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της Χαρίκλειας Τσιώλη
Προέδρου του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Ανησυχώντας έντονα ότι στην χώρα μας ακόμα δεν έχουμε 
βιώσει τα συμπτώματα της ύφεσης από την διεθνή οικο-
νομική κρίση, πρέπει να δούμε ότι οι προσπάθειες για την 
ανάκαμψη θα πρέπει να στοχεύουν στην επάνοδο και την 
ορθολογική ανάπτυξη της «πραγματικής» οικονομίας, δη-
λαδή της οικονομίας της δημιουργίας και της παραγωγής.
Ειδική για την χώρα μας λοιπόν, η παραγωγή αυτή πρέπει 
να επικεντρωθεί στα έργα υποδομής, που αφενός θα βοη-

Η οικονομική κρίση

θήσουν στην αύξηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη των πολλών συνα-
φών παραγωγικών κλάδων, αφετέρου, θα αποτελέσουν μακροπρόθεσμα την 
βάση για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, η πολιτεία πρέπει να 
λάβει άμεσα και δραστικά μέτρα, με πρωτοβουλίες που θα τονώσουν την αγο-
ρά και που θα στηρίξουν τον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο. Έναν κάδο 
από τους πλέον παραγωγικούς, που η ίδια η πολιτεία τον αποκαλεί «πυλώνα 
της ανάπτυξης» και «ατμομηχανή της οικονομίας». Ένας κλάδος όμως, που 
σήμερα ασφυκτιά και είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Οι εργολάβοι έχουν δει συρρίκνωση του μεριδίου τους στην πίτα των έργων 
και πολύ περισσότερο στην περιφέρεια. Τα ΣΔΙΤ και οι συμβάσεις παραχώ-
ρησης μονοπωλούν το ενδιαφέρον των υπουργείων, ενώ κονδύλια των ΠΕΠ 
μένουν αναπορρόφητα και πλήθος κατασκευαστών, ειδικά ΜμΕ έμειναν και 
συνεχίζουν να μένουν απλήρωτοι από το 2008.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι το ΤΕΕ Πελοποννήσου με το που διαφάνηκε η 
οικονομική κρίση απέστειλε άμεσα και μάλιστα πρώτο Πανελληνίως, τις θέσεις 
του και τις ποτάσεις του προς τα αρμόδια υπουργεία, για την ενίσχυση της 
ρευστότητας των τοπικών κοινωνιών, την ανακούφιση του τεχνικού κλάδου και 
την ανόρθωση και θωράκιση της ελληνικής οικονομίας.
 Απαιτήσαμε την αποπληρωμή των εκτελεσμένων έργων από κάθε πηγή 
χρηματοδότησης, ενίσχυση και αύξηση του ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι για το 2009, με 
έμφαση στην περιφέρεια.
 Ζητήσαμε να πάψει το ΠΔΕ να εξαρτάται από τις κοινοτικές χρηματο-
δοτήσεις.
 Προτείναμε αύξηση των προβλέψεων για περιφερειακά έργα και έργα 
Α και Β βαθμού Αυτοδιοίκησης.
 Ζητήσαμε να δοθεί έμφαση σε μελέτες και έργα υποδομής (δίκτυα 
αποχέτευσης και ύδρευσης, οδικούς άξονες κ.λπ.), σε βασικές υποδομές (λιμέ-
νες, βιομηχανικά πάρκα κ.λπ.) καθώς αι σε μελέτες και έργα αστικών αναπλά-
σεων, πρασίνου κ.ο.κ.
 Τέλος, ζητήσαμε να συμπεριληφθεί επιτέλους ο κατασκευαστικός κλά-
δος στους εκάστοτε αναπτυξιακούς νόμους, από τους οποίους εξαιρείται 
συνεχώς μέχρι σήμερα η χώρα μας.
Η στήριξη της οικοδομής είναι για ‘μας μονόδρομος, αφορά εκατοντάδες 
χιλιάδες εργαζόμενους και το πιο δυνατό και εξωστρεφές τμήμα της ελληνικής 
βιομηχανίας: τσιμεντοβιομηχανία, χάλυβα, αλουμίνιο και διάφορα άλλα καινο-
τόμα υλικά.
Πολλές φορές, μια κρίση ή μια καταστροφή είναι η αφορμή για ένα νέο ελπι-
δοφόρο ξεκίνημα. Ίσως οι πολιτικοί άρχοντες έχουν μια μοναδική ευκαιρία να 
μεταρρυθμίσουν ριζικά την χώρα και να καθιερώσουν δομές και συστήματα 
που θα προσφέρουν νέες προοπτικές στον τόπο μας.
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Στο Ναύπλιο κόψαμε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα
Την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε στο Ναύ-
πλιο, στις 7 Φεβρουαρίου 2009, το ΤΕΕ Πελοποννήσου, 
σε εκδήλωση που διοργάνωσε με την συμμετοχή πλή-
θους μηχανικών από όλη την Πελοπόννησο. Η εκδήλω-
ση έγινε σε πανηγυρικό κλίμα και με την παρουσία του 
βουλευτή Αργολίδας Ιωάννη Μανιάτη, του δημάρχου 
Ναυπλίου Παν. Αναγνωσταρά και του αντινομάρχη Αρ-
γολίδας Βασίλη Νίκα (όλοι τους μηχανικοί - μέλη του 
ΤΕΕ).
Όπως κάθε χρόνο, η πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννή-
σου Χαρ. Τσιώλη, παρουσίασε τις δράσεις του Περιφε-
ρειακού Τμήματος την χρονιά που πέρασε, ενώ ανα-
φέρθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αναμένεται να 
αντιμετωπίσει ο κλάδος το 2009, εξαιτίας κυρίως της 
οικονομικής κρίσης που πλήττει τον πλανήτη και κατά 
συνέπεια την χώρα μας. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην οικονομική κρίση, που 
όπως είπε έχει οδηγήσει σήμερα στην πτώχευση μεγά-
λες βιομηχανίες και στην ανεργία χιλιάδες άτομα. Ανέ-
φερε πως το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε ήδη από τις 
αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, και μάλιστα πρώτο 
Πανελληνίως, τις θέσεις του και τις ποτάσεις του προς 
τα αρμόδια υπουργεία, για την ενίσχυση της ρευστό-
τητας των τοπικών κοινωνιών, την ανακούφιση του τε-
χνικού κλάδου και την ανόρθωση και θωράκιση της 
ελληνικής οικονομίας.
Σημαντική όμως ήταν η παρέμβαση το ΤΕΕ Πελοποννή-
σου για την ένταξη των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγ-
γελματικών στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΕ), που αποκλείονται προς 
το παρόν από τα ευεργετήματα της δανειοδότησης.
Στη συνέχεια, η πρόεδρος του ΤΕΕ έκανε αναφορά σε 
επίσης σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τον κλά-
δο των μηχανικών, όπως το ασφαλιστικό και ο νέος 
φορολογικός νόμος, ενώ αναφέρθηκε στις δράσεις 
του ΤΕΕ Πελοποννήσου και στις δυναμικές κινητοποι-
ήσεις που έγιναν μέσα στο 2008 και που θα συνεχι-
στούν αν χρειαστεί και το έτος που διανύουμε.
Στην ομιλία της, αναφέρθηκε ακόμα σε θέματα που 
αφορούν την ελληνική κοινωνία, όπως η παιδεία και 
το ελληνικό πανεπιστήμιο, που όπως τόνισε πρέπει να 
αναδιοργανωθούν.
Κάνοντας τον απολογισμό της χρονιάς που έφυγε, 
τόνισε ότι ως ΤΕΕ Πελοποννήσου «αναμετρηθήκαμε 
σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο με πολλά μικρά και 
μεγάλα προβλήματα, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και 
προσπαθήσαμε, με όποια λάθη ή παραλήψεις και αν 
έγιναν, να ανταποκριθούμε όσο γινόταν καλύτερα στα 
αιτήματά σας, στις απαιτήσεις του κλάδου και της κοι-
νωνίας μέσα στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου».
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ημερίδες που διοργάνω-
σε το ΤΕΕ Πελοποννήσου, την διοργάνωση επίσκεψης 
του Παρατηρητηρίου Αποκατάστασης στις πυρόπληκτες 
περιοχές και τις συσκέψεις με όλους τους αρμοδίους 
φορείς της πολιτείας, με στόχο την αποκατάσταση των 
πυρόπληκτων περιοχών. Ακόμα, το ΤΕΕ Πελοποννήσου 

ανέλαβε πρωτοβουλίες με ημερίδες που αφορούσαν 
την οδική ασφάλεια, το οδικό δίκτυο στην περιφέρεια 
Πελοποννήσου, τον σχεδιασμό και την κατασκευή, το 
κτηματολόγιο και άλλα.
 Σημαντική ήταν και η Παντεχνική - Παμπελοποννησιακή 
συγκέντρωση ενημέρωσης - διαμαρτυρίας, που έγινε 
για το ασφαλιστικό στην Τρίπολη, καθώς και οι αντί-
στοιχες συγκεντρώσεις που διοργάνωσαν οι Ν.Ε. Πελο-
ποννήσου σε κάθε νομό.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις παρεμβάσεις του ΤΕΕ Πε-
λοποννήσου προς την πολιτεία με πιο πρόσφατη αυτή 
που αφορά το νέο φορολογικό νόμο, με πρωτεύον 
αίτημα στον τότε υπουργού την απόσυρση του επα-
χθέστατου μέτρου κατάργησης του ορίου των 10.500 
ευρώ, καθώς και στο υπουργείο Πολιτισμού με προτά-
σεις για την επίλυση προβλημάτων αρχαιολογίας που 
ταλανίζουν επανειλημμένος τους μηχανικούς και την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σημαντική ήταν ακόμα η 
παρέμβαση στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την μη κατάργηση των 
κάτω ορίων των προϋπολογισμών έργων που μπορούν 
να αναλάβουν οι μεγάλες εταιρείες.
«Είναι χρέος όλων μας να συνεχίσουμε τη νέα πορεία 
ήθους και σύγχρονης αντίληψης που έχουμε χαράξει 
στο ΤΕΕ Πελοποννήσου, με αξιοκρατία και διαφάνεια, 
με ίσες ευκαιρίες σε όλους, αφήνοντας πίσω μας τις 
άγονες και στερεότυπες διαμάχες, απορρίπτοντας τις 
προσωπικές στρατηγικές και τις κατεστημένες συνδικα-
λιστικές πρακτικές και τις στενές παραταξιακές αντιλή-
ψεις» υπογράμμισε κατά το τέλος της ομιλίας της.
Κλείνοντας, η πρόεδρος ζήτησε από το Ναύπλιο την 
συνεργασία όλων των μηχανικών, παλιών και νεότε-
ρων, με προτάσεις και παρατηρήσεις, με παραινέσεις, 
διάλογο και ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα, στελεχώ-
νοντας τις μόνιμες επιτροπές και τις ομάδες εργασίας 
του τμήματος.
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εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των 
Τομέων του, ήδη οι αρμόδιες Διευθύνσεις του φορέα, 
εξετάζουν ποιες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβου-
λίου θα πρέπει να εκχωρηθούν σε κατώτερα ιεραρχικά 
όργανα, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί και η 
σχετική υπουργική απόφαση.
Όσον αφορά στην έκδοση των εγγυητικών επιστολών 
από τη Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας και τις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σας 
πληροφορούμε ότι συνεχίστηκε και μετά την 1/10/2008, 
με την υπογραφή όμως του Προέδρου του Ταμείου.
Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του 
Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), με την Φ.10060/28153/180/6-11-2008 (ΦΕΚ 
2353/20-11-2008, τεύχος Β’) απόφαση της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εκχωρήθη-
καν αρμοδιότητες υπογραφής των εγγυητικών επιστο-
λών και συμβάσεων προεξόφλησης στον Πρόεδρο της 
Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
μοσίων Έργων, στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης 
Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας, στους Προέδρους της 
Εποπτεύουσας Επιτροπής, και στους Προϊσταμένους ή 
Υπεύθυνους των Τοπικών Γραφείων, καθώς και στους 
νόμιμους αναπληρωτές τους.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 
3 του ν. 3655/08, στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απα-
σχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) εντάχθηκαν από 1-10-2008 οι 
φορείς και οι κλάδοι κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 
πρόνοιας και ασθένειας που ασφαλίζουν ανεξάρτητα 
απασχολούμενους, με πλήρη λογιστική και οικονομική 
αυτοτέλεια.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 
27 του ανωτέρω νόμου, οι πόροι των εντασσόμενων 
φορέων και κλάδων (ασφαλιστικές εισφορές ασφαλι-
σμένου - εργοδότη,, συνεισφορά κράτους , έσοδα από 
κοινωνικούς πόρους, πρόσοδοι περιουσίας, απόδοση 
κεφαλαίων και αποθεματικών), το σύνολο του ενεργητι-
κού και παθητικού τους, καθώς και η κινητή και ακίνητη 
περιουσία τους, περιήλθαν από 1-10-2008 στους αντί-
στοιχους αυτοτελείς τομείς, ως καθολικός διάδοχος 
των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων.
Κατόπιν τούτου, η περιουσία των εντασσόμενων φο-
ρέων και κλάδων, συνεπώς και των πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε 
και Τ.Π.Ε.Δ.Ε, έχουν περιέλθει στους αντίστοιχους τομείς, 
ενώ η διαχείριση της περιουσίας του Ε.Τ.Α.Α. και των 
Τομέων του, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ταμείου, μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Διοικού-
σας Επιτροπής.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.3655/08, η 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. συγκροτείται από τις ενιαίες 
υπηρεσιακές μονάδες, και ειδικότερα από τη Διεύθυνση 
Διοικητικού, τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τη 
Διεύθυνση Επιθεώρησης, Τη Διεύθυνση Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών και τη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσε-
ων.
Οι αντίστοιχες Διευθύνσεις του λειτουργούσαν στους 
εντασσόμενους φορείς καταργούνται, και οι αρμοδι-
ότητές τους ασκούνται από τις ενιαίες υπηρεσιακές 
μονάδες. Όσον αφορά τις Διευθύνσεις Οικονομικού 
των εντασσόμενων φορέων, αυτές συνεχίζουν να λει-
τουργούν για την εξυπηρέτηση των Τομέων, ασκώντας 
τις αρμοδιότητες που δεν ασκούνται από την ενιαία 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Κατόπιν τούτου, 
ένα μέρος του προσωπικού των Τομέων θα πρέπει να 
μετακινηθεί στις ενιαίες υπηρεσίες για τη στελέχωσή 
τους, καθώς ένα σημαντικό μέρος του έργου των Το-
μέων δεν θα ασκείται πλέον από αυτούς, αλλά από τις 
ενιαίες υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση, όλες οι τοποθετήσεις στις ενιαίες 
υπηρεσίες γίνονται με γνώμονα αφενός μεν τη λειτουρ-
γία σε ικανοποιητικό βαθμό των ενιαίων υπηρεσιών, χω-

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

«Θέματα λειτουργίας των Τομέων Μηχανικών 
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων»
Απαντώντας στο από 13/12/2008 υπόμνημά σας, σχε-
τικά με θέματα λειτουργίας των Τομέων Μηχανικών και 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανε-
ξάρτητα  Απασχολούμενων  (Ε.Τ.Α.Α), σας γνωρίζουμε 
τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 
18, του ν. 3655/08, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α, είναι δυνατόν, με απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, να με-
ταβιβάζονται στον Πρόεδρο ή σε μέλη αυτού , ή σε 
Προϊσταμένους υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.
Για την ομαλή λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α. και την καλύτερη 

ρίς όμως την αποδυνάμωση των επιμέρους Τομέων του 
Ε.Τ.Α.Α.
4. Ο Κλάδος Υγείας Τεχνικών (Κ.Υ.Τ.) του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
εντάχθηκε από 1-10-2008 στο Ε.Τ.Α.Α.Α ως Τομέας 
Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
και διέπεται από τις οικίες καταστατικές διατάξεις του 
πρώην ΚΥΤ και της γενικότερης νομοθεσίας. Σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 38 του 
ν.3655/08, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από 
γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α.Α, η οι-
κονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής 
Ασφάλισης, εγκρίνεται Ενιαίος Κανονισμός Παροχών 
Υγείας σε είδος και σε χρήμα, με τον οποίο καθορίζε-
ται η έκταση, το ύψος των παροχών αυτών, ο τρόπος 
και η διαδικασία χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια.
5. Η τριμερής χρηματοδότηση της κοινωνικής 
ασφάλισης, με τη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 
από τον ασφαλισμένο, τον εργοδότη και το Κράτος, 
θεσπίστηκε με το ν.2084/92 και αφορά τους μετά την 
1/1/1993 ασφαλισμένους σε φορείς κοινωνικής ασφά-
λισης. Επέκταση της τριμερούς χρηματοδότησης και για 
τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους των κοινωνικών 
φορέων δεν εξετάζεται προς το παρόν.
Όσον αφορά την Ειδική Προσαύξηση, αυτή αντικατέ-
στησε από 1/1/2007 τον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέ-
των Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.) , και βαρύνει τον Τομέα Σύ-
νταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), χωρίς όμως να αποτελεί κύρια ή επικουρική 
σύνταξη. Αποτελεί πρόσθετη παροχή, εκτός του πλαι-
σίου της κύριας και επικουρικής ασφάλισης, συνεπώς 
χρηματοδοτούμενη μόνο από τον ίδιο τον ασφαλισμέ-
νο, ενώ δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το χρόνο 
που πρέπει να έχει διανυθεί στην ασφάλιση προκειμέ-
νου οι ασφαλισμένοι να δικαιωθούν Ειδική Προσαύξη-
ση.
6. Μετά την ισχύ του ν.3518/06, δημιουργή-
θηκε ενιαίο πλαίσιο εισφορών για παλαιούς (μέχρι 
31/12/1992) και νέους (από 1/1/1993) ασφαλισμένους, 
ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς. Μοναδική 
διαφοροποίηση, όσον αφορά τον υπολογισμό των ει-
σφορών μεταξύ των μισθωτών παλαιών και νέων ασφα-
λισμένων, αποτελεί ο ορισμός διαφορετικού ανωτάτου 
ορίου αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται οι ει-
σφορές (τριπλάσιο της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας 
για τους παλαιούς ασφαλισμένους, οκταπλάσιο της 
1ης ασφαλιστικής κατηγορίας τους νέους ασφαλισμέ-
νους).
Η διαφοροποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου 
να μην επιβαρυνθούν οι μισθωτοί παλαιοί ασφαλισμέ-
νοι με πρόσθετες εισφορές, οι οποίες όμως δεν θα 
μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό 
της σύνταξης τους, καθώς η σύνταξη που χορηγεί ο 
Τομέας  Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημο-
σίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) δεν είναι συνάρτηση των συ-
ντάξιμων αποδοχών και των ετών ασφάλισης, αλλά ένα 
σταθερό ποσό που προσαυξάνεται ανάλογα με τα έτη 
ασφάλισης.   

Εκδήλωση και κοπή 
πίτας από τη Ν.Ε. 
Μεσσηνίας
Στις 18 Ιανουαρίου, η Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΤΕΕ Πε-
λοποννήσου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα, σε μια 
κατάμεστη αίθουσα, στην Καλαμάτα.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν πλήθος μηχανικών, ενώ με 
την παρουσία τους τίμησαν ο νομάρχης Μεσσηνίας 
Δημ. Δράκος και ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Γιώργος 
Σπίνος.
Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Μεσσηνίας Τάσος 
Αγγελής, στον σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε 
στον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ και ειδι-
κότερα στο νομό Μεσσηνίας. Ο νομάρχης κ. Δράκος 
αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή συνεργασία που έχουν 
οι φορείς της πολιτείας με τον θεσμοθετημένο τεχνικό 
σύμβουλο αυτής.
Η πίτα περιείχε μια χρυσή λίρα, ενώ μετά τους χαιρετι-
σμούς ακολούθησε γεύμα με ζωντανή μουσική. Η εκ-
δήλωση έγινε με πρωτοβουλία της Ν.Ε. Μεσσηνίας και 
χρηματοδοτήθηκε με την αγορά προσκλήσεων από 
τους μηχανικούς.

