
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Δ.Ε. ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2006 – 2009

Η Δ.Ε. ΤΕΕ/Μαγνησίας κατά την περίοδο από τη 1 Σεπτεμβρίου 
2006  έως  και  τις  31  Δεκεμβρίου  2009  συνεδρίασε  85 φορές  και 
πάρθηκαν 619 αποφάσεις, ενώ  η Αντιπροσωπεία συνεδρίασε 28 φορές. 
Τα  δύο  όργανα  του  ΤΕΕ  Μαγνησίας,  ασχολήθηκαν  με  θέματα  που 
αφορούσαν τους μηχανικούς, έργα που αφορούν τη Μαγνησία όσο και 
γενικού ενδιαφέροντος θέματα.

Ενδεικτικά Θέματα ήταν: 
Μεγάλα έργα του Ν. Μαγνησίας, (Μεσογειακοί Αγώνες, Περιφερειακός 
Π.Σ. Βόλου, Αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου, ΟΣΕ, Λίμνη Κάρλα) Θέματα που 
αφορούν  στους  Δήμους  του  Νομού,  Προτάσεις  επί  Νομοσχεδίων, 
Προτάσεις που αφορούν τους μηχανικούς και το ΤΕΕ. Θέματα γενικού 
και  ειδικού  ενδιαφέροντος  (Παιδεία,  Προτάσεις  για  το  4ο Κ.Π.Σ., 
εκπροσωπήσεις – αιτήσεις, κ.λ.π.).

Παρεμβάσεις

Η Δ.Ε. σε συνεργασία με τους κλαδικούς συλλόγους των Μηχανικών του 
Ν.  Μαγνησίας  παρενέβη  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  υπηρεσιών, 
φορέων, υλοποίηση έργων, χρηματοδοτήσεις έργων και αποπληρωμή των 
μηχανικών και εταιρειών κ.λ.π.
Επίσης σε συνεργασία με τις μόνιμες επιτροπές κατέθεσε τις απόψεις σε 
θέματα όπως: Παιδείας σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή του 
Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας,  αέριας  ρύπανσης  με  τον  Ιατρικό  σύλλογο 
Μαγνησίας,  κρίσης  στην  οικοδομή,  τροποποίησης  όρων  δόμησης  για 
χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου, Μεσογειακούς 
Αγώνες, ενώ προχώρησε και στη δημιουργία γραφείου για τις αμοιβές 
των μηχανικών.
Παράλληλα πραγματοποίησε συναντήσεις με τον πρώην Πρωθυπουργό, 
όπου του παρέδωσε υπόμνημα, με υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές 
και  ευρωβουλευτές,  θέτοντας  τους  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει 
τόσο η Μαγνησία, όσο και ο κλάδος των μηχανικών.



Το  ΤΕΕ  συμμετείχε  ενεργά  ως  εταίρος  και  εκπρόσωπος  στην  ΠΑΣΕ 
(Πανθεσαλική Συντονιστική Επιτροπή για την εκτροπή του άνω Ρου του 
Αχελώου), το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Εκτελεστική Επιτροπή των 
Μεσογειακών Αγώνων καθώς και σε πάμπολλες επιτροπές φορέων (Στην 
ΑΝΕΜ, Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Πηλίου στην ΕΒΕΤΑΜ στο ΚΕΚΑΝΑΜ, σε Επιτροπές Δήμων, κ.λ.π.)

Ημερίδες- Εκδηλώσεις

• Εκδήλωση – Ομιλία του καθ. Θεοδ. Τάσιου με θέμα: Τέχνη και 
Μαθηματικά», στις 22/02/2007.

• Ημερίδα με θέμα: «Ο ρόλος του Α.Τ.Μ στην ανάπτυξη ΓΠΣ για 
την  τοπική  και  νομαρχιακή  αυτοδιοίκηση»,  στις  02/03/2007  σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

• Διημερίδα  με  θέμα:  «Οικοδομικές  Επιχειρήσεις:  υποχρεώσεις 
μητρώου,  κωδικός  βιβλίων  και  στοιχείων,  φπα,  φορολογία 
(εισοδήματος),  φορολογικός  έλεγχος,  παραδείγματα»,  στις 
23-24/03/2007, σε συνεργασία με τους ΣΚΙΕΜ και ΣΦΕΕ. 

• Ενημερωτικό  Σεμινάριο  για  τις  αμοιβές  των  μελετητών,  στις 
24/05/2007.

• Συνέδριο  με  θέμα:  «Διεθνές  Περιβαλλοντικό  Συνέδριο:  First 
Conference on Environmental Management, Engineering, Planning 
and Economics», στις 24-28/06/2007 στη Σκιάθο, σε συνεργασία 
με  τους:  Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.,  Μηχανολ.  Μηχ.  ΑΠΘ,  Τομέας  Βιομ. 
Διοίκησης Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ, Τμ. 
Τεχνολογ. Αντιρρυπ. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 

• Ενημερωτική  Ημερίδα  με  θέμα:  «σύνταξη  &  λειτουργία  του 
κτηματολογίου-προβλήματα & προοπτικές»,  στις  19/09/2007,  σε 
συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο.  

• Ημερίδα  με  θέμα:  «Σχέδια  Χωρικής  &  Οικιστικής  Οργάνωσης 
Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ)», στις 26/09/2007 σε συνεργασία 
με  ΝΑΜ, ΤΕΔΚ και ΤΥΔΚ.

• Διημερίδα  με  θέμα:  «Σιδηροδρομική  Σύνδεση  Θεσσαλίας  – 
Ηπείρου»,  στις  02-03/11/2007,  σε  συνεργασία  με  το  ΤΕΕ  Κ/Δ 
Θεσσαλίας και το ΤΕΕ Ηπείρου.

• Ομιλία κ. Αχιλλέα Αδαμαντιάδη με θέμα: «η επερχόμενη αλλαγή 
του κλίματος – υπάρχουν λύσεις», στις 16/01/2008.

• Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Πρόγραμμα Αντισεισμικής Ενίσχυσης 
Υφιστάμενων  Κατασκευών  για  το  πολεοδομικό  συγκρότημα 
Βόλου – Νέας Ιωνίας», στις 18/04/2008.

• Ημερίδα με θέμα: «Φ.Π.Α στα ακίνητα, φορολογία οικοδομικών, 
τεχνικών  επιχειρήσεων  και  μηχανικών»,  στις  19/04/2008,  σε 



συνεργασία  με το Σύλλογο Κατασκευαστών οικοδομικών έργων 
Μαγνησίας.

• Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού 
και υγρών Αποβλήτων μικρής κλίμακας», στις 02-04/05/2008, σε 
συνεργασία  με  τους:  Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.,  Παν.  Θεσσαλίας.,  Τμ. 
Χημείας ΑΠΘ, Τμ. Τεχνολ. Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

• Διεθνές  επιστημονικό  συνέδριο  με  θέμα:  «Μεσαίες  Πόλεις  και 
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός», στις 29-31/05/2008, σε συνεργασία 
με το Δήμο Βόλου και τη UIA.

• Ημερίδα με θέμα: «Επισκευή – Ενίσχυση – Προσθήκες Κτηρίων», 
στις 06/06/2008 σε συνεργασία με τους:  Σ.Π.Μ.Ε & ΠΕΔΜΕΔΕ 
Μαγνησίας.

• Ημερίδα με θέμα: «Ευρυζωνικότητα Δικτύων»,  στις  29/09/2008, 
σε συνεργασία με το Παν. Θεσσαλίας.

• Ημερίδα  με  θέμα:  «Διπλή  Ζεύξη  Μαλιακού  Κόλπου»,  στις 
15/10/2008  στην  Αθήνα,  σε  συνεργασία  με  τα  Τμήματα  ΤΕΕ 
Κεντρικά  –  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Κεντρικής  Δυτικής 
Θεσσαλίας & Εύβοιας.

• Ημερίδα με θέμα την Αεροκίνηση, στις 17/10/2008 σε συνεργασία 
με τη Ν.Α.Μ.

• Ημερίδα  με  θέμα:  «Ορθολογική  διαχείριση  –  ανακύκλωση 
απορριμμάτων  στο  Νομό  Μαγνησίας»,  στις  21/11/2008,  σε 
συνεργασία με το ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας.

