκρινε ότι το καθεστώς αυτό
αντιβαίνει στη συνταγματική
αρχή της ισότητας καθώς παρέχει στο ΙΚΑ τη δυνατότητα αμ-

φισβήτησης του κατασκευαστή
(ιδιώτη ή εταιρείας) όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές
που αντιστοιχούν στην οικοδομή, ενώ αντιθέτως δεν παρέχεται η ίδια δυνατότητα και στον
κατασκευαστή. Επιπροσθέτως,
κάμπτεται και η αρχή του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης
όταν το ΙΚΑ αυξάνει σε πολλές
περιπτώσεις τις απαιτήσεις του,
αγνοώντας ακόμη και τα αντικειμενικά κριτήρια που εφάρμοσαν
οι υπηρεσίες του κατά την αρχική εκτίμηση της οικοδομής.
Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τον
Κανονισμό Ασφάλισης, ο ιδιοκτήτης οικοδομής υποχρεούται
να πληρώσει επιπλέον ένσημα,
αν ύστερα από νέο έλεγχο κριθεί ότι για την κατασκευή της
οικοδομής εργάστηκαν περισσότερα άτομα από όσα αρχικά
είχε υπολογίσει το ίδιο το ΙΚΑ.
Η απόφαση της Ολομέλειας αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις
αρχές του 2008.

Ημερίδα για την τεχνολογία
του σκυροδέματος

Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τ.Ε.Ε. διοργάνωσε
με επιτυχία ημερίδα με θέμα την
τεχνολογία του σκυροδέματος.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε
τον Ιούνιο, στην Κόρινθο και
συγκεκριμένα στην αίθουσα του
Εργατικού Κέντρου με βασικούς
ομιλητές τους μηχανικούς:
Θεόδωρο Βουδικλάρη, (Πολιτικό Μηχανικό – Πρόεδρο Ι.Ο.Κ.
– Μέλος Επιτροπής Συντάξεως
Κ.Τ.Σ.-97 & Κ.Τ.Χ.-00/07).
Νικόλαο Μαρσέλλο, (Πολιτικό

Μηχανικό – Μέλος Επιτροπής
Συντάξεως Κ.Τ.Σ.-97).
Στην ημερίδα εκτός από την
παρουσίαση των κύριων σημείων του Κ.Τ.Σ.-97 και του Ε.Ν.
206-1, οι ομιλητές ανέπτυξαν
και τα εξής θέματα:
· Η σωστή παραγγελία του
σκυροδέματος
(κατηγορία
αντοχής, κατηγορία κάθισης,
σκυρόδεμα σε παραθαλάσσιο
περιβάλλον, με προσθήκη 330
kg τσιμέντο /m3 κλπ).
· Η σωστή παραλαβή του έτοι-

μου σκυροδέματος (έλεγχος
δελτίου αποστολής, έλεγχοι
αντοχής, απαγόρευση προσθήκης νερού, βελτίωση της
εργασιμότητας κλπ).
· Η σωστή διάστρωση – συμπύκνωση, συντήρηση και αφαίρεση ξυλοτύπων στο σωστό
χρόνο.
Μετά το πέρας των εισηγήσεων
οι ομιλητές απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των παρισταμένων συναδέλφων σχετικές
με το θέμα.

Ανησυχίες των
μηχανικών για
τον υπολογισμό
των αμοιβών
Τις ανησυχίες των μηχανικών της Πελοποννήσου, σχετικά με την εφαρμογή του νέου τρόπου
υπολογισμού των αμοιβών τους, διατυπώνει
προς τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κ. Ι. Αλαβάνο, η
διοίκηση του περιφερειακού τμήματος Πελοποννήσου.
Σε επιστολή που έστειλε προς τον κ. Αλαβάνο, τον περασμένο Οκτώβριο, η διοίκηση του
Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου διαπιστώνει αρχικώς, ότι
μετά από οκτώ και πλέον μήνες εφαρμογής του
νέου τρόπου υπολογισμού των αμοιβών μηχανικών για τα ιδιωτικά έργα φαίνεται ότι ο αρχικός
στόχος επιτυγχάνεται.
«Παρόλα αυτά γινόμαστε δέκτες παρατηρήσεων,
συχνά δε και διαμαρτυριών από συναδέλφους
για βασικές αδυναμίες στον τρόπο λειτουργίας
του όλου συστήματος» συνεχίζει η επιστολή.
Το περιφερειακό τμήμα Πελοποννήσου καταθέτει προς το Τ.Ε.Ε. τις ανησυχίες που έχουν
καταγραφεί, με στόχο να εξασφαλίσουν την
αξιοπιστία της διαδικασίας κατάθεσης των αμοιβών:
· Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο σε έντυπα
κατάθεσης αμοιβής της ΕΤΕ να σημειώνονται
κωδικοί του ΤΕΕ που αντιστοιχούν σε άλλους
ιδιοκτήτες και η ΕΤΕ να δέχεται την κατάθεση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η ΕΤΕ
να παραλαμβάνει και να ελέγχει το έντυπο
του ΤΕΕ με τον κωδικό και το ονοματεπώνυμο
του ιδιοκτήτη ή τέλος πάντων να βρεθεί τρόπος διασφάλισης της σωστής κατάθεσης διότι
η κατάσταση που επικρατεί με τους κωδικούς
να δηλώνονται άλλοι αντί άλλων έχει γίνει
«καθεστώς».
· Πολλοί «συνάδελφοι» δηλώνουν και παίρνουν
έγκριση για αμοιβή από το ΤΕΕ που αφορά λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από τα πραγματικά, με αποτέλεσμα να καταθέτουν μικρότερες
αμοιβές τις οποίες περνάνε στην Πολεοδομία
δεδομένου δεν αντιπαραβάλλονται κατά τη διαδικασία ελέγχου τα έντυπα υπολογισμού των
αμοιβών που εκδίδει το ΤΕΕ. με τα δηλούμενα
σε αυτές στοιχεία. Θα πρέπει με κάθε τρόπο
να εντοπιστούν αυτές οι περιπτώσεις και να
ασκηθούν πειθαρχικές διώξεις για παραδειγματισμό.
· Στο σύστημα υπολογισμού των αμοιβών του
ΤΕΕ εάν σε μια άδεια καταχωρηθεί μηχανολόγος για θερμομόνωση και υπολογίζεται αμοιβή
π.χ 200,00 ευρώ σε «πετάει» στην ελάχιστη
αμοιβή και χρειάζεται κάθε φορά να επικοινωνούν οι συνάδελφοι με το κεντρικό ΤΕΕ για
να τους αποστέλλονται οι σωστές αμοιβές με
fax, με αποτέλεσμα να χάνονται χιλιάδες πολύτιμες ώρες.
· Τα έργα που δεν περιλαμβάνονται στο νέο
πρόγραμμα υπολογισμού των αμοιβών θα
πρέπει το ταχύτερο δυνατό να ενταχθούν σε
αυτό, δεδομένου ότι οι συνάδελφοι για να
πάρουν κωδικό κατάθεσης π.χ. ενός απλού
τοπογραφικού απευθύνονται στα περιφερειακά του ΤΕΕ, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες και να χάνεται
χρόνος.
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Οι θέσεις του ΤΕΕ γ
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου έχει ταχθεί :
• υπέρ της συνέχισης του δημοσίου κοινωνικού
χαρακτήρα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης,
της τριμερούς χρηματοδότησης, της κατάργησης
των διακρίσεων μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων
• υπέρ κάθε προσπάθειας που θα προωθεί την καλύτερη διαχείριση, την καλύτερη εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων και την ασφαλή και διαφανή αξιοποίηση των αποθεματικών του
• υπέρ κάθε πολιτικής που δεν θα κάνει φτωχότερα ούτε λόγω αυξημένων εισφορών ή μειωμένων
συντάξεων τα μέλη του
Οι μηχανικοί απορρίπτουν κάθε σκέψη για διάλυση
του ΤΣΜΕΔΕ, του οικονομικά ισχυρότερου ταμείου
της χώρας. Ένα ταμείο το οποίο οφείλει τη δύναμή
του αφενός στις υψηλές εισφορές και ταυτόχρονα
τις χαμηλές συντάξεις των ασφαλισμένων του και
αφετέρου στην αυτοδυναμία και το αυτοδιοίκητό
του.
Με αυτές τις βασικές αρχές το ΤΕΕ απαντά σήμερα
στην πρόκληση για ενοποίηση του Ταμείου του τεχνικού κόσμου.
Μέτωπο ενάντια στον εξευτελισμό των επιστημόνων
Ο τεχνικός κόσμος είναι αποφασισμένος να ορθώσει μέτωπο, όσο η κυβέρνηση δεν απορρίπτει τις
δηλώσεις του υπουργού Απασχόλησης, ως προς τον
τρόπο και το περιεχόμενό τους. Ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στην
Ελλάδα εάν οι επιστήμονες βγουν υλικά λεηλατημένοι, ψυχικά εξαντλημένοι και ηθικά ταπεινωμένοι. Είναι ντροπή, προκειμένου να λεηλατηθεί το
ΤΣΜΕΔΕ, να δημιουργείται κλίμα ότι οι επιστήμονες αυτής της χώρας, εργαζόμενοι όπως οι άλλοι,
αποτελούν συλλήβδην μια προνομιακή κάστα, αντί
του ορθού, ότι αποτελούν έναν από τους κύριους
πλουτοπαραγωγικούς πόρους.
Αντίθετος με τις προεκλογικές δεσμεύσεις, ο απόλυτος μετεκλογικός αιφνιδιασμός
Η κυβέρνηση οφείλει να πείσει ότι έχουμε ένα
κράτος δικαίου, προστασίας των πολιτών και δημιουργίας κλίματος ειρήνης μεταξύ των εργαζομένων.
Να ανακαλέσει τον μετεκλογικό αιφνιδιασμό και να
παραδεχτεί ότι:
• Καμιά σχετική αναφορά δεν υπήρχε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2004.
• Η ψήφιση δύο διαδοχικών νόμων που αφορούν
το ΤΣΜΕΔΕ εντός του 2007, παράλληλα με την προεκλογική δήλωση ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει το
πρόγραμμα της, απέκλειαν κάθε σκέψη για μετεκλογική πρόταση διάλυσης του.
Προκειμένου να διαλυθούν οι όποιες εντυπώσεις
επιχειρήθηκε από τον υπουργό Απασχόλησης να
δημιουργηθούν, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι
στο νόμο 3029/2002 (Ρέππα) δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά για την ενοποίηση των συγκεκριμένων ταμείων. Αντιθέτως, όπου γίνεται νύξη για
τη δυνατότητα ενοποίησης συγκεκριμένων άλλων