Ημερίδες του ΤΕΕ Πελοποννήσου
Μια σειρά από ημερίδες διοργανώνει το επόμενο διάστη-
μα το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με στόχο την ενημέρωση των 
μηχανικών σε θέματα που τους αφορούν.
Έτσι, μετά τις επιτυχημένες διοργανώσεις στην Τρίπολη 
και στην Κόρινθο, με θέμα Σχεδιασμός και Κατασκευή, 
συνεχίζονται οι ημερίδες που αφορούν το πρόγραμμα 
autocad, ενώ άλλες προγραμματίζονται τους επόμενους 
μήνες. Στις 8 Απριλίου θα γίνει στη Σπάρτη ημερίδα με 
θέμα την Ασφάλεια και την Υγεία των Εργαζομένων στα 
Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα, η οποία θα συνεχιστεί και 

στις άλλες πρωτεύουσες των νομών του τμήματός μας.
Στις 25 Απριλίου θα γίνει στην Τρίπολη ημερίδα που αφο-
ρά την Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα, στις 
9 Μαΐου ημερίδα για τις Χαλύβδινες και Σύμμικτες κατα-
σκευές, ενώ στις 30 Μαΐου η ημερίδα που θα γίνει επίσης 
στην Τρίπολη έχει ως θέμα την Αντισεισμική Προστασία 
των Κτηρίων και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με 
τον ΟΑΣΠ. Να αναφέρουμε ότι για όλες τις ημερίδες του 
ΤΕΕ Πελοποννήσου θα αποσταλούν σχετικές προσκλήσεις 
στα μέλη του.
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Το ΤΕΕ Πελοποννήσου εκφράζει την ανησυχία του για την 
έντονη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κατασκευαστικός 
κλάδος της Χώρας και ειδικότερα της Περιφέρειας.
Ο τεχνικός κατασκευαστικός κλάδος της Περιφέρειας βιώνει 
την περίοδο της πλήρους απαξίωσης εκ μέρους του ΥΠ.ΟΙ.
Ο. και του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η πολιτική που ακολουθείται μαζί με την 
παγκόσμια οικονομική ύφεση θα έχουν σύντομα καταστρο-
φικές συνέπειες στην επιβίωση των τεχνικών επιχειρήσεων της  
Περιφέρειας, στην απασχόληση  και στην στήριξη των τοπι-
κών αγορών.
Το 2008 τελειώνει και ο κατασκευαστικός κλάδος μένει απλή-
ρωτος είτε σε έργα του Γ’ ΚΠΣ που λόγω διαφόρων λόγων, 
βασικώς δημοσιονομικής πολιτικής, δεν δίδει χρήματα η Ε.Ε. 
είτε σε έργα χρηματοδοτούμενα από άλλες πηγές. 
Τα ΣΔΙΤ μονοπωλούν το ενδιαφέρον της Διοίκησης, χρήματα 
του Γ΄ΚΠΣ δεν απορροφώνται ή θα επιστραφούν στην Ε.Ε. 
Το μελλοντικό πρόγραμμα του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων επιβαρύνεται για να επιβληθεί η « Μεταρρύθμι-
ση των ΣΔΙΤ» στη μόνη Χώρα της Ε.Ε. που διαθέτει Υπουρ-
γείο Δημοσίων Εργων.
Το Π.Δ.Ε. αντί να αυξηθεί, μειώνεται και αντί να διασπαρθεί 
σε ολόκληρη την Ελλάδα συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες 
επιλογές. Το ΥΠ.ΟΙ.Ο. επικαλείται υψηλό κόστος κρατικού δα-
νεισμού για Δημόσιες επενδύσεις και την ίδια στιγμή προωθεί 
τα ΣΔΙΤ με επιτόκια πιστωτικής κάρτας.   
Η  πτώση του Π.Δ.Ε. το 2009 ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π. είναι 
12,8% σε σχέση με το 2008 και 33,3%σε σχέση με το 2004. 
Η πρακτική αυτή που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα με σκοπό 
«την μείωση των ελλειμμάτων» αφ’ ενός έχει αμφιλεγόμε-
να αποτελέσματα, αφού το Δημόσιο στερείται συγχρόνως 
κοινοτικούς πόρους και επιβαρύνεται από φόρους, και αφ’ 
έτέρου γίνεται μάλλον επικίνδυνη στις κρατούσες συνθήκες 
της οικονομικής κρίσης.

Σήμερα όμως που το φάσμα της οικονομικής ύφεσης προ-
βάλλει ισχυρό, είναι η ώρα για πρωτοβουλίες που θα το-
νώσουν την αγορά, και η Πολιτεία καλείται να προστρέξει 
άμεσα σε ικανές και δραστικές επιλογές όπως:
-να αποπληρωθούν άμεσα τα εκτελεσμένα έργα από κάθε 
πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι, Γ΄ΚΠΣ, Ταμείο Συ-
νοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κλπ), ειδικά δε να γίνουν 
ακαριαίες κινήσεις για να διασφαλισθούν χρήματα έστω και 
τώρα για πληρωμές πριν από τα Χριστούγεννα στο Γ΄ΚΠΣ και 
να μην χαθούν εκατοντάδες εκατομμύρια από τα χρήματα 
αυτά που δεν μεταφέρονται. Η άμεση πληρωμή των εκτε-
λεσμένων έργων και η αποφυγή των καθυστερήσεων στις 
πληρωμές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα θα συμβάλλει 
αποφασιστικά στη στήριξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων 
και στην ταχεία διοχέτευση των ποσών αυτών στην αγορά.  
-επισημαίνοντας δε ότι είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος απώ-
λειας περίπου 300.000.000 ευρώ κοινοτικών πόρων, ίσως και 
με ευθύνη  του ΥΠΕΧΩΔΕ, που αφορούν τα κονδύλια των 
αναθεωρήσεων τιμών για το 2ο έως και 4ο τρίμηνο 2008, οι 
οποίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη από το ΥΠΕΧΩΔΕ, 

προτείνομε εντός ελάχιστου χρόνου να γίνουν οι διαδικα-
σίες εγκρίσεως πιστοποιήσεων και εκταμίευσης των ποσών 
ώστε να καταστούν απαιτητά από την Ε.Ε.
-να ενισχυθεί και να εξασφαλιστεί η αύξηση του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων-Εθνικοί Πόροι για το 2009.  Η 
αύξηση του ΠΔΕ πρέπει να είναι κυρίως στο σκέλος των έρ-
γων του Εθνικού Προγράμματος με έμφαση στην Περιφέρεια 
στην οποία παρατηρείται και η μεγαλύτερη καθίζηση στον 
αριθμό των έργων και όπου υπάρχουν μεγάλες ανάγκες 
για έργα υποδομής. Να πάψει το ΠΔΕ να εξαρτάται από 
τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και κατά συνέπεια να έχει 
συγκεκριμένο προσανατολισμό και περιορισμένο ενδιαφέ-
ρον για τον κατασκευαστικό κλάδο. Στην Περιφέρεια ιδιαί-
τερα η μείωση των Δ.Ε. θα επιτείνει την υφισταμένη ύφεση 
στον κλάδο των Δημοσίων Έργων και σε συνδυασμό με την 
παρατηρούμενη μείωση της δραστηριότητας στον ιδιωτικό 
τομέα της οικοδομής, θα πλήξει ανεπανόρθωτα κυρίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου και Περιφέρεια και θα 
οδηγήσει στο κλείσιμο πολλές από αυτές.
-να προχωρήσομε άμεσα στην σύνταξη απαραιτήτων μελε-
τών που πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη να χρηματοδοτούνται 
από το Εθνικό τουλάχιστον πρόγραμμα χρηματοδότησης 
για  έργα υποδομής, οι οποίες θα δώσουν την δυνατότητα:i) 
αξιοποίησης πόρων του Γ΄ΚΠΣ, που παραμένουν αναξιοποί-
ητα και μπορούν να απορροφηθούν στη Περιφέρεια μας ως 
τα τέλη του 2009, ii)άμεσου προγραμματισμού και ένταξης 
μικρότερης κλίμακας έργων που έχει ανάγκη ο τόπος μας 
στο ΠΔΕ και iii)άμεσης ένταξης στο ΕΣΠΑ, το οποίο εμφανί-
ζεται προς το παρόν μη έτοιμο προς ενεργοποίηση και η 
υλοποίησή του εντός των προγραμματισμένων προθεσμιών 
δείχνει μάλλον άπιαστο όνειρο.
-να εξετασθεί η δυνατότητα να δοθεί μικρό μέρος των 28δις 
ευρώ που προορίζονται για τις Τράπεζες για την κάλυψη των 
οφειλόμενων  χρημάτων στις εργοληπτικές επιχειρήσεις .
-να συμπεριληφθεί επιτέλους ο κατασκευαστικός κλάδος 
στους εκάστοτε αναπτυξιακούς Νόμους, από τους οποίους  
εξαιρείται συνεχώς μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι “ο πυλώνας της ανάπτυξης”, “η 
ατμομηχανή της οικονομίας μας”, όπως αποκαλείται από την 
ίδια την Πολιτεία, ο τεχνικός και κατασκευαστικός κλάδος, 
ασφυκτιά οικονομικά, είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης 
και είναι σήμερα απολύτως  απαραίτητο να στηριχθεί και να 
πάψει να αποτελεί τον εύκολο στόχο.   
Υπογραμμίζομε ότι τα ανωτέρω μέτρα θα ενισχύσουν την  
ρευστότητα των τοπικών κοινωνιών, θα βοηθήσουν στην 
ανακούφιση της κατασκευαστικής βιομηχανίας που έχει άμε-
ση ανάγκη, στην αποτροπή περαιτέρω κρίσης στον τομέα 
των Δημοσίων ΄Εργων και τέλος στην ανόρθωση και θω-
ράκιση της Ελληνικής Οικονομίας σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη 
περίοδο. 

Την παραπάνω επιστολή αποστείλαμε στα υπουργεία Εσωτε-
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικο-
νομίας και Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της 
κρίσης στον κατασκευαστικό κλάδο

κ. Πρόεδρε,
Το τελευταίο διάστημα 
είμαστε αποδέκτες έντο-
νων διαμαρτυριών από 
συναδέλφους  Μηχα-
νικούς οι οποίοι έχουν 
υποβάλει στο Ταμείο του 
ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ αίτηση προ-
κειμένου να συνταξιοδο-
τηθούν. Οι διαμαρτυρίες 
αυτές αναφέρονται κατά 
κύριο λόγο στο γεγονός 

ότι σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις που ξεπερνούν 
στις περισσότερες των περιπτώσεων τους εννέα μήνες 
μέχρι την καταβολή των νέων συντάξεων, αλλά και στην 
παντελή έλλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για 
την εξέλιξη και πορεία της υπόθεσής τους. Εάν σημει-
ώσουμε και το γεγονός ότι οι συνάδελφοι δηλώνουν 
αδυναμία να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Ταμείο ( 
κανένας από τους υπαλλήλους του Ταμείου δεν απαντά 
στα τηλέφωνα), γίνεται κατανοητό ότι θα πρέπει άμεσα 
το Ταμείο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου 
οι συνάδελφοι μας να εξυπηρετούνται όπως αρμόζει σε 
πολίτες - επιστήμονες μιας ευνομούμενης Πολιτείας.
Ειδικότερα για την καταβολή των συντάξεων, όπως πολύ 
καλά γνωρίζετε, οι φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας υποχρεούνται να καταβάλουν  σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 άρθρο 15 του Ν. 3607, το αργότε-

ρο τη 15η εργάσιμη ημέρα από την υποβολή αίτησης 
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, στον 
αιτούντα προσωρινή σύνταξη, ίση με το 80% της σύ-
νταξης που προκύπτει με βάση τα ασφαλιστικά στοιχεία 
που αφορούν το χρόνο ασφάλισης και τις αποδοχές 
που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για  τον υπο-
λογισμό της σύνταξης και τα οποία περιλαμβάνονται σε 
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τον ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 
75/Α΄), όπως ισχύει, του αιτούντος που συνυποβάλλεται 
με την αίτηση συνταξιοδότησης και τα λοιπά δικαιολο-
γητικά.
κ. Πρόεδρε,
Θεωρούμε ότι είναι άδικο, οι συνάδελφοι Μηχανικοί οι 
οποίοι τουλάχιστον επί 35 έτη συνεισέφεραν με την κα-
ταβολή των εισφορών τους και όχι μόνο, στη σημερινή 
ευρωστία του Ταμείου, να παραμελούνται και να απαξιώ-
νονται στο τέλος της επαγγελματικής τους καριέρας και 
ειδικά τη σημερινή δύσκολη οικονομικά εποχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως προβείτε 
στις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση των σοβα-
ρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, 
εφαρμόζοντας σαν πρώτο βήμα την προβλεπόμενη πα-
ραπάνω νομοθεσία, ώστε να καταβάλλεται άμεσα στους 
αιτούντες τουλάχιστον το ποσό της προσωρινής σύντα-
ξης που δικαιούνται.

Η Πρόεδρος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.

Καθυστέρηση στην καταβολή συντάξεων από το 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.

Ίδρυση και Λειτουργία  Γραφείου Ασφάλισης  
Μηχανικών στο Νομό Αργολίδας
Κύριε πρόεδρε.
Σε συνέχεια του  2172 /9.12.08 
εγγράφου μας,  και  επειδή γνω-
ρίζουμε  ότι θα  λειτουργήσουν 
άμεσα  Γραφεία  Ασφάλισης  Μη-
χανικών  και στους Νομούς  Κο-
ρινθίας και   Λακωνίας,  επιπλέον 
των ήδη  λειτουργούντων  στην 
Αρκαδία και  Μεσσηνία,  ενέργεια 
την   οποία χαιρετίζουμε, παρα-
καλούμε όπως προβείτε  άμεσα  
στην δημιουργία και λειτουργία  
ανάλογου Γραφείου  στον Νομό 
Αργολίδας  το οποίο  θα υπά-
γεται  επίσης  στο Περιφερειακό 
Τμήμα  Πελοποννήσου  με έδρα 

την Τρίπολη.  Η λειτουργία αυτού 
κρίνεται  απαραίτητη λόγω  του 
μεγάλου  αριθμού  των συναδέλ-
φων μηχανικών  που δραστηριο-
ποιούνται   στο Νομό (πλέον των  
450 μελών μας)  και  οι οποί-
οι  επί πολλά χρόνια  ταλαιπω-
ρούνται  με μετακινήσεις  στους 
γειτονικούς  Νομούς  με σκοπό  
την εξυπηρέτησή  τους ( έκδοση 
εγγυητικών επιστολών κλπ).
Όσον αφορά  την επάνδρωση  των 
γραφείων  των Νομών  θεωρούμε  
ότι  είναι απαραίτητη   η κάλυψη 
τουλάχιστον   μιας  (1)  επιπλέ-
ον  θέσεως  των  προβλεπομένων   

στο Π.Δ 62 ΦΕΚ 68/3.4.2006    
για τους Νομούς Κορινθίας, Λα-
κωνίας και Μεσσηνίας.
Τέλος, όπως έχουμε ήδη επιση-
μάνει,  είναι απαραίτητη η εξα-
σφάλιση των  απαιτούμενων χώ-
ρων και   η διάθεση  σύγχρονων  
μέσων, κυρίως ηλεκτρονικών, σε 
όλα τα  Γραφεία Ασφάλισης του 
Τμήματος Πελ/σου με σκοπό  την  
αποδοτικότερη και παραγωγικό-
τερη  εργασία των υπαλλήλων και  
την γρήγορη εξυπηρέτηση  των 
ασφαλισμένων.

Η πρόεδρος
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Ουραγός η Ελλάδα στην αιολική ενέργεια

Σε ποσοστό 15% αυξήθηκαν οι αιο-
λικές εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση κατά τη διάρκεια της περσι-
νής χρονιάς σε σχέση με το 2007, 
κάτι που ισοδυναμεί με την εγκατά-
σταση 20 νέων ανεμογεννητριών σε 
καθημερινή βάση.
Στο τέλος του 2008 το σύνολο των 
αιολικών εγκαταστάσεων στην ΕΕ 
ανερχόταν σε 64.948 MW, ισχύς η 
οποία κάλυψε το 4,2 % της συνολι-
κής ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια.
Δυστυχώς η Ελλάδα, μια χώρα με 
πλούσιο αιολικό δυναμικό, συνέχισε 
τη φθίνουσα πορεία της, παρά τις 
εξαγγελίες των αρμόδιων κυβερνητι-

Πράσινα 
επαγγέλματα
Παρόλο που γενικά στην Ελλάδα 
η «πράσινη» επιχειρηματικότητα 
βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στά-
δια, το υπουργείο Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας ανα-
κοίνωσε πρόσφατα την απόφα-
σή του να αναπτύξει πρόγραμμα 
«απασχόλησης σε θέματα αειφό-
ρου περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(πράσινα επαγγέλματα)».
Το πρόγραμμα, για το οποίο έχει 

ήδη προκηρυχθεί δημόσιος ανοι-
χτός διεθνής διαγωνισμός, αφορά 
την κατάρτιση ανέργων σε πιστο-
ποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και έχει προϋπολογι-

σμό ύψους 94.600.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση την 
οποία εξέδωσε πρόσφατα το 
υπουργείο Απασχόλησης, «μια 
ολοκληρωμένη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία με χαμηλές εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα 
μπορεί να δημιουργήσει νέους 
κλάδους, νέες θέσεις εργασίας και 
νέες δεξιότητες και να συμβάλλει 
στην αύξηση της απασχόλησης, 
την ενίσχυσης της απασχολησι-
μότητας των εργαζομένων μέσω 
της απόκτησης νέων γνώσεων και 
δεξιοτήτων και την εξασφάλιση 
της βιωσιμότητας των επιχειρή-
σεων μέσω της προώθησης της 
καινοτομίας και της βελτίωσης της 
ανταγωνιστικής τους θέσεις».  
Στο δευτερογενή τομέα, μηχα-

ο Τύπος έγραψε...

κών φορέων για προώθηση της αι-
ολικής ενέργειας και για επενδύσεις 
αρκετών δισ. ευρώ από εγχώριους 
και ξένους επιχειρηματικούς ομί-
λους.
Συνολικά το 2008, η Ελλάδα πρό-
σθεσε 114 MW στο αιολικό της δυ-
ναμικό, έναντι 125 MW το 2007 και 
173 MW το 2006. Ετσι, η συνεισφο-
ρά μας στο παγκόσμιο σύνολο υπο-
χώρησε στο 0,82%, από 0,93% το 
2007 και 1,01% το 2006.
Η χώρα μας στο τέλος του 2008 
είχε εγκατεστημένη ισχύ από αιολικά 
985 MW, ενώ έχασε δύο θέσεις στην 
τελική κατάταξη της Ευρώπης (από 
τη Σουηδία και την Ιρλανδία), υπο-
χωρώντας πλέον στη 12η θέση. Οι 
συγκεκριμένες χώρες, οι οποίες ξε-
πέρασαν το 2008 την Ελλάδα, εγκα-
τέστησαν νέα αιολικά ισχύος 236 και 
208 MW αντίστοιχα.
Η... μοναξιά της Ελλάδας στον πα-
γκόσμιο αιολικό χάρτη είναι πιο 
έντονη από ποτέ, αν συγκρίνει κα-
νείς τις περυσινές μας επιδόσεις με 
αυτές άλλων χωρών. Καταλάβαμε τη 
12η χειρότερη θέση στη σχετική λί-
στα με βάση τα καινούργια μεγαβάτ 
που προσέθεσαν οι 27 χώρες της 
σχετικής λίστας, καθώς μας προ-

σπέρασαν τα περισσότερα από τα 
παλαιά καθώς και πολλά από τα νέα 
μέλη, όπως επίσης χώρες εκτός Ε.Ε.
Από τα νέα κράτη-μέλη, ξεχώρισαν 
η Ουγγαρία που διπλασίασε την 
εγκατεστημένη ισχύ της, φτάνοντας 
τα 127 MW, η Βουλγαρία που την 
τριπλασίασε από τα 57 MW στα 158 
MW και η Πολωνία που σχεδόν τη 
διπλασίασε στα 472 MW από τα 276 
MW. Από τα μη κράτη-μέλη, εντυπω-
σιακή ήταν η πρόοδος που εμφάνι-
σε η Τουρκία, καθώς κατάφερε να 
τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ 
της από 147 MW σε 433 ΜW.
Στην κορυφή του ευρωπαϊκού πίνα-
κα αιολικών εγκαταστάσεων εξακο-
λουθούν να βρίσκονται η Γερμανία 
(23.903 MW) και η Ισπανία (16.754 
MW), ενώ ικανοποιητική ανάπτυξη 
εμφάνισαν η Γαλλία, η Ιταλία και το 
Ην. Βασίλειο ξεπερνώντας τα 3.000 
MW. Σημειώνεται ότι το 2008, στην 
αιολική βιομηχανία, απασχολούνταν 
άμεσα ή έμμεσα πάνω από 160.000 
εργαζόμενοι, ενώ οι επενδύσεις στην 
ΕΕ ανήλθαν σε 11 δισ. ευρώ.
Σε παγκόσμιο επίπεδο εγκαταστάθη-
καν πάνω από 27.000 MW ανεβάζο-
ντας τη συνολική εγκατεστημένη σε 
120.800 ΜW.

νικός περιβάλλοντος, μηχανικός 
διαχείρισης ενεργειακών πόρων, 
μηχανικός χωροταξίας, πολεοδο-
μίας και περιφερειακής ανάπτυ-
ξης, περιβαλλοντολόγος, η ανά-
πτυξη συστημάτων διαχείρισης 
ήπιων μορφών ενέργειας, των 
υδάτινων πόρων και του αγρο-
τικού περιβάλλοντος, εφαρμογές 
βιοοικολογικής απορρύπανσης 
και αποδόμησης υλικών, στελέχη 
διαχείρισης στερεών απόβλητων 
κ.α.
Όσον αφορά τώρα, την κατανομή 
των κονδυλίων ανά γεωγραφική 
περιφέρεια, για την Πελοπόννη-
σο Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, 
Λακωνία, Μεσσηνία) προβλέπονται 
συνολικά 10,5 εκατ. ευρώ.