• Ημερίδα  με  θέμα:  «Το  μέλλον  της  αρχιτεκτονικής  και  της 
οικοδομής στην σκιά της ύφεσης», στις 13/12/2008, σε συνεργασία 
με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας.

• Ημερίδα με θέμα: «Εναλλακτική διαχείριση αδρανών αποβλήτων 
(μπαζών) στο Νομό Μαγνησίας», στις 17/12/2008, σε συνεργασία 
με τους: ΝΑΜ & ΤΕΔΚ.

• Ημερίδα με θέμα: «Τυποποίηση - Πιστοποίηση», στις 19/12/2008, 
σε συνεργασία με την ΕΒΕΤΑΜ.

• Συζήτηση  στρογγυλής  τραπέζης  με  θέμα:  «τι  σχέση  έχει  η 
ιστιοπλοΐα με τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013 και την τοπική 
ανάπτυξη»,  στις  11/04/2009, με το  Δήμο Βόλου,  το ΤΕΔΚ, τη 
ΝΑΜ και το Αργοναυτικό Πάρκο.

• Εκδήλωση  για  τα  40  χρόνια  ιστορίας  ΤΕΕ  Μαγνησίας,  στις 
09/05/2009.

• Ημερίδα με θέμα: «Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα – Νέα πρόκληση 
στην ενέργεια», στις 15/05/2009.

• Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογή εκστρατειών αφύπνισης του κοινού 
για  τη  βελτίωση  της  οδικής  ασφάλειας»,  στις  22/05/2009,  σε 



συνεργασία με το Παν. Θεσσαλίας – Εργαστήριο Συγκοινωνιακής 
Τεχν. Τμ. Πολιτικών Μηχανικών. 

• Εκδήλωση  για  την  παρουσίαση  του  βιβλίου  «Καταγραφή 
μοναστηριών  Βορείων  Σποράδων  Ν.  Μαγνησίας»,  στις 
10/06/2009.

• Συνέδριο  με  θέμα  «Προστασία  Πηλίου»,  στις  26-27/06/2009 σε 
συνεργασία  με  τη  ΝΑΜ  και  το  Σύλλογο  Αρχιτεκτόνων 
Μαγνησίας.

• Παρουσίαση  του  βιβλίου  «Καταγραφή  μοναστηριών  Βορείων 
Σποράδων Ν. Μαγνησίας» στη Σκόπελο στις 31 Αυγούστου 2009

• Ημερίδα  με  τον  Σύλλογο  Πολιτικών  Μηχανικών  Ελλάδος,  τον 
Σύλλογο  Πολιτικών  Μηχανικών  Μαγνησίας,  με  θέμα 
«Επεμβάσεις,  Επισκευές,  ενισχύσεις,  Προσθήκες  –  σύγχρονες 
μέθοδοι και πρακτικές», στις 14 Νοεμβρίου 2009

• Ημερίδα για τον Ευρωκώδικα 2 στις 28 Νοεμβρίου 2009

Μόνιμες Επιτροπές

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας,  προχώρησε στη σύσταση των 
παρακάτω Μονίμων Επιτροπών οι οποίες και βοήθησαν στο έργο της. 
(Μ.Ε. Επιμόρφωσης,  επαγγελματικών Θεμάτων και  Νέων Μηχανικών, 
Μ.Ε.  Περιβάλλοντος,  Τουρισμού,  Πολιτισμού,  Μ.Ε.  Κυκλοφοριακών 
Θεμάτων  και  Συγκοινωνιακών  Θεμάτων,  Μ.Ε  Δημοσίων  Εργων,  Μ.Ε 
Βιομηχανίας  και  Ενέργειας,  Μ.Ε  Χωροταξίας  και  Πολεοδομικών 
Θεμάτων).

Ομάδες Εργασίας

Συστήθηκαν και περαίωσαν την εργασία τους  οι παρακάτω Ομάδες 
Εργασίας: 

1. Βελτίωση  σιδηροδρομικών  μεταφορών  (επιβατικών  και 
εμπορικών)

2. Επανεξέταση Χωροθέτησης Στοών στο Δήμο Βόλου
3. «Σύσταση  επιτελικής  Ομάδας  Εργασίας  για  την  στήριξη  του 

Προγράμματος  ΕΠΑΝΤΥΚ  (Εθνική  Πολιτική  για  την 
Αντισεισμική  Ενίσχυση  των  Υφιστάμενων  Κατασκευών)  στην 
περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας». 

4. «Προτάσεις για την ανάδειξη ως δικτύου των ήδη αξιοποιημένων 
με  νέες  χρήσεις  βιομηχανικών  κτιρίων  του  Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος, Δήμου Βόλου – Δήμου Ν. Ιωνίας»

5. Παρακολούθηση 4ου Κ.Π.Σ.
6. Κωδικοποίηση Πολεοδομικής Νομοθεσίας



7. Προτάσεις για την έκδοση Π.Δ. για τις Βόρειες Σποράδες
8. Ηλεκτρονική  Καταγραφή  των  πινάκων πράξεων  εφαρμογής  του 

Δήμου Νέας Ιωνίας
9. Ομάδα εργασίας για το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου

- Δεν έχουν παραδώσει ακόμη το έργο τους

1.Ομάδα  Εργασίας  με  θέμα  την  «Καταγραφή  –  τεκμηρίωση 
υδροβιότοπων στην περιοχή Πηλίου και Β. Σποράδων  Ν. Μαγνησίας
2. Ομάδα Εργασίας «Για  τη Μελέτη Τεκμηρίωσης – Μελέτη ενίσχυσης 
κτιρίων  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  ΕΠΑΝΤΥΚ  και  βάσει  σχεδίου 
Κανονισμού  «ΚΑΝΕΠΕ»  και  συγκεκριμένα  για  το  Καρτάλειο 
Εκπαιδευτήριο Ίδρυμα που βρίσκεται στο Δήμο Βόλου»
3.  Η  Ομάδα  Εργασίας  για  τα  Πολεοδομικά  Θέματα  Ν.  Μαγνησίας 
καταθέτει  συνεχώς  τις  προτάσεις  της  για  τα  ΓΠΣ και  ΣΧΟΟΑΠ που 
βρίσκονται σε εξέλιξη σε Δήμους του Νομού Μαγνησίας.

Εκδόσεις
1. Βιβλίο με θέμα : ``Μοναστηριακός Πλούτος Ν. Μαγνησίας τεύχος 

ΙΙ `` που περιλαμβάνει τα συμπεράσματα από Ομάδα Εργασίας του 
ΤΕΕ Μαγνησίας για τις Β. Σποράδες.

2. Ιστορία 40 χρόνων του ΤΕΕ Μαγνησίας

Προτάσεις

Η  Δ.Ε  και  η  Αντιπροσωπεία  απέστειλε  σειρά  προτάσεων  όπως 
αναφέρονται παρακάτω:

• Για την αλλαγή στους όρους δόμησης Πηλίου
• Για το ΜΗ.ΚΙΕ
• Για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου
• Προτάσεις της Αντιπροσωπείας του για την αλλαγή του θεσμικού 

πλαισίου ΤΕΕ
• Για την ΚΥΑ Τουρισμού
• Προτάσεις για τη επένδυση στις Νηές
• Για το ΓΠΣ Αλμυρού και το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Αρτέμιδας.
• Προτάσεις  για  το  Υπουργείο  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας
• Προτάσεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Βόλου
• Θέσεις για το προσχέδιο διαχείρισης Υδατικών πόρων υδατικού 