ταμείων, ως προϋπόθεση αναφέρεται η συναίνεση
και ο ειλικρινής διάλογος.
Επικοινωνιακή πρακτική μακράν της ουσίας
Το μείζον θέμα του ασφαλιστικού, η κυβέρνηση
το αντιμετωπίζει μόνο ως επικοινωνιακό πρόβλημα. Διακηρύσσει ότι προχωρά σε ουσιώδεις πράξεις, χωρίς, ωστόσο, να έχει ανακοινώσει καμία
ολοκληρωμένη πρόταση, χρονοδιαγράμματα, αναλογιστικές εκτιμήσεις και χρονοδιαγράμματα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Απασχόλησης ομιλεί
για 155 ταμεία, κατανεμημένα σε πέντε υπουργεία,
αλλά δεν δίνει τον κατάλογο τους. Αντιθέτως στον
κοινωνικό προϋπολογισμό αναφέρονται 82 ταμεία.
Απ’ αυτό και μόνο μπορεί κανείς να συναγάγει δεν
είναι η ενοποίηση ταμείων αυτό που ενδιαφέρει
την Κυβέρνηση. Ειδικά σε ότι αφορά την ενοποίηση
των ταμείων των επιστημόνων και των δημοσιογράφων, είναι φανερό ότι επιδιώκει να δημιουργήσει
ευρύτερα στην κοινωνία ψευδείς και ταυτόχρονα
αποπροσανατολιστικές εντυπώσεις.
Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα διχαστικό κλίμα στην κοινωνία. Εμφανίζει εαυτό δήθεν
να συνομιλεί με τους εργασιακούς φορείς, ενώ εμφανίζει τους υπόλοιπους ως προνομιούχους. Χαρακτηρίζει κατ’ ευφημισμό «ευγενή» τα υγιή ταμεία,
λες και αυτό αποτελεί αδίκημα. Ομιλεί για ταμεία
«πλουσίων» που πρέπει να συνεισφέρουν υπέρ των
πτωχών ταμείων, παραγνωρίζοντας ότι στους επιστήμονες υπάρχει ανεργία, υποαπασχόληση, χαμηλοί μισθοί, εκμετάλλευση. Ξεχνά πως οι «πλούσιοι»
είθισται να κατατάσσονται με βάση τα εισοδήματα
και τη φορολογική τους δήλωση και πως ο πλούτος
αναδιανέμεται με βάση τον προϋπολογισμό και όχι
με βάση τα αποθεματικά των ταμείων.
Η λογική του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» σε
ένα κατ΄ επίφαση διάλογο
Η Κυβέρνηση μέμφεται όλο αυτό τον καιρό όσους
με πολύ ισχυρά επιχειρήματα δεν προσέρχονται στο
«διάλογο» που διοργανώνει με αστραπιαίες διαδικασίες στη Βουλή. Την ίδια ώρα απέκλεισε απ’ αυτό το
διάλογο όσους τους αφορά άμεσα: Το ΤΕΕ, το ΔΣΑ,
τον ΠΙΣ, την ΕΣΗΕΑ, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο. Ο
υπουργός Απασχόλησης προτίμησε, με μία και μόνη
συνάντηση με κάθε έναν από αυτούς τους φορείς
να ενημερώσει για την απόφαση της κυβέρνησης.
Συναντήσεις που δεν πρόσθεσαν τίποτα από μια
ανακοίνωση που μπορούσε να είχε γίνει από ...την
τηλεόραση. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αγνοεί
πως οι επιστήμονες και οι δημοσιογράφοι έχουν
τα αντιπροσωπευτικά τους όργανα και με αυτά θα
έπρεπε να έχει συζητήσει συστηματικά πριν αναγγείλει τους σχεδιασμούς της. Προφανώς δεν την
ενδιέφερε, απλώς ήθελε να προωθήσει έναν πολιτικό σχεδιασμό που αποβλέπει σε διάσπαση των
εργαζομένων.
Το ΤΕΕ, θυμίζουμε, έχει διαρκή και συστηματική
συνεργασία με όλους τους φορείς των επιστημόνων
και άρα είναι αδύνατο να υποπέσει σε μια τέτοια
«παγίδα».

Ως προς την ουσία των προβλημάτω
νά η κυβερνητική αναγγελία διάλυση
έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Κατάργηση της αυτοτέλειας των τα
αξιοποίηση των πόρων των ταμείων
φθούν μαύρες τρύπες οι πραγματικο
Η Κυβέρνηση δεν τις κρύβει τις όπ
αποτελούν προϋπόθεση για να τεθεί
συζήτηση για την τύχη των ταμείων
Και δεν τις έχει γιατί δεν την ενδιαφ
από τις παρεμβάσεις της, αυτές τις
έχει κάνει καθαρούς τους στόχους π
πίσω από την επιχείρηση «ενοποίησ
Κατάργηση της αυτονομίας όσων
έχουν, κατάργηση δηλαδή της ουσια
σώπησης των ασφαλισμένων στη διο
ασφαλισμένοι να μην παίρνουν «μυρ
αποφάσεις που αφορούν τις συντάξε
ρές, τη διαχείριση των αποθεματικώ
Κυβέρνηση τη λίστα σκανδάλων, αδ
κακοδιαχείρισης των ταμείων, να α
ποια από αυτά είναι αυτοδιοικούμεν
οικούνται από δοτούς μάνατζερς.
Μεταφορά από τα ταμεία των κοινω
που θεσμοθετήθηκαν σε αντικατάστ
στική λογική, εργοδοτικών εισφορών
αποθεματικών των ταμείων και διο
στη μαύρη τρύπα του ασφαλιστικο
τρύπα του προϋπολογισμού (δεν
περίπου μισό χρόνο έργα και μελέτε
τοδοτούνται αποκλειστικά από το Πρ
Δημοσίων Επενδύσεων), στη χρηματ
ΣΔΙΤ.
Δεν υπάρχει αξιοπιστία
Στην μεταπολεμική ιστορία το ασφ
γράφει μια πορεία που δεν χαρακτ
αξιοπιστία, φαινόμενο που εντείνετα
• Οι άτοκες δεσμεύσεις των αποθ
ταμείων για δεκαετίες, όταν ο πληθω
χε με 35%
• Τα δομημένα ομόλογα
• Ο προσδιορισμός των συντάξεων
κών για 25 χρόνια σε επίπεδα φτώ
βεβαιωμένη από τη Δικαιοσύνη πα
νομίμων διατάξεων
• Η θεσμοθέτηση κρατικής επιχο
ΤΣΑΥ όταν καταλύθηκε η αυτονομία
ξη που μετά από πέντε χρόνια έγινε
• Οι χαριστικές διατάξεις υπέρ των
σε βάρος του ΙΚΑ
• Το κόστος των φαρμάκων, του ν
εξοπλισμού και των νοσηλείων
• Οι εκ των υστέρων καταγγελλόμεν
έξοδοι
• Η παρέλευση άπρακτης της προθε
αλλαγή των συμβουλίων των ασφαλι
ων, που νομοθετήθηκε την περίοδο
λων με τα ομόλογα
• Η αθέτηση των δεσμεύσεων πρ
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για το ασφαλιστικό

ων που θα γενης του ΤΣΜΕΔΕ

αμείων, άμεση
ν για να καλυοί στόχοι
ποιες μελέτες
ί σε διάλογο η
ν. Δεν τις έχει.
φέρουν. Μέσα
λίγες ημέρες,
που κρύβονται
ση».
ταμείων την
αστικής εκπροοίκηση τους. Οι
ρουδιά» για τις
εις, τις εισφοών. Ας δώσει η
διαφάνειας και
αναγνωρίσουμε
να και ποια δι-

ωνικών πόρων
ταση, με χαριν. Έλεγχος των
οχέτευση τους
ού, στη μαύρη
πληρώνει για
ες που χρημαρόγραμμα των
τοδότηση των

φαλιστικό διατηρίζεται από
αι:
θεματικών των
ωρισμός έτρε-

ν των μηχανιώχειας με επιαραβίαση των

ορήγησης στο
του με διάταε ανενεργή
τραπεζών και

νοσοκομειακού

νες εθελούσιες

εσμίας για την
ιστικών ταμείο των σκανδά-

ρος τον ΟΑΕΕ,

που τώρα ωθείται στην εκποίηση περιουσιακών
του στοιχείων. Μια ενοποίηση που έγινε με συναινετικές διαδικασίες αποτυγχάνει λόγω της ασυνέπειας στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που είχε
αναλάβει το κράτος.
Ποιος μπορεί να πεισθεί ότι οι ασφαλισμένοι του
ενοποιημένου ταμείου δεν θα παίρνουν μικρότερες συντάξεις ή δεν θα πληρώνουν μεγαλύτερες εισφορές με τα ίδια χρόνια εργασίας σε ένα
βιώσιμο ταμείο όταν θα μειωθούν δραματικά οι
πόροι του και δεν θα αντικατασταθούν από κρατική επιδότηση, σύμφωνα με μια από τις ελάχιστα
σαφείς δηλώσεις του Υπουργού στη Βουλή; Ίσως
αυτός που θα πεισθεί ότι στο ίδιο ταμείο κάποιοι
θα παίρνουν συντάξεις και κάποιοι όχι, γιατί τα
αποθεματικά των καταργηθέντων ταμείων θα διατηρούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς!
Πρότυπο λύσεων για το ασφαλιστικό το ΤΣΜΕΔΕ
Το ΤΕΕ έχει ταχθεί υπέρ του δημόσιου, κοινωνικού, αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής
ασφάλισης. Όχι με αυτήν τη λογική, αλλά με την
τρέχουσα κυβερνητική στο ερώτημα αν υπάρχουν
λύσεις για το ασφαλιστικό η απάντηση είναι το
ΤΣΜΕΔΕ, αρκεί να αφεθεί με τους δικούς του
πόρους να αντιμετωπίσει τα μεγάλα οργανωτικά
προβλήματα που έχει, τη λύση των οποίων έχει
δρομολογήσει για την επόμενη τριετία.
Το ΤΣΜΕΔΕ είναι εξωτερικά ανταποδοτικό ταμείο.
Σε σύνολο εσόδων 643.225.000 ευρώ, η κρατική
επιχορήγηση είναι 1.200.000 ευρώ και οι κοινωνικοί πόροι 2.800.000 ευρώ, αθροιστικά κρατική
επιχορήγηση και κοινωνικοί πόροι 0,1%. Το κράτος αντίθετα είναι ο μεγαλύτερος εισφοροδιαφεύγων του ταμείου με χρέη 290.000.000 ευρώ. Του
οφείλει δηλαδή όσα, με τα σημερινά δεδομένα,
θα του επιχορηγήσει τα επόμενα 246 χρόνια.
Το ΤΣΜΕΔΕ είναι εσωτερικά αναδιανεμητικό ταμείο. Οι ασφαλισμένοι του ανήκουν στις κατηγορίες με τις υψηλότερες εισφορές, η δε βάση υπολογισμού των συντάξεων, η κύρια σύνταξη είναι η
χαμηλότερη όλων των ταμείων . Από την ίδρυση
του υπάρχει η διάσταση της εισφοράς ανάλογα με
το αντικείμενο απασχόλησης, σήμερα δε πρέπει
να έχει το δικαιότερο, όχι απόλυτα δίκαιο, σύστημα κατανομής επί του συνόλου των ασφαλισμένων
του.
Το ΤΣΜΕΔΕ έχει δομηθεί στη λογική της μακροβιότητας του ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κρατική
χρηματοδότηση. Είναι το πιο «υγιές» ταμείο, με
βάση όλους τους οικονομικούς δείκτες. Το αποθεματικό του ανέρχεται σε 3.000.000.000 ευρώ, το
πλεόνασμα για τη χρήση του 2008 προϋπολογίζεται σε 235.499.700 ευρώ.
Αυτό το αποθεματικό οφείλεται στους ασφαλισμένους του ταμείου, από τον πρώτο έως τον
τελευταίο. Σε αυτούς ανήκει . Δεν ανήκει στην
Κυβέρνηση, και η προσπάθεια να ληστευθεί από
κάθε ασφαλισμένο το ποσό των 29.000 ευρώ από