Η κρίση βαθαίνει στην ελληνική με-
ταποίηση με την παραγωγή να υπο-
χωρεί κάθετα στους περισσότερους 
κλάδους, ακόμη και στα είδη δια-
τροφής, για 9o διαδοχικό μήνα, με 
δυσμενείς επιπτώσεις στο κρίσιμο 
«μέτωπο» της ανεργίας, αλλά και 
των όρων απασχόλησης που επιδει-
νώνονται μέρα με τη μέρα. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε 
χθες η Στατιστική Υπηρεσία τον Ια-
νουάριο:
Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής πα-
ραγωγής μειώθηκε 10,2% σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο περσινό 
μήνα. Η παραγωγή στη μεταποίηση 
μειώθηκε 12,6%, κυρίως εξαιτίας 
της μείωσης στην παραγωγή χημι-
κών προϊόντων, βασικών μετάλλων, 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού κ.ά. 
Η παραγωγή στον ηλεκτρισμό μει-
ώθηκε 4%, ο δείκτης παραγωγής 
ορυχείων - λατομείων υποχώρησε 
κατά 16,1%, ενώ αύξηση μόλις 1% 
σημείωσε μόνον ο κλάδος επεξερ-
γασίας και παροχής νερού.
Στους επιμέρους βιομηχανικούς 
κλάδους, η παραγωγή ενδιάμεσων 
αγαθών, δηλαδή προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται για την παραγω-
γή καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε 
22,3%, η παραγωγή κεφαλαιουχι-

«Συρρίκνωση» 
10,2% της 
παραγωγής στη 
βιομηχανία

κών προϊόντων (δηλαδή εξοπλισμού) 
μειώθηκε 17,9%, ενώ πτώση 3,7% 
σημείωσε ο δείκτης παραγωγής 
ενέργειας. Μεγάλο ήταν το πλήγμα 
στην παραγωγή διαρκών καταναλω-
τικών αγαθών με μείωση 11,7%, ενώ 
ακόμη και η παραγωγή αναλώσιμων 
καταναλωτικών προϊόντων μειώθηκε 
4,9%.
Ειδικά στον κλάδο της μεταποίησης 
η παραγωγή μειώθηκε 12,6%, αντί 
μείωσης 1,5% που είχε καταγραφεί 
σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο του 
2008. Μεγάλη υποχώρηση καταγρά-
φηκε σχεδόν στο σύνολο των μετα-
ποιητικών κλάδων. Η παραγωγή στα 
τρόφιμα μειώθηκε κατά 12,6%, στα 
ποτά 7,2%, στον καπνό 17,5%, στις 
κλωστοϋφαντουργικές ύλες 22,2%, 
στα είδη ένδυσης 19,6%, στα είδη 
υπόδησης 10,5%, στην παραγωγή 
ξύλου 44,4%
Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 
2008 ο γενικός δείκτης βιομηχανι-
κής παραγωγής μειώθηκε κατά 7%, 
με την παραγωγή στη μεταποίηση 
να σημειώνει μικρή πτώση 0,8% σε 
μηνιαία βάση.
Κατά 5,8% μειώθηκαν το Φεβρουά-
ριο οι τιμές των βιομηχανικών προ-

ϊόντων, αντί της ετήσιας αύξησης 
11% τον Φεβρουάριο του 2008, 
αντικατοπτρίζοντας όμως αποκλει-
στικά τη μείωση των τιμών στα καύ-
σιμα. Σε όλες τις υπόλοιπες κατηγο-
ρίες προϊόντων καταγράφηκε έστω 
και μικρή αύξηση των τιμών. 
Η πτώση των τιμών στα καύσιμα 
συντελεί και στη μεγάλη αποκλιμά-
κωση που παρουσιάζει ο πληθωρι-
σμός στην Ελλάδα τους τελευταί-
ους μήνες, ο οποίος, σύμφωνα με 
τις αρχικές εκτιμήσεις που μένει να 
επιβεβαιωθούν, κινήθηκε τον Μάρτιο 
στην περιοχή του 1,3% - 1,4%, από 
1,6% το Φεβρουάριο, διαμορφού-
μενος στα χαμηλότερα επίπεδα του-
λάχιστον των τελευταίων 40 ετών. 
Οι τιμές των βιομηχανικών προϊό-
ντων με προορισμό την εγχώρια κα-
τανάλωση μειώθηκαν κατά 5,3% και 
εκείνων με κατεύθυνση τις αγορές 
του εξωτερικού μειώθηκαν 7,7%. 
Στους επιμέρους κλάδους , με εξαί-
ρεση τα ενεργειακά αγαθά, κατα-
γράφηκε αύξηση των τιμών. Στα εν-
διάμεσα αγαθά οι τιμές αυξήθηκαν 
0,1%, στα κεφαλαιουχικά 1,2%, στα 
διαρκή καταναλωτικά αγαθά 3,4% 
και στα αναλώσιμα αγαθά 1,2%.

Ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη 
της Μεσογείου

Μια ισπανο-βρετανική επιστημονική ομάδα, στην οποία 
υπήρξε και ελληνική συμμετοχή, προέβλεψε ότι, λόγω της 
κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της θερμοκρασίας, 
η στάθμη όλης της Μεσογείου μπορεί να ανέβει μέχρι 
και 61 εκατοστά ως το τέλος του αιώνα.
Η εκτίμηση έγινε από ερευνητές του Μεσογειακού Ινστι-
τούτου Προωθημένων Σπουδών (IMEDEA), που αποτελεί 
κοινοπραξία του πανεπιστημίου των Βαλεαρίδων Νήσων 
και του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς 
και του Εθνικού Ωκεανογραφικού Κέντρου του πανεπι-
στημίου του Σαουθάμπτον στη Βρετανία (με υπεύθυνο 
τον Έλληνα Μιχάλη Τσιμπλή). Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο 
γεωφυσικό περιοδικό “Journal of Geophysical Research 
- Oceans”.

Ολοκληρωμένη πρόληψη και 
μείωση της ρύπανσης
Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου η έκθεση σχετικά με την πρόταση Οδηγίας για την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και μείωση της ρύπανσης που  
οφείλεται σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Με την πρόταση 
Οδηγίας προτείνονται τροποποιήσεις στο γενικό πλαίσιο 
για τον έλεγχο των κύριων βιομηχανικών δραστηριοτήτων 
με δράσεις κατά προτεραιότητα στην πηγή της ρύπανσης 
καθώς και για την εξασφάλιση βιώσιμης διαχείρισης των 
φυσικών πόρων.
Έτσι επιτυγχάνεται η ενίσχυση της προστασίας του περι-
βάλλοντος και της δημόσιας υγείας από την βιομηχανική 
ρύπανση όσο και η ενίσχυση της εφαρμογής της τεχνο-
λογικής καινοτομίας, όπως επίσης και η μείωση του διοικη-
τικού άχθους για την βιομηχανία. Ενισχύθηκαν παράλληλα 
οι διατάξεις για την υποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών 
τόσο κατά την αδειοδότηση όσο και κατά των έλεγχο των 
ρυπογόνων εγκαταστάσεων διασφαλίζοντας την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, της βιομηχανί-
ας και της κοινωνίας των πολιτών.
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Περισσότερο από το 50% του νερού που χάνεται θα μπο-
ρούσε να είχε εξοικονομηθεί αν ενεργοποιούνταν άμεσα 
κάποια, έστω, από τα μέτρα για την ορθολογική διαχείριση 
των υδάτινων πόρων της χώρας μας. Το μήνυμα για λελο-
γισμένη χρήση των υδατικών αποθεμάτων καθίσταται πιο 
επίκαιρο από ποτέ, εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, 
την Κυριακή 33 Μαρτίου 2009.
Το νερό, εκτός από βασικό στοιχείο της ζωής του ανθρώ-
που, της φύσης και των φυσικών οικοσυστημάτων, αποτε-
λεί σήμερα, κύριο πόρο και μοχλό ανάπτυξης για πολλές 
οικονομικές δραστηριότητες.
Το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των 
Υδάτινων Πόρων υπολείπεται των ευρωπαϊκών. Αυτό καθι-
στά την Ελλάδα μία από τις τελευταίες χώρες της Ε.Ε. που 
δεν έχει ακόμα περάσει στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής 
οδηγίας - πλαίσιο 2000/60 για τη διαχείριση των νερών. 
Έτσι δεν μπορούμε να εναποθέτουμε τις ελπίδες μόνο 
στις... βροχοπτώσεις.
Δεν είναι τυχαίο ότι τρεις πόλεις -στον παγκόσμιο χάρ-
τη- που εφαρμόζουν εδώ και χρόνια προγράμματα δια-
χείρισης νερού έχουν αποκομίσει τεράστια οικονομικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη.
Το Τόκιο, το Οστιν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η 
Φορταλέζα στη Βραζιλία αποτελούν χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων για 
τη σωστή διαχείριση του νερού και έχουν καταφέρει να 
πρωτοπορούν αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες.
Η διαχείριση των ταμιευτήρων και της ζήτησης αλλά και η 
λήψη γενναίων αποφάσεων για τη μείωση των απωλειών 
των πόρων αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη. Εν όψει της 
κλιματικής αλλαγής είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει 
δραστική παρέμβαση και στο σύστημα διαχείρισης των 
ταμιευτήρων και στη διαχείριση της ζήτησης για να μην 
αντιμετωπίσουμε προβλήματα υδροδότησης κατά την επό-
μενη δεκαετία. Θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος των προ-
σπαθειών στο διαχειριστικό κομμάτι ώστε να περιοριστούν 
οι σημαντικές απώλειες από τα δίκτυα υδροδότησης και 
μεταφοράς του νερού.
Η Ελλάδα ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία - 
Πλαίσιο 2000/60 για τα νερά με τον Ν.3199/2003 και το 
Π.Δ. 51/2007 να επιβάλλουν τη διασφάλιση της αειφορίας 
των υδάτων μέσα από τη διαχείριση και την προστασία 
τους, ορίζοντας μάλιστα και χρονικό όριο για την επίτευξη 
των στόχων τους, το 2015.

Η οδηγία - πλαίσιο της Ε.Ε. 2000/60 αποτελεί το θεμελιώδες 
κείμενο που καθορίζει τις επιμέρους πολιτικές των κρατών 
- μελών για τη διαχείριση των υδάτων και ορίζει τη διαχεί-
ριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 
ως τον κεντρικό άξονα, προκειμένου να διαχειριστούμε 
καλύτερα τους υδατικούς πόρους στη χώρα μας. 
Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής περίπου 
300 λεκάνες απορροής και είναι βέβαιο ότι στο κομμάτι 
της εφαρμογής αυτής της οδηγίας πολλά πρέπει ακόμα 
να γίνουν. 
Επιπλέον, στην οδηγία προβλέπεται εγκαθίδρυση μηχα-
νισμών παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων και 
των υπόλοιπων στοιχείων της λεκάνης απορροής και στο 
μέλλον. Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη επιλύσει 
αυτό το πρόβλημα, γι αυτό επιβάλλεται να ξεπεραστούν το 
συντομότερο δυνατόν οι όποιες καθυστερήσεις. 
Για πρώτη φορά αναφέρεται και το θέμα της τιμολόγησης 
του νερού, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κοστολογηθεί 
το νερό, ως φυσικός πόρος, προκειμένου να περιοριστεί η 
αλόγιστη χρήση του.
Η παρουσίαση, τον περασμένο Μάρτιο, του Εθνικού Προ-
γράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πό-
ρων συνέπεσε με την καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο για τη μη εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας 
για την προστασία και διαχείριση των υδάτων.
Το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των 
Υδατικών Πόρων περιλαμβάνει μέτρα για την καλύτερη κα-
τανομή του νερού στα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώ-
ρας.
Ουσιαστικά, έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση και προσαρ-
μογή ενός διαχειριστικού μοντέλου με την βοήθεια του 
οποίου θα γίνει η διαχείριση της ποσότητας και ποιότητας 
των Υδατικών Πόρων κάθε Υδατικού Διαμερίσματος. Υπό 
την έννοια της οδηγίας πλαίσιο 2000/60, οι στόχοι και τα 
αποτελέσματα του Εθνικού Προγράμματος Προστασίας και 
Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων είναι απόλυτα συμβατά, 
θέτουν τις βάσεις και παρέχουν όλα τα εργαλεία για την 
επίτευξη των στόχων της παραπάνω οδηγίας.
Το σχέδιο είναι διαθέσιμο στις Διευθύνσεις Υδάτων των 
Περιφερειών. Ένας από τους στόχους του έργου αυτού, 
είναι η δυνατότητα χρήσης των εργαλείων διαχείρισης 
κάθε Υδατικού Διαμερίσματος από τις Περιφέρειες, ώστε 
μελλοντικά να προκύπτει ο σχεδιασμός και ο χρονικός 
προγραμματισμός των απαιτούμενων έργων.

Παγκόσμια Ημέρα Νερού Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας 
της Γυναίκας
της Χαρ. Τσιώλη
Προέδρου του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Ο εορτασμός για μια ακόμα φορά της Παγκόσμιας 
Ημέρας για τα δικαιώματα των γυναικών (8 Μαρτίου), 
μας βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία όπου πλέ-
ον θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις 
οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές κατακτήσεις. Διότι 
η παγκόσμια οικονομική κρίση αποτελεί μια νέα απειλή 
και δίνει το έναυσμα για μεγαλύτερη εγρήγορση και 
συστηματικότερη προσπάθεια καταπολέμησης των ανι-
σοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Σήμερα, η σκέψη μας ανήκει στην γυναίκα που πιστεύει, 
ελπίζει και αγωνίζεται για όλα αυτά που μας ενώνουν 
και που μας αγγίζουν. Τα προβλήματα που αναδει-
κνύονται είναι πολλά και δυστυχώς επισημαίνονται για 
μία ακόμα φορά. Οι ανισότητες στην πρόσβαση της 
απασχόλησης, οι διακρίσεις στις ευκαιρίες ανέλιξης και 
καριέρας, οι στερεοτύπες αντιλήψεις σε σχέση με τους 
ρόλους στην οικογένεια και την κοινωνία. Το χειρότερο 
βέβαια είναι η βία εναντίον των γυναικών και κυρίως 
των νεότερων γυναικών, που αποτελεί εμπόδιο για να 
επιτευχθεί  μια ουσιαστική ισότητα. Εκεί πρέπει να στρέ-
ψουμε πολύ την προσοχή μας και να αντιμετωπίσουμε 
οποιαδήποτε μορφή βίας που οδηγεί σταθερά στην 
διαιώνιση των ανισοτήτων.
Απαιτείται σήμερα η ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας 
στην κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική. Πρέπει 
να αποτελέσει μέγιστο θέμα για την κοινωνία, για την 

ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας.
Χρειάζεται εγρήγορση για την αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων της οικονομικής κρίσης στην κατάσταση των 
γυναικών, δεδομένου ότι γυναίκες είναι αυτές που απο-
τελούν το μεγαλύτερο μέρος των φτωχών παγκοσμί-
ως. Παράλληλα όμως, είναι οι γυναίκες αυτές που έχει 
αποδειχθεί ότι μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά 
στην αντιμετώπιση των κρίσεων.
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) απο-
τελεί αυτή την στιγμή μια ευκαιρία για την υποστήριξη 
της γυναίκας, με έμφαση στην ενίσχυση των γυναικών 
για συμμετοχή στα κέντρα λήξης αποφάσεων, οικονο-
μικά και κοινωνικά. Η κρίση της οικονομίας απέδειξε 
ότι περισσότερες γυναίκες στην επιχειρηματική διοίκηση 
οχυρώνουν τις επιχειρήσεις στους κλυδωνισμούς των 
αγορών. Επίσης, πιστεύω ότι οι ευρωεκλογές του Ιου-
νίου αποτελούν πρόκληση αλλά και ευκαιρία να απο-
δείξουμε ότι περισσότερες γυναίκες στα κέντρα πολιτι-
κών αποφάσεων μπορούν να πετύχουν ένα καλύτερο 
μέλλον για τις επόμενες γενιές, ενώ αναγκαία είναι η 
παρουσία των γυναικών στις εκλογές για την τοπική 
αυτοδιοίκηση, Α και Β βαθμού, που θα διεξαχθούν το 
επόμενο έτος. 
Δεν αρκεί ο νομοθέτης να προβλέπει με την ποσό-
στωση την συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει εμείς οι γυναίκες 
να απαιτήσουμε την συμμετοχή μας στα δρώμενα του 
τόπου μας και στις αποφάσεις που λαμβάνονται για 
όλες μας.

Η «Ώρα της Γης»
Ισχυρό παγκόσμιο μήνυμα για κοινή 
δράση ενάντια στην υπερθέρμανση του 
πλανήτη έστειλαν ένα δισεκατομμύριο 
πολίτες από 1.000 πόλεις και χωριά ανά 
τον κόσμο το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009, 
στη φετινή “Ώρα της Γης”. 
Λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ και για μία 
ώρα, οι πολίτες έσβησαν τα φώτα, ζητώ-
ντας από τους ηγέτες του κόσμου - λί-
γους μήνες πριν την Παγκόσμια Σύνοδο 
των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα στην 
Κοπεγχάγη το 2009 - δεσμεύσεις για 
δράσεις που θα μειώσουν τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, προς όφελος 
του πλανήτη.
Στην παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία του 
WWF συμμετείχαν από την χώρα μας 
Μνημεία που αποτελούν παγκόσμια σύμ-
βολα όπως: ο Παρθενώνας και ο ιερός 
βράχος της Ακρόπολης, αλλά και εθνικά 
τοπόσημα, όπως το κτίριο του ελληνικού 
Κοινοβουλίου και ο λόφος του Λυκαβητ-
τού στην Αθήνα, ο Λευκός Πύργος και η 

Καμάρα στη Θεσσαλονίκη κ.αλ.
Στην κινητοποίηση μετείχαν 489 Δήμοι 
και κοινότητες,1649 επιχειρήσεις, 845 
σχολεία και 325 φορείς. Υπήρξε πτώση 
της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 
500 μεγαβάτ, που ισοδυναμεί με εξοικο-
νόμηση 500 τόνων διοξειδίου του άν-
θρακα.
Τα ποσά που εξοικονομήθηκαν αντιστοι-
χούν με το να τεθούν εκτός κυκλοφο-
ρίας για μία ώρα 36.509 αυτοκίνητα και 
να σβήσουν για μία ώρα 8 εκατομμύρια 
τριακόσιοι τριάντα τρεις χιλιάδες συμβα-
τικοί λαμπτήρες.
Η συμμετοχή όλων στην πρωτοβουλία 
αυτή, αποτελεί μήνυμα ελπίδας για τη δι-
άσωση του περιβάλλοντος, αλλά και τη 
δημιουργία των εχεγγύων εκείνων που 
διασφαλίζουν πρωτίστως το αγαθό της 
ίδιας της ζωής.
Η Ώρα της Γης ξεκίνησε το 2007 στο Σίδ-
νεϊ της Αυστραλίας με τη συμμετοχή 2.2 
εκατομμυρίων νοικοκυριών και επιχειρή-

σεων που έσβησαν τα φώτα τους για μία 
ώρα. Μόλις έναν χρόνο αργότερα η εκ-
στρατεία μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο 
κίνημα για το κλίμα με τη συμμετοχή 100 
εκατομμυρίων ανθρώπων σε 35 χώρες. 
Παγκοσμίως γνωστά κτίρια και τοποθε-
σίες όπως η γέφυρα Golden Gate και 
το Κολοσσαίο, σκοτείνιασαν για μία ώρα 
και μετατράπηκαν σε σύμβολα ελπίδας 
για ένα πρόβλημα που γίνεται κάθε ώρα 
και πιο έντονο.
Η Ώρα της Γης 2009 απευθύνεται σε κάθε 
πολίτη, κάθε επιχείρηση και κάθε ανθρώ-
πινη κοινότητα στον πλανήτη. Μας καλεί 
να δράσουμε, να αναλάβουμε τις ευθύνες 
μας και να συμμετέχουμε ενεργά σε πρω-
τοβουλίες για ένα βιώσιμο μέλλον. Πασί-
γνωστες τοποθεσίες, μνημεία και κτίρια σε 
όλο τον πλανήτη θα σκοτεινιάσουν και 
φέτος. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα 
σβήσουν τα φώτα τους και θα ενώσουν 
για μία ώρα τις ζωές για το μέλλον του 
πολύτιμου πλανήτη μας.
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Eπιλύονται θέματα που αφορούν την ένταξη 
τεχνικών επιχειρήσεων στις δράσεις του ΤΕΜΠΜΕ
Φαίνεται πως η παρέμβαση του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου, όπως και άλλων 
Περιφερειακών Τμημάτων της χώ-
ρας, προς τον υπουργό Ανάπτυξης 
Κ. Χατζηδάκη έφερε αποτέλεσμα. 
Το υπουργείο προχώρησε σε εγκύ-
κλιο, βάση της οποίας επιλύονται, 
όπως αναφέρεται παρακάτω, θέ-
ματα που αφορούν την ένταξη τε-
χνικών επιχειρήσεων στις δράσεις 
του ΤΕΜΠΕ.