διαμερίσματος Θεσσαλίας



Αμοιβές Μηχανικών

Το  τμήμα  του  Τ.Ε.Ε.  Μαγνησίας  κατά  την  περίοδο  από  τις  21 
Φεβρουάριου του 2007 έως το Δεκέμβριο του 2007 διεκπεραίωσε  3150 
αιτήσεις  για  έκδοση εντολών πληρωμής  αμοιβών μηχανικών για  έργα 
υπαγόμενα στη μεταβατική περίοδο και 440 αιτήσεις για περιπτώσεις που 
δε περιλαμβάνονταν στο σύστημα υπολογισμού τη περίοδο εκείνη.  Το 
2008 διεκπεραιώθηκαν 835 αιτήσεις μηχανικών για έργα υπαγόμενα στη 
μεταβατική περίοδο και 575 αιτήσεις για εργασίες μη περιλαμβανόμενες 
στο σύστημα.  Το 2009 εκδόθηκαν χειροκίνητα  505 εντολές πληρωμής 
μηχανικών  για  εργασίες  οι  οποίες  δεν  περιλαμβάνονται  στο  σύστημα 
υπολογισμού, σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΤΕΕ.
Από τον Ιούνιο του ίδιου έτους το Τμήμα διαθέτει, με ομάδα εργασίας, 
γραφείο πληροφοριών για θέματα που αφορούν στη περιγραφή έργων, 
υπολογισμό αμοιβών, χρήση του νέου λογισμικού, από το οποίο, έως και 
σήμερα, έγιναν 55 υποβολές  έργων,  για  λογαριασμό  συναδέλφων 
μηχανικών,  και  εκδόθηκαν  χειροκίνητα  105 συμπληρωματικές  – 
διορθωτικές εντολές πληρωμής.

Λειτουργία Υπηρεσίας

Κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  1  Σεπτεμβρίου  2006  έως  31 
Δεκεμβρίου 2009 τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα ξεπέρασαν τις 
10.000,  ενώ  διενεργήθηκαν  180  και  πλέον  πραγματογνωμοσύνες. 
Ασκηση πειθαρχικού ελέγχου πραγματοποιήθηκε σε 30 περιπτώσεις, ενώ 
εκδόθηκαν 10 ενημερωτικά δελτία.

Στις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος συμμετείχαν 
συνολικά 456 απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών, εκ των οποίων 91 
ήταν  Πολιτικοί  Μηχανικοί,  100  Αρχιτέκτονες  Μηχανικοί,  70 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 64 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 60 Ηλεκτρονικοί 
Μηχανικοί  και  118  Μηχανικοί  Χωροταξίας  και  Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

Τέλος, στην βιβλιοθήκη του ΤΕΕ Μαγνησίας, η οποία είναι πλέον 
συνδεδεμένη με την κεντρική Βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος,  εμπεριέχονται  1502 τίτλοι  βιβλίων και  εργασιών τα οποία ο 
κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να τα αναζητήσει ηλεκτρονικά.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΔΕΛΤΙΩΝ 
ΤΥΠΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Εκδήλωση – Ομιλία του καθ. Θεοδ. Τάσιου με θέμα: Τέχνη και 
Μαθηματικά», στις 22/02/2007.

Την πεποίθηση ότι η μαθηματική τέχνη συμβάλλει στην ανανέωση της 
εικαστικής τέχνης, προσφέροντας προοπτικές βελτίωσης  της 
εκπαίδευσης, εξέφρασε ο  Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ Θεοδόσης 
Τάσιος, μιλώντας την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου  2007ενώπιον πυκνού 
ακροατηρίου, στο Κέντρο Τέχνης Ντε Κίρικο. Την εκδήλωση 
διοργάνωσαν το ΤΕΕ Μαγνησίας, ο Δήμος Βόλου και το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της 
έκθεσης «Τέχνη και Μαθηματικά».

2. Διημερίδα με θέμα: «Οικοδομικές Επιχειρήσεις: υποχρεώσεις 
μητρώου,  κωδικός  βιβλίων  και  στοιχείων,  φπα,  φορολογία 
(εισοδήματος),  φορολογικός  έλεγχος,  παραδείγματα»,  στις 
23-24/03/2007, σε συνεργασία με τους ΣΚΙΕΜ και ΣΦΕΕ. 



Σημαντικά  στοιχεία  που  αφορούν  τη  φορολογία  των  οικοδομών 
αναπτύχθηκαν  στο  ενημερωτικό  σεμινάριο  που  συνδιοργάνωσαν   το 
Τεχνικό  Επιμελητήριο  Μαγνησίας,  ο  Σύλλογος  Κατασκευαστών 
Ιδιωτικών Εργων Μαγνησίας και ο Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Μαρτίου 2007.

3. Ημερίδα με θέμα: «Ο ρόλος του Α.Τ.Μ στην ανάπτυξη ΓΠΣ 
για την τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση», στις 02/03/2007 
σε  συνεργασία  με  το  Σύλλογο  Αγρονόμων  Τοπογράφων 
Μηχανικών.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την χρήση των 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, γνωστά και ως GIS, 
αναλύθηκαν κατά την ημερίδα που πραγματοποίησε, στο αμφιθέατρο του 



ΤΕΕ Μαγνησίας, ο Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
Μαγνησίας, σε συνεργασία με τον πανελλήνιο σύλλογο.
Η ημερίδα είχε ως θέμα το ρόλο των αγρονόμων - τοπογράφων στην 
ανάπτυξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Τοπική και 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και όπως αναφέρθηκε από το σύνολο των 
ομιλητών, πρόκειται για μια τεχνολογία αιχμής.

4. Ενημερωτικό Σεμινάριο για τις αμοιβές των μελετητών, στις 
24/05/2007

Μειώνονται τα προβλήματα εφαρμογής του νέου τρόπου αμοιβών των 
μηχανικών για την έκδοση οικοδομικών αδειών και σύμφωνα με όσα 
ανακοινώθηκαν στο  ενημερωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την 
Τέταρτη 24 Μαΐου  2007 στο αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Μαγνησίας.

5. Συνέδριο  με  θέμα:  «Διεθνές  Περιβαλλοντικό  Συνέδριο:  First 
Conference on Environmental Management,  Engineering, 
Planning and Economics», στις 24-28/06/2007 στη Σκιάθο, σε 
συνεργασία  με  τους:  Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.,  Μηχανολ.  Μηχ.  ΑΠΘ, 
Τομέας Βιομ. Διοίκησης Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολ. Μηχ. 
Μηχ.  ΕΜΠ,  Τμ.  Τεχνολογ.  Αντιρρυπ.  ΤΕΙ  Δυτικής 
Μακεδονίας. 



Σημαντική επιτυχία, με πλούσιες επιστημονικές ανακοινώσεις σε θέματα 
περιβάλλοντος,  σημείωσε το πρώτο περιβαλλοντικό συνέδριο με τίτλο 
«First International  Conference on Environmental Management, 
Engineering,  Planning and Economics» (CEMEPE) και το συνέδριο της 
«Society of Ecotoxicology and Environmental Safety» (SECOTOX), που 
πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου 2007, στο ξενοδοχείο 
Skiathos Palace, στη Σκιάθο.

6. Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:  «σύνταξη & λειτουργία  του 
κτηματολογίου-προβλήματα  &  προοπτικές»,  στις  19/09/2007, 
σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο.  

Από τις αρχές του 2008 θα αρχίσει η εφαρμογή του Κτηματολογίου στο 
Βόλο, ενώ μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ανάδειξης του αναδόχου, σύμφωνα με στελέχη της Κτηματολόγιο Α.Ε 
που παραβρέθηκαν σε χθεσινή ενημερωτική ημερίδα που 



συνδιοργάνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας και ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Βόλου την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2007. Στην κατάμεστη 
αίθουσα του αμφιθεάτρου του ΤΕΕ Μαγνησίας, μηχανικοί, δικηγόροι και 
συμβολαιογράφοι έθεσαν τις απορίες τους τόσο για τις διαδικασίες που 
θα ακολουθηθούν, αλλά και την λειτουργία των Κτηματολογικών 
Γραφείων.

7. Ημερίδα με θέμα: «Σχέδια Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ)», στις 26/09/2007 σε συνεργασία 
με  ΝΑΜ, ΤΕΔΚ και ΤΥΔΚ.