το αποθεματικό που του αντιστοιχεί (ως διασφάλιση στις συντάξιμες προσδοκίες του)θα αντιμετωπισθεί με τον τρόπο που η δημοκρατία και η
κοινωνία αντιμετωπίζει κάθε κλοπή: με προσφυγή
στα ελληνικά και στα διεθνή δικαστήρια.
Το ΤΣΜΕΔΕ δημιουργεί καλύτερες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού. Από αυτήν
τη δράση του προσπορίζει σημαντικά έσοδα. Το
κυριότερο όμως είναι πως με τις 70.000 εγγυητικές επιστολές που εκδίδει κάθε χρόνο και τις
προκαταβολές αμοιβών που χορηγεί σε έργα και
μελέτες που το δημόσιο, ενώ έχει αναγνωρίσει το
χρέος του, δεν καταβάλει, έχει δημιουργήσει πρόσφορες συνθήκες εισόδου στο επάγγελμα νέων και
δυνατότητες στη συμμετοχή σε έργα και μελέτες
χιλιάδων μηχανικών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η κατάργηση αυτής της δραστηριότητας,
συνέπεια της πιθανής διάλυσης του ΤΣΜΕΔΕ, θα
σημάνει δραματική επιδείνωση του εργασιακού
τοπίου για τους μηχανικούς.
Το ΤΣΜΕΔΕ αυτοδιοικείται. Σε αυτό οφείλεται η
εικόνα του. Οι ασφαλισμένοι του έχουν δείξει
ότι είναι διατεθειμένοι και κάνουν θυσίες προκειμένου να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο, αλλά
ασφαλές, επίπεδο παροχών για όλα τα μέλη του.
Μακριά από οσμή σκανδάλων που δημιουργεί η
αποξένωση των ταμείων από τους ασφαλισμένους
τους, οι τελευταίοι έχουν επιδείξει πολύ μεγάλη
υπευθυνότητα. Οι θυσίες τους είναι προϊόν διαρκών, μεγάλων και έντονων συζητήσεων, προϊόν
συναινέσεων.
Άκυρη και προσχηματική στο σύνολο της η επιχειρηματολογία για την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ
Προσχηματικά ο Υπουργός Απασχόλησης επικαλέσθηκε για την ενοποίηση των ταμείων τους παρακάτω λόγους:
Οικονομίες κλίμακας . Το ΤΣΜΕΔΕ των 98000
ασφαλισμένων ανά ασφαλισμένο του για την καταβολή των συντάξεων και τον κλάδο ασθένειας έχει
κόστος 160 ευρώ. Το ΙΚΑ, των 2000000 ασφαλι-

σμένων έχει κόστος 195 ευρώ.
Καλύτερη μηχανογράφηση . Το ΤΣΜΕΔΕ σε δύο με
τρία χρόνια θα έχει πλήρες μηχανογραφικό σύστημα.
Καθιέρωση ενός δίκαιου συστήματος . Ο τρόπος
που αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση το ΤΣΜΕΔΕ περνά
ένα μήνυμα προς κάθε ασφαλισμένο και κάθε πολίτη: η Ελλάδα δεν είναι ώριμη να ξεπεράσει τη
λογική του άρπαξε ότι μπορείς, γιατί η κυβέρνηση
της φαίνεται να ηγείται αυτής της λογικής.
Κτύπημα στη σπατάλη, την αδιαφάνεια, τη διαφθορά . Η μόνη λύση είναι ένα ταμείο που αυτοδιοικείται και συνεπικουρείται στις αποφάσεις του
από ένα επιτελείο ειδικών.
Κριτήρια επαγγελματικά, αναλογιστικά, οικονομικά, θεσμικά για την ενοποίηση . Το ΤΣΜΕΔΕ, η
λειτουργία του, τα χαρακτηριστικά του, τα μέλη
του στα οποία ασφαλίζει την ιδιότητα και όχι την
εργασία, έχει πολύ περισσότερα στοιχεία διαφορετικότητας, από όσα κοινά μπορεί να εντοπισθούν
με τα άλλα ταμεία.
Τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Η ΕΕ δεν
επιβάλει την ενοποίηση των ταμείων. Απαιτεί βιώσιμα ταμεία. Η Κυβέρνηση φαίνεται να θέλει να
καταργήσει το πλέον βιώσιμο εκ των ταμείων.
Ας μην καταχωρηθεί μια μαύρη σελίδα στην ιστορία των ελλήνων επιστημόνων
Ακόμα και αν οι μηχανικοί αποφάσιζαν να δωρίσουν
στους ασφαλισμένους της χώρας το σύνολο των
αποθεματικών τους, αυτά θα διέσωζαν το ασφαλιστικό σύστημα για λίγες ημέρες.. Αν καταργηθεί
το ΤΣΜΕΔΕ το πλήγμα που θα δεχθούν οι μηχανικοί, είναι από αυτά που σημαδεύουν έναν κλάδο.
Θα αγωνιστούν, μαζί με τους άλλους επιστήμονες,
το σύνολο των εργαζόμενων, να το αποτρέψουν.
Θα διεκδικήσουν την ανατροπή οποιασδήποτε
σχετικής απόφασης σε όσο χρονικό ορίζοντα αυτό
θα μοιάζει ρεαλιστικό. Και αν και αυτό αποτύχει,
για πολλές γενεές θα ακούγεται ο απόηχος από το
πλήγμα που επέφερε η Κυβέρνηση στους επιστήμονες της χώρας και στην ανάπτυξη της.

Ξεκίνησαν τα έργα
στον αυτοκινητόδρομο
Τρίπολης – Καλαμάτας

Δυόμισι περίπου χρόνια θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της εθνικής οδού Τρίπολης
- Καλαμάτας στη θέση ‘’Καλογερικό’’, όπου σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες για τη διάνοιξη του νέου
αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης - Καλαμάτας.
Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα της εθνικής οδού από το 7ο ως το 13ο χιλιόμετρο
με ολιγόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κατά την διάρκεια ανατινάξεων με
τη χρήση εκρηκτικών υλών.
Επίσης, προχωρούν οι εργασίες διάνοιξης του δεύτερου κλάδου της σήραγγας Αρτεμισίου και η
διάνοιξη των νέων σηράγγων επί του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου - Τρίπολης.
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Συγκρότηση μονίμων
επιτροπών
στους νομούς
Την Συγκρότηση Μονίμων Επιτροπών σε επίπεδο
νομού, σύμφωνα με το ν. 1486/84, αποφάσισε η
Δ.Ε. του ΤΕΕ Πελοποννήσου, οι οποίες ορίζονται
ως εξής:
1. Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων.
2. Μόνιμη Επιτροπή Πολεοδομίας και Χωροταξίας.
3. Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας – Βιομηχανίας Τηλεπικοινωνιών.
4. Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος – Αειφορίας.
5. Μόνιμη Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Περιφερειακής.
Ανάπτυξης –
Ευρωπαικών Προγραμμάτων.
6. Μόνιμη Επιτροπή Κτηματολογίου – Μεταφορών
– Υποδομών.
Κάθε Μόνιμη Επιτροπή θα λειτουργήσει σε
επίπεδο νομού από τουλάχιστον τρία μέλη, αλλά
και σε επίπεδο περιφέρειας αποτελούμενη από
τους υπευθύνους των αντίστοιχων Μ.Ε. του κάθε
νομού. Την στελέχωση των Μονίμων Επιτροπών
θα αποφασίσει η Δ.Ε. του Τμήματος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων
από τους ενδιαφερόμενους.
Η πρόσκληση θα αποσταλεί για δημοσίευση στο
Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ και στις Ν.Ε. του
Τμήματος προκειμένου να δραστηριοποιηθούν για
την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς των
συναδέλφων.

Αρμοδιότητες
των μελών
της διοικούσας
Η Δ.Ε του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη της την
εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα τον καθορισμό
των αρμοδιοτήτων των μελών της Δ.Ε. όπως
παρακάτω :
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γιάννου Ιωάννης ( Μέλος)
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Μουντανέας Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος), Μανιαδάκης Νικόλαος (Μέλος), Γιάννου Ιωάννης
(Μέλος)
ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Μουντανέας Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος), Κουτσούγερας Θεόδωρος(Γ. Γραμματέας) , Γιάννου
Ιωάννης( Μέλος) , Μανιαδάκης Νικόλαος( Μέλος)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Κουτσούγερας Θεόδωρος (Γ. Γραμματέας), Μαστορίκος Χρήστος (Μέλος)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καραβάς Σπύρος, ( Μέλος)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Καραβάς Σπύρος, ( Μέλος) Καλόμαλλος Δημήτριος ( Μέλος)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μουντανέας Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος), Μανιαδάκης Νικόλαος (Μέλος)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μουντανέας Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος),, Θώδης
Κων/νος ( Μέλος) , Μανιαδάκης Νικόλαος( Μέλος) , Μαστορίκος Χρήστος( Μέλος) .
Η Πρόεδρος του Τμήματος συμμετέχει σε όλες τις
παραπάνω αρμοδιότητες.

Ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση του ΓΠΣ
Την συγκρότηση ομάδας εργασίας
μηχανικών, με σκοπό την παρακολούθηση του ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ στην
περιφέρεια Πελοποννήσου, αποφάσισε το περιφερειακό τμήμα του
ΤΕΕ.
Αντικείμενα μελέτης της ομάδας
εργασίας είναι:
Η συλλογή πληροφόρησης και καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης
στους Δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου.
Οι τρόποι παρέμβασης του ΤΕΕ σε
συνεργασία με την ΠΕΧΩ και την
περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η προσφορά εργασίας ώστε να προχωρήσουν πολλές υποθέσεις που

έχουν κολλήσει. Η διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και προτάσεων.
Συντονιστής της ομάδας ορίστηκε
ο κ. Στυλιανός Σπανός (Μηχ. Χωρ.
Πολ. & Περ. Αανάπτυξης)και μέλη
της οι Σταύρος Αθανασακόπουλος
(Αρχ. Μηχ.), Βασιλική Αλεξοπούλου
(Αγρ. Τοπ. Μηχ.), Γεώργιος Γιαξόγλου (Αρχ. Μηχ.), Μιχαήλ Καραμπεσίνης(Μηχ. Χωρ. Πολ. & Περ. Αανάπτυξης), Αρετή Καραμπούκαλου
(Μηχ. Χωρ. Πολ. & Περ. Αανάπτυξης), Δημήτριος Καρούντζος (Μηχ/
γος – Ηλ/γος Μηχ.), Σοφία Κόνδη
(Πολ. Μηχ.), Αναστάσιος Μαγκαφώσης (Αγρ.Τοπ. Μηχ.), Τρύφωνας
Σελλής (Πολ. Μηχ.), Σταύρος Παπα-

νικολάου (Αγρ.Τοπ. Μηχ.), Ελένη
Σταματίου (Αρχ. Μηχ.), Κυριακή
Τουρλούκη (Αγρ.Τοπ. Μηχ.) και Δημήτριος Χλωράκος (Πολ. Μηχ.).
Το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης
του έργου καθορίζεται μέχρι την
31/03/2008, ενώ την αποζημίωση
των μελών της ομάδας εργασίας θα
καθορίσει η Δ.Ε του Τμήματος με
την παράδοση του έργου και σύμφωνα με την προσφορά του κάθε
μέλους.
Υπεύθυνος από τη Δ.Ε για την παρακολούθηση και παραλαβή του
έργου ορίζεται ο Αντιπρόεδρος της
Δ.Ε του Τμήματος συν. Παναγιώτης
Μουντανέας.

ΗΜΕΡΙΔΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Ενημέρωση για
τα φορολογικά του κλάδου
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε
στην Τρίπολη από το ΤΕΕ – Τμήμα
Πελοποννήσου Ημερίδα-Σεμινάριο
(στις 9-6-2007) με θέματα που
αφορούν τα φορολογικά του κλάδου. Η Πρόεδρος του ΤΕΕ – Τμήματος Πελοποννήσου Χαρίκλεια
Τσιώλη ανέφερε ότι οι νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν έχουν ήδη
ανατρέψει τα έως σήμερα δεδομένα
τόσο στο χώρο της κατασκευής ακινήτων όσο και της εκτέλεσης τεχνικών έργων. Για το λόγο αυτό ανέφερε, απαιτείται η ενημέρωση των
συναδέλφων καθώς και συσπείρωση
αυτών στα συλλογικά όργανα για τη
συλλογική και μαζική αντιμετώπιση
των προβλημάτων του κλάδου. Τέλος η Πρόεδρος τόνισε ότι το ΤΕΕ
Πελοποννήσου είναι πάντοτε δίπλα
στους συναδέλφους Μηχανικούς,
παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα

ενημερώνει τους συναδέλφους
για οτιδήποτε νεότερο προκύψει.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν και
τα συμπεράσματα αυτών ήταν τα
εξής:
1.
ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΜΗΤΡ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ-

ΤΩΝ).
2.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
– Σ.Δ.Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ).
3.
Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ν.
3427/2005) – Ε.Κ.Κ.Ο. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
: ΣΕΙΜΕΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ).

Συμπλήρωση Ομάδας εργασίας
Η Δ.Ε του Τμήματος αφού έλαβε
υπόψη της 1) το άρθρο 14 του ΝΔ
1486/84 «τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας» 2) τις υπ’ αριθμ 275/04,
και 111/07 προηγούμενες αποφάσεις της 3) τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων 4) την εισήγηση της
Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα :
1) την αλλαγή του τίτλου της ομάδας σε «Διαχείριση στερεών αποβλήτων περιφέρειας Πελ/σου»
2) τη συμπλήρωση της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθμ 275/04 προηγούμενη
απόφαση με τους παρακάτω συναδέλφους μηχανικούς:
1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία Χ.Μ.
2. Γιανναδάκη Αγγελική Π.Μ.
3. Γκιώνης Σπυρίδων Μ– Η. Μ.

Αντικείμενο μελέτης της ομάδας
καθορίζονται οι παρακάτω εργασίες :
Καταγραφή σημερινής κατάστασης
– Διατύπωση διαφοροποιήσεων
συγκριτικά με την προηγούμενη καταγραφή.
Νομοθετικό πλαίσιο – Διαφοροποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν
στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκπόνηση της έκθεσης του πορίσματος της Ο.Ε.
Αξιοποίηση σχετικού πονήματος
και αντίστοιχων εργασιών του κεντρικού ΤΕΕ.
Μέθοδοι επεξεργασίας που θεωρεί
η ομάδα ότι συνάδουν με το χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες της
περιφέρειας Πελ/σου.
Δράσεις ενημέρωσης της κοινωνί-

ας σε θέματα διαχείρισης στερεών
αποβλήτων.
(οι εργασίες
περιγράφονται αναλυτικά σε σχετική εισήγηση της ομάδας)
Το πόρισμα της ομάδας για τις 1,2
και 3 εργασίες θα κατατεθεί στο
Τμήμα του ΤΕΕ μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ενώ για τις υπ’ αριθμ 4
και 5 εργασίες θα καθοριστεί ημερομηνία μετά την παράδοση των
πρώτων εργασιών.
Την αποζημίωση των μελών της
ομάδας εργασίας θα καθορίσει η
Δ.Ε του Τμήματος σε συνεδρίαση
της και σύμφωνα με την προσφορά
του κάθε μέλους.
Υπεύθυνος από τη Δ.Ε για την παρακολούθηση του έργου ορίζεται η
πρόεδρος της Δ.Ε Χαρίκλεια Τσιώλη.
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Προτάσεις στον Σουφλιά
για τα καμένα της Πελοποννήσου

ρωτοβουλίες και δράσεις για
τους πυρόπληκτους της Πελοποννήσου, ανέλαβε από την
πρώτη στιγμή του χρονικού της μεγάλης καταστροφής, η διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου
του ΤΕΕ.
Μάλιστα, στις 3 Σεπτεμβρίου και ύστερα
από σύσκεψη της Δ.Ε. έγινε επεξεργασία προτάσεων για την αποκατάσταση
των ζημιών, η οποία τέθηκε υπόψη του
υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά. Στόχος
του ΤΕΕ Πελοποννήσου, ήταν να συμβάλλει στο έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά
με την αποκατάσταση των ζημιών των
κατοικιών και των λοιπών κτηρίων των
νομών Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας. Για τον λόγο αυτόν λοιπόν πρότεινε:

Την δημιουργία από το ΥΠΕΧΩΔΕ ειδικών γραφείων αποκαταστάσεων πυρόπληκτων στις πρωτεύουσες των νομών
που επλήγησαν (Τρίπολη, Σπάρτη ανάλογα με το ΤΑΣ Καλαμάτας που ήδη
υφίσταται) , για την άμεση έκδοση των
οικοδομικών αδειών.
Την λήψη ειδικών μέτρων και έκδοση
σχετικών αποφάσεων διευκόλυνσης και
επιτάχυνσης των διαδικασιών και των
αδειοδοτήσεων (ΕΠΑΕ, Δασαρχείο, Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, Διευθύνσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αρχαιολογική
Υπηρεσία κλπ.) από το ΥΠΕΧΩΔΕ με
κοινό πλαίσιο δράσης των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και των υπηρεσιών της
Περιφέρειας των πληγέντων νομών.
Την επιδότηση του κόστους αδειών
από το Δημόσιο (ενδεικτικά κατά το

πρότυπο του προγράμματος των νέων
αγροτών).
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ Πελοποννήσου εκτιμά
ότι αυτά τα μέτρα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στο έργο της Πολιτείας
για την ανακούφιση των πυρόπληκτων
και την επιτάχυνση των διαδικασιών
αποκατάστασης των ζημιών. Διαβεβαίωσε μάλιστα τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ότι
ο τεχνικός κόσμος του ΤΕΕ Πελοποννήσου είναι στη διάθεσή του, στην μάχη
που έδωσε για την αντιμετώπιση της
μεγάλης αυτής δοκιμασίας που έζησε η
χώρα μας.