Και οι τεχνικές εταιρείες θα μπο-
ρούν πλέον να απολαμβάνουν των 
ευνοϊκών ρυθμίσεων του προγράμ-
ματος «Εγγύηση και Επιδότηση Επι-
τοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρή-
σεων» από το ταμείο ΤΕΜΠΜΕ.
Για το θέμα ανέλαβε πρωτοβου-
λία ο Υφυπουργός Οικονομίας 
και Οικονομικών κ. Νίκος Λέγκας, 
ο οποίος, μετά από προβλήματα 
που παρατηρήθηκαν, παρενέβη 
στον πρόεδρο του Ταμείου κ. Νίκο 
Δομένικο. Ο κ. Ν. Λέγκας ζήτησε 
να αποσαφηνιστεί πλήρως η δι-
αδικασία υπαγωγής των τεχνικών 
επιχειρήσεων στη νέα δράση της 
ΤΕΜΠΜΕ ώστε να επωφεληθούν και 
οι εν λόγω επιχειρήσεις των ωφε-
λημάτων της ρύθμισης.
Μετά την παρέμβαση του κ. Ν. 
Λέγκα, ο κ. Ν. Δομένικος εξέδω-
σε εγκύκλιο με τις αναγκαίες δι-
ευκρινίσεις κάνοντας ουσιαστικά 
δεκτές τις παρατηρήσεις του υφυ-
πουργού.
Η εγκύκλιος του κ. Δομένικου, η 
οποία εστάλη στον υπουργό Ανά-
πτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, έχει 
ως εξής:
«Με την υπ΄ αριθμ. 
28519/3298/23-12-08 (ΦΕΚ Β 
2679/31.12.08) ΚΥΑ των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Ανάπτυξης  εγκρίθηκε η εφαρ-
μογή της πράξης - Εγγύηση και 
Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κε-
φαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων΄΄, με Ενδιάμε-
σο Φορέα Διαχείρισης την ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ.
Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ  για 
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τον προσδιορισμό τόσο του κύκλου 
εργασιών όσο και των αποτελεσμά-
των προ αποσβέσεων λαμβάνονται 
υπόψη τα λογιστικά  μεγέθη, όπως 
αυτά αποτυπώνονται στα λογιστικά 
βιβλία και στοιχεία.
Με την ερμηνευτική εγκύκλιο της 
ΤΕΜΠΜΕ ορίζεται ότι στις περιπτώ-
σεις όπου προκύπτουν από το έντυ-
πο Ε3 τόσο τα λογιστικά έσοδα και 
έξοδα όσο και τα λογιστικά αποτε-
λέσματα,  για τις περιπτώσεις των  
επιχειρήσεων που φορολογούνται 
με τεκμαρτό τρόπο δύναται οι επι-
χειρήσεις αυτές να υπαχθούν στην 
δράση, εφόσον τηρούνται οι τιθέ-
μενες προϋποθέσεις. 
Για τον ανωτέρω προσδιορισμό του 
λογιστικού αποτελέσματος  δύνα-
ται να ληφθούν υπόψη τα αναγρα-
φόμενα σε οποιαδήποτε έγγραφα/ 
έντυπα  ισοδύναμης αξίας με το 
έντυπο Ε3, τα οποία  προκύπτουν 
από τα τηρούμενα βιβλία και στοι-
χεία της επιχείρησης. 
Ήδη με  τις διατάξεις του  Ν.3522/06 
(ΦΕΚ Α 276/22.12.06) ορίζεται 
ότι προκειμένου για δημόσια ή ιδι-
ωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβά-

νονται μετά  την 01/01/07 από 
τις επιχειρήσεις που ασχολούνται 
με την εργοληπτική κατασκευή δη-
μόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων 
καθώς από τις επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με την εκτέλεση μη-
χανολογικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, τα καθαρά κέρδη 
τους  εξευρίσκονται με λογιστικό 
τρόπο.
Συνεπεία των ανωτέρω σας γνω-
ρίζουμε ότι για τις τεχνικές, οικο-
δομικές και λοιπές επιχειρήσεις, οι 
οποίες τηρούν βιβλία Β κατηγορί-
ας του ΚΒΣ και τα καθαρά κέρδη 
τους προσδιοριζόταν με τεκμαρτό 
τρόπο ή προσδιορίζονται και με 
τεκμαρτό τρόπο και συνεπεία των 
ανωτέρω δεν εξάγεται λογιστικό 
αποτέλεσμα από το έντυπο Ε3, 
θα υποβάλλονται στις Τράπεζες, 
για την εξέταση του κριτηρίου της 
λογιστικής κερδοφορίας ή μη τα 
εξής:
1) τα έντυπα Ε3 που  έχουν  υπο-
βληθεί στην ΔΟΥ      και 
2) Οι αντίστοιχες εκκαθαριστικές 
δηλώσεις  ΦΠΑ (από τα δεδομένα 
των οποίων προκύπτουν τα ακαθά-
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ριστα έσοδα φορολογίας εισοδή-
ματος καθώς και έξοδα-εισροές) 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν 
υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ  και 
δεν υποχρεούται σε υποβολή εκκα-
θαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (θα απο-
δεικνύεται από οικεία βεβαίωση της 
ΔΟΥ), μαζί με τα απαιτούμενα ανω-
τέρω έντυπα Ε3 θα υποβάλλονται 
στις Τράπεζες  φωτοαντίγραφα 
των σελίδων Εσόδων και Εξόδων 
από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων 
και εξόδων για τις αντίστοιχες δι-
αχειριστικές χρήσεις, όπου στην 
τελευταία σελίδα των εσόδων και 
των εξόδων - ήτοι στην σελίδα του 
μηνός Δεκεμβρίου έκαστου έτους- 
θα αναγράφονται τα γενικά σύνο-
λα των εσόδων και εξόδων όλης 
της χρήσεως καθώς  και το τελικό 
λογιστικό αποτέλεσμα,  για κάθε 
χρήση χωριστά.  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Επίσης, σύμφωνα με την ανωτέρω 
ΚΥΑ  επιλέξιμες είναι οι επιχειρή-
σεις που, μεταξύ άλλων,  απασχο-
λούν κατά τη διάρκεια της τελευ-
ταίας κλεισμένης διαχειριστικής 
χρήσης πριν από τη σύναψη της 
δανειακής σύμβασης, από 0 μέχρι 
50 εργαζόμενους, υπολογιζόμε-
νους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασί-
ας- Ε.Μ.Ε, με βάση το έντυπο Ε7 της 
τελευταίας χρήσης ή αντίστοιχης 
αποδεικτικής αξίας έγγραφο. 

Ως εργαζόμενοι νοούνται τα άτομα 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
για τα οποία υπάρχει η υποχρέω-
ση από την επιχείρηση καταβολής 
εισφορών στο ΙΚΑ και φόρου εισο-
δήματος από μισθωτές υπηρεσίες.
Λόγω του ειδικού καθεστώτος 
ασφάλισης εργαζομένων που δι-
έπει τις  επιχειρήσεις που ασχο-
λούνται με  ιδιωτικά ή δημόσια 
τεχνικά έργα στην περίπτωση εκτέ-
λεσης εργασιών με μεσολάβηση 
τρίτων προσώπων (υπεργολάβο), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 
1846/51 άρθρο 8 παραγρ. 5 
(Νόμος ΙΚΑ), υπόχρεος εργοδότης 
για την ασφάλιση των εργαζομένων 
που ασχολούνται με την ολοκλή-
ρωση του έργου είναι προκειμένου 
για δημόσια έργα ο εργολάβος 
- ανάδοχος ενώ προκειμένου για 
ιδιωτικά τεχνικά έργα υπόχρεος 
εργοδότης για την ασφάλιση θεω-
ρούνται αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρο ο κύριος του έργου και όλα 
τα μεσολαβούντα πρόσωπα.
Επομένως στις περιπτώσεις που 
για την εκτέλεση συγκεκριμένου 
έργου που έχει αναλάβει ο ανάδο-
χος- εργολάβος  και το εκτελεί με 
την μεσολάβηση τρίτων προσώπων 
(υπεργολάβος) με τα  οποία έχει 
συμβληθεί και οι οποίοι αναλαμ-
βάνουν την εκτέλεση τμήματος ή 
ολόκληρου του έργου, εφόσον τα 

πρόσωπα που μεσολαβούν προ-
σλαμβάνουν και αμείβουν απα-
σχολούμενους σε αυτό το έργο, 
και οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι 
δεν ανήκουν στο απασχολούμενο 
προσωπικό του αναδόχου,   τότε 
όπως προκύπτει και από τα ανωτέ-
ρω (σχέση εξαρτημένης εργασίας) 
οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που 
απασχολούνται στα κατά τόπους 
έργα δεν θα πρέπει να συμπερι-
ληφθούν για τον υπολογισμό του 
κριτηρίου του απασχολούμενου 
προσωπικού. (έως  50 εργαζόμε-
νους) καθώς και της διατήρησης 
των θέσεων εργασίας. 
Για το σκοπό αυτό, όπου στο έντυ-
πο Ε7 ( και συγκεκριμένα για το 
έντυπο της χρήσεως 2008,  λόγω 
χρονικής στιγμής) συμπεριλαμβά-
νονται και τυχόν εργαζόμενοι του 
υπεργολάβου οι οποίοι ανήκουν 
στο εργατικό δυναμικό του υπερ-
γολάβου και ως εκ τούτου έχουν 
προσληφθεί και μισθοδοτούνται 
από τον υπεργολάβο, θα πρέπει η 
ενδιαφερόμενη προς δάνειο επι-
χείρηση (ανάδοχος)  να αποδείξει 
με κάθε πρόσφορο επίσημο έγ-
γραφο/βιβλίο  δημόσιας αρχής 
(Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ , ΔΟΥ 
κλπ.) , νομίμως επικυρωμένο, ότι οι 
συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν 
προσληφθεί και μισθοδοτούνται  
από τον υπεργολάβο». 

Κύριε Υπουργέ,
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας για το γεγο-
νός ότι στο σύστημα παροχής κεφαλαίων μέσω του Ταμείου 
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) 
δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν οι Μηχανικοί Ελεύθεροι Επαγ-
γελματίες (Μελετητές Ιδιωτικών Έργων, Κατασκευαστές Ιδιωτικών 
και Δημοσίων Έργων). 
Πρόκειται για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας 
μας και ειδικά αυτές που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια, 
οι οποίες τηρούν και τηρούσαν κατά το παρελθόν (τελευταία 
3ετία) βιβλία Β΄ κατηγορίας.
Οι επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας που φορολογούνται ή 
φορολογούνταν σύμφωνα με τον τεκμαρτό τρόπο (εξωλογιστι-
κός  προσδιορισμός) αποκλείονται από την  ένταξη τους στο 
πρόγραμμα κερδοφορίας του ΤΕΜΠΜΕ, ενώ έχουν ουσιαστικά 
όλα τα προσόντα και διαθέτουν την απαιτούμενη κερδοφορία 
για την οποία και φορολογούνται.
 Στη σημερινή, δύσκολη λόγω της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης για την πατρίδα μας εποχή, έχομε την πεποίθηση ότι 

θεωρείται επιβεβλημένη η στήριξη του τεχνικού κόσμου και ει-
δικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου που αποτε-
λούν τη ραχοκοκκαλιά της οικονομίας της Περιφέρειας και την  
ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώρας μας.
Κύριε Υπουργέ,
Επειδή πιστεύομε ότι κατανοείτε την κατάφορη αδικία που γί-
νεται εις βάρος των Μηχανικών και διακρίνετε την επιλεκτική 
εφαρμογή του μέτρου, ζητάμε την παρέμβαση σας να λυθεί 
άμεσα το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί και να συμπεριλη-
φθούν  οι επιχειρήσεις των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελμα-
τιών, που είναι από τις πλέον υγιείς, ανταγωνιστικές και παρα-
γωγικές, στο σύστημα παροχής κεφαλαίων του ΤΕΜΠΜΕ και να 
αποκτήσουν δικαίωμα δανειοδότησης μέσω αυτού.
 Την τρέχουσα δύσκολη οικονομική περίοδο που διάγει η χώρα 
μας θεωρούμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες και παρεμβάσεις 
είναι άκρως αναγκαίες και θα συμβάλουν τα μέγιστα στην 
προώθηση της πολιτικής και στην επίτευξη των στόχων που 
έχετε θέσει για στήριξη και τόνωση της Ελληνικής οικονομίας.
Η πρόεδρος

Ιανουάριος 2009

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Ένταξη Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών στο ΤΕΜΠΜΕ 
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Οι θέσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου για τους 
Δεματοποιητές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Ομάδα Εργασίας του Τμήματος 
έχει από το έτος 2005 καταθέσει 
πλήρες πόρισμα για την διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου. 
Το πόνημα αυτό αποτελούσε συνέ-
χεια της προσπάθειας που είχε ξε-
κινήσει με την σύσταση της  πρώ-
της ομάδας εργασίας  το έτος 
2002. Περιλάμβανε τη καταγραφή 
της υπάρχουσας τότε κατάστασης, 
την ανάλυση του θεσμικού πλαι-
σίου, τη περιγραφή των βασικών 
μεθόδων επεξεργασίας, αναδεί-
κνυε την ανάγκη σχεδιασμού και 
λειτουργίας στη  Περιφέρεια ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος δια-
χείρισης των ΑΣΑ και επισήμανε τα 
περιορισμένα χρονικά περιθώρια 
που υπήρχαν για την υλοποίηση 
του, προτείνοντας συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα
Η Ο.Ε. πού συμπληρώθηκε και με 
μέλη από τους άλλους δύο νο-
μούς, Λακωνία και Μεσσηνία, οι 
οποίοι μετέφεραν και τις δικές 
τους εμπειρίες και γνώσεις, και 
μετά την σχετική ενημέρωση, έμει-
ναν όλοι σύμφωνοι στην υλοποίη-
ση του σχεδιασμού αυτού. 
Όπως είναι λοιπόν κατανοητό, το 
ΤΕΕ Πελοποννήσου πιστεύουμε ότι 
διαθέτει μία πλήρη εικόνα για το 
συγκεκριμένο θέμα. Είναι αξιολο-
γημένα επίσης και τα κείμενα και 
συμπεράσματα της Ο.Ε. του Κεντρι-
κού ΤΕΕ, αλλά και τα επιστημονικά 
δεδομένα των μελετών πού έχουν 
εκπονηθεί κατά καιρούς από τους 
φορείς διαχείρισης απορριμμά-
των, τις Νομαρχίες (παλαιός σχε-
διασμός), και την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου (νέος σχεδιασμός).
   Με βάση τον σχεδιασμό αυτόν, ο 
οποίος έχει εγκριθεί από τους αρ-
μόδιους Φορείς   προβλεπόταν:
Η επαναλειτουργία του εργοστα-
σίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κομποστοποίησης του Δήμου Κα-
λαμάτας αφού πραγματοποιηθούν 
προηγουμένως τα απαιτούμενα 

έργα αναβάθμισης της μονάδας.. 
Η συγκεκριμένη μονάδα θα εξυπη-
ρετούσε κατ΄ αποκλειστικότητα το 
σύνολο του Ν. Μεσσηνίας από το 
2010 με προοπτική σταδιακής επέ-
κτασης της έως το έτος 2020.
Η κατασκευή νέας διανομαρχια-
κής μονάδας Βιολογικής Ξήραν-
σης/Ενεργειακής Αξιοποίησης για 
την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων 
νομών της οποίας η δυναμικότη-
τα  θα κλιμακωνόταν έως το έτος 
2020 και στην οποία θα άρχιζαν 
να διαθέτουν τα ΑΣΑ προς επεξερ-
γασία από το 2010 όλοι οι Νομοί 
της Περιφέρειας πλην του Ν. Μεσ-
σηνίας.
Η  λειτουργία ως έργων τελικής 
διάθεσης μη αξιοποιούμενων ΑΣΑ 
και των υπολειμμάτων της επεξερ-
γασίας τους 7  ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ  (κατα-
σκευή 5 νέων).
Όσον αφορά τα απόβλητα από 
κατασκευές εκσκαφές και κατεδα-
φίσεις, για τη διάθεση όσων απο-
βλήτων δεν θα επαναχρησιμοποι-
ούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2939/01 προτεινόταν η 
δημιουργία ενός (1) ΧΥΤ Αδρανών 
Υλικών ανά Διαχειριστική Ενότητα 
με ευθύνη του αντίστοιχου ΦοΔΣΑ 
μη αποκλειομένων άλλων προτά-
σεων ιδιωτών.
Επίσης σύμφωνα με τον σχεδιασμό 
«οι μελέτες ωρίμανσης των έργων 
διαχείρισης, επεξεργασίας και δι-
άθεσης, για όλες τις Δ.Ε. θα πρέπει 
να εγκριθούν επίσης το συντομό-
τερο δυνατό και βέβαια πριν από 
τέλος του έτους 2006»
Στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, προ-
βλέπονταν και σταθμοί μεταφόρτω-
σης. Οι μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων πού θα εκπονούνταν 
από τους κατά τόπους φορείς, 
πού κάποιοι είχαν ήδη αναθέσει σε 
μελετητικά  γραφεία περιλάμβαναν 
και τους σταθμούς αυτούς.
Παρ΄ όλο τα ανωτέρω και ενώ το 
ΤΕΕ Πελοποννήσου με συνέπεια 
και συνέχεια επαναλάμβανε όλα 

αυτά τα χρόνια την αναγκαιότητα 
της άμεσης υλοποίησης με ταχείς 
ρυθμούς του Περιφερειακού Σχε-
διασμού τα βήματα που είχαν γί-
νει προς τη κατεύθυνση αυτή μέχρι 
προσφάτως ήταν περιορισμένα.
Καθοριστικό ρόλο στην μην υλο-
ποίηση των προτεινόμενων έως 
σήμερα λύσεων έχουν:
Η μεταφορά των ευθυνών και της 
αρμοδιότητας διαχείρισης των ΑΣΑ 
από τον έναν φορέα στον άλλο 
(Νομαρχία, Δήμοι, ΦοΣΔΑ, Περιφέ-
ρεια) . 
Η λογική ότι οι δράσεις έχουν πο-
λιτικό κόστος
Το σύνδρομο Not in my tenure -
Μετάθεση πολιτικού κόστους στην 
επόμενη θητεία
Η ελλειπής (ποσοτικά και ποιοτικά ) 
στελέχωση των φορέων 
Η αντίδραση των τοπικών κοινω-
νιών λόγω κακής και ελλειπούς 
ενημέρωσης για τις σύγχρονες τε-
χνολογίες και εγκαταστάσεις διά-
θεσης απορριμμάτων.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν ότι:
Ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει 
στην υλοποίηση των βασικών αξό-
νων του Περιφερειακού Σχεδια-
σμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των (ΠΕΣΔΑ) όπως αυτός ψηφίστηκε 
το 2005
Προσπαθούμε ακόμα να κλείσουμε 
τους δεκάδες παράνομους ΧΑΔΑ 
που υπάρχουν  στην Περιφέρεια 
Η ανακύκλωση δεν έχει προχωρή-
σει 
Χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες 
για την αξιοποίηση των κοινοτικών 
χρηματοδοτήσεων 
Από 1/1/2009 θα κληθούμε ως 
Περιφέρεια να καταβάλουμε υψη-
λά πρόστιμα 
Σήμερα φαίνεται να ευρίσκεται σε 
εξέλιξη μία προσπάθεια από όλους 
τους εμπλεκόμενους, να αναλάβει 
η Περιφέρεια  την ευθύνη υλοποί-
ησης των όποιων δράσεων από 
τους κατά τόπους φορείς.
Αυτή εξάλλου  είναι και η δική 

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, συνεκτιμώντας τα στοιχεία πού έχει στην διάθεσή του και τις μέχρι 
σήμερα εξελίξεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σημειώνει και τονίζει τα παρακάτω σχε-
τικά με το θέμα της εγκατάστασης δεματοποιητών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:

μας θέση , πιστεύοντας ότι τέτοιες 
δράσεις βοηθούν στην απεμπλοκή 
από επιμέρους τοπικά μικροσυμφέ-
ροντα που καλύπτονται πίσω από 
«την κοινωνική συναίνεση».
Επισημαίνουμε ότι εμείς ως ΤΕΕ Πε-
λοποννήσου, σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούμε να εξετάσουμε το 
θέμα «δεματοποιητές» μεμονωμένα 
καθώς δεν συνιστά τρόπο διαχεί-
ρισης και δεν συμπεριλαμβάνεται 
στο ισχύον διαχειριστικό σχέδιο 
της Περιφέρειας για τα απορρίμ-
ματα.
Μπροστά στην απειλή των προστί-
μων, αλλά και στην κατεύθυνση 
της μείωσης ή ολοκληρωτικής δι-
αγραφής των ΧΑΔΑ, η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου σχεδιάζει  τρόπους 
αποφυγής των προστίμων αυτών.  
Συμφωνούμε καταρχήν στην οργά-
νωση μικρότερου αριθμού χώρων 
στα πλαίσια των ήδη υπαρχόντων 
επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρι-
σης απορριμμάτων.
Το σύστημα της δεματοποίησης 
θα μπορούσε να αποτελεί κομμά-
τι της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των απορριμμάτων, (ως ενδιάμε-
σοι σταθμοί μεταφόρτωσης)  αλλά 
ως τέτοιο θα έπρεπε να μελετηθεί 
και να σχεδιαστεί σύμφωνα με τον 
δρομολογούμενο σχεδιασμό ανά-
λογα δηλαδή με τις θέσεις των 
μονάδων επεξεργασίας και διάθε-
σης των υπολειμμάτων. Θα πρέπει 
επίσης να προχωρήσει η εκπόνη-
ση και εφαρμογή των απαραίτητων 
περιβαλλοντικών μελετών και η 
εξασφάλιση των αναγκαίων αδει-
οδοτήσεων για την τοποθέτηση και 
λειτουργία των δεματοποιητών.
Επίσης, οφείλουμε να τονίσουμε  
ότι:
Eξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ 
ο Περιφερειακός σχεδιασμός του 
2005.
 Δεν διαθέτουμε στοιχεία εγκατά-
στασης και λειτουργίας του συστή-
ματος δεματοποίησης - προσωρι-
νής αποθήκευσης απορριμμάτων, 
από το οποίο να προκύπτουν οι 
προεκτιμήσεις των μελετητών για 
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
για τους περιβαλλοντικούς όρους 
που ενδεχομένως απαιτείται να 
τηρηθούν, τόσο για τους χώρους 
δεματοποίησης, όσο και για τους 
χώρους απόθεσης. 
Το σχέδιο αυτό πού σήμερα φαίνε-