Ως αναγκαία όπλα στην αναπτυξιακή πορεία των Δήμων της Μαγνησίας 
χαρακτηρίστηκαν, οι μελέτες ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων), στην ημερίδα που διοργανώθηκε στις 26 
Σεπτεμβρίου 2007 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας, παρουσία 
δημάρχων και κοινοταρχών του νομού και πλήθος άλλων αιρετών. Την 
ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, το 
ΤΕΕ, η ΤΕΔΚ και η ΤΥΔΚ Μαγνησίας

8. Διημερίδα  με  θέμα:  «Σιδηροδρομική  Σύνδεση  Θεσσαλίας  – 
Ηπείρου», στις 02-03/11/2007, σε συνεργασία με το ΤΕΕ Κ/Δ 
Θεσσαλίας και το ΤΕΕ Ηπείρου.



Σειρά πολύ σημαντικών έργων που θα απογειώσουν κυριολεκτικά την 
Μαγνησία και ολόκληρη τη Θεσσαλία, βγάζοντας την από τη 
σιδηροδρομική απομόνωση στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία 
χρόνια, εξήγγειλε από το βήμα του αμφιθεάτρου του Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΕ/ΕΔΙΣΥ κ. Βασίλης Μακαντάσης. 
Η διημερίδα των τριών τμημάτων ΤΕΕ Μαγνησίας, Κεντροδυτικής 
Θεσσαλίας και Ηπείρου στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2007 για τη 
σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλίας – Ηπείρου, σημείωσε εξαιρετική 
επιτυχία, καθώς όπως τονίστηκε το έργο θα διεκδικηθεί και μπορεί να 
κατασκευαστεί, ενώνοντας τις δύο πύλες της χώρας.

9. Ομιλία  κ.  Αχιλλέα  Αδαμαντιάδη  με  θέμα:  «η  επερχόμενη 
αλλαγή του κλίματος – υπάρχουν λύσεις», στις 16/01/2008.



Την  πρόβλεψη ότι βαδίζουμε  προς σημαντική κλιματική αλλαγή και 
εάν δεν ληφθούν μέτρα οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για τον 
πλανήτη, έκανε ο Βολιώτης καθηγητής – ερευνητής, σύμβουλος της 
Διεθνούς Τράπεζας κ. Αχιλλέας Αδαμαντιάδης, στην ομιλία που 
πραγματοποιήθηκε  στο Τ.Ε.Ε.  Μαγνησίας την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 
2008, με θέμα «Η Επερχόμενη Αλλαγή του Κλίματος - Υπάρχουν 
Λύσεις;».

10.Ημερίδα  με  θέμα:  «Εθνικό  Πρόγραμμα  Αντισεισμικής 
Ενίσχυσης  Υφιστάμενων  Κατασκευών  για  το  πολεοδομικό 
συγκρότημα Βόλου – Νέας Ιωνίας», στις 18/04/2008.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Αντισεισμικής Ενίσχυσης Υφισταμένων 
Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΥΚ) μπροστά στη χάραξη μιας εθνικής 
στρατηγικής για την αντισεισμική ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων, αλλά 
και της ευρύτερης αντισεισμικής πολιτικής της χώρας και συγκεκριμένα 
για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου - Νέας Ιωνίας, ήταν το θέμα 
ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Απριλίου 2008, στο 
αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας.

11.Ημερίδα  με  θέμα:  «Φ.Π.Α  στα  ακίνητα,  φορολογία 
οικοδομικών,  τεχνικών  επιχειρήσεων  και  μηχανικών»,  στις 
19/04/2008,  σε  συνεργασία  με  το  Σύλλογο  Κατασκευαστών 
οικοδομικών έργων Μαγνησίας.



Στην  αναγκαιότητα  να  τηρούνται  οι  νέες  διατάξεις  για  τον  τρόπο 
φορολόγησης  στα  ακίνητα,  καθώς  γίνονται  εκτεταμένοι  φορολογικοί 
έλεγχοι  γενικά  στον  κατασκευαστικό  κλάδο,  με  αποτέλεσμα  το 
Υπουργείο  να  στρέφεται  σε  νέες  πηγές  εσόδων  και  να  επιβάλλονται 
πρόστιμα, τονίστηκε σε ημερίδα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας 
με  θέμα  «ΦΠΑ  στα  ακίνητα,  φορολογία  οικοδομικών,  τεχνικών 
επιχειρήσεων και  μηχανικών»,  που πραγματοποιήθηκε το  Σάββατο  19 
Απριλίου 2008. 

12.Διεθνές  Συνέδριο  με  θέμα:  «Εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας 
Νερού  και  υγρών  Αποβλήτων  μικρής  κλίμακας»,  στις 
02-04/05/2008,  σε  συνεργασία  με  τους:  Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.,  Παν. 
Θεσσαλίας.,  Τμ.  Χημείας  ΑΠΘ,  Τμ.  Τεχνολ.  Αντιρρύπανσης 
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.



Το  Τμήμα  Μηχανικών  Χωροταξίας,  Πολεοδομίας  και  Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα 
Χημείας  του  ΑΠΘ,  το  Τμήμα  Τεχνολογιών  Αντιρρύπανσης  του  ΤΕΙ 
Δυτικής  Μακεδονίας  και  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδας-Τμήμα 
Μαγνησίας  διοργάνωσαν  διεθνές  επιστημονικό  συνέδριο  με  τίτλο 
«Εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  νερού  και  υγρών  αποβλήτων  μικρής 
κλίμακας»,  (Small  and  Decentralized  water  and  wastewater  treatment 
plants-SWAT ’08).

13.Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Μεσαίες Πόλεις και 
Περιβαλλοντικός  Σχεδιασμός»,  στις  29-31/05/2008,  σε 
συνεργασία με το Δήμο Βόλου και την UIA.

Στο δίπολο Βόλου - Λάρισας μπορεί να εφαρμοστεί ο περιβαλλοντικός 
σχεδιασμός, εν όψει και των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 και να 
αποβεί προς όφελος και των δύο πόλεων, αφού ο τρόπος σχεδιασμού και 
διαχείρισης των πόλεων πλέον γίνεται καθοριστικής σημασίας για την 
ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος που προσφέρουν και, επομένως, για 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. 
Αυτό επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του Διεθνούς 
Συνεδρίου με θέμα «Μεσαίες Πόλεις και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός», 
που διοργανώθηκε στο Βόλο και συγκεκριμένα στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ 
Μαγνησίας από τις 29 έως τις 31 Μαΐου 2008.

14.Ημερίδα  με  θέμα:  «Επισκευή  –  Ενίσχυση  –  Προσθήκες 
Κτηρίων», στις 06/06/2008 σε συνεργασία με τους:  Σ.Π.Μ.Ε & 
ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας.



Η επισκευή, ενίσχυση και οι προσθήκες των κτιρίων ειδικά μετά από μία 
σεισμική κρίση βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργάνωσε 
την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 στο Βόλο ο  Σύλλογος Πολιτικών 
Μηχανικών Ελλάδος, το Περιφερειακό Τμήμα του Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας, ο 
τοπικός Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών και το Περιφερειακό Τμήμα 
της ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας στο Αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας.

15. Ημερίδα  με  θέμα:  «Ευρυζωνικότητα  Δικτύων»,  στις 
29/09/2008, σε συνεργασία με το Παν. Θεσσαλίας.

H προώθηση  της  ευρυζωνικότητας  στη  Θεσσαλία  και  οι  δράσεις  που 
προβλέπονται  και  χρηματοδοτούνται  από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
“Κοινωνία της Πληροφορίας” βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας που 



διοργάνωσε στο Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας και το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.  

16.Ημερίδα  με  θέμα:  «Διπλή  Ζεύξη  Μαλιακού  Κόλπου»,  στις 
15/10/2008 στην Αθήνα,  σε  συνεργασία  με τα Τμήματα ΤΕΕ 
Κεντρικά  –  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Κεντρικής  Δυτικής 
Θεσσαλίας & Εύβοιας.

Η χρησιμότητα και η επιτακτική  αναγκαιότητα να κατασκευαστεί το 
έργο της διπλής ζεύξης του Μαλιακού, τονίστηκε σε  ημερίδα που 
πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος, στις 15 Οκτωβρίου 2008.

17.Ημερίδα  με  θέμα:  «Ορθολογική  διαχείριση  –  ανακύκλωση 
απορριμμάτων  στο  Νομό  Μαγνησίας»,  στις  21/11/2008,  σε 
συνεργασία με το ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας.