Στα καμένα
Στο μεταξύ, το Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου,
έχοντας συνείδηση του επιστημονικού και κοινωνικού του ρόλου, από

την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά στις
πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας. Εκεί συνεργάστηκε με τις αρμόδιες
Υπηρεσίες (Πολιτική Προστασία, Γεν.
Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, Νομαρχίες, Δήμους), βοήθησε
στο συντονισμό και τις άμεσες δράσεις,
κατέγραψε καταστάσεις και έχοντας
ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη και
ως δεδομένο ότι η αντιμετώπιση της
πρωτοφανούς αυτής κατάστασης που
δεν έχει προηγούμενο στον Ευρωπαϊκό χώρο. Τόνισε ότι χρειάζεται σκληρή
μάχη γι’ αυτό και πρότεινε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις που
θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση από
την μεγάλη τραγωδία των πυρκαγιών
και θα οδηγήσουν τον τόπο μας σε ένα
καλύτερο αύριο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΚΤΩ ΔΕΣΜΕΣ ΜΕΤΡΩΝ

Τεράστιο οικονομικό και
κοινωνικό κόστος
«Η καταστροφή από πυρκαγιά, όταν είναι μεγάλης κλίμακας,
προκαλεί μια απόλυτη ανατροπή στο κοινωνικό και οικονομικό καθεστώς περιοχών με χαρακτηριστικά ανάλογα των
Νομών Λακωνίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας».
Την παραπάνω διαπίστωση έκανε το ΤΕΕ Πελοποννήσου,
βλέποντας το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν
οι πυρκαγιές στην Πελοπόννησο το περασμένο καλοκαίρι.
Πρόσθεσε μάλιστα πως μια ακόμα σοβαρή πτυχή στις δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλούνται είναι και η αναγκαστική
θέση εκτός αγοράς εργασίας των οικονομικών μεταναστών
που έχουν εγκατασταθεί σε μεγάλους αριθμούς και δραστηριοποιούνται ως αγροτo-εργατικό δυναμικό στις υπόψη
περιοχές. «Φυσικά, οι δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές
επιπτώσεις διαχέονται και στο σύνολο της ζωής του κάθε
Νομού με κίνδυνο να δημιουργηθεί με τη μέθοδο «ντόμινο» σημαντική οπισθοδρόμηση» υπογραμμίστηκε σε σχετική
ανακοίνωση.
Στην ίδια ανακοίνωση τονίστηκε ότι θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη το γεγονός πως η δυνατότητα έναρξης απόδοσης
νέων καλλιεργειών (ελαιοκομία, δενδροκομία) καθώς και η
επαναδημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων, που θα μπορούν
να στηρίξουν τη διαβίωση στις ορεινές περιοχές απαιτεί την
πάροδο τουλάχιστον μιας πενταετίας αναμονής, αν μάλιστα
θεωρηθεί ως αφετηρία ανασυγκρότησης το φετινό έτος,
πράγμα μάλλον ανέφικτο για μια σειρά από αιτίες. «Συνεπώς, υπάρχει ο φόβος ερήμωσης των ορεινών όγκων με τη
δημιουργία ρεύματος εσωτερικής μετανάστευσης» προειδοποιεί το ΤΕΕ Πελοποννήσου.
Υπάρχει επίσης, ο φόβος δημιουργίας μιας νέας ομάδας
φτωχών Ελλήνων, σε ηλικίες μάλιστα που δύσκολα μπορούν
να μεταστραφούν σε άλλο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης, η αναβίωση του δασικού πλούτου, πρέπει να
είναι συνδεδεμένη με την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
των πληθυσμών για σωστή συμβίωση με το δάσος. Τέλος, η
αγρό-τουριστική δραστηριότητα, που βρίσκεται στην παιδική της ηλικία, κινδυνεύει να εκμηδενιστεί.

Προτάσεις Δράσεων

Στις προτάσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου τονίζεται αρχικώς η
δημιουργία ενός αρμοδίου Συντονιστικού Κέντρου, με έδρα
την Τρίπολη, το οποίο θα συνεργάζεται με τις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις. Σε αυτό το Συντονιστικό Οργανο κρίνεται
απαραίτητη η συμμετοχή τωνΠεριφερειακών Επιστημονικών
Φορέων (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ΓΕΩΤΕΕ).
·
Το ΤΕΕ εκτιμά πως η πρώτη δέσμη δράσεων πρέπει να κατευθυνθεί προς την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των οικισμών και συγκεκριμένα στην επισκευή των
δικτύων κοινής ωφέλειας και την κατασκευή των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, στην συντήρηση και
καθαρισμό ποταμών, ρεμμάτων, χανδάκων, οχετών, στις
διαπλατύνσεις οχετών και γεφυρών κλπ. καθώς και την κατασκευή νέων έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας για την
προστασία των οικισμών. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
σημειώνεται, υπάρχουν άρτια καταρτισμένες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες που μπορούν και επιβάλλεται
άμεσα να κατασκευάσουν τα έργα που απαιτούνται. Ευκταίο
είναι η χρησιμοποίηση του γηγενούς εργατοτεχνικού κλπ
προσωπικού.
· Η δεύτερη δέσμη έργων που προτείνει το ΤΕΕ Πελοποννήσου, πρέπει να αφορά την αποκατάσταση των κατοικιών που επλήγησαν καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων (αποθήκες, ποιμνιοστάσια). Πρότεινε λοιπόν:
· Την επιδότηση του κόστους αδειών από το δημόσιο (πιθανώς Ευρωπαϊκά κονδύλια)κατά το πρότυπο του προγράμματος των νέων αγροτών.
· Την δημιουργία από το ΥΠΕΧΩΔΕ ειδικών γραφείων στις
πρωτεύουσες των νομών που επλήγησαν (ανάλογα με το
ΤΑΣ Καλαμάτας που ήδη υφίσταται)για την άμεση έκδοση
των οικοδομικών αδειών.
· Την λήψη ειδικών μέτρων και έκδοση σχετικών αποφάσεων διευκόλυνσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών και
των αδειοδοτήσεων (ΕΠΑΕ, Δασαρχείο, Διευθύνσεις Πε-

·

·

·
·

·
·

·
·

ριβάλλοντος, Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ.) από το ΥΠΕΧΩΔΕ με κοινό πλαίσιο
δράσης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας των πληγέντων Νομών.
Η τρίτη δέσμη μέτρων αφορά την προστασία των εδαφών
των καμένων περιοχών από τη διάβρωση με τα γνωστά
«κορμοφράγματα» και «κορμοπλέγματα» με την επιλεκτική υλοτόμηση των εκτάσεων με απομάκρυνση των
δέντρων που πρέπει να κοπούν (για τα δάση με υψηλά
δέντρα).
Η τέταρτη δέσμη αφορά την παραχώρηση ζώων για
αναπλήρωση αυτών που κάηκαν και τάχιστο καθορισμό
χώρων βόσκησης, ώστε να επαναρχίσει η κτηνοτροφική
δραστηριότητα χωρίς να ζημιωθεί η φυσική αναγέννηση
του δάσους και των δασικών εκτάσεων.
Επισημαίνουμε και τονίζουμε ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην συμβατότητα χλωρίδας και πανίδας στη φάση της
αναδάσωσης.
Η πέμπτη δέσμη μέτρων αφορά τις μακροπρόθεσμες
παρεμβάσεις για την αναγέννηση του δάσους (στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να αναγεννηθεί φυσικά), την
προφύλαξη του από μελλοντικές πυρκαγιές καθώς και τη
συντήρησή του.
Η έκτη δέσμη μέτρων αφορά την βελτίωση των συνθηκών
ασφάλειας και της απόδοσης των δασοπυροσβεστών.
Η έβδομη δέσμη μέτρων αφορά την εκτίμηση και χαρτογράφηση επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών: επεξεργασία εικόνας και πλατφόρμες Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών με αντίστοιχο λογισμικό και μηχανήματα
για την ανάλυση εικόνων σε πραγματικό χρόνο.
Η όγδοη δέσμη μέτρων αφορά τον επανασχεδιασμό της
πολιτικής προστασίας με την ανάθεση συγκεκριμένων
δράσεων πρόληψης και άμεσης
καταστολής στις Νομαρχίες και τους Δήμους (προσωπικό,
υδροφόρες, μηχανήματα και μικρά πυροσβεστικά οχήματα άμεσης δράσης).

ΟΚΤ.-ΝΟΕ.-ΔΕΚ. 2007
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 – 2009

Στόχος
να διαφυλαχθεί
το κύρος
των μηχανικών

Η πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρίκλεια Τσιώλη ανακοίνωσε τον προγραμματισμό δράσης του
τμήματος για την περίοδο 2007 – 2009, ο οποίος έχει την ομόφωνη έγκριση της Δ.Ε. του τμήματος.

Ό

πως τόνισε η πρόεδρος, η τριετία 20072009 που ανοίγει με τη συγκρότηση των
νέων οργάνων διοίκησης του Περιφερειακού
μας Τμήματος Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου «είναι
ευνόητο ότι δημιουργεί μεγάλες απαιτήσεις
και προσδοκίες στους Μηχανικούς και θέτει σε όλα τα
μέλη της Διοίκησης υψηλούς στόχους». Έκανε λόγο για
συσσωρευμένα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί, ενώ παρατήρησε ότι κυρίως οι
νεότεροι στο επάγγελμα βρίσκονται σε επαγγελματική
αβεβαιότητα (ανεργία, υποαπασχόληση, ετεροαπασχόληση κλπ). «Ο μικρομεσαίος μελετητικός και κατασκευαστικός κλάδος της Περιφέρειάς μας βρίσκεται σε ύφεση
και πλήττεται από την πολιτική των μεγάλων συμφερόντων του Κλάδου, η Δημόσια Διοίκηση συνεχώς απαξιώνεται και υποβαθμίζεται ενώ συγχρόνως τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών κινδυνεύουν από την
επιχειρούμενη εξομοίωση με αυτά των αποφοίτων ΤΕΙ»
Ο προγραμματισμός δράσης θέτει για την τριετία 20072009 τους τρεις άξονες δράσης, τον επιστημονικό, τον
επαγγελματικό και τον κοινωνικό. Στο κείμενο τονίζεται ότι το Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου με δυναμική παρουσία
και πολυεπίπεδη δράση, κινούμενο στους τρεις αυτούς
άξονες «θα επιδιώξει να αγωνισθεί για τα θέματα και
προβλήματα των Μηχανικών, για τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα και την αντιμετώπιση της ανεργίας, να συνεισφέρει στην ουσιαστική και χρήσιμη ενημέρωση και
εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνολογίες και να προτείνει
τεκμηριωμένες λύσεις με σωστή διαχείριση των σύγχρονων μέσων της επιστήμης με βασικούς στόχους την
καλύτερη ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη του τόπου και
του πολίτη μέσα σε ένα περιβάλλον Ευρωπαϊκό αλλά
συνάμα στηριζόμενο στις Ελληνικές ιδιαιτερότητες και
κοινωνικές μας ανάγκες».
Η δράση του Τμήματός την τρέχουσα τριετία θα αναπτυχθεί κυρίως ως εξής:

Επιστημονικός Τομέας
Στον επιστημονικό τομέα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση
στην επιμόρφωση των Μηχανικών σε όλους τους τομείς
προς όφελος των ιδίων και του ευρύτερου κοινωνικού

συνόλου, με δράσεις όπως:
- Διενέργεια επιστημονικών ημερίδων που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων των Μηχανικών
(Τεχνολογία σκυροδέματος, οπλισμού χαλύβων σκυροδέματος, Ευρωκώδικες, αντισεισμική προστασία, μεταλλικές – σύμμεικτες και προκατασκευασμένες κατασκευές, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ενέργεια,
περιβάλλον ασφάλεια και υγιεινή εργαζομένων, αρχιτεκτονική και μνημεία, autocad, νέες τεχνολογίες, υλικά,
καινοτόμες δράσεις κλπ). Επίσης θα γίνουν Σεμινάρια
που θα αφορούν την Νομοθεσία τόσο για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα όσο
και για τους Δημόσιους Υπαλλήλους.
- Συγκρότηση Ο.Ε. για την κωδικοποίηση, ανάλυση και
παρουσίαση στους συναδέλφους των Νόμων και διατάξεων της Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και λοιπών τομέων.
- Συγκρότηση Ο.Ε. με στόχο την διατύπωση προτάσεων
– θέσεων για επίκαιρα θέματα επιστημονικού περιεχομένου.
- Δημιουργία επισκέψεων σε εργοτάξια σημαντικού ενδιαφέροντος, χώρους τέχνης και πολιτισμού.
- Προσπάθεια για διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων με υψηλό κύρος και διεθνές ενδιαφέρον.
- Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για
αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ειδικά της
τηλεπικοινωνίας, για πιθανή συμμετοχή σε έρευνα καθώς και για επιμορφωτική και εκπαιδευτική δραστηριότητα των Συναδέλφων αλλά και για πιθανή ενημέρωση
και επιμόρφωση του κοινωνικού συνόλου.
- Ανάπτυξη επιμορφωτικής δραστηριότητας σε μέλη
άλλων παραγωγικών τάξεων, πιθανώς σε συνεργασία
με άλλους φορείς, όπως διοργάνωση επιμορφωτικών
σεμιναρίων για τους απασχολούμενους στην παραγωγή
τεχνικών έργων (οικοδόμων, σιδεράδων, ηλεκτρολόγων
κλπ).
- Συνεργασία με το κεντρικό Τ.Ε.Ε. μέσω ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ
για τη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, όπως συνέδριο Α.Π.Ε. διεκδικώντας, επιχορηγήσεις από το ΤΕΕ
και πιθανώς και από άλλες πηγές (π.χ. Περιφέρεια Πελ/
σου).

- Συνέχιση του έργου που ξεκίνησε από την Τρίπολη
στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος ΕΠΑΝΤΥΚ σε
συνεργασία με το ΤΕΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών,
καθ’ όσον το Τμήμα μας συμμετέχει εξ’ αρχής.
- Αξιοποίηση και αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος και εμπλουτισμός με εκδόσεις επιστημονικού και
επαγγελματικού ενδιαφέροντος σε κλασσική και ψηφιακή μορφή.
- Προτροπή και συνδρομή σε όσους συναδέλφους δύνανται να δημοσιεύσουν επιστημονικά άρθρα ή εργασίες που προάγουν την επιστήμη και συμβάλλουν στον
πολιτισμό.
- Πιθανή καθιέρωση βραβείων σε συναδέλφους που διακρίνονται στον τομέα τους (γι’ αυτό χρειάζεται συνεργασία με κλαδικούς Συλλόγους) για το επιστημονικό τους
έργο ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Επαγγελματικός Τομέας
Στον επαγγελματικό τομέα, μέλημα του ΤΕΕ θα είναι αφ’
ενός η προστασία του Μηχανικού Δ.Υ. από την συνεχή
υποβάθμιση και αφ’ ετέρου η προστασία και η κατοχύρωση του ελεύθερου επαγγελματία στην απρόσκοπτη
άσκηση του επαγγέλματός του. Το Τμήμα Πελοποννήσου
σε συνεργασία με τα άλλα Π.Τ. και το κεντρικό Τ.Ε.Ε.
πρέπει να φέρει στο προσκήνιο και να ασχοληθεί με
θέματα όπως:
- πλαίσιο επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων
Μισθολόγιο Μηχανικών Δ.Υ. – αναβάθμιση Μηχανικών
στη Δημόσια Διοίκηση
Μονιμοποίηση των Μηχανικών που επί χρόνια εργάζονται ως συμβασιούχοι.
Διασφάλιση των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων και της
εξέλιξης των Μηχανικών σε ΟΤΑ και Δημόσιες Επιχειρήσεις σε σχέση με άλλες ειδικότητες (ΤΕΙ, εργοδηγοί
κλπ.)
Υποστήριξη και βοήθεια σε προβλήματα Μηχανικών που
είναι σε εξειδικευμένους τομείς ή σε νέες ειδικότητες
(Στρατός, Βιομηχανία, Εκπαίδευση – Μηχανικούς Πληροφορικής κλπ).
Συμπαράσταση και βοήθεια στους Μηχανικούς Δ.Υ. των
Νομών της Περιφέρειας σε θέματα εύρυθμης και απο-
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τελεσματικής λειτουργίας των πολεοδομικών γραφείων και των Τεχνικών Υπηρεσιών με άμεση απαίτηση στην Πολιτεία
για στελέχωσή τους με Διπλωματούχους
Μηχανικούς και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών τους.
- δια βίου απαράδεκτη ποινικοποίηση
του επαγγέλματός μας.
- θεσμικό πλαίσιο και παραγωγή έργων
(μελέτη – διοίκηση – κατασκευή).
Μείωση έργων για ΕΔΕ, αθέμιτος ανταγωνισμός με μεγάλες εταιρείες, χαμηλές
τιμές μονάδος κλπ.
Παράνομες αναθέσεις μελετών ( κατάτμηση μελετών , απευθείας αναθέσεις
από αναπτυξιακές εταιρείες), «αποκέντρωση» των μελετών κλπ.
Προστασία των συναδέλφων και ειδικά
των νέων Μηχανικών που εργάζονται σε
τεχνικές εταιρείες και συχνά καταστρατηγούνται τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων. (ΜΚΙΕ)
Πολεοδομικές άδειες - Πολεοδομίες
- ΣΔΙΤ
Παρεμβάσεις για εφαρμογή τους με σαφείς κανόνες που αφορούν κρίσιμα σημεία όπως : η μελέτη των έργων και η
ορθολογική τους κοστολόγηση για το
όφελος του Δημοσίου, η χρησιμοποίηση πιστοποιούμενων κατασκευαστών, η
δημιουργία μηχανισμού ελέγχων κόστους
– εσόδων ώστε τα έργα αυτά να μην επιβαρύνουν τον τελικό χρήστη και σαφώς
να μελετάται συστηματικά και μεθοδολογικά η κοινωνική αποδοχή τέτοιας μορφής έργων, τα οποία δεσμεύουν πόρους
για τις επόμενες γενιές, από τις τοπικές
κοινωνίες.
- Θέμα ΤΣΜΕΔΕ με όλες τις παραμέτρους
και σε βάθος.
Θα γίνουν ενημερωτικές ημερίδες για το
ασφαλιστικό όπως ισχύει σήμερα. Θα
επιδιώξουμε σε συνεργασία με τα άλλα
Περιφερειακά Τμήματα, τους κλαδικούς
και επιστημονικούς φορείς, την πλήρη
κατάργηση του διαχωρισμού των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του
Τ.Ε.Ε., την πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων παλαιών και νέων Μηχανικών, την
ανάπτυξη και ουσιαστική λειτουργία του
προνοιακού λογαριασμού και την αναβάθμιση της υγιειονομικής περίθαλψης,
την κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών
κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, τη δημιουργία και λειτουργία γραφείων ΤΣΜΕΔΕ σε όλες τις πρωτεύουσες
των Νομών μας, τη σωστή και διαφανή
διαχείριση της περιουσίας και των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών αυτού κλπ.
- Κατοχύρωση 5ετούς κύκλου σπουδών
στις Πολυτεχνικές Σχολές, αναγνώριση
ακαδημαϊκής και επαγγελματικής μας
ισοτιμίας, αναγνώριση ως Master του διπλώματος των Ελληνικών Πολυτεχνείων
και άρνηση εξομοίωσης με αποφοίτους
άλλων Σχολών.
- Συνεχής συνεργασία με κλαδικούς και
εργασιακούς Συλλόγους Περιφέρειας,
δηλ. Συλλόγους Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων, Συλλόγους Ελευθέρων Επαγγεματιών, ΕΜΔΥΔΑΣ Πελ/σου, Επιστημονικούς Συλλόγους, για τον εντοπισμό και

την επίλυση διαφόρων προβλημάτων και
κοινές παρεμβάσεις στην κεντρική εξουσία για τα θέματα του κλάδου καθώς και
συνδιαμόρφωση θέσεων για κοινού ενδιαφέροντος θέματα.
- Παρέμβαση δυναμικά για τα προβλήματα των μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων και των μελετητικών γραφείων
της Περιφέρειάς μας που πλήττονται από
τους νέους Νόμους περί Δ.Ε. και μελετών
και μαστίζονται από την ανεργία.
- Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για Δ.Υ., ΕΔΕ, Μελετητές Δημοσίου,
Ελεύθερους Επαγγελματίες σχετικά με τη
νέα Νομοθεσία, Εγκυκλίους, φορολογικά,
κλπ.
- Διοργάνωση ημερίδας ή διημερίδας
υποδοχής – ενημέρωσης νέων συναδέλφων για κάθε νέα χρονιά (ενημέρωση
για Διοικητικά θέματα, για τη διαδικασία
διεκπεραίωσης των μελετών, για την ερμηνεία διατάξεων, οδηγίες γενικού περιεχομένου σχετικές με την άσκηση του
επαγγέλματος κλπ)