ται να προωθείται για υλοποίηση, 
δεν είναι θεσμοθετημένο αφού, 
δεν έχει υποβληθεί  για έγκριση 
στα αρμόδια όργανα, και για τον 
λόγο αυτό, εξακολουθεί να ισχύ-
ει ο προηγούμενος σχεδιασμός, 
(ένας ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ ανά Νομό), με 
κίνδυνο, το σχέδιο αυτό  πού σή-
μερα προσπαθούμε να αξιολογή-
σουμε, να ευρίσκεται «στον αέρα». 
Η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ κρίνεται 
αναγκαία προκειμένου να συμπερι-
λάβει και τους δεματοποιητές.
Η δεματοποίηση έχει πολύ μικρό 
χρονικό ορίζοντα αποθήκευσης 
και η έναρξη των διαδικασιών 
εφαρμογής οιοδήποτε μεθόδου η 
συνδυασμού ολοκληρωμένης δι-
αχείρισης των ΑΣΑ θα πρέπει να 
γίνει άμεσα. 
Τα  προηγούμενα παραδείγματα 
κακής εφαρμογής ανάλογων μεθό-
δων (Κουρουπητός Χανίων, όπου τα 
δέματα λόγω μεγάλου χρόνου πα-
ραμονής έσκασαν δημιουργώντας 
σοβαρά προβλήματα) θα πρέπει 
να λειτουργήσουν προειδοποιητι-
κά προκειμένου να εξασφαλιστούν 
οι αναγκαίες προϋποθέσεις και οι 
απαραίτητες ασφαλιστικές δικλεί-
δες σωστής και περιβαλλοντικά 
ασφαλούς λειτουργίας του συ-
στήματος για το χρονικό διάστημα 
που έχει προδιαγραφεί 
Θα πρέπει να εκπονηθούν οι απα-
ραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες 
και να εξασφαλιστούν οι αναγκαί-
ες εγκρίσεις  για την τοποθέτηση 
και λειτουργία του συστήματος των 
δεματοποιητών.   
Συμπερασματικά, η οποιαδήποτε 
προσπάθεια αξιολόγησης ενός 
τέτοιου συστήματος με τον τρόπο 
που αυτό δρομολογείται θα ήταν 
ατυχής και παρακινδυνευμένη, το 
ΤΕΕ Πελοποννήσου δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να λάβει μέρος σε δια-
δικασίες αξιολογήσεων του τύπου 
«το μη χείρον βέλτιστον» ή  του 
τύπου  «αν όχι δεματοποίηση τότε 
τι;».. Η αναβολή της εφαρμογής 
του μόνο προβλήματα δημιουργεί.  
Η πολιτική για τα απορρίμματα εί-
ναι σίγουρα δύσκολη στην εφαρ-
μογή καθώς πάντα υπάρχουν αντι-
δράσεις και αλληλοαντικρουόμενα 
συμφέροντα, όταν, ωστόσο, έχουν 
γίνει σημαντικά βήματα και τείνουν 
να εδραιωθούν οι θέσεις για ΧΥΤΥ 
για τους νομούς Αργολίδας, Μεσ-

σηνίας και Λακωνίας είναι μεγάλο 
σφάλμα να υπαναχωρεί η πολιτεία 
στο σχεδιασμό της γιατί εύλογα, 
μπορεί  να αφήνει περιθώρια για 
περαιτέρω αντιδράσεις.
    Είμαστε υπέρ της ενίσχυσης 
του δημόσιου και κοινωνικού χα-
ρακτήρα του έργου των φορέων 
διαχείρισης, κατά τα πρότυπα της 
ΕΣΔΚΝΑ και αντίθετοι σε κάθε προ-
σπάθεια ιδιωτικοποίησης των δρα-
στηριοτήτων τους ( αναθέσεις έρ-
γων με ΣΔΙΤ κλπ ).
   Δεν προτείνουμε την καύση ή την 
πυρόλυση σαν μέθοδο επεξεργα-
σίας    από το γεγονός ότι ,   ο 
καθαρισμός των απαερίων είναι 
προβληματικός,  γιατί τα παράγω-
γα της θερμικής επεξεργασίας των 
αερίων  περιέχουν, εκτός των άλ-
λων, διοξίνες και φουράνια, γνω-
στές καρκινογόνες ουσίες. 
Τέλος, εκτιμούμε  πώς το μεγάλο 
διάστημα πού έχει παρέλθει από 
τότε πού εγκρίθηκε το Διαχειριστι-
κό Σχέδιο της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, ενέχει σοβαρές αμφι-
βολίες για να δεχθούμε απλά και 
άκριτα οποιαδήποτε άλλη προσπά-
θεια, πέρα από αυτή πού όλοι, ως 
ΤΕΕ και Πολιτεία έχουμε συνομολο-
γήσει και συμφωνήσαμε.  Άλλωστε, 
και οι κατευθύνσεις του κεντρικού 
ΤΕΕ δεν έχουν αλλάξει από τότε. 
Προ των πυλών των άσχημων εξε-
λίξεων για τα απορρίμματα, πρέπει 
να σταματήσει πλέον κάθε άλλος 
χρονοβόρος σχεδιασμός, και να 
προχωρήσει το οργανωμένο σχέ-
διο διαχείρισης απορριμμάτων πού 
εγκρίθηκε το 2005, αυτό να συνο-
δευτεί από νέα στοιχεία, δεδομένα 
και εμπειρίες και, έστω και αργά, 
να υλοποιηθεί. 
Στόχος μας θα πρέπει είναι η βιώ-
σιμη διαχείριση των απορριμμάτων 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνι-
κή και κοινοτική νομοθεσία και η 
αποφυγή της μεταβίβασης των πε-
ριβαλλοντικών προβλημάτων στις 
επόμενες γενεές. 
Τέλος, το ΤΕΕ Πελοποννήσου δε-
σμεύεται, σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, να καταθέσει στην Πολιτεία 
τις θέσεις του, βάσει του πονήμα-
τος που θα προκύψει από την αρ-
μόδια Ομάδα Εργασίας,  για τους 
τρόπους και τις μεθόδους ολοκλη-
ρωμένης επεξεργασίας απορριμ-
μάτων πού είναι δόκιμοι να εφαρ-
μοστούν στην Περιφέρειά μας.
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Κύριε Υπουργέ,
Τον τελευταίο καιρό έχομε δεχθεί έντο-
νες διαμαρτυρίες, από μέλη μας- συ-
ναδέλφους μηχανικούς που εκδίδουν 
οικοδομικές άδειες στο Νομό Λακωνί-
ας καθώς και από πολίτες που θέλουν 
να οικοδομήσουν, για δυσκολίες που 
παρουσιάσθηκαν στην έκδοση οικοδο-
μικών αδειών από τις Πολεοδομίες.
Τα προβλήματα δημιουργήθηκαν με την 
αποστολή του αριθμ. 297/5.2.2009  εγ-
γράφου της Γενικής  Δ/νσης Τοπ. Αυτ/
σης-Δ/νση Οικονομικών Ο.Τ.Α.-Τμήμα 
Περιουσίας του Υπουργείου Εσωτερικών  
προς την Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης 
Ν. Λακωνίας και αφορά την έκδοση  βε-
βαιώσεων  παλαιότητας  και κοινοχρή-
στων χώρων από τους Δήμους.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για 
την έκδοση οικοδομικών αδειών σε οι-
κόπεδα εντός των οποίων υπάρχουν 
κτίσματα προϋφιστάμενα του έτους 
1955, και   επομένως νομίμως «υφι-
στάμενα»,  απαιτείται στα δικαιολογη-
τικά που υποβάλλονται στις Αρμόδιες 
Πολεοδομικές Υπηρεσίες να υπάρχουν 
και στοιχεία από τα οποία να αποδει-
κνύεται η παλαιότητα των κτισμάτων, 
διαφορετικά είναι αδύνατη η έκδοση  
οποιασδήποτε  οικοδομικής άδειας.
Μέχρι σήμερα κατά πάγια διαδικασία 
αυτή η παλαιότητα πιστοποιείτο από 
τους υπάρχοντες τίτλους, φωτοερμη-
νείες αεροφωτογραφιών, άλλες αποδεί-
ξεις και υπεύθυνες δηλώσεις  και τέλος, 
αν δεν υπήρχε τίποτα από τα παραπά-

νω, από τη βεβαίωση του Δήμου  στον 
οποίο υπάγεται το ακίνητο.
Με το άρθρο 6 του Π.Δ/24.4.85 
ΦΕΚ181Δ/3.5.85 για τους οριοθετη-
μένους  οικισμούς  που στερούνται  
εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου,  
η οικοδομησιμότητα  των οικοπέδων 
εξαρτάται από την προϋπόθεση αυτά 
να έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο 
χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοι-
νή χρήση.
Η βεβαίωση για την ύπαρξη ή όχι κοι-
νοχρήστου δρόμου μόνον από το Δή-
μαρχο  μπορεί να δοθεί, διαφορετικά 
και σε αυτή την περίπτωση είναι αδύ-
νατη η έκδοση της  οικοδομικής άδει-
ας. Επισημαίνομε ότι δεν ζητείται από 
τους Δημάρχους να προβούν σε  χα-
ρακτηρισμό του δρόμου αλλά να βε-
βαιώσουν την ύπαρξη ή όχι αυτού ως 
κοινοχρήστου, γεγονός το οποίο του-
λάχιστον στα όρια  των Δήμων τους το 
γνωρίζουν από τα στοιχεία των υπηρε-
σιών τους.
Δυστυχώς στο Νομό Λακωνίας κάποιοι 
Δήμαρχοι (οι ίδιοι ή μέσω των υπηρε-
σιών τους) παρερμηνεύοντας ή χρησι-
μοποιώντας λανθασμένα το ανωτέρω 
αριθμ 297/5.2.2009 έγγραφό σας αρ-
νούνται είτε να εκδώσουν βεβαιώσεις 
παλαιότητας ή και βεβαιώσεις υπάρξε-
ως ή μη κοινοχρήστου δρόμου είτε τις 
εκδίδουν  «επιλεκτικά».
Συγχρόνως όμως επισημαίνομε ότι οι 
Πολεοδομίες της Λακωνίας, όπως και 
όλες οι Πολεοδομίες των άλλων Νο-

μών, συνεχίζουν να απαιτούν, κατά την 
μέχρι σήμερα πάγια  διαδικασία και την 
κείμενη νομοθεσία, τις ανωτέρω βεβαι-
ώσεις για να προβούν σε έκδοση  οι-
κοδομικών αδειών.
Σε κανένα άλλο Νομό της Περιφέρεις 
Πελοποννήσου δεν έχει παρατηρη-
θεί τέτοια διαδικασία η οποία έχει σαν 
αποτέλεσμα, λόγω της καταχρηστικής 
λειτουργίας των Δημάρχων, να ταλαι-
πωρεί τους Πολίτες και να τους αφαι-
ρεί την δυνατότητα να οικοδομήσουν 
νόμιμα αφού κωλύεται η έκδοση της 
σχετικής οικοδομικής άδειας.

Κύριε Υπουργέ,
Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε του 
ανωτέρω εκτεθέντος θέματος και δώ-
σετε  σχετικές οδηγίες και άμεση λύση 
στο πρόβλημα που έχει δημιουργή-
σει το αριθμ.  297/5.2.2009 έγγραφο 
της Γενικής Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών που απεστάλη 
στη Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. 
Λακωνίας, αίροντας έτσι την τυχούσα 
αδικία που ίσως γίνεται εις βάρος πο-
λιτών και εμπλεκομένων  επαγγελματιών 
στο κύκλωμα παραγωγής οικοδομικών 
έργων, γεγονός το οποίο συγχρόνως 
δημιουργεί περαιτέρω μείωση της οικο-
δομικής δραστηριότητας την παρούσα 
δύσκολη περίοδο της παγκόσμιας  οι-
κονομικής κρίσης και φυσικά αυξάνει 
τη γραφειοκρατία που προσπαθούμε 
όλοι μας να μειώσομε. 
Η πρόεδρος

Το περιφερειακό τμήμα Πελοποννήσου 

του ΤΕΕ σχετικά με όσα έχουν εξαγ-

γελθεί από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για 

την «τακτοποίηση» των υπερβάσεων 

των οικοδομικών αδειών και της νομο-

θεσίας που έχουν γίνει σε εκτεταμένη 

κλίμακα με την μετατροπή ημιυπαίθρι-

ων χώρων (ΗΧ) σε κλειστούς εκφράζει 

την έντονη αντίθεση του για τους πιο 

κάτω λόγους:

1. Είναι «ηλίου φαεινότερο» ότι η 

πολιτική αυτή δεν σχεδιάζεται για να 

επιλυθεί κάποιο κοινωνικό πρόβλημα 

αλλά για να εξευρεθεί πηγή εσόδων 

και αυτό από μόνο του είναι απαρά-

δεκτο διότι εντάσσεται σε μια λογική 

ξεπουλήματος των πάντων με πρόσχη-

μα την αντιμετώπιση της οικονομικής 

κρίσης. 

2. Οι ΗΧ αποτελούν ενδιάμεσους χώ-

ρους μεταξύ των  υπαίθριων χώρων 

(αυλές, εξώστες, δώματα) και των κλει-

στών και ανέκαθεν  η χρήση τους στα 

κλιματικά δεδομένα της χώρας μας 

οδηγούσε σε πληρέστερα οικοδο-

μήματα. Για αυτόν τον λόγο με τον 

νόμο 1512/1985 θεσπίστηκε ότι υπό 

προϋποθέσεις γεωμετρίας τους, δεν 

θα προσμετρούνται στον συντελεστή 

δόμησης των οικοπέδων. Μετά όμως 

από την καθιέρωση της ηλεκτροδό-

τησης των οικοδομών χωρίς έλεγχο 

από τις πολεοδομικές υπηρεσίες αλλά 

με απλή δήλωση των μηχανικών, έγι-

νε σχεδόν κανόνας η μετατροπή των 

χώρων αυτών σε κλειστούς μιας και ο 

μόνος τρόπος να ελεγχθούν είναι «η 

καταγγελία». Σε σύντομο χρόνο αυτή 

η μέθοδος αύξησης του συντελεστή 

δόμησης (γιατί στην ουσία περί αυτού 

πρόκειται) χρησιμοποιήθηκε από κα-

τασκευαστές πολυκατοικιών και ιδιαί-

τερα στην περιοχή της πρωτεύουσας 

έγινε σχεδόν κανόνας. Οι κυβερνήσεις 

και των δύο μεγάλων κομμάτων αν 

και γνώριζαν, ανέχθηκαν  αυτές τις 

πρακτικές που τελικά αποβαίνουν σε 

βάρος των μικροϊδιοκτητών διαμερι-

σμάτων μιας και με το θεσμικό πλαίσιο 

που ισχύει ή αυτό που σχεδιάζεται να 

ισχύσει αυτοί θα πληρώσουν τον «λο-

γαριασμό».  Η ανοχή τους εκφράστη-

κε μέσα από την πολιτική εξαφάνισης 

των δημόσιων μηχανισμών ελέγχου με 

αποτέλεσμα την διόγκωση του φαινο-

μένου της αυθαίρετης δόμησης γενικά 

που έχει ως πρώτη συνέπεια μη αντι-

στρέψιμες βλάβες του περιβάλλοντος 

και σπατάλη των φυσικών πόρων.

Σήμερα και μετά την παταγώδη απο-

τυχία των κυβερνήσεων να διασφαλί-

σουν τα έσοδα  του κράτους με την 

εξαγγελθείσα «τακτοποίηση» εγκαι-

νιάζεται μια εξαιρετικά επικίνδυνη για 

το περιβάλλον πολιτική: Η πολιτική της 

εξαγοράς συντελεστή με την μέθοδο 

της εφάπαξ καταβολής ενός προστί-

μου καταργώντας έτσι έμμεσα τις δι-

ατάξεις περί επιβολής ετήσιων προστί-

μων διατήρησης αυθαιρέτων που σε 

έναν βαθμό αυτές είναι που φοβίζουν 

όσους θέλουν να αυθαιρετήσουν 

αλλά τελικά δεν το κάνουν.

Ο συντελεστής δόμησης είναι αγαθό 

που μέχρι σήμερα έχει κρατηθεί εκτός 

οικονομικής συναλλαγής και θεωρού-

με ότι τέτοιο πρέπει να παραμείνει. 

3. Με την εξαγγελθείσα ρύθμιση θα 

παραβιασθεί η συνταγματική αρχή της 

ισονομίας αφού κάποιοι πολίτες θα 

απαλλαγούν από τα πρόστιμα διατή-

ρησης που κάποιοι άλλοι πληρώνουν 

και θα συνεχίσουν να πληρώνουν ενώ 

ταυτόχρονα οριστικοποιείται η επιβά-

ρυνση του περιβάλλοντος.

4. Με τέτοιες διαδικασίες επιβραβεύεται 

η παραβατική συμπεριφορά όσων δεν 

σεβάστηκαν την νομοθεσία αφού στο 

τέλος αυτοί δικαιώνονται από την πο-

λιτεία στην επιλογή τους να αυξήσουν 

μόνοι τους τον συντελεστή δόμησης 

του οικοπέδου τους με την παροχή 

δυνατότητας «τακτοποίησης».

Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου 

του ΤΕΕ θεωρεί ότι η όποια αλλαγή της 

νομοθεσίας σε ότι αφορά στην αντιμε-

τώπιση της αυθαίρετης δόμησης πρέπει 

να αφορά στην πρόληψη της με την 

ενίσχυση του δημόσιου τομέα που είναι 

επιφορτισμένος με αυτό το καθήκον και 

καλεί την κυβέρνηση να μην προχωρή-

σει στην υλοποίηση της εξαγγελίας και 

να αποποιηθεί την πολιτική της εμπο-

ρευματοποίησης και κερδοσκοπίας της 

γης και της χρήσης της.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έκδοση βεβαιώσεων παλαιότητας και βεβαιώσεων υπάρξεως ή 
μη κοινοχρήστων χώρων από τους Δήμους του Ν. Λακωνίας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Χάθηκε ένα ακόμα ιστορικό κτήριο της Τρίπολης
Με θλίψη  παρακολουθήσαμε  την κατεδάφιση ενός  ακόμη  ιστο-
ρικού  κτιρίου  της Τρίπολης.
Για την ιστορία  και μόνο θα πρέπει  να  υπενθυμίσουμε   ότι το 
Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου  τον Ιούλιο του 1999  εκπόνησε  ειδική  μελέτη   
για τα   διατηρητέα   κτίρια   της Τρίπολης, το πόρισμα  της οποίας 
κοινοποίησε  σε όλους τους αρμόδιους   φορείς  και Υπουργεία.  
Ο λόγος ήταν  διπλός:
α)  Να προστατευθούν τα υπάρχοντα και επισήμως με Π.Δ ανακη-
ρυγμένα  διατηρητέα κτίρια 
β) Να προστατευθούν  και να  ανακηρυχθούν  διατηρητέα  και 
κάποια άλλα  σημαντικά  και  ιστορικά  κτίρια   της πόλης  που 
μέχρι  σήμερα δεν έχουν  ανακηρυχθεί  διατηρητέα.
Υπήρχαν 48 τέτοια  προτεινόμενα  μεμονωμένα  κτίρια. Μέσα σε 
αυτά (με το  Νο 41 σελ. 68 της μελέτης) ήταν και  το διώροφο της 
οδού Καλαβρύτων 9 που σωστά   περιγράφεται ως «Σπίτι  Μίκη  
Θεοδωράκη». Το παραπάνω πόρισμα   έχουμε   καλέσει  ως Τ.Ε.Ε. 
Πελοποννήσου   επανειλημμένα   όλους τους  Αρμόδιους φορείς  
να το  αξιοποιήσουν, για να  σώσουν  της Ιστορία  της Τρίπολης. 