Ένα γυάλινο μπουκάλι χρειάζεται 1.000.000 χρόνια για να διαλυθεί στη 
θάλασσα,  ένα  πλαστικό  450  χρόνια,,  ένα  κουτί  κονσέρβας  50,  μια 
χάρτινη  συσκευασία  γάλακτος  τρεις  μήνες  και  μια  εφημερίδα  έξη 
εβδομάδες. Από την 1η Ιανουαρίου 2008 και κάθε μέρα μέχρι σήμερα η 
χώρα  μας  καταβάλλει  πρόστιμα  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  για  κάθε 
χωματερή απορριμμάτων που λειτουργεί ακόμη, 34.000 ευρώ…
Αυτά και άλλα πολλά για την ανακύκλωση και την διαχείριση στερεών 
αποβλήτων  ανακοινώθηκαν  στην  ενδιαφέρουσα  ημερίδα  που 
συνδιοργάνωσαν στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας, το τοπικό τμήμα 
του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και  ο  Σύνδεσμος  Διαχείρισης  Στερεών 
Αποβλήτων του νομού την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2008.

18.Ημερίδα  με  θέμα:  «Το  μέλλον  της  αρχιτεκτονικής  και  της 
οικοδομής  στην  σκιά  της  ύφεσης»,  στις  13/12/2008,  σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας.



Σε ποσοστά που ξεπερνούν το 40% υπολογίζεται η μείωση της 
οικοδομικής δραστηριότητας στο Νομό Μαγνησίας. Η οικοδομή ακόμη 
ένα “θύμα” της οικονομικής ύφεσης.
Η στροφή προς την τουριστική κατοικία θα μπορούσε να αποδειχθεί 
σωτήρια, σύμφωνα με τον σύλλογο κατασκευαστών Ν. Μαγνησίας.
Χρήσιμα τα συμπεράσματα από την ημερίδα που διοργάνωσε στο Τ.Ε.Ε. 
Μαγνησίας ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας όσον αφορά στις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον κλάδο της οικοδομής, 
προκειμένου -όπως τόνισε ο πρόεδρος Τάσος Σαλίων- να βρεθεί το 
πλαίσιο, ώστε ο κλάδος να δεχθεί τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις.

19.Ημερίδα  με  θέμα:  «Εναλλακτική  διαχείριση  αδρανών 
αποβλήτων (μπαζών) στο Νομό Μαγνησίας», στις 20/12/2008, 
σε συνεργασία με  ΝΑΜ & ΤΕΔΚ.



Στους 6,5 εκ. τόνους ετησίως ανέρχονται τα υλικά που προέρχονται από 
την οικοδομική δραστηριότητα πανελλαδικά, ενώ καθορίζονται οι 
υπόχρεοι για την διαχείριση των μπαζών αλλά και τα πρόστιμα για τον 
ρυπαίνων μέσα από το νέο Προεδρικό Διάταγμα που η εφαρμογή του 
ξεκινά μέσα στο 2009.
Το νέο Προεδρικό Διάταγμα παρουσίασε σε ημερίδα που 
συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ Μαγνησίας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Μαγνησίας και η ΤΕΔΚ , στο αμφιθέατρο του τοπικού τμήματος,  η 
χημικός και αρμόδια εισηγήτρια του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Μαρία Μπάρλα στο 
πλαίσιο ημερίδας που διοργανώθηκε για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

20.Ημερίδα  με  θέμα:  «Τυποποίηση  -  Πιστοποίηση»,  στις 
19/12/2008, σε συνεργασία με την ΕΒΕΤΑΜ.

«Ο αντίκτυπος της μη χρήσης των προτύπων κανονισμών είναι στην 
κατασκευή και την ποιότητα της ζωής μας, δηλαδή αν φτιάξεις κάποιο 
κτίριο χωρίς προδιαγραφές και κανονισμούς, το κτίριο μπορεί να πέσει, 
μία γέφυρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για χολιγουντιανή 
ταινία, ή νέες οικοδομές στην Αθήνα που στους σεισμούς κατέρρευσαν», 
ανέφερε μεταξύ άλλων στην ημερίδα για την τυποποίηση-πιστοποίηση, 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας, ο κ. Ν. 
Δεπούντης, μηχανολόγος, μηχανικός ΕΜΠ, μέλος της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Την ημερίδα, συνδιοργάνωσαν 
το ΤΕΕ Μαγνησίας και η Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ), με την ευκαιρία της 
ανακήρυξης του 2008 ως έτους τυποποίησης, κανόνων και 
προδιαγραφών.



21.Ημερίδα  με  θέμα:  «Τα  Φωτοβολταϊκά  συστήματα  –  Νέα 
πρόκληση στην ενέργεια», στις 15/05/2009.

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα αναφορικά με τα 
φωτοβολταϊκά συστήματα, τα συστήματα δηλαδή παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από τον ήλιο, παρουσιάστηκε με μελανά χρώματα στην 
ημερίδα που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, την 
Παρασκευή 15 Μαΐου 2009 και συγκέντρωσε πλήθος μηχανικών.

22.Ημερίδα  με  θέμα:  «Εφαρμογή  εκστρατειών  αφύπνισης  του 
κοινού  για  τη  βελτίωση  της  οδικής  ασφάλειας»,  στις 
22/05/2009, σε συνεργασία με το Παν. Θεσσαλίας – Εργαστήριο 
Συγκοινωνιακής Τεχν. Τμ. Πολιτικών Μηχανικών. 



Με επιτυχία  πραγματοποιήθηκε  η  ημερίδα  οδικής  ασφάλειας  με  θέμα 
«Εφαρμογή Εκστρατειών Αφύπνισης του Κοινού για τη Βελτίωση της 
Οδικής Ασφάλειας» στις 22 Μαΐου 2009 στο αμφιθέατρο του κτιρίου του 
ΤΕΕ Μαγνησίας  στο Βόλο.  Η διοργάνωση της ημερίδας έγινε από το 
Εργαστήριο  Συγκοινωνιακής  Τεχνικής  (ΕΣΤΕ)  του  Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας  και το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) Τμήμα Μαγνησίας, στο 
πλαίσιο των ενεργειών που υλοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό 
Έργο  CAST  (Campaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic 
safety) (Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια και  τις  Μεταφορές –  DG 
TREN) και αποτελεί μία από τις τρεις πανευρωπαϊκές ημερίδες με το ίδιο 
θέμα (Βρυξέλλες, Βόλος, Ρώμη).  

23.Παρουσίαση του βιβλίου «Καταγραφή μοναστηριών Βορείων 
Σποράδων  Ν.  Μαγνησίας»  στη  Σκόπελο  στις  31  Αυγούστου 
2009

Στον προαύλιο χώρο της Παναγίας του Πύργου στη Σκόπελο, και υπό το 
φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού, παρουσιάστηκε το Σάββατο 29 
Αυγούστου 2009, μετά από πρωτοβουλία του δημάρχου Σκοπέλου κ. 
Βασιλούδη και του προέδρου του ΤΕΕ κ. Αναγνώστου, η έκδοση του 
ΤΕΕ Μαγνησίας με τίτλο «Καταγραφή Μοναστηριών Βορείων 
Σποράδων Ν. Μαγνησίας».

24.Ημερίδα με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, τον 
Σύλλογο  Πολιτικών  Μηχανικών  Μαγνησίας,  με  θέμα 
«Επεμβάσεις,  Επισκευές,  ενισχύσεις,  Προσθήκες  –  σύγχρονες 
μέθοδοι και πρακτικές», στις 14 Νοεμβρίου 2009



Οξυμένο θα είναι το πρόβλημα της συντήρησης των κτηρίων σε 10 με 20 
χρόνια,  μιας  και  το  σκυρόδεμα  από  το  οποίο  είναι  φτιαγμένα  τα 
περισσότερα  κτήρια  έχει  διάρκεια  ζωής  100  έτη.  Μάλιστα  ιδιαίτερα 
προβλήματα  εκτός  από  τα  κτήρια  αντιμετωπίζουν  οι  δρόμοι  και  τα 
πεζοδρόμια, γι’ αυτό είναι επιβεβλημένη η παρέμβαση για τη συντήρησή 
ή την επισκευή τους.
Σημαντικά στοιχεία παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν 
το ΤΕΕ Μαγνησίας, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και  το 
Τοπικό τμήμα του  Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος του Νομού 
Μαγνησίας,  το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2009, στις 09:30 το πρωί, στο 
αμφιθέατρο του ΤΕΕ Ν. Μαγνησίας, με θέμα «Επεμβάσεις: Επισκευές, 
Ενισχύσεις, Προσθήκες – σύγχρονες μέθοδοι και πρακτικές».