Γ) Κοινωνικός Τομέας
Όσον αφορά τέλος τον κοινωνικό τομέα,
η επιλογή που έθεσε η κ. Τσιώλη είναι η
αειφόρος - βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, η περιφερειακή ανάπτυξη με διεκδίκηση πόρων και αρμοδιοτήτων στην
Περιφέρειά μας, επενδύοντας πάντα στο
ανθρώπινο δυναμικό, την επιστήμη και
την τεχνολογία, θα αναλάβουμε δράσεις,
πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις στον κοινωνικό τομέα.
Μερικά θέματα τα οποία χρήζουν άμεσης παρέμβασης και στα οποία πρέπει το
Τμήμα να δώσει προτεραιότητα είναι:
- το φυσικό περιβάλλον : διαχείριση στερεών αποβλήτων, διαχείριση υδατικών
πόρων, προστασία οικοσυστημάτων και
βιοτόπων, βιολογικοί καθαρισμοί, λατομικές περιοχές κλπ.
- το αστικό και δομημένο περιβάλλον :
χωροταξικός σχεδιασμός, ρυθμιστικά
σχέδια πόλεων, καθορισμοί χρήσεων
γης, ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ, ΖΟΕ, αρχαιολογικές
και δασικές ζώνες, αναπλάσεις παραλιών, προστασία «του δικαιώματος στην
πόλη», προβολή εναλλακτικών πολιτικών
μεταφορών στην Περιφέρεια κλπ.
- η ενέργεια : ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου,
λιγνίτης, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.
- Σιδηροδρομικό δίκτυο: Να προωθηθεί
η υλοποίηση σύγχρονου σιδηροδρομικού
δικτύου σε όλη την Πελοπόννησο
«Με τα ανωτέρω θέματα και οποιαδήποτε
άλλη ενότητα προκύψει, το Τμήμα μας θα
ασχοληθεί, διαμορφώνοντας πλήρεις και
εμπεριστατωμένες θέσεις, θα τα αναδείξει και θα προχωρήσει σε προτάσεις που
θα προωθούν την ανάπτυξη» υπογράμμισε η πρόεδρος στην εισήγησή της. Τόνισε ακόμα ότι για όλα αυτά θα υπάρξει
συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς
σε επίπεδο ΟΤΑ, Νομαρχιών και Περιφέρειας. Συστηματικά επίσης θα πρέπει να
παρακολουθούνται τα μεγάλα έργα υποδομής που γίνονται στην Περιφέρειά μας
με πιθανές ουσιαστικές παρεμβάσεις για
επιτάχυνση και ολοκλήρωσή τους.

Η πρόεδρος σημείωσε πως για να υπάρξει
όμως επιτυχής υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης απαιτείται σωστή οργάνωση και λειτουργία του Τμήματός μας
την τριετία 2007-2009. «Οι στόχοι μας
πρέπει να ενστερνιστούν και υιοθετούν
από όλους μας, να γίνει αξιοποίηση των
δυνατοτήτων του Τμήματος και να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία των μελών
της Διοίκησης και του Υπηρεσιακού Δυναμικού» κατέληξε η πρόεδρος του ΤΕΕ
Πελοποννήσου.

Ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομίας
Ένα θέμα το οποίο χρήζει ενασχόλησης
από το Τμήμα του ΤΕΕ Πελοποννήσου,
όπως το ανέδειξε η πρόεδρος του ΤΕΕ
Πελοποννήσου Χαρίκλεια Τσιώλη κατά
την εισήγησή του προγραμματισμού δράσης της 3ετίας, είναι η ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής
και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Πελοποννήσου (μοναστήρια, μνημεία, τουριστικοί χώροι κλπ).
Η νέα τριετία, βρίσκει τον κλάδο των
μηχανικών σε μια πολύ κρίσιμη χρονική
στιγμή για την ανάπτυξη της Περιφέρειάς
μας, μετά την έγκριση του ΕΣΠΑ που σηματοδοτεί την έναρξη της 4ης Προγραμματικής περιόδου. Στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης το Τμήμα του ΤΕΕ
Πελοποννήσου οφείλει να μη μείνει αμέτοχο στις εξελίξεις αλλά να τεκμηριώσει
προτάσεις για την ανάδειξη συγκριτικών
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, να διεκδικήσει
ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό και
τη διαβούλευση έργων και δράσεων στο
ΠΕΠ και στα τομεακά ΕΠ, να προωθήσει
δράσεις για την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, να υποστηρίξει την
αποκέντρωση κλπ.

Οι αρμοδιότητες
των εκλεγμένων
Βασικές αρχές των εκλεγμένων στα όργανα του ΤΕΕ Πελοποννήσου, όπως ανέφερε στην εισήγησή της για τον προγραμματισμό δράσης της 3ετίας, η πρόεδρος
του ΤΕΕ, πρέπει να είναι η ευρύτερη,
συνεχής και ουσιαστική τους συμμετοχή
στη δουλειά του Τμήματος, η συλλογικότητα, αμεροληψία και υπερπαραταξιακή
δράση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και η αυτόνομη – ανεξάρτητη
λειτουργία από την εκτελεστική εξουσία,
τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και τα
οργανωμένα συμφέροντα.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η “Α” θα πρέπει
να λειτουργεί τακτικά και να μην σταθεί
στο ρόλο του ελεγκτή και δέκτη ενημέρωσης των πεπραγμένων της “ΔΕ”, αλλά
όλα τα μέλη της “Α” να συμμετέχουν στο
έργο του Τμήματος με γραπτές θέσεις και
προτάσεις για επεξεργασία και ενέργειες
προς τη “ΔΕ”, οι οποίες μετά θα έρχονται στην “Α”.
Η “ΔΕ” θα συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα, όπου επίσης όλα τα μέλη της
πρέπει να συμμετέχουν με γραπτές εισηγήσεις και να φέρουν προς επεξεργασία
θέματα επιστημονικού – επαγγελματικού
και κοινωνικού περιεχόμενου.

Αντίστοιχη θα είναι και η λειτουργία των
Νομαρχιακών Επιτροπών. Οι “ΝΕ” θα κοινοποιούν την ημερησία διάταξη κάθε συνεδρίασης καθώς και τις αποφάσεις τους
στη “ΔΕ”.
Τα θέματα που θα συζητούνται στη “ΔΕ”
και την “Α” θα κοινοποιούνται πρωτίστως στη “ΝΕ” για να εκφέρει γνώμη,
αν αφορούν το Νομό της και εμπίπτουν
στις αρμοδιότητές της. Οι “ΝΕ” είναι
πλήρως επανδρωμένες με υλικοτεχνικό
εξοπλισμό και υπαλληλική στελέχωση
για να επιτελούν ουσιαστικό έργο για το
Τμήμα. Επίσης πρέπει να ασχολούνται με
τα προβλήματα των Μηχανικών του Νομού τους καθώς και με τοπικού ενδιαφέροντος θέματα στα πλαίσια δράσης του
Τμήματος. Για όλα τα ανωτέρω οι “ΝΕ”
δεν θα δρουν αυτοβούλως αλλά θα είναι
σε συνεργασία με τη “ΔΕ” είτε πρόκειται
για κατάρτιση και υλοποίηση συγκεκριμένου προγραμματισμού, είτε για ενέργειες
παρεμβάσεων, τοποθετήσεων σε διάφορα θέματα κλπ.
Οι θέσεις του Τμήματος θα είναι προϊόν
συλλογικής δουλειάς και έτσι θα εκφράζονται από οποιαδήποτε θέση προς την
κοινωνία. Όλοι οι εκλεγμένοι μηχανικοί
στα παραπάνω όργανα πρέπει να αποφεύγουν να απουσιάζουν και θεωρείται
σκόπιμο να ερευνάται από τη Διοίκηση
η αντικατάστασή τους σε περιπτώσεις
επανειλημμένων απουσιών καθώς και
αποχών σε ψηφοφορίες.
Σημαντικό εργαλείο της δράσης του Τμήματος θα είναι οι ”ΜΕ” και οι “ΟΕ”.Η
βασική θεματολογία των “ΜΕ” αντιστοιχίζεται στους βασικούς μας στόχους και
προτεραιότητες, αλλά συγχρόνως τους
δίδεται η ευελιξία, είτε οι ίδιες εσωτερικά, είτε με προτάσεις τους να συστήνουν
“ΟΕ” για την αντιμετώπιση θεμάτων επικαιρότητας. Πρέπει όμως σε όλους εμάς,
εκλεγμένους και μη, να γίνει συνείδηση
ότι με τη συμμετοχή μας σε “ΜΕ” και
“ΟΕ” είμαστε εκούσιοι μέτοχοι των δραστηριοτήτων του Τμήματος με σκοπό την
προσφορά στην λειτουργία του Τμήματος
και στην κοινωνία και έτσι να λειτουργήσομε παραγωγικά και ουσιαστικά.
Προτείνεται οι “ΜΕ” να λειτουργήσουν ως
είχαν δηλ.συνολικά και κατά Νομό, έχοντας όμως στενότερη συνεργασία με τη
“ΔΕ” και ο υπεύθυνος της “ΔΕ” για κάθε
“ΜΕ” να ενημερώνεται και να ενημερώνει συχνά τη “ΔΕ” για τη δράση και τα
πεπραγμένα των “ΜΕ”. Ομοίως θα ισχύει
και για τις “ΟΕ”. Επίσης, σκόπιμο είναι να
υπάρχει η δυνατότητα, κατόπιν αποφάσεως της “ΔΕ”, οι “ΜΕ” (μερικά ή συνολικά)
να μετατρέπονται σε “ΟΕ” όταν έχουν να
επεξεργαστούν σοβαρά θέματα.
Προτείνεται ακόμα η συγκρότηση των
εξής Μονίμων Επιτροπών :
Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων
Μ.Ε. Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Μ.Ε. Ενέργειας – Βιομηχανίας - Τηλεπικοινωνιών
Μ.Ε. Περιβάλλοντος – Αειφορίας
Μ.Ε. Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ευρωπαικών Προγραμμάτων
Μ.Ε. Κτηματολογίου – Μεταφορών – Υποδομών
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Προτάσεις για το ειδικό
χωροταξικό του τουρισμού
Η Δ.Ε. του περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ Πελοποννήσου αμέσως μόλις ανακοινώθηκε το χωροταξικό
πλαίσιο για τον τουρισμό ενεργοποίησε μια εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης του πλαισίου σε σχέση
με τις πάγιες θέσεις του ΤΕΕ και τις ανάγκες και δυνατότητες της κοινωνίας της περιφέρειας μας.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και
μετά την επεξεργασία των παρατηρήσεων και προτάσεων των Νομαρχιακών Επιτροπών η Δ.Ε. του ΤΕΕ κατέληξε σε αυτήν την πρώτη εκτίμηση
του ειδικού χωροταξικού πλαισίου
για τον τουρισμό, όσον αφορά ειδικότερα την Περιφέρεια Πελοποννήσου
και τους νομούς της.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
την υπ’ όψη ΚΥΑ, στην περιοχή της
Περιφέρειας Πελοποννήσου:
· Παράκτια τμήματα του Νομού Αργολίδας και του νομού Μεσσηνίας,
χαρακτηρίζονται σαν περιοχές Αναπτυγμένες τουριστικά (Α).
· Οι παράκτιες περιοχές των νομών
Μεσσηνίας & Αργολίδας χαρακτηρίζονται ως Περιοχές αναπτυσσόμενες τουριστικά με περιθώρια ανάπτυξης μαζικού τουρισμού (Β1)
· Το σύνολο σχεδόν των περιοχών
των νομών Λακωνίας & Αρκαδίας
και μεγάλο μέρος του Νομού Κορινθίας χαρακτηρίζονται σαν Περιοχές
Αναπτυσσόμενες τουριστικά με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών
μορφών τουρισμού (Β2).
Η Καλαμάτα & το Ναύπλιο (μόνο)
χαρακτηρίζονται σαν Κέντρα Αστικού
Τουρισμού.
Η Καλαμάτα (μόνο) χαρακτηρίζεται
σαν κέντρο θαλάσσιου τουρισμού (με
εμβέλεια τους νομούς Λακωνίας &
Μεσσηνίας).
Ως πύλη εισόδου – εξόδου στην περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου, ορίζεται η Καλαμάτα, όπου προτείνεται
και η χωροθέτηση αεροδρομίου.
Στην περιοχή της Πύλου προτείνεται
η χωροθέτηση κέντρου καταδυτικού
τουρισμού καθώς και χωροθέτηση
γηπέδου Golf.
Όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς αυτούς έχουμε να παρατηρήσουμε κατ’
αρχήν, με την επιφύλαξη των γενικών
μας θέσεων τα εξής:
Η κατηγοριοποίηση που αφορά τους
Νομούς Μεσσηνίας & Αργολίδας μας
βρίσκει σύμφωνους.
Στον νομό Λακωνίας έχει δοθεί μόνο
η διέξοδος της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ενώ εκτιμάται ότι στις παρυφές των αξιόλογων
κέντρων της Μονεμβασίας και του
συμπλέγματος των παραδοσιακών οικισμών της Μάνης θα μπορούσαν να
αναπτυχθούν και περιοχές μαζικού
τουρισμού.
Όσον αφορά τα κέντρα αστικού τουρι-