Έχουν περάσει  10 χρόνια και δυστυχώς  δεν έχει  γίνει  τίποτα. 
Μέσα  σ΄ αυτά τα 10 χρόνια  κάποια (ευτυχώς λίγα) από αυτά  τα  
προτεινόμενα  ως  διατηρητέα  κατεδαφίστηκαν.
Πολλοί  φρόντισαν  να υποβαθμίσουν και  να «ξεχάσουν»  αυτό 
το πόρισμα  του ΤΕΕ Πελ/σου. Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει  στην   
Τρίπολη  δεν παρατηρείται  καν  σε όμορους  Νομούς. Η παλιά 
πόλη του Ναυπλίου  και τα  αρχοντικά της Καλαμάτας  αποτελούν   
πόλο έλξης  για τους Τουρίστες  και τους επισκέπτες.
Καλούμε  για  άλλη μια φορά   τους κ.κ.  Βουλευτές  του Ν. Αρ-
καδίας, τον κ.  Νομάρχη Αρκαδίας  και τον Δήμαρχο Τρίπολης να 
αξιοποιήσουν   αυτό το  Επιστημονικό  Πόρισμα    της Ομάδας 
Εργασίας  του Τ.Ε.Ε.  Πελοποννήσου και  να προστατέψουν  αυτά 
τα κτίρια    (πριν εξαφανιστούν  και  τα λιγοστά  που απομένουν )  
που αποτελούν  κομμάτι της  Ιστορίας   αυτής της πόλης.
 Ζητάμε  για άλλη  ακόμη μια φορά  από την Ε.Π.Α.Ε.  Ν. 
Αρκαδίας  να παραπέμπει τις περιπτώσεις  προτεινομένων   ως  
διατηρητέων  κτιρίων  στην Ε.Π.Α.Ε.  Περιφέρειας Πελοποννήσου  και 
στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

«ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αντίθετο το ΤΕΕ Πελοποννήσου στα σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ
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Το ΤΕΕ Πελοποννήσου καταδικάζει την Ισραηλινή στρατιωτική 
επέμβαση, κατοχή και αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας, 
που έγινε σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού.
Η στρατιωτική επέμβαση προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 
1134  Παλαιστινίων, εκ των οποίων 346 είναι παιδιά κάτω των 
12 ετών και 5000 τραυματίες. Το Ισραήλ ενθαρρύνεται στη 
στάση του αυτή από τις ΗΠΑ, αλλά και από την πολιτική της 
ΕΕ, η οποία το αναγνώρισε πρόσφατα σαν ισότιμο μέλος της 
και τώρα προωθεί και τη στρατιωτική συνεργασία μαζί του.
Για τους λόγους αυτούς δεν δίστασαν να βομβαρδίσουν νο-
σοκομεία,  σχολεία και κτίριο του ΟΗΕ, παίρνοντας έτσι αυτή 
η στρατιωτική επιχείρηση τα χαρακτηριστικά γενοκτονίας.
Η χώρα  μας δεν πρέπει να συμμετάσχει με κανένα τρόπο 
στην ενίσχυση του Ισραήλ με στρατιωτικό εξοπλισμό και πρέ-
πει να συνεχίσει να ασκεί πολιτική στήριξης του Παλαιστινια-
κού λαού στον αγώνα που κάνει για τη δημιουργία ανεξάρ-
τητου Παλαιστινιακού κράτους.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Νόμος 3728/2008 περί «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ότι σύμφωνα με το 
Νόμο 3728/2008 με τον οποίο τροποποιήθηκε και συ-
μπληρώθηκε η διάταξη του άρθρου 18 -1 περ. β΄, υποπερ. 
αα΄ του Ν. 2664/1998 σχετικά με το Εθνικό Κτηματολόγιο 
και ειδικά με τις διορθώσεις των αρχικών εγγράφων με έν-
δειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» απλοποιείται η διαδικασία 
υπό προϋποθέσεις.
Η προχειρότητα και η πολυνομία σχετικά με το Εθνικό Κτη-
ματολόγιο έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο πολλούς ιδιοκτή-
τες οι οποίοι απειλούνται στην ουσία απ’ το Δημόσιο για 
το δικαίωμα της κυριότητάς τους επί της ιδιοκτησίας τους, 
λόγω προδήλων σφαλμάτων επί των αρχικών εγγραφών 
και ειδικά για τις εγγραφές   «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ».
Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν. 3728/2008, δίνεται επιτέλους η 
δυνατότητα διόρθωσης των αρχικών εγγραφών με περι-
εχόμενο «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με την διαδικασία του 
προδήλου σφάλματος, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση 
του Ελληνικού Δημοσίου, μόνο στις παρακάτω περιπτώ-
σεις:
· Το δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο ζητείται 
η διόρθωση της εγγραφής, ν’ αποτελεί τίτλο εγγραπτέου 
δικαιώματος επί άλλου κτηματογραφηθέντος ακινήτου της 
ίδιας κτηματογραφηθείσας περιοχής.
· Ο τίτλος του αιτούντος την διόρθωση ή των δι-
καιοπάροχων του (αμέσων ή απώτερων) να είναι παραχω-
ρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
· Το ακίνητο με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗ-
ΤΗ» να είναι διηρημένη ιδιοκτησία  (οριζόντια, κάθετη, 
οριζόντια επί καθέτου), που διαθέτει αυτοτελές κτηματο-
λογικό φύλλο και τα στοιχεία του δικαιούχου προκύπτουν 

απ’ το συσχετισμό:
1. του τίτλου κτήσης του
2. των τίτλων κτήσης των δικαιοπαρόχων του (εάν υπάρ-
χουν δικαιοπάροχοι) και
3. της σύστασης της διηρημένης ιδιοκτησίας.
Το ακίνητο με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» να εί-
ναι διηρημένη ιδιοκτησία / υποδοχέας ( οριζόντια, κάθετη, 
οριζόντια επί καθέτου) στην οποία έχουν αθροιστεί όλα  
τα υπολειπόμενα χιλιοστά επί των αδήλωτων διηρημένων  
ιδιοκτησιών, που προβλέπονται στην οικία σύσταση.

Όλη η σχετική εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 
υπάρχει αναρτημένη στο Site του περιφερειακού τμήμα-
τος.

Ψήφισμα του Τ.Ε.Ε. 
Πελοποννήσου. 
Οι παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα 
για ανεξάρτητο κράτος

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, ως θεσμοθετημένος τεχνικός 
σύμβουλος της πολιτείας και της κοινωνίας, έχει πολλές 
φορές αναδείξει το πρόβλημα των απ΄ ευθείας αναθέ-
σεων μελετών σε Αναπτυξιακές Εταιρείες, οι οποίες δεν 
κατέχουν μελετητικό πτυχίο και δεν είναι εγγεγραμμένες 
στο μητρώο μελετητών ή μελετητικών γραφείων.
Οι αναθέσεις αυτές οι οποίες γίνονται κατ΄ εφαρμογήν 
προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμων ή Νομαρχια-
κών Αυτοδιοικήσεων με Αναπτυξιακές Εταιρείες, είναι απ΄ 
ευθείας, δίχως δημόσιο διαγωνισμό, καταστρατηγώντας 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τέτοιες διαδικασίες, 
δηλαδή το Ν. 3316 /05 και όλα τα σχετικά διατάγματα.
Διευκρινίζεται και επισημαίνεται ότι οι μελέτες και η πα-
ροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού και άλλων ελευθέρων 
επαγγελμάτων των κατηγοριών μελετητών κλπ, πρέπει να 
ανατίθενται με τις διατάξεις του νόμου 3316 / 05, ανε-
ξαρτήτων αξίας, όπως σαφώς προβλέπεται στο άρθρο 2 
του παραπάνω νόμου.
Μοναδική παρέκκλιση από τα παραπάνω αποτελεί η δυ-
νατότητα των Δήμων, για απ΄ ευθείας ανάθεση μελέτης 
μέχρι το 30 % της Α΄  τάξης πτυχίου, σύμφωνα με την 
εγκύκλιο  22/2005 και σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοι-
νοτικό Κώδικα.
Έτσι λοιπόν ο επιλεγόμενος τρόπος ανάθεσης από τις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Δήμους, μέσω των 
Αναπτυξιακών Εταιρειών, που δεν έχουν εκ του νόμου το 
δικαίωμα εκπόνησης μελετών, είναι κατ΄ αρχήν μη σύννο-
μος, αδιαφανής και αδιαμφισβήτητα παράτυπος.
Όλα τα παραπάνω βεβαίως επαληθεύονται από Δημό-
σια έγγραφα (εγκύκλιοι, αποφάσεις κλπ), όπου ενδεικτικά 
αναφέρουμε μερικά:
Την υπ΄ αριθμόν πρωτ.  37287 / 32 / 99 εγκύκλιο ΥΠΕΣ-
ΔΔΑ.
Την υπ΄ αριθμόν πρωτ.  34370 / 33 / 1986 εγκύκλιο 
ΥΠΕΣ.
Την υπ΄ αριθμόν πρωτ.  1991 / 07 - 04 - 2004 εγκύκλιο 
ΥΠΕΣΔΔΑ.
Το υπ΄ αριθμόν πρωτ.  2 / 4993 / 0026 / 31 - 03 - 2005 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
Πέρα όμως από τα παραπάνω, τέτοιου είδους αναθέσεις, 

Απ΄  ευθείας αναθέσεις 
μελετών σε Αναπτυξιακές 
Εταιρείες

στην πραγματικότητα δεν εξασφαλίζουν την ποιότητα των 
μελετών και φυσικά δεν προασπίζουν το Δημόσιο συμ-
φέρον, αφού το παραγόμενο αποτέλεσμα δεν καλύπτεται 
θεσμικά από το Νομικό πλαίσιο ανάθεσης και σύνταξης 
μελετών του Δημοσίου.
Επίσης, οι αναθέσεις αυτές οι οποίες δεν δημοσιοποι-
ούνται, ή έχουν ελεγχόμενη δημοσιότητα και οι οποίες 
προκύπτουν από ιδιωτικές διαβουλεύσεις μελετητών και 
μη, με στελέχη των αναπτυξιακών εταιρειών, δεν εξασφα-
λίζουν ούτε τον εργοδότη, αλλά ούτε και  τους ίδιους 
τους συναδέλφους που τις εκπονούν, αφού ως γνωστόν 
καταστρατηγείται ο κανονισμός προεκτιμωμένων αμοιβών, 
φυσικά προς τα κάτω, με αποτέλεσμα ο μελετητής να 
αναγκάζεται να μειώσει την ποιότητα της παραγομένης 
μελέτης, προκειμένου να ανταπεξέλθει στο συμβατικό του 
αντικείμενο.  
Καλούμε τον Γ.Γ. Περιφέρειας, όλους τους Νομάρχες και 
Δημάρχους, καθώς επίσης και τ΄ αντίστοιχα Νομαρχιακά 
και Δημοτικά Συμβούλια, αφού λάβουν υπ΄ όψιν τους τα 
παραπάνω, να τηρούν τις νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης 
μελετών που προβλέπονται στο Ν. 3316 / 05, έτσι ώστε να 
προασπίζεται η Δημόσια ωφέλεια και η τάξη των πραγ-
μάτων.
Επίσης καλούμε τις αρμόδιες αρχές που χρηματοδοτούν 
και πληρώνουν μελέτες να ελέγχουν τον τρόπο ανάθεσης 
μελετών και να διακόπτουν τις χρηματοδοτήσεις και τις 
πληρωμές σε περιπτώσεις μη σύννομων αναθέσεων.
Τέλος παροτρύνουμε όλους τους συναδέλφους ιδιώτες 
μελετητές και υπαλλήλους, να τηρούν το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο περί αναθέσεων και να αρνούνται την ανάθεση 
με μη σύννομες διαδικασίες και την ανάληψη επίβλεψης 
και θεώρησης τέτοιων μελετών.
Το ΤΕΕ, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου θα σταθεί 
αντιμέτωπο με όλες του τις δυνάμεις σε ενέργειες και 
διαδικασίες που υπονομεύουν το Δημόσιο συμφέρον και 
θα στηρίξει τους συναδέλφους μελετητές και επιβλέπο-
ντες υπηρεσιών, που προσπαθούν να διατηρηθούν στη 
ζωή σύννομα, χρησιμοποιώντας σαν όπλο τους τη γνώ-
ση, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και κυρίως την αξιο-
πρέπειά τους.

Το παραπάνω έγγραφο έχει αποσταλεί στον γενικό γραμ-
ματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε όλους τους 
νομάρχες και τους δημάρχους των νομών της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου, καθώς επίσης και σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς.

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι από 1/1/2010 οι μελέτες και οι κα-
τασκευές μας, πρέπει να γίνονται και να ελέγχονται με τους 
Ευρωκώδικες (0 - 9).

Η κατάσταση που υπάρχει σήμερα είναι πολύ δύσκολη επειδή  
έχομε μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους ισχύοντες 
κανονισμούς.
Δεν υπάρχουν στην αγορά πιστοποιημένα προγράμματα 
υπολογισμού (ούτε καν μη πιστοποιημένα).
Δεν υπάρχουν πρότυπες μελέτες ή παραδείγματα που μπορεί 
να συμβουλευτεί κανείς.
Επισημαίνομε, ότι το πρόβλημα αφορά τόσο τους Δημοσίους 
Υπαλλήλους που ελέγχουν & θεωρούν μελέτες όσο και τους 
Ελεύθερους Επαγγελματίες.
Το Τμήμα του ΤΕΕ Πελοποννήσου, ενόψει αυτής της κατάστα-
σης προγραμματίζει σε συνεννόηση με το Ελληνικό Τμήμα 
Σκυροδέματος να διοργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια για 
τον Ευρωκώδικα 2 «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα» 
(μαζί με το αντίστοιχο τμήμα του Ευρωκώδικα 8) εντός των 
προσεχών μηνών. Θα ενημερωθείτε άμεσα & θα αποσταλούν 
σχετικές προσκλήσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πτώση 8,4% στις τιμές 
κατοικιών το 2008
Πτώση της τάξης του 8,4% σημείωσαν οι τιμές πώλησης των 
κατοικιών κατά τη διάρκεια του 2008, με το μεγαλύτερο μέρος 
αυτής να καταγράφεται κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, όταν 
έγιναν περισσότερο αισθητές οι συνέπειες της οικονομικής κρί-
σης, σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη Propindex, που βασίζεται 
στις εκτιμήσεις ακινήτων που πραγματοποιούν οι μεγαλύτερες 
τράπεζες (34.000 εκτιμήσεις το 2008). Η πτώση στις τιμές των 
κατοικιών τοποθετείται στο 15% και εκτιμάται ότι κατά το τρέχον 
έτος θα πρέπει να αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 10%. Ηδη 
κατά τον Ιανουάριο του 2009, οι οικοδομικές άδειες που εκδό-
θηκαν ήταν μειωμένες κατά 25% συγκριτικά με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2008. Η υποχώρηση της ζήτησης είναι δεδομένη, με το 
πλήγμα να είναι ισχυρότερο στα νεόδμητα ακίνητα, καθώς μόνο 
στις παλιότερες κατοικίες καταγράφεται κινητικότητα. Παράλληλα, 
για την απορρόφηση του υφιστάμενου αποθέματος αδιάθετων 

κατοικιών, με βάση την τωρινή εικόνα της αγοράς, θα απαιτηθούν 
πάνω από τρία χρόνια. Οσον αφορά την αγορά των επαγγελ-
ματικών ακινήτων (γραφεία, καταστήματα), βιώνει και αυτή τις συ-
νέπειες της οικονομικής κάμψης. Ειδικότερα, η αγορά γραφείων 
βρίσκεται αντιμέτωπη με την αρνητική διάθεση των εταιρειών να 
αγοράσουν ή να μισθώσουν νέα κτίρια, με αποτέλεσμα και οι 
κατασκευαστές να απέχουν από την αγορά.
Παρουσιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας της Propindex για το 
2008, ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, γενικός διευθυντής ακίνητης 
περιουσίας της Εθνικής Τράπεζας, εκτίμησε ότι η πτωτική τάση 
των τιμών, όπως αυτή αποτυπώθηκε στα στοιχεία για το τέταρτο 
τρίμηνο του 2008, θα συνεχιστεί και φέτος, αλλά το πόσο εκτετα-
μένη θα είναι αυτή, θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση 
της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, δεν προβλέπεται κατάρρευση 
της αγοράς οικιστικών ακινήτων λόγω των ειδικών χαρακτηριστι-
κών της ελληνικής κτηματαγοράς και συγκεκριμένα της δραστη-
ριοποίησης πολλών και μικρού μεγέθους εταιρειών χωρίς υψηλό 
δανεισμό. Το αποτέλεσμα είναι οι πιέσεις για μείωση τιμών να είναι 
περιορισμένες.
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Αγαπητοί κύριοι, 

 Μετά από επικοινωνίας μας με τους 
συναδέλφους μηχανικούς στην Νο-
μαρχία Λακωνίας πληροφορηθήκαμε 
τα όσα διαδραματίστηκαν στο τελευ-
ταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο την Δευτέ-
ρα 9-2-2009. Με έκπληξή μας  ενημε-
ρωθήκαμε για παρεμβάσεις διαφόρων 
υπέρ της κατάργησης του προβαδί-
σματος μεταξύ υπαλλήλων που ανή-
κουν  σε διαφορετικές κατηγορίες και 
αλλαγή στην επιλογή προϊσταμένων 
αλλάζοντας το «εν ελλείψει» που 
προέβλεπε ο υπό ψήφιση Οργανισμός 
σε «ή» διαζευκτικό, εξισώνοντας στην 
ουσία τους διπλωματούχους μηχανι-
κούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
με τους απόφοιτους τεχνολογικής και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σο-
βαρό και αφορά όλους τους συνα-
δέλφους μας, σας εκφράζουμε την 
έντονη διαμαρτυρία μας για τα όσα 
συνέβησαν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο 
( 9-2-2009) και σας δηλώνουμε ότι θα 
αντιδράσουμε με κάθε τρόπο σε οιο-
δήποτε προσπάθεια υποβάθμισης της 
θέσης και του ρόλου των μηχανικών 
από όπου και αν αυτή προέρχεται. 
Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη προ-
σπάθεια  καταστρατήγησης των δια-
τάξεων και του νομικού πλαισίου που 
ισχύει σας ενημερώνουμε ότι:
- Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ-
θρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 
3528/2007, Α’ 26) βασικά κριτήρια για 
τον προσδιορισμός των κλάδων των 
οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την 
κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, είναι 
η ειδικότητα του κλάδου και το αντι-
κείμενο της συγκεκριμένης οργανικής 
μονάδας. 
- Σύμφωνα με την περ. (α) του άρ-
θρου 97 του  Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 
3528/2007, Α’ 26) το οποίο καθορί-
ζει το προβάδισμα μεταξύ υπαλλήλων 
ορίζεται ότι ‘ μεταξύ υπαλλήλων που 
ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες 
προηγούνται οι υπάλληλοι της κατη-
γορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σει-
ρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, 

της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ 
και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας 
ΥΕ’ 
- Η αδιάκριτη επιλογή προϊσταμένων 
από όλες τις κατηγορίες αποτελεί ισό-
τιμη μεταχείριση ανισότιμων καταστά-
σεων και παραβιάζει τη συνταγματική 
ισχύ της ισότητας (άρθρο 4 του συ-
ντάγματος) και ότι επομένως πρέπει να 
προηγούνται για την κατάληψη θέσης 
προϊσταμένου οι υπάλληλοι κατηγορί-
ας Π.Ε. και μόνο αν δεν υπάρχουν ή 
δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλλη-
λοι Τ.Ε. και στη συνέχεια οι υπάλληλοι 
Δ.Ε. 
- Σύμφωνα με το 235/2005 Πρακτι-
κό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας είναι επιτρεπτή η πλήρω-
ση θέσεων προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, 
κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον 
Υπαλληλικό Κώδικα κατηγορίας, μόνο 
εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση 
των θέσεων αυτών από υπαλλήλους 
ανώτερης κατηγορίας 
- Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. ΔΟΑ/Φ. 
13/180 οικ. 15725/ 18 Ιουνίου 2007 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης με θέμα ΄Προβάδισμα κατηγοριών 
για την κατάληψη θέσεων προιστα-
μένων’  και που αφορά τις δημόσιες 
υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ. αναφέρεται/
δηλώνεται με σαφήνεια και πέρα κάθε 
αμφιβολίας ότι οι προτεινόμενες στο 
εξής ρυθμίσεις στους οργανισμούς 
των υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.  σχετι-
κά με τους προϊσταμένους πρέπει να 
προβλέπουν δυνατότητα επιλογής ως 
προϊσταμένων υπαλλήλων κατά σειρά 
προτεραιότητας ΠΕ, και αν δεν υπάρ-
χουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι 
υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και στη συ-
νέχεια ΔΕ. 
- Πρόσφατα, στην Περιφέρεια Κρήτης,   
η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του 
Ν. 3463/2006 έκανε δεκτή την από 8-
10-2008 προσφυγή της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανα-
τολικής Κρήτης του ΤΕΕ ΤΑΚ, ΓΕΩΤΕΕ & 
ΟΕΕ και ακυρώνει την 603/28-7-2008  
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ηρακλείου κατά το μέρος 

που με ανάλογες λογικές εξίσωνε τους 
διπλωματούχους μηχανικούς πανεπι-
στημιακής εκπαίδευσης με τους από-
φοιτους τεχνολογικής και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Παράλληλα έχει ήδη 
κατατεθεί προσφυγή στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας κατά της με αριθμό 
43/2008, Πρακτικό 4/31-03-2008 του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου 
για την τροποποίηση του εσωτερικού 
οργανισμού λειτουργίας της Νομαρ-
χιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου σε 
συνεργασία με τη Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και 
το ΤΕΕ/ΤΑΚ.
 Επομένως, οιοδήποτε αλλαγή στο νέο 
Οργανισμό Λειτουργίας που θα έχει 
ως στόχο τη κατάργηση του προβα-
δίσματος των διπλωματούχων μηχανι-
κών  και την εξίσωση τους με τους 
απόφοιτους της τεχνολογικής και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 
απαράδεκτη , ενάντια στις  διατάξεις 
και στο νομικού πλαισίου που ισχύει 
και αντίθετη με τις συνταγματικές αρ-
χές της ισότητας και της αξιοκρατίας. 
 Μετά τα παραπάνω ζητούμε την άμεση 
παρέμβαση σας με στόχο την διασφά-
λιση της αξιοκρατίας  και την προώθη-
ση της διαδικασίας ψήφισης του νέου 
Οργανισμού  σύμφωνα με την υφιστά-
μενη νομοθεσία και το προβλεπόμενο 
θεσμικό πλαίσιο.
 Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στην δι-
άθεσή σας για πιθανές διευκρινήσεις 
σχετικά με την υπόθεση ή παροχή 
πρόσθετων στοιχείων, τα οποία μπο-
ρούμε να σας εκθέσουμε αναλυτικά 
σε προσωπική συνάντηση μαζί σας.

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. : ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Νέο Δ.Σ.)

Πρόεδρος: Γιώργος  Διδασκάλου   
Αντιπρόεδρος: Κατερίνα  Πλουμπίδου          
Γεν. Γραμματέας: Κυριακοπούλου 
Νατάσα 
Ταμίας: Σάσσαλος Κώστας     
Αν. Γεν. Γραμματέας: Δεδούσης 
Γιάννης
Μέλος: Τζιάβας Περικλής  
Μέλος:  Κατσώλας Περικλής

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Επιστολή προς το νομάρχη Λακωνίας για 
τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
Νομαρχίας Λακωνίας
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(ΠΕΤΕΠ) Εργασίες Αποκα-
τάστασης Ζημιών Κατα-
σκευώναπό τον Σεισμό 
και λοιπούς Βλαπτικούς 
Παράγοντες

Στέφανος Δρίτσος,
Δρ Πολιτικός 
Μηχανικός,Καθηγητής Πανεπ. 
Πατρών

Σταύρος Θεοδωράκης,Πολιτικός 
Μηχανικός

Χρήστος Σπανός,
Πολιτικός Μηχανικός

Γιώργος Τζανέτος,Πολιτικός 
Μηχανικός

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

Ευάγγελος Κουλουμπής,Πρώην 
Υπουργός,Πρώην Πρόεδρος Τ.Ε.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 6ΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εισηγητές του Συνεδρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΣ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)

Εισηγητές του Συνεδρίου

ΤΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Χρύσα Μελκίδη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δρ Τουρκολόγος

ΠΟΔΗΛΑΤΟ                                                                                            
ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

Θάνος Βλαστός
Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Νίκος Μπαρμπόπουλος
Δρ Ε.Μ.Π.