25.Ημερίδα για τον Ευρωκώδικα 2 στις 28 Νοεμβρίου 2009



Τις διατάξεις της Ευρώπης αναφορικά με το σκυρόδεμα το οποίο 
χρησιμοποιείται κατά κόρων στις κατασκευές ανέλυσαν το Σάββατο
28 Νοεμβρίου 2009 στο Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας εξειδικευμένοι επιστήμονες 
και μηχανικοί στην προσπάθειά τους να ενημερωθούν για τις εξελίξεις σ’ 
αυτό τον τομέα. Σκοπός της ημερίδας ήταν η  ενημέρωση όλων των 
εμπλεκομένων στο κύκλωμα της μελέτης και της κατασκευής έργων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, για το περιεχόμενο και τις
διατάξεις του Ευρωκώδικα 2 που έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό 
φορέων από σκυρόδεμα.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Λαμπρή εκδήλωση για τα 40 χρόνια ΤΕΕ 

 

  

Μέσα σε πανηγυρικό και  συνάμα συγκινητικό κλίμα γιορτάστηκαν το 
Σάββατο  9  Μαΐου  2009  τα  40  χρόνια  από  την  ίδρυση  του  Τ.Ε.Ε. 
Μαγνησίας, το οποίο με τη δράση του και τη δυναμική των στελεχών του 
συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής. Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην 
εκδήλωση  ήταν  η  εμπνευσμένη  ομιλία  του  πρώην  προέδρου  του 
Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος  κ.  Κώστα  Λιάσκα  αλλά  και  η 
βράβευση όλων των διατελεσάντων προέδρων του τοπικού τμήματος του 
Τ.Ε.Ε.  
Το έργο του Τ.Ε.Ε.  αλλά και  των μηχανικών της Μαγνησίας  εξήρε ο 
πρώην  πρόεδρος  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος  κ.  Κώστας 
Λιάσκας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης  που πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 9 Μαΐου 2009 για τα 40 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού 
τμήματος του Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας. Ο κ. Λιάσκας, επίτιμος καλεσμένος της 



διοργάνωσης,  τόνισε  μεταξύ  άλλων  πως  «η  ίδρυση  του  Τ.Ε.Ε. 
Μαγνησίας  δεν  ήταν  ένα  τυπικό  γεγονός,  διότι  καταξιώθηκε  από  τη 
μετέπειτα δράση σε όλη τη σφαίρα της παραγωγής και της κοινωνικής 
ζωής  της  περιοχής».  Μάλιστα  ο  κ.  Λιάσκας  τοποθετήθηκε  και  στην 
πρόταση  για  την  ενδεχόμενη  κατάργηση  του  Τ.Ε.Ε.  Μαγνησίας  και 
άλλων περιφερειακών Τ.Ε.Ε. της χώρας, χαρακτηρίζοντας την πρόταση 
εξαιρετικά άκαιρη. «Προσωπικά θεωρώ εξαιρετικά άκαιρη την πρόταση 
κατάργησης  Περιφερειακών  Τμημάτων,  πολύ  περισσότερο  του  Τ.Ε.Ε. 
Μαγνησίας,  που έχει  μια  καταξιωμένη  διαδρομή και  δράση.  Από την 
παρουσίαση του έργου του θα καταδειχθεί η προοπτική και η δυνατότητα 
που  παρέχει  αυτός  ο  επιστημονικοκοινωνικός  οργανισμός  ιδιαίτερα 
στους νέους μηχανικούς, αλλά και σε όλο το δημιουργικό της πόλης», 
υπογράμμισε  ο κ.  Λιάσκας,  δίνοντας  όμως το  μήνυμα πως χρειάζεται 
περισσότερη προσπάθεια.»

Στην  ομιλία  του  που  καθήλωσε  το  πολυπληθές  κοινό  ο  κ.  Λιάσκας 
ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η εξαιρετική έκδοση της συνοπτικής καταγραφής 40 χρόνων δράσης 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας παρέχει μια γεύση του ενεργού 
ρόλου  των  Μηχανικών  και  του  τμήματος  στην  σύγχρονη  ζωή  της 
περιοχής.  Είναι  ένα  τυπικό  παράδειγμα  της  νομιμοποίησης  μιας 
αποκέντρωσης που οδηγεί στην ανάδειξη διακεκριμένων προσώπων και 
συλλογικών επιτευγμάτων εξαιρετικής σημασίας για την περιοχή και την 
Χώρα γενικότερα. Αποτελεί απτή επιβεβαίωση του δυναμικού ρόλου των 
Μηχανικών.

Στην περιοχή που προσδιορίζεται από το Δίπολο Βόλος-Λάρισα 
πρόκειται να διεξαχθούν οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013.
Πρόκειται για σύνθετη παραγωγική, κοινωνική, πολιτική, γεωπολιτική, 
πολιτιστική Διαδικασία και Δράση σε αθλητικό υπόβαθρο.
Η πορεία προς τους Αγώνες και ο σχεδιασμός των χρήσεων των μονίμων 
εγκαταστάσεων είναι το κρίσιμο ζήτημα που θα διαχειρισθούν οι 
αρμόδιοι.
Η εμπειρία από τους Ο.Α. του 2004 μας έδειξε ότι θα μπορούσε η Χώρα 
να είχε κερδίσει περισσότερα με μικρότερη Δαπάνη.
Αυτή η εμπειρία ασφαλώς έχει μεταφερθεί στους αρμοδίους, 
προκειμένου παράλληλα προς την καθημερινή, συνεχή παρέμβαση των 
πολιτών παραγωγών της Περιοχής να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό 
όφελος για την περιοχή και την Χώρα.
Έχω πει και  στο παρελθόν, κατά τον αστερισμό των φωταδιστών - 
εκσυγχρονιστών, ότι ο εκσυγχρονισμός δεν είναι αδιάστατο μέγεθος. 
Έχει Μέτρο, Φορά και Διεύθυνση. Είναι ανυσματικό δηλαδή.