σμού εκτιμάται ότι θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως τέτοια όλες οι πρωτεύουσες των νομών δεδομένου ότι
η Σπάρτη έχει πλησίον της τον Αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά και την
ενδοχώρα των ορεινών όγκων του Ταΰγετου και του Πάρνωνα, η Τρίπολη
την ενδοχώρα του ορεινού όγκου του
Μαινάλου, αλλά είναι και το Διοικητικό Κέντρο της Περιφέρειας.
Όσον αφορά τον προσδιορισμό ως
πύλης εισόδου - εξόδου της Καλαμάτας, θα πρέπει να τονιστεί ότι για
λειτουργήσει ως περιφερειακό κέντρο
θα πρέπει να διασυνδεθεί άμεσα με
σωστό & ασφαλές οδικό δίκτυο με τις
όμορες περιοχές (Λακωνίας & Αρκαδίας). Ο Νομός Αργολίδας & Κορινθίας στην πράξη εξυπηρετείται από την
Αθήνα αλλά και από τον αναβαθμιζόμενο εθνικό δρόμο Κορίνθου – Καλαμάτας.

Οι προτάσεις

Εξ άλλου σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν όσο γίνεται οι επιπτώσεις
σε περίπτωση εφαρμογής του προτεί-

νουμε τα εξής:
· ο παράκτιος χώρος να ορίζεται μέχρι βάθους 2 χλμ. και κυρίως μέχρι
του υψομέτρου των 100 μ.
· οι ολοκληρωμένες μορφές τουριστικής ανάπτυξης του άρθρου 9
να χωροθετούνται μόνο μετά από
υπόδειξη του υποκείμενου σχεδιασμού (ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ ) - γιατί είναι
ο μόνος σχεδιασμός που μπορεί να
έχει ακριβή άποψη για την αντοχή
των πόρων - και μόνον σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικής
ανάπτυξης (ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ, ΠΟΤΑ
κ.λ.π)
· να απαγορεύεται η χωροθέτηση
τους σε Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας που πρέπει επιτέλους οι αντίστοιχες υπηρεσίες της
νομαρχίας να την οριοθετήσουν
επακριβώς και επί χάρτου για να
γνωρίζουμε τι έχουμε να προστατεύσουμε.
· να απαγορεύεται η χωροθέτηση
τους σε περιοχές NATURA 2000
Θα πρέπει να τονίσουμε με έμφαση,
ότι κύριο μέλημα του ΤΕΕ Πελοποννή-

σου, όσον αφορά την Περιφέρεια μας
και όχι μόνο, είναι η προστασία και
ανάδειξη του περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη με ανάδειξη
της τοπικής ταυτότητας και των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της κάθε περιοχής, η αξιοποίηση του
υφιστάμενου κτιριακού πλούτου και
των εγκαταλελειμμένων οικισμών, η
οικονομία στην κλίμακα, την γη και
τους φυσικούς πόρους πού είναι τα
κύρια εργαλεία-παράμετροι μιας ορθολογικής πρότασης για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
Εκτιμάμε ότι σε έναν βαθμό, πού
ήταν αποτέλεσμα της πίεσης του
χρόνου, ανταποκριθήκαμε στο θεσμικό μας ρόλο, αυτόν δηλ. του Τεχνικού
Συμβούλου της Πολιτείας.
Το περιφερειακό τμήμα Πελοποννήσου του ΤΕΕ τονίζει ότι στο μέλλον,
να δοθεί περισσότερος χρόνος για τα
επόμενα θέματα πού θα διαπραγματευτούν στον υποκείμενο Περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό. (ΓΠΣ και
ΣΧΟΑΠ).

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Να ανασταλεί ο τρόπος φορολόγησης
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Την αναστολή των διατάξεων του τρόπου φορολόγησης των ατομικών και προσωπικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, ζητά
από τον υπουργό εθνικής οικονομίας η Δ.Ε. του
ΤΕΕ Πελοποννήσου, προτείνοντας την ψήφιση
νέας διάταξης, σε συνεργασία Υπουργείου Οικονομίας, Εργοληπτικών Οργανώσεων και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Όπως αναφέρει στο κείμενό της προς τον υπουργό, η Δ.Ε. του ΤΕΕ Πελοποννήσου, στην σχετική
παράγραφο του νέου νόμου (ν. 3522/2006),
που αναφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων, των εργολάβων και των υπεργολάβων που ασχολούνται με την εργοληπτική
κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, καθώς
και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την
εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ορίζεται ο λογιστικός τρόπος υπολογισμού
των κερδών των επιχειρήσεων αυτών για έργα
που αναλαμβάνονται από 1/1/2007 και μετά,
και που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας ου ΚΒΣ.
«Οι ρυθμίσεις αυτές πιστεύομε ότι προκαλούν
δυσβάστακτα βάρη και είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς για τις μικρομεσαίες ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Εργων» υπογραμμίζεται στην ίδια πάντα ανακοίνωση. Σημειώνεται
μάλιστα ότι οι συνέπειες και οι επιβαρύνσεις της

υποχρέωσης εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων είναι αυτονόητες και γνωστές σε όλους.
Ενδεικτικά αναφέρει η ανακοίνωση:
Την δημιουργία οργανωμένου λογιστηρίου με
απασχόληση ειδικευμένου λογιστή, γεγονός που
θα οδηγήσει σε σοβαρή οικονομική τους επιβάρυνση, που θα αφαιρεθεί από την επιδιωκόμενη
ενίσχυση των εισοδημάτων των μηχανικών.
Την διενέργεια επιβεβλημένων απογραφών,
δεδομένου ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν
έχουν ένα συγκεκριμένο χώρο λειτουργίας και
τα υλικά τους δεν αποτελούνται από ορισμένα
και σταθερά είδη για να είναι δυνατή η ακριβής
απογραφή τους.
Η δραστηριότητα τους είναι διπλή: του εργολάβου και του κατασκευαστή οικοδομών. Δεδομένου ότι η δραστηριότητα του εργολάβου είναι
σταθερή, η άλλη του κατασκευαστή οικοδομών
έχει πολλές και ιδιόμορφες καταστάσεις. Η βασικότερη ιδιομορφία των οποίων είναι ότι μπορεί
να μη συμπίπτουν τα έσοδα με τις δαπάνες παραγωγής και μάλιστα να προηγούνται τα έσοδα
των δαπανών ή και να προκύπτουν έσοδα από
απροσδιόριστο ή ακόμα και ανύπαρκτο προϊόν.
Δημιουργούνται προϋποθέσεις άδικης φορολόγησης στις ατομικές κυρίως επιχειρήσεις

για περιπτώσεις έργων εκτελεσμένων αλλά μη
πιστοποιημένων λόγω μη πληρωμής των σε προηγούμενες χρήσεις.
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ Πελοποννήσου παρατηρεί πως
αυτές είναι μερικές από τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσει ο εργολάβος Δημοσίων
Έργων, ο οποίος από ανάγκη υποχρεώνεται να
ασκήσει και τη δραστηριότητα του κατασκευαστή
οικοδομών. Η υποχρέωση του επιτηδευματία αυτού στην τήρηση της πλήρως λογιστικής Β΄ κατηγορίας, θα του φέρει μεγάλες δυσχέρειες και
θα είναι γι΄ αυτόν τελείως αδύνατη και σοβαρά
επικίνδυνη για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Επιπλέον σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του 3427/2005 για την εφαρμογή
του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές τα προβλήματα
εντείνονται και οι φορολογικές διαδικασίες αντί
να απλοποιούνται γίνονται πιο περίπλοκες.
Το ΤΕΕ Τμήμα Πελοποννήσου μαζί με τους Συνδέσμους Εργοληπτών Δημοσίων Έργων των Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας
και Μεσσηνίας που αριθμούν περισσότερα από
400 ενεργά μέλη, εκφράζουν την απογοήτευση
του τεχνικού κόσμου της Περιφέρειας σχετικά
με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις, την στιγμή
μάλιστα που ο κατασκευαστικός κλάδος διανύει
δύσκολη επιχειρηματική περίοδο.