Δημήτρης Μηλάκης, Δρ Ε.Μ.Π.

ΤΙ ΜΕΝΕΙ ΑΡΑΓΕ ΑΠΟ 45 
ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΧΟΜΕΝΗΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ; 

Γρηγόρης Διαμαντόπουλος
Αρχιτέκτων Πολεοδόμος

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟ-
ΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝΝ. 3669/2008(ΠΡΩ-
ΤΟΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)

Ζαφείρης Α. Χατζηχαλκιάς
Δικηγόρος

Τα παραπάνω βιβλία βρίσκονται στην βιβλιοθήκη του ΤΕΕ Πελοπον-
νήσου και μπορείτε για πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους 
να επικοινωνήσετε στα τηλ. 2710241940 - 41. 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Οι αγγελίες σας δωρεάν στο περιοδικό  «ο μηχανικός» 
Επικοινωνία: τηλ. 2741075355 φαξ. 2741076548).

- Σχεδιάστρια με πολυετή εμπειρία σε Αρχιτεκτονικό γραφείο, 
αναλαμβάνει την προετοιμασία μελετών πολεοδομίας καθώς και 
φωτορεαλιστικές απεικονίσεις έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας σε 
ΤΕΚΤΩΝ και AUTOCAD. Παράδοση σε ηλεκτρονική μορφή. Δυνατότητα 
συνεργασίας με Πελοπόννησο.
τηλ. επικοινωνίας : 6974 770747

- Αναλαμβάνεται από Ομάδα Σχεδιαστών, η σχεδίαση πλήρους 
Αρχιτεκτονικού φακέλου για Πολεοδομία καθώς και κατασκευαστικών 
και λοιπών σχεδίων (2D, 3D, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις) με 
τα προγράμματα AUTOCAD, ΚΤΙΡΙΟ, ΤΕΚΤΩΝ. Εφικτή συνεργασία με 
Πελοπόννησο.
τηλ. επικοινωνίας : 6974 393457

Ημερίδα «Σχεδιασμός 
και Κατασκευή» στην 
Κόρινθο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο η ημε-
ρίδα με θέμα: " Σχεδιασμός και Κατασκευή" το Σάββατο 28 
Μαρτίου 2009, στο Δημαρχείο Κορίνθου (Αίθουσα Θεά-
τρου).
Την ημερίδα διοργάνωσε το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με την επι-
στημονική υποστήριξη από το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος 
ΤΕΕ & ΕΕΕ Μηχανικής των Κατασκευών ΤΕΕ. Για τα πρότυπα και 
τις τεχνικές προδιαγραφές στο Σκυρόδεμα μίλησε η κ. Ειρήνη 
Κανιτάκη, ΠΜ, Επιστ. Συνεργάτης ΕΜΠ,
Πρόεδρος ΕΕ ΕΤΣ, ενώ με θέμα: «πρότυπο ΕΝ 206-1 για το 
Σκυρόδεμα :
μια γενική θεώρηση μίλησε ο κ. Θεόδωρος Δραγκιώτης, ΠΜ, 
Μέλος της ΔΕ ΤΕΕ, Υπεύθυνος Επιστ. Έργου.
Τις υποχρεώσεις του παραγωγού ετοίμου σκυροδέματος 
επεσήμανε ο κ. Ν. Νικολάου, Χ. Μ. Αν. Μέλος ΕΕ ΕΤΣ/ΤΕΕ, ενώ 
με την σειρά της η κ. Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη, Δρ ΧΜ., Επίκ. Καθ. 
ΕΜΠ, Μέλος ΕΕ ΕΤΣ ανέπτυξε το θέμα: «αδρανή σκυροδέμα-
τος - τυποποίηση - μύθος & Πραγματικότητα». Στη συνέχεια 
της ημερίδας, ο κ. Πλούταρχος Γιαννόπουλος, ΠΜ, Καθηγη-
τής ΕΜΠ, Μέλος ΕΕ ΕΤΣ αναφέρθηκε στους χάλυβες οπλισμού 
σκυροδέματος κατά τους Ευρωκώδικες 2 και 8.
Μετά το διάλειμμα, το θέμα αφορούσε τις βασικές αρχές 
αντισεισμικού σχεδιασμού του φέροντος οργανισμού κατά 
την μόρφωση του δομήματος. Με εισηγήτρια την κ. Ειρήνη 
Κανιτάκη, ΠΜ, Επιστ. Συνεργάτης ΕΜΠ, Πρόεδρο ΕΕ ΕΤΣ. Ο κ. 
Σταύρος Αναγνωστόπουλος, Δρ ΠΜ, Καθηγητής ΠΣΠΠ ανα-
φέρθηκε με την σειρά του στις αρχές σχεδιασμού των συν-
θετικών στοιχείων του φέροντος οργανισμού.
«Σχεδιασμός - Επανασχεδιασμός και Αποκατάσταση του φέ-
ροντος οργανισμού κτιριοδομικών έργων» ήταν το θέμα 
που επέλεξε ο κ. Ελευθέριος Πανταλέων, Δρ Π Μ, Καθηγητής 
ΕΜΠ, Επιμελητής ΕΕΕ Μηχανικής των Κατασκευών, ενώ για την 
μορφολογία κατασκευής και το έδαφος καθώς και την επι-
λογή του κατάλληλου τρόπου θεμελιώσεως μίλησε ο κ. Θεό-
δωρος Δραγκιώτης, ΠΜ, Μέλος της ΔΕ ΤΕΕ, Υπεύθυνος Επιστ. 
Έργου του ΤΕΕ
Τέλος, ο κ. Μανώλης Κορρές, Δρ ΑΜ, Καθηγητής ΕΜΠ ανα-
φέρθηκε στα δομοστατικά ιστορικών κατασκευών και η ημερί-
δα έκλεισε με ερωτήσεις, παρεμβάσεις και τα συμπεράσματα.
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Δημοκρατική πανεπιστημονική κίνηση μηχανικών
Για ποιες συνεργασίες μιλάνε;
      Τελικά υπάρχουν πολλές επαναστατικές δυνάμεις στην Αντι-
προσωπεία μας και δεν το είχαμε αντιληφθεί.  Μας τείνουν μάλιστα 
και το χέρι για συνεργασίες ενάντια στις 2 μεγάλες παρατάξεις, λες 
και στην ηγεσία του ΤΕΕ δεν είναι πρόεδρος προερχόμενος από 
τις γραμμές τους. 
     Στη Διοικούσα δε Επιτροπή έχει αναπτυχθεί τόση δραστηριό-
τητα που κατά τα λεγόμενα του συνάδελφου Θόδωρου Κουτσού-
γερα αυτές οι δράσεις : « θα ήταν ικανές να οδηγήσουν στο 
ασφαλές συμπέρασμα ότι υπάρχει ένας, αν όχι ικανοποιητικός, 
τουλάχιστον αξιοπρεπής απολογισμός δράσης για τη διετία που 
κλείνει σε λίγο η παρούσα Διοίκηση του ΤΕΕ Πελ/σου. Είναι επίσης 
βέβαιο ότι σ΄ αυτόν τον απολογισμό έχουμε συνεισφέρει τα μέγιστα 
σαν παράταξη ».
     Όμως το πρόβλημα εντοπίζεται κατά τα λεγόμενά του, στο ότι η 
σύνδεση της ΔΕ με τα μέλη της Αντιπροσωπείας και των Νομαρχια-
κών Επιτροπών καθώς και των Μονίμων Επιτροπών είναι ανύπαρκτη 
και κατ΄ επέκταση γι΄ αυτό είναι δύσκολη η κινητοποίησή τους.
 Παρακάτω δε εκτιμά ότι «  ήταν μικρή η συμμετοχή των συ-
ναδέλφων πέρσι τέτοιο καιρό ( Φλεβάρης 2008 ) , στις συνεχείς 
κινητοποιήσεις για το ΤΣΜΕΔΕ, όταν όλα τα όργανα του Τμήματος 
βρίσκονταν σε εγρήγορση ».
     Κατά τη γνώμη μας η μικρή συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, 
η αδιαφορία που δείχνουν οι συνάδελφοι έχει να κάνει πρώτα 
και κύρια με το ότι διαπιστώνουν, ότι το ΤΕΕ με την πολιτική που 
ακολουθεί, δεν εκφράζει πλέον αντικειμενικά τα συμφέροντα της 
πλειοψηφίας των μηχανικών. Οι τοποθετήσεις του έρχονται ακόμα 
και σε μετωπική σύγκρουση μαζί τους. Να μερικά παραδείγματα,  
σταθμοί, για να κρίνουμε ποιών τα συμφέροντα εξυπηρετούνται.
1. Ασφαλιστικό
Οι παρατάξεις της πλειοψηφίας του κεντρικού ΤΕΕ (ΠΑΣΚ, ΔΚΜ, ΔΑΠ, 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κλπ ) συμμετείχαν στο στημένο διάλογο 
της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και στις 2-6-06 η κεντρική ΔΕ 
αποδέχθηκε ομόφωνα το κυβερνητικό νομοσχέδιο.  Με το νομο-
σχέδιο:
- Προωθείται η ανταποδοτικότητα, η ατομική ευθύνη του 
κάθε συναδέλφου για για την ασφαλιστική του κάλυψη με την 
απουσία κρατικής χρηματοδότησης στο σκέλος της ειδικής προ-
σαύξησης στον κλάδο της πρόσθετης ασφάλισης και στον κλάδο 
εφάπαξ ( όπου απουσιάζει και η εργοδοτική εισφορά ).
- Αυξάνονται οι εισφορές των ασφαλισμένων, έως και το 
8πλάσιο του κατά το έτος 1991, μέσου μηνιαίου ΑΕΠ, με πενιχρές 
αυξήσεις των παροχών.
- Διαχωρίζει τη βάση του υπολογισμού των εισφορών των 
ασφαλισμένων πριν και μετά την 1 / 1 / 1993.
- Εισάγει τον κλάδο προνομιακών παροχών, χωρίς να εγ-
γυάται, ούτε κάν τις καλύψεις του ΙΚΑ κλπ, κλπ.
Με λίγα λόγια προωθεί τη « στρατηγική της Λισαβώνας » της 
ΕΕ, δηλαδή τη μείωση του μισθολογικού κόστους που ζητάνε οι 
πλουτοκράτες.
2. Επαγγελματική ισοτιμία ΑΕΙ - ΤΕΙ
Αντιτάχθηκαν οι παρατάξεις της πλειοψηφίας του κεντρικού ΤΕΕ 
στην περίφημη « συνθήκη της Bologna », η οποία ενιαιοποιεί 
όλο το υφιστάμενο κοινοτικό νομικό πλαίσιο για τις επαγγελματικές 
ισοτιμίες? Ο πυρήνας της  « συνθήκης της Bologna » είναι η 
αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα, ή στην κομψή κοινο-
τική ορολογία, των ακαδημαϊκών από τις επαγγελματικές ισοτιμίες. 
Την αποσύνδεση αυτή το ΤΕΕ δεν την αμφισβήτησε ποτέ! 
    Εκείνο που καίει την πλειοψηφία του κεντρικού ΤΕΕ είναι η δια-
σφάλιση του δικού της ρόλου σαν « τροχονόμου » του επαγ-

γέλματος. Ζητά να γίνει αυτή, που θα πιστοποιεί τις επαγγελματικές 
ισοτιμίες στα τεχνικά επαγγέλματα , αντί για άλλους ανταγωνιστές 
(ΕΕΤΕΜ). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΔ που προωθεί το Υπουργείο 
Παιδείας για τα ΤΕΙ, με τα οποία εξισώνονται τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ με αυτά των διπλωματούχων μηχα-
νικών, προβλέπεται η διαδικασία πιστοποίησης από αρμόδιο επαγ-
γελματικό φορέα, ως αναγκαία προϋπόθεση για να λαμβάνουν οι 
απόφοιτοι αυτοί τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. 
Δεν διαφωνούν δηλαδή στην ουσία της πιστοποίησης, αλλά με τη 
στάση τους συναινούν στην πλήρη αποσύνδεση της πρόσβασης 
στο επάγγελμα από την κτήση του ακαδημαϊκού τίτλου και στην 
υπαγωγή αυτού στην έγκριση της αγοράς, όπως επιτάσσει η ΕΕ.
    Το ακαδημαϊκό δίπλωμα υποβαθμίζεται σε ένα απλό εισιτή-
ριο για τις εξετάσεις. Ο διπλ. μηχανικός που δεν θα περάσει τις 
εξετάσεις, το μόνο που θα μπορεί να κάνει είναι να δουλέψει 
σαν μισθωτός, χωρίς να καλύπτεται από τη συλλογική σύμβαση 
του μηχανικού, τον κώδικα αμοιβών, ή την όποια άλλη ρήτρα κα-
τοχύρωσης επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Άμεσο 
αποτέλεσμα, η μείωση των αμοιβών, με κερδισμένους φυσικά τους 
κεφαλαιοκράτες.
    Αλλά μήπως αγωνίστηκε η ηγεσία του κεντρικού ΤΕΕ και εδώ η 
δική μας ΔΕ και η Αντιπροσωπεία για Ενιαία Ανωτάτη Εκπαίδευση, 
χωρίς διακρίσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ, χωρίς επαγγελματικές εξετάσεις, με μόνο 
προσόν για την άσκηση του επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλω-
μα του μηχανικού, 5ετούς τουλάχιστον διάρκειας ? Ουδέποτε. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η Αντιπροσωπεία του Κεντρικού ΤΕΕ στις 5 - 6 
Ιούλη του 2008, ψήφισε απόφαση με την οποία έδινε στη  ΔΕ το 
«πράσινο φως», να φέρει πρόταση γι΄ αλλαγή του τρόπου εξε-
τάσεων για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με 
ύλη καθαρά επαγγελματική.
    Οι εκπρόσωποι της Ενότητας και της Συμπαράταξης, οι μισοί 
ψήφισαν μια πρόταση ενάντια στην πρόταση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΗΣ και οι άλλοι μισοί, μεταξύ δε αυτών και ο πρόεδρος, ψήφισαν 
υποκριτικά και τις δύο! Ψήφισαν δηλαδή ΚΑΙ  την πρόταση που 
προέβλεπε τις εξετάσεις ΚΑΙ την πρόταση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
-  που μεταξύ άλλων - έθετε το ζήτημα της κατάργησης κάθε 
μορφής επαγγελματικών εξετάσεων και την πλήρη και αποκλειστική 
επανασύνδεση της άδειας επαγγέλματος με την κτήση του διπλώ-
ματος του μηχανικού.
    Στη συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου 2008, η  ΔΕ της Αντιπροσω-
πείας του  Κεντρικού ΤΕΕ, αποφάσισε την εγγραφή στο ΤΕΕ πέντε ( 
5 ) αποφοίτων της αλλοδαπής, που δεν έχουν δίπλωμα ισότιμο και 
αντίστοιχο με αυτά των Ελληνικών πολυτεχνείων, καλυπτόμενη πίσω 
από το πρόσχημα της «υποταγής στη νομιμότητα».
    Εκτός από αυτά, η ΔΕ της Αντιπροσωπείας του Κεντρικού ΤΕΕ, 
με την απόφαση της 30ης Σεπτέμβρη του 2008 (Α37/Σ33/2008), 
για την « αναγνώριση επαγγελματικών προνομίων που απορρέ-
ουν από την ισοδυναμία διπλώματος μηχανικού με το master που 
απονέμεται μετά από 5 χρόνια φοίτησης», αποφασίζει: 
Α. Εκτιμά ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη του, οι οποίοι είναι 
απόφοιτοι του ΕΜΠ, ή ισοτίμων σχολών στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, με διάρκεια σπουδών πέντε συνεχομένων ετών, δεν μπορεί να 
απολαύουν λιγότερων επαγγελματικών δικαιωμάτων και ευχερειών, 
από τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου ιδρυμάτων του εξωτερι-
κού, στα οποία η διάρκεια των σπουδών είναι 3 + 1 έτη, εκ μόνου 
του λόγου ότι στο εξωτερικό το ονομάζουν master.
Β.  Αναγνωρίζει ότι το δίπλωμα των μηχανικών μελών του, με 5 έτη 
συνεχόμενες σπουδές είναι επαγγελματικά τουλάχιστον ισοδύναμο 
προς τους προαναφερθέντες μεταπτυχιακούς τίτλους. κλπ .

     Δέχεται δηλαδή η ηγεσία του κεντρικού ΤΕΕ σαν βάση σύγκρι-
σης τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 4ετών σπουδών 
και «διεκδικεί» την εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
5ετούς φοίτησης Ελλήνων μηχανικών με αυτά ( παράγραφος 2 ).
    Αντί δηλαδή να ζητήσουν την ενσωμάτωση στο βασικό μισθό 
των Ελλήνων μηχανικών του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών 
και την αύξησή του, έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερο από αυτό που 
παίρνουν οι πτυχιούχοι 4ετών κύκλων σπουδών, είτε αυτοί είναι 
συνεχείς, είτε 3 + 1,  ζητάνε « κανείς Έλληνας μηχανικός 5ετούς 
φοίτησης χειρότερα από έναν με 3 + 1 χρόνια» !
    Θα μπορούσαν να καλέσουν τα ελληνικά πολυτεχνεία, σε αντί-
θεση με τους Έλληνες μηχανικούς 5ετούς φοίτησης, να μη δέχο-
νται για διδακτορικό τους αποφοίτους 4ετούς κύκλου σπουδών, 
αν οι τελευταίοι δεν πάρουν πρώτα πλήρη ακαδημαϊκή αντιστοιχία. 
Μετά από αυτά ο πρόεδρος του ΤΕΕ διαμαρτύρεται ότι η ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ διαστρεβλώνει τις θέσεις του ! Ο δε συνάδελφος 
Θ. Κουτσούγερας ζητάει συνεργασία για να ζητήσουμε από το 
Κεντρικό ΤΕΕ πιο στενή και μόνιμη συνεργασία και πιο αναλυτική 
και έγκαιρη ενημέρωση για ζητήματα όπως:
- της  « αντιποίησης του τίτλου » 
- τις προσφυγές των αποφοίτων  ΤΕΙ για τις αμοιβές των ιδιωτικών 
έργων στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια.
- το ασφαλιστικό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μετά την 
κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ.
    3. Ασχολείται όμως ο συνάδελφος και με τη Μόνιμη Επιτροπή 
Περιβάλλοντος η οποία κατά τη γνώμη του δεν έχει εκδώσει θέσεις 
για τ΄ απορρίμματα, ενώ η Αντιπροσωπεία έχει εκδώσει ψήφισμα, 
από τον 12ο του 2008.
   Κατ΄ αρχήν η Αντιπροσωπεία δεν έχει εκδώσει κανένα ψήφισμα, 
αλλά έχει μόνο εκφράσει την άποψη ότι δεν συμφωνεί με την δε-
ματοποίηση, έτσι όπως προωθείται από την Περιφέρεια Πελ/σου.
   Επί της ουσίας, η Ομάδα εργασίας δεν λειτουργούσε με ευ-
θύνη της ΔΕ για δύο ολόκληρα χρόνια και μπήκε σε κίνηση μόνο 
αφού κλήθηκε σε  σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης 
τη ΔΕ  του τμήματος.  Εκεί ο Περιφερειάρχης  ζήτησε ουσιαστικά 
την έγκριση της ΔΕ για τους δεματοποιητές και τις ενέργειές του. 
Μάλιστα η πρόεδρος του τμήματος έτρεξε να εκδώσει ανακοίνω-
ση, στην οποία φαινόταν ότι η ΔΕ επικροτούσε της ενέργειες της 
Περιφέρειας. Κανένα από τα μέλη της ΔΕ που ήσαν παρόντα στην 
σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη δεν εναντιώθηκε στα όσα πρότεινε, 
το  αντίθετο μάλιστα.
  Την ομάδα εργασίας για το περιβάλλον ήθελαν να την χρησιμο-
ποιήσουν για να υιοθετήσει τις απόψεις της Περιφέρειας. 
  Χάρη στη δική μας παρέμβαση κάτι τέτοιο δεν έγινε δυνατό και 
σήμερα έχουμε θέσεις που θα μπουν στην κρίση των μηχανικών 
και των συμπολιτών μας γενικότερα.
Απουσιάζει όμως από το κείμενο της ομάδας εργασίας η εκτίμηση 
για το ποιός τελικά ευθύνεται για την επί τόσα χρόνια μη επίλυση 
του προβλήματος. Αυτό δεν γίνεται τυχαία, αλλά γιατί τα κόμματα 
του ευρωμονόδρομου και οι παρατάξεις τους, δεν θέλουν να 
υπάρχουν τέτοιες εκτιμήσεις σε τεχνικά κείμενα, όπως διατείνονται. 
    Σε ποιά λοιπόν σημεία καλούμαστε να συνεργαστούμε με την 
Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών, αφού άλλα υποστηρίζουν εδώ 
και άλλα πράττουν στην ηγεσία του ΤΕΕ?
Ποιά είναι η αξιοπιστία τους όταν μιλούν για την επικείμενη κατα-
στροφή των μικρομεσαίων εργολάβων μηχανικών και μελετητών, 
όταν η ηγεσία τους δεν κινητοποίησε τους συναδέλφους ενάντια 
στα πρόσφατα νομοσχέδια;
      Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ συνάδελφοι χαράζει τις θέσεις της με 
βάση τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των συναδέλφων μηχα-
νικών, αλλά και με γνώμονα τα γενικότερα λαϊκά συμφέροντα. Η 
χρονιά που διανύουμε είναι εκλογική, ήδη καθορίσθηκε και η ημε-
ρομηνία των εκλογών. Οι σειρήνες της συναίνεσης , του ευρωμο-
νόδρομου, μας καλούν να μοιράσουμε την κρίση με τις αλλαγές 
προς το χειρότερο των σχέσεων εργασίας.