Στον διεθνή χώρο η ισχύς επικρατεί των κανόνων και του δικαίου. Η 
ισχύς δεν εκπροσωπείται από τα οπλικά συστήματα και μόνο. Συνδέεται 
άμεσα και με το κατάλληλο πλέγμα συμμαχιών.
Συνδέεται επίσης και με τη νοοτροπία μας σε θέματα παραγωγής και 
κατανάλωσης. Συνδέεται και με την επίγνωση της επίδρασης που ασκούν 
όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή μας, στην καθημερινότητα μας.
Μας αφορούν αντικειμενικά και πρέπει να παρεμβαίνουμε ως υποκείμενα 
πρωτοβουλιών και δράσεων.
Διαφορετικά θα συζητάμε στην μικροκλίμακα των μέτρων αναζήτησης 5 
ή 6 δις ευρώ για μείωση του ελλείμματος κάτω του 3% και θα ξοδεύουμε 
10πλάσια και εκατονταπλάσια για νέα αεροπλάνα, φρεγάτες κλπ.
Θα είμαστε επίσης σε ευφορία γιατί οι έμποροι αυτοκινήτων ξεπούλησαν 
τα ακριβά αυτοκίνητα πολυτελείας που είχαν στις αποθήκες τους, με το 
επιχείρημα της απασχόλησης 70.000 εργαζομένων.
Η δυνατότητα, μέσω αλλαγής του πλαισίου που συνδέεται με τους 
γεωπολιτικούς καταναγκασμούς της χώρας, διάθεσης 2.000.000 εξοχικών 
κατοικιών και η δημιουργία 250.000 επί πλέον θέσεων εργασίας δεν μας 
απασχολεί γιατί μπορεί να έχει ρίσκο για το πολιτικό μέλλον των 
αρμοδίων.
Ίσως η τοποθέτηση του καθηγητή κ. Αχμέτ Νταβούτογλου ως νέου 
υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας να αφυπνίσει τους Έλληνες 
ιθύνοντες και το πολιτικό μάς σύστημα. Ο κ. Νταβούτογλου, χρόνια στο 
παρασκήνιο, βγαίνει στο προσκήνιο με οδηγό την διατύπωση του 
Τουργκούτ Οζάλ που θέλει τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα της 
Τουρκίας να εκτείνονται από την Κασπία μέχρι την Αδριατική σε ό,τι 
αφορά το γεωγραφικό Μήκος. Όσον αφορά στο γεωγραφικό πλάτος 
σίγουρα πέραν του νότου της Κύπρου, του Κιρκούτ και της Μουσούλης.
Στις 19 Μαΐου κλείνουν 10 χρόνια από την καταγγελία που έκανα στις 
Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετείχαν στο NATO για τους 
βομβαρδισμούς στην Γιουγκοσλαβία. Η καταγγελία και η αναφορά στην 
επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
βασίσθηκε στην παράβαση ουσιωδών θεμελιωδών διατάξεων της 
συνθήκης της Ρώμης όπως ίσχυε.
Μετά από ενδιαφέρουσα αλληλογραφία που δεν έχει δημοσιευθεί, όπως 
άλλωστε και το γεγονός της καταγγελίας πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, η 
απάντηση ήταν, αν είναι δυνατόν, ότι αυτά που επικαλείται η καταγγελία 
ισχύουν για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι για άλλες περιοχές.
Δεν μπορώ να μην αναφερθώ εδώ στον Βόλο στην καταγγελία του 
Μακαριστού Χριστόδουλου. Πολλοί τον κατηγόρησαν για υπερβολή 
αναφερόμενοι στην φράση ότι οι Αμερικανοί με τους βομβαρδισμούς 
αμάχων έβαψαν τα χέρια τους στο αίμα.



Ήταν όμως ο θρησκευτικός ηγέτης που κατήγγειλε μια ανήθικη, 
τρομοκρατική και φονική επιχείρηση όταν η συμμαχία των προθύμων 
στη χώρα μας σιωπούσε αν δεν υπερθεμάτιζε.
Από τότε μπήκε στο στόχαστρο των Αμερικανών και των υποτακτικών 
τους.
Σας ευχαριστώ για την ανοχή και υπομονή σας. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί 
διαφωνούν με όσα είπα. Είμαι όμως σίγουρος ότι οι περισσότεροι 
προβληματίστηκαν. Οι δύσπιστοι ως πολίτες είναι πλέον χρήσιμοι στη 
Δημοκρατία μας. Αν συνεχίσουμε λοιπόν να προβληματιζόμαστε και, να 
οραματιζόμαστε νέους δρόμους.
Το ταξίδι των αντιθέσεων δεν τελειώνει ποτέ. Οι βασικές αντιθέσεις 
παραμένουν. Η μορφή αλλάζει όπως στην Τέχνη. Το πεδίο των 
αντιθέσεων παραμένει το ίδιο χιλιάδες χρόνια. Η αναζήτηση νέων 
μορφών έκφρασης συνεχίζεται. Εμείς ως μηχανικοί, με κατά τεκμήριο 
αυξημένη ικανότητα αφαίρεσης οφείλουμε να διακρίνουμε και να 
προετοιμαζόμαστε ως πολίτες για την αντιμετώπιση των νέων μορφών 
αντιθέσεων Εθνικών και Διεθνών.»

Από την πλευρά του,  ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας κ. Σωκράτης 
Αναγνώστου μίλησε για όλους τους διατελέσαντες προέδρους του Τ.Ε.Ε. 
Μαγνησίας, που με την ανιδιοτελή τους δράση προσέφεραν στο Τ.Ε.Ε. 
αλλά και  στην πρόοδο της  τοπικής κοινωνίας.  «Το Τ.Ε.Ε.  Μαγνησίας 
έχει μια πολύ μεγάλη δράση όλα αυτά τα χρόνια και βέβαια είναι βαρύ το 
φορτίο στους επόμενους να αυξήσουν την δραστηριότητα του τμήματος, 
έτσι ώστε όταν γιορτάσουμε τα 80 χρόνια να έχουμε ακόμη περισσότερες 
παρακαταθήκες  στους  επόμενους»,  δήλωσε  χαρακτηριστικά  ο  κ. 
Αναγνώστου.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι “είναι χαρακτηριστικό και αποτυπώνεται μέσα στο 
βιβλίο η στενή συνεργασία που υπήρχε ανάμεσα στον τότε πρόεδρο του 
ΤΕΕ Ιωάννη Χριστοδουλίδη και τον πρώτο πρόεδρο του ΤΕΕ Μαγνησίας 
Ηλία Καραπατή.
Αυτή  τη  σχέση  όταν  την  πληροφορήθηκα διαβάζοντας  το  βιβλίο  μου 
θύμισε έντονα την άψογη  συνεργασία που είχα με τον τέως πρόεδρο του 
ΤΕΕ κ. Κώστα Λιάσκα, ο οποίος μας τιμά με την σημερινή του παρουσία 
και  ομιλία  με  τον  οποίο  αν  και  προερχόμασταν  από  διαφορετικούς 
πολιτικούς χώρους συμφωνούσαμε σχεδόν σε όλες τις αποφάσεις, κατά 
την διετία που υπήρξα ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ υπό 
την προεδρία του.

Είναι  χαρακτηριστικές  και  αποτυπώνονται  οι  παρεμβάσεις  του 
τμήματος  Μαγνησίας  σε  πολλά  θέματα  κάποιες  από  τις  οποίες 
υλοποιήθηκαν, ενώ άλλες είναι δυστυχώς επίκαιρες και διεκδικούμενες 
ακόμη και σήμερα. 



• Η ζεύξη του Μαλιακού ήταν μία από τις πρώτες προτάσεις του 
τμήματος  την  υλοποίηση  της  οποίας  θεωρούμε  και  σήμερα 
αναγκαία και εξακολουθούμε να τη στηρίζουμε.

• Ο  άξονας  Ηγουμενίτσας  -  Βόλου,  πρόταση  που  ονομάσθηκε 
Προεγνατεία διότι ξεπεράσθηκε από την κατασκευή της Εγνατίας. 
Σήμερα παραμένει η πρόταση της σύνδεσης του οδικού άξονα Ε65 
με το λιμάνι του Βόλου. 

• Η επανασύσταση της λίμνης Κάρλας, έργο για το οποίο υπήρξε η 
απόλυτη δικαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας 

• Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης (δίκτυο λημμάτων ονομαζόταν 
τότε)  πρόταση  που  στην  αρχή  έτυχε  αρνητικής  αντιμετώπισης, 
επειδή θα γινόταν ευρεία ανασκαφή των δρόμων της πόλης αλλά 
που υλοποιήθηκε αργότερα. 

• Το ΤΕΕ ήταν πρωτοπόρο και στις επιστημονικές εξελίξεις. Αξίζει 
να  αναφερθεί  ότι  αγοράσθηκε  μια  προγραμματιζόμενη  ψηφιακή 
μηχανή,  στην  οποία  συνάδελφοι  που  είχαν  ασχοληθεί  με  τον 
προγραμματισμό συνέταξαν προγράμματα για την επίλυση απλών 
προβλημάτων.  Ήταν  μια  πρώτη  γνωριμία  και  επαφή  των 
μηχανικών της Μαγνησίας με την ψηφιακή επίλυση υπολογισμών, 
μέχρι οι PC να τύχουν ευρείας εφαρμογής.

• Στο ΤΕΕ έγινε και το Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο το 1980 στα 
πλαίσια  του  οποίου  παρουσιάσθηκε  η  πρόταση  για 
Πανεπιστημιακό Πλέγμα στο Βόλο και έπεσε τότε ο σπόρος για τη 
δημιουργία του Πανεπιστημίου.