Το σύνολο των εργαζομένων στην Ελλάδα δέχεται γενικευμένη επί-
θεση, χωρίς ημερομηνία λήξης. Ενιαία θα πρέπει να είναι και η δική 
μας απάντηση και αυτό προϋποθέτει τη δική μας συμπόρευση με 
τον ταξικό πόλο του εργατικού κινήματος το ΠΑΜΕ.     Η συμπό-
ρευση αυτή δεν εξαντλείται μόνο στη διεκδίκηση εργασιακών και 
επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
Η σημερινή κατάσταση μπορεί ν΄ αλλάξει στο βαθμό που θα αυξη-
θεί η συμμετοχή των εργαζομένων στα σωματεία τους, σε συνδυ-
ασμό με την ενίσχυση των ταξικών δυνάμεων σε αυτά.
Από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε, τα καυτά προβλήματα 
του κλάδου να τα φέρουμε στην επιφάνεια και να δώσουμε λύ-
σεις.

ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
Το σχόλιο που δημοσιεύθηκε στο τεύχος υπ΄ αριθμόν 52 / 
2008 της περιοδικής έκδοσης του ΤΕΕ Πελοποννήσου με τον 
θριαμβευτικό τίτλο « πρώτη η ΕΕ στην παραγωγή βιοντίζελ », 
δεν έχει απλά ενημερωτικό - τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Το αντί-
θετο μάλιστα είναι βαθύτατα πολιτικό και επιχαίρει για τα δήθεν 
αποτελέσματα και υπονοεί τη συμβολή της ΕΕ στην προστασία 
του περιβάλλοντος. 
Θα μας επιτρέψετε ν΄ αμφισβητήσουμε αυτή την αντίληψη και ν΄ 
αποκαλύψουμε τον παραλογισμό και την ανηθικότητά της.
Από πολλούς σήμερα αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα της 
συμβολής του βιοντίζελ στη μείωση των εκπομπών αερίων, που 
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Η ίδια η παραγωγική διαδικασία του βιοντίζελ είναι σήμερα εξαι-
ρετικά ενεργοβόρα και το συνολικό αποτέλεσμα ( κατανάλωση 
ενέργειας για την παραγωγή και καύση ) αμφισβητείται από 
πολλούς ότι είναι μικρότερο από το ανάλογο ισοζύγιο για την 
παραγωγή ορυκτής προέλευσης καυσίμων. 
Θεωρείται ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρη-
σιμοποίηση καλλιεργήσιμης γης με φυτά για την παραγωγή βι-
οντίζελ, είναι πολύ σοβαρότερα από αυτά που υποτίθεται ότι 
αντιμετωπίζει.
Ο λόγος που αναπτύχθηκαν τα βιοκαύσιμα, έχει να κάνει με 
την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και ανεξαρτη-
τοποίηση από το πετρέλαιο και τα ορυκτά καύσιμα γενικότερα, 
αλλά είναι σχήμα οξύμωρο από τη μια να μην υπάρχει επάρκεια 
τροφίμων και από την άλλη να καλλιεργείται γη για να παραχθεί 
βιοντίζελ, που θα  καίγεται για τις ανάγκες μιας καταναλωτικής 
κοινωνίας.
Είναι η εγκληματική λογική του κέρδους που οδήγησε τα μο-
νοπώλια να επιλέξουν μια τέτοια λύση, αδιαφορώντας για τις 
συνέπειες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι λύσεις αυτές υιοθετήθηκαν 
από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, σε μια λογική μεγαλύτερου ελέγχου του 
κλάδου των τροφίμων, καθώς οι τιμές της σόγιας, του ρυζιού 
και του καλαμποκιού διαμορφώνονται στα χρηματιστήρια του 
Σικάγου και της Ν. Υόρκης. 
Το άμεσο αποτέλεσμα των βιοκαυσίμων είναι η αύξηση της τιμής 
των αγροτικών προϊόντων όπως η σόγια, το ρύζι, το καλαμπόκι 
κλπ, τα οποία λόγω της ζήτησης που δημιουργήθηκε, οδήγησε 
στην αλματώδη αύξηση της τιμής τους, προκαλώντας την αδυ-
ναμία προμήθειας τροφής σε πολλές χώρες της Αφρικής και 
της Ασίας.
Με τον τρόπο αυτό και ανεξάρτητα από τις άμεσες συνέπειες 
(πείνα και υποσιτισμός των φτωχών λαών ) , επιτυγχάνεται  κατ΄ 
επέκταση και ο πολιτικός έλεγχος των χωρών που δεν είναι αυ-
τάρκη σε τρόφιμα.
Το άρθρο εκφράζει ακριβώς αυτή τη μονοπωλιακή λογική με τον 
πιο ξεκάθαρο τρόπο, καθώς εύχεται την ένταξη της Ουκρανίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χρησιμοποίηση των εδαφών της 
όχι για τη καλλιέργεια των σιτηρών, αλλά για ελαιοκράμβη, ώστε 
να αυξήσει την παραγωγή της η ΕΕ σε βιοκαύσιμα.
Ο αμοραλισμός της καπιταλιστικής ηθικής σε όλο της το με-
γαλείο.
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανοιχτή επιστολή προς τη Δ.Ε, την « Α» , τις 
Ν.Ε του ΤΕΕ Πελοποννήσου
Είναι βέβαιο ότι αν ανοίξει κανείς την ιστοσελίδα του ΤΕΕ  
Πελοποννήσου θα βρει μια σειρά  από  δράσεις - ανακοι-
νώσεις - παρεμβάσεις - διοργανώσεις  - προσκλήσεις κλπ   
που θα ήταν ικανές  να οδηγήσουν στο ασφαλές  συμπέ-
ρασμα   ότι υπάρχει  ένας  αν όχι  ικανοποιητικός, τουλά-
χιστον  αξιοπρεπής απολογισμός   δράσης  για την διετία  
που κλείνει  σε λίγο  καιρό η παρούσα Διοίκηση  του  ΤΕΕ 
Πελ/σου. Είναι  επίσης βέβαιο  ότι σ΄ αυτόν τον απολογισμό 
έχουμε  συνεισφέρει   τα μέγιστα   σαν παράταξη.
 Μόνο  που αυτός ο   απολογισμός  δράσης  αφορά  μάλ-
λον   στην Δ.Ε  και μόνο  σ΄ αυτήν. Και αν θέλουμε να πούμε 
τα πράγματα  με το όνομά τους, σε 4  το πολύ   5 μέλη  της 
Δ.Ε   και   στον Πρόεδρο της « Α». 
Τι γίνεται  αλήθεια  με τα υπόλοιπα  όργανα  του ΤΕΕ ;
Που  είναι  η δράση και  οι παρεμβάσεις  της «Α» ; 
Που είναι η δράση και oi παρεμβάσεις   των Ν.Ε  και  των 
Μ.Ε ;
 Για άλλη μια   τριετία   παρατηρούμε  την «Α» να συνεδρι-
άζει  με οριακές  απαρτίες και   οι 2 μεγάλες   παρατάξεις   
καθώς και οι «φατρίες»  τους να  αδιαφορούν.
Για άλλη μια  3ετία   παρατηρούμε ότι  οι συνεχείς  απου-
σίες   συναδέλφων  από την «Α»   παρανόμως  περνούν 
απαρατήρητες  παρά  τις  συνεχείς   διαμαρτυρίες  των 
«Μικρών»  Παρατάξεων.
Το ανησυχητικό  βέβαια  σ αυτήν εδώ  την τριετία   που δια-
νύουμε  είναι  ότι έχει  χαθεί  κάθε επαφή  με τις Ν.Ε, με τις 
Μ.Ε και συνολικότερα  με τους   συναδέλφους. Λογικά αν ό 
μέσος συνάδελφος   κρίνει το  Τμήμα  από την   εφημερίδα  
και την ιστοσελίδα   θα απορήσει αν υπάρχει ΤΕΕ;  Και  αν 
υπάρχει  μήπως  έχει  γίνει μια κλειστή λέσχη;
Προσοχή  συνάδελφοι μέσα σ΄ αυτή  την ανοιχτή επιστολή  
δεν θα  αποποιηθούμε  των δικών μας  ευθυνών  στο βαθμό  
που αυτές μας αναλογούν . Ούτε  βέβαια είναι δυνατόν  να  
ξεχάσουμε  την μικρή  σχετικά  συμμετοχή  των  συναδέλ-
φων   πέρυσι  τέτοιο καιρό στις  συνεχείς  κινητοποιήσεις  
για το  ΤΣΜΕΔΕ, όταν  όλα τα  όργανα   του Τμήματος  βρί-
σκονταν  σε  εγρήγορση.
Όμως θέλουμε να εκφράσουμε  την αγωνία  μας  για την 
κακή  εντύπωση    που δημιουργείται στους συναδέλφους  
από την  ελλειμματική παρουσία  του Τμήματός  μας.
Γιατί ελλειμματική η παρουσία μας;

Να  2-3 παραδείγματα :
- Συνάδελφοι  όλη  η Περιφέρεια  «βοά»  για   τα απορρίμ-
ματα  και εμείς   δεν έχουμε    εκδώσει  επίσημο  πόρισμα - 
ψήφισμα. Αυτό βέβαια   είναι   αποκλειστική  ευθύνη   της Δ.Ε, 
διότι η « Α»   εξέδωσε   ψήφισμα   από  τον 12ο /2008 και 
η αντίστοιχη Μ.Ε   έχει συνεδριάσει   10 φορές  από τότε.
- Εχουν  περάσει  2 χρόνια  και η « Α»  δεν έχει  κάνει 
ούτε  μία συνεδρίαση  εκτός Τρίπολης, δεν έχει  κάνει  ποτέ  
μία  εκδήλωση.  Καλά - καλά   δεν κάνει τις τυπικές συνε-
δριάσεις...
-Δεν έχουμε  καμιά επίσημη   επαφή  με τις Ν.Ε, με την ΕΜΔΥ-
ΔΑΣ, την ΠΕΔΜΕΔΕ, την ΠΕΣΕΔΕ με τους Συλλόγους, με τους 
ίδιους τους συναδέλφους . Μόλις προχθές «περπάτησε» 
η πρόταση  που είχαμε καταθέσει  σαν παράταξη  από τον 
4ο /2008  για συνάντηση  με τους   συναδέλφους  της ΔΕΗ 
Μεγαλόπολης  ώστε να  συζητήσουμε  τα θέματα  ενέργειας 
κι αυτό  για την ώρα   έγινε μόνο σε επίπεδο Δ.Ε.

 -Αν ανοίξει και διαβάσει  κάποιος  το πρόγραμμα  δράσης  
που ψηφίσαμε  πριν    2 χρόνια  θα βρει εκεί μέσα  τουλά-
χιστον  10  στόχους. Είναι ζήτημα αν  έχουν  υλοποιηθεί οι 
2  και αυτοί ερήμην των συναδέλφων.
Πιο  αναλυτικά  :
- Δεν  έχουμε  την  επαφή  που  πρέπει  με  τους  νέους  
συναδέλφους. Εμείς  σαν  παράταξη  έχουμε  προτείνει και  
στο  παρελθόν την λειτουργία  Μόνιμης  Επιτροπής Νέων  
Συναδέλφων .
-  Πρέπει  να αναδείξουμε το  πρόβλημα  στελέχωσης  των  
Δημοσίων  Υπηρεσιών  και  ειδικότερα  αυτών  που  μας  
αφορούν.
Υπάρχουν  Πολεοδομίες  (π.χ. της Καλαμάτας) , όπου οι  
προσλήψεις νέων  μηχανικών  γίνονται  με  stage και  όχι  
με  ΑΣΕΠ. Και  αυτό  βέβαια  δεν  είναι  άσχετο  με  τις " 
Αναπτυξιακές  Εταιρίες"  που  οργιάζουν  ανά  Νομό...
-  Οι  Ε.Δ.Ε.  της  Πελοποννήσου σε  λίγο  θα  εξαφανιστούν 
από  τον  "ΜΟΡΕΑ", τον "ΑΚΤΩΡΑ" και  την  Πολιτική  της  
Κυβέρνησης .
-Οι  απόφοιτοι  των  ΤΕΙ που  δηλώνουν  όλοι  Μηχανικοί , 
μας  πάνε  στα  Ευρωπαϊκά  Δικαστήρια  για  την  κατάργηση 
των  αμοιβών  των  ιδιωτικών  έργων.         
 Θα δεχθούμε ότι όλα τα  παραπάνω  είναι  ευθύνη όλων 
μας,  ότι φταίνε και οι συνάδελφοι  που   απέχουν από τα 
πάντα, ότι είναι  σημεία  των καιρών, ότι, ότι... Όμως κάτι πρέ-
πει να κάνουμε. Εμείς  θα θέλαμε  να καταθέσουμε  κάποιες 
προτάσεις  και βέβαια είμαστε έτοιμοι να τις συζητήσουμε 
να τις τροποποιήσουμε και να τις συμπληρώσουμε ώστε να 
βελτιωθεί κάπως η κατάσταση:
 1. Αμεσες  επίσημες  συναντήσεις  της Δ.Ε  με  όλες  τις 
Ν.Ε  και  τις  Μ.Ε στις  έδρες   των  Νομών, συζήτηση   για 
τα   τοπικά προβλήματα.
 2. Οι 4  επόμενες  συνεδριάσεις   της «Α»  να γίνουν   
στους  4  Νομούς εκτός Αρκαδίας  και σε συνεργασία με τις 
Ν.Ε. Να συνοδευτούν από  αντίστοιχες  εκδηλώσεις  ώστε  να  
εξασφαλίσουν  τη μέγιστη  συμμετοχή των συναδέλφων.
 3. Να  ζητήσουμε από  το Κεντρικό  Τ.Ε.Ε. πιο στενή  και  
μόνιμη συνεργασία και  πιο  αναλυτική  και  έγκαιρη  ενημέ-
ρωση  για  ζητήματα , όπως  είναι : 
- αυτό της "αντιποίησης  του τίτλου"   από τους  απόφοιτους 
Τ.Ε.Ι. , 
-  οι  προσφυγές  τους  για  τις  αμοιβές  ιδιωτικών  έργων 
στα Ευρωπαϊκά     
    Δικαστήρια  
-  το  Ασφαλιστικό και  τα  προβλήματα  που πλέον αντιμε-
τωπίζουμε μετά την  κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ.  
 Πολύ  περισσότερο   ζητάμε  από  τις  "μικρές" παρατάξεις  
και  από  τους  απλούς  συναδέλφους  διάλογο   και  συ-
νεργασία  γιατί  έτσι  και  αλλιώς έχουμε  ζήσει  στο  "πετσί  
μας" την  αδιαφορία , την κομματικοποίηση  και  την   εξυ-
πηρέτηση   σκοπιμοτήτων   από  τις  2  μεγάλες  παρατάξεις   
του  ΠΑ.ΣΟ.Κ.   και  της  Ν.Δ. ,   που  μονοπωλούν  εδώ  και  
χρόνια την διοίκηση του Τμήματος  , εκμεταλλευόμενες  και  
τον  δικό  μας  κατακερματισμό   και  την  αδιαφορία  και  
την απογοήτευση  των  συναδέλφων.
 Καταθέτουμε  αυτή την επιστολή  και ελπίζουμε να  απο-
τελέσει  την αφετηρία  έναρξης  διαλόγου  και προβλημα-
τισμού  για την κατάσταση  που επικρατεί σήμερα στο ΤΕΕ  
Πελοποννήσου. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ

Παρακαλούνται τα μέλη του ΤΕΕ Πελοποννήσου να επι-
κοινωνήσουν με τα γραφεία του Περιφερειακού Τμή-
ματος στην Τρίπολη, προκειμένου να μας γνωστοποι-
ήσουν περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας και κυρίως 
e-mail αν χρησιμοποιούν, για την καλύτερη επικοινω-
νία μεταξύ μας και την έγκαιρη ενημέρωση γύρω από 
τις δραστηριότητες του ΤΕΕ.

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ
Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του περιφερειακού 
Τμήματος του ΤΕΕ Πελ/σου.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τμήματος του 
ΤΕΕ Πελ/σου αποτελούμενο από τους Γιαξόγλου Γεώρ-
γιο - Πρόεδρο, Μποζιονέλο Σωτήριο  - Αντιπρόεδρο 
και Κελάρη Χρήστο - Γ. Γραμματέα έχοντας υπόψη:

1) Την σχετική περί ΤΕΕ νομοθεσία.
2) Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών που διενεργή-
θηκαν την 26/11/2006 για την ανάδειξη αιρετών οργά-
νων του ΤΕΕ όπως αυτά αναγράφονται στο  πρακτικό 
εκλογής και κατάταξης των υποψηφίων της Κεντρικής 
εφορευτικής επιτροπής και τους συνημμένους πίνακες 
αποτελεσμάτων. 
3) την από 21/02/2007 πράξη ανακήρυξης των εκλε-
γέντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών των αιρε-
τών οργάνων του ΤΕΕ των εκλογών της 26/11/2006.
4)  Την από 26/03/2007 πράξη ανακήρυξης της Διοι-
κούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Πελοποννήσου
5) την με αριθμ πρωτ. Τμήματος ΤΕΕ Πελ/σου 2157/8-
12-2008 αίτηση παραίτησης από μέλος της Διοικού-
σας Επιτροπής του ΤΕΕ Πελ/σου του κ. ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Αγρ-Τοπ. Μηχανικού .  
6) Το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας για την 
εκλογή νέου μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 
Πελ/σου κατά την ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσω-
πείας του Τμήματος  την 17/12/2008.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Χ.  Χημικό Μηχα-
νικό, ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφε-
ρειακού Τμήματος ΤΕΕ - Πελ/σου. 
Τρίπολη  17 - 12 - 2008

Για την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος
Του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος, Γεώργιος Γιαξόγλου
Ο Αντιπρόεδρος, Σωτήριος Μποζιονέλος  
Ο Γ. Γραμματέας, Χρήστος Κελάρης

ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Mελών της Αντιπροσωπείας του περιφερειακού Τμήμα-
τος του ΤΕΕ Πελ/σου

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τμήματος του 
ΤΕΕ Πελ/σου αποτελούμενο από τους Γιαξόγλου Γεώρ-
γιο - Πρόεδρο, Μποζιονέλο Σωτήριο  - Αντιπρόεδρο 
και Κελάρη Χρήστο - Γ. Γραμματέα, συνήλθε σήμερα  
08/12/2008  και έχοντας υπόψη:
1) την σχετική περί ΤΕΕ νομοθεσία
2) τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών που διενεργή-
θηκαν την 26/11/2006 για την ανάδειξη αιρετών οργά-
νων του ΤΕΕ όπως αυτά αναγράφονται στο  πρακτικό 
εκλογής και κατάταξης των υποψηφίων της Κεντρικής 
εφορευτικής επιτροπής και τους συνημμένους πίνακες 

αποτελεσμάτων. 
3) την από 21/02/2007 πράξη ανακήρυξης των εκλε-
γέντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών των αιρε-
τών οργάνων του ΤΕΕ των εκλογών της 26/11/2006.
4) τις με αριθμ πρωτ. ΤΕΕ Πελ/σου 2157/8-12-2008 και 
2158/08-12-2008 αιτήσεις  παραίτησης των  μελών  
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελ/σου 
α) Καλόμαλλου Δημήτριου Αγρ.Τ. Μηχανικού 
β) Πανδή Κωνσταντίνου Μ/Η Μηχανικού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού λειτουργίας 
της Αντιπροσωπείας την αντικατάσταση των παραπά-
νω παραιτηθέντων μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 
Πελ/σου : 
1) Καλόμαλλου Δημήτριου Αγρ.Τ. Μηχανικού από την 
Τσαμαντα Μαρία Αρχιτέκτονα Μηχανικό  επόμενη σε 
σειρά προτίμησης του ιδίου ψηφοδελτίου. 
2) Πανδή Κωνσταντίνου Μ/Η Μηχανικού από τον Σωτη-
ράκο Παναγιώτη Πολιτικό Μηχανικό  επόμενο σε σειρά 
προτίμησης του ιδίου ψηφοδελτίου. 

Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος, Γεώργιος Γιαξόγλου
Ο Αντιπρόεδρος, Σωτήριος Μποζιονέλος  
Ο Γ. Γραμματέας, Χρήστος Κελάρης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συνάδελφοι, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε ότι κατόπιν ενεργειών της Ν.Ε. Κοριν-
θίας του ΤΕΕ, οι συνάδελφοι μηχανικοί στο νομό μας 
αποκτήσαμε ελεγκτές γιατρούς του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ):
1. Για οδοντιατρικές πράξεις κ. Αρβανιτάκη Παρα-
σκευή (οδοντίατρος) Πυλαρινού 70 Κόρινθος. Τηλ. 
2741081412.
2.  Για όλες τις άλλες ιατρικές πράξεις κ. Βασιλική 
Παπαντώνη (παιδίατρος), Τρίπολη. Τηλ. 2710 239391 
-234982.