Θα  κάνω  μια  ιδιαίτερη  αναφορά  στο  θέμα  του  υπέροχου  ιδιόκτητου 
κτιρίου  μας  που  φιλοξενεί  σήμερα  την  εκδήλωση  μας  και  έχει  την 
σημασία του για την δράση του ΤΕΕ Μαγνησίας.
Από  την  ίδρυση  του  Τμήματος,  με  πρωτοβουλία  του  Προέδρου  Ηλία 
Καραπατή, είχε τεθεί το θέμα της απόκτησης ιδιόκτητης στέγης. Το 1970 
αγοράσθηκε  στο  στάδιο  της  κατασκευής  ο  πρώτος  όροφος νεόδμητης 
πολυκατοικίας  στην οδό Τοπάλη 33-35 στον Βόλο χώρος 300 μ2 που 
διαμορφώθηκε  κατάλληλα  ώστε  να  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  του 
Τμήματος. 
Κατά την παραλαβή του προαναφερόμενου κτιρίου επί της οδού Τοπάλη, 
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Αλ. Σφήκας,  προφανώς ικανοποιημένος από τη 
δράση του Τμήματος, γνωστοποίησε την απόφαση του να κατασκευασθεί 
στο Βόλο -λόγω και της χωροθέτησης της πόλης στο κέντρο της χώρας- 
κτίριο  που  να  καλύπτει  τις  γενικότερες  ανάγκες  του  ΤΕΕ  για  την 
διοργάνωση συνεδρίων και συναντήσεων.
Το 1971 επί Προεδρίας Αρη Τσαλαπάτα αγοράστηκε το οικόπεδο όπου 
στεγάζεται σήμερα το ΤΕΕ. 



Μετά τη αγορά του οικοπέδου ανατέθηκαν οι μελέτες για την κατασκευή 
του κτιρίου από την Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΕ. 
Ατυχώς όμως παρουσιάσθηκε αντίδραση του τότε Υπουργού Δημοσίων 
Έργων, ο οποίος είχε συγκρουσθεί με τον Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Σφήκα επειδή 
ο τελευταίος διαφωνούσε και αντιδρούσε σε απόψεις και ενέργειες του 
Υπουργού. 
Παρότι, τότε, το έργο ματαιώθηκε, παρέμεινε το οικόπεδο που αποτέλεσε 
τη βάση  για νέα προσπάθεια που τελικά ευοδώθηκε.  
Από  το  1995  το  ΤΕΕ Μαγνησίας  στεγάζεται  στο  σημερινό  σύγχρονο 
κτίριο του.
Θα μπορούσα να απαριθμήσω δεκάδες θέματα που το ΤΕΕ Μαγνησίας 
έφερε με προτάσεις του στο προσκήνιο, αλλά δε θέλω να σας κουράσω. 
Αλλωστε η ζωντανή ιστορία του ΤΕΕ Μαγνησίας, είναι κοντά μας. 

Πρόκειται  για  τους  πρώην  προέδρους  του  τμήματος,  που  έχοντας  ως 
γνώμονα  πάντα  το  καλό  των  μηχανικών  και  της  τοπικής  κοινωνίας, 
φρόντισαν να εξυψώσουν το ΤΕΕ Μαγνησίας και να τον καταστήσουν 
σημαντικότατο φορέα με άποψη, παρέμβαση,  επιστημονική γνώση και 
κύρος.  Στο  πρόσωπο  του  κάθε  προέδρου  τιμώνται  σήμερα  όλοι  όσοι 
συμμετείχαν στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ Μαγνησίας,  όλα αυτά τα 
χρόνια.
Τα  λίγα  που  προανέφερα,  για  τις  δράσεις  του  τμήματος  μας  από  τη 
δημιουργία του, νομίζω ότι είναι και η απάντηση σε όλους όσους «ως 
αλαλάζοντα κύμβαλα», με εχθρικές αντιλήψεις ως προς τη μαζικότητα 
και συλλογικότητα, εισηγούνται την κατάργηση του ΤΕΕ Μαγνησίας και 
τη δημιουργία τμημάτων ΤΕΕ στις έδρες Περιφερειών, σύμφωνα με την 
ισχύουσα διοικητική διάρθρωση της χώρας. 
Και αναρωτιέμαι αν στο μέλλον, -κάτι που είναι πολύ πιθανό- υπάρξει 
περιορισμός  στην  διοικητική διάρθρωση των περιφερειών,  θα υπάρξει 
και νέα συρρίκνωση των περιφερειακών τμημάτων; 
Όπως  αντιλαμβάνεστε,  τέτοιοι  σχεδιασμοί  στερούνται  οποιασδήποτε 
πολιτικής και τεχνοκρατικής σκέψης.
Εμείς ως ΤΕΕ Μαγνησίας, είμαστε σε ετοιμότητα και αν ποτέ  επανέλθει 
το ζήτημα, θα αντιδράσουμε δυναμικά όπως κάναμε και πριν από λίγους 
μήνες.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ομάδα Εργασίας που 
αποτελούνταν  από  τους  αρχιτέκτονες  κ.κ.  Ελένη  Σταματίου,  η  οποία 
αντιμετώπισε με ιδιαίτερη επιμέλεια την ανατεθείσα σε αυτήν εργασία 
και Θοδωρή Σδρούλια το δημοσιογράφο Δημήτρη Χορταργιά, όπως και 
τον  επιμελητή της  έκδοσης,   πολιτικό μηχανικό Μπάμπη Σκυργιάννη, 
που  δημιούργησαν αυτό το αξιοπρόσεκτο βιβλίο. Ευχαριστώ επίσης τις 
Διοικούσες  Επιτροπές  που  με  τις  ομόφωνες  αποφάσεις  που  έλαβαν, 
βοήθησαν να υλοποιήσουμε αυτή την έκδοση.



Τέλος,  εύχομαι  στα  επόμενα 80χρονα  πλέον  του ΤΕΕ Μαγνησίας,  να 
υπάρξει  μεγαλύτερη  παρακαταθήκη  από  τη  σημερινή,  τόσο  στην 
ενίσχυση της επαγγελματικής θέσης των μηχανικών, όσο  και στη δράση 
και συμβολή του τμήματος, στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.»

 Ο  υφυπουργός  Εσωτερικών  κ.  Θανάσης  Νάκος  υπογράμμισε  τη 
συμβολή του Τ.Ε.Ε. στην τοπική κοινωνία και μίλησε ιδιαίτερα για το 
επίτευγμα της ανέγερσης του κτιρίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου. 

Στην  ιδιαίτερη  συμβολή  του  ΤΕΕ  Μαγνησίας  στην  τοπική  κοινωνία 
αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιώργος Σούρλας, ενώ για 
τον νέο κύκλο που ανοίγει για το Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας με νέες προοπτικές 
και νέες ανάγκες μίλησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Καρτάλης. 
«Το  Τ.Ε.Ε.  Μαγνησίας  έχει  πολύ  μεγάλη  ευθύνη,  ασκεί  ένα  πολύ 
σημαντικό ρόλο και πρέπει να είναι μακριά από τα κόμματα, γιατί είναι 
σύμβουλος  της  πολιτείας  και  όχι  της  κυβέρνησης»,  υποστήριξε  ο  κ. 
Καρτάλης.  Μιλώντας  στο  βήμα,  ο  Δήμαρχος  Βόλου  κ.  Αλέκος 
Βούλγαρης τόνισε τη σπουδαιότητα των δράσεων του Τ.Ε.Ε., ενώ ζήτησε 
τη  βοήθειά  του  και  τη  συμβολή  του  για  την  διοργάνωση  των 
Μεσογειακών Αγώνων του 2013. 

Μετά από τις τοποθετήσεις των ομιλητών, ακολούθησε η βράβευση όλων 
των  διατελεσάντων  προέδρων  του  Τ.Ε.Ε.  Μαγνησίας,  αλλά  και  η 
μετονομασία της Στοάς του Τ.Ε.Ε., ως «Στοά Ηλία Καραπατή», ο οποίος 
υπήρξε  ο  πρώτος  πρόεδρος  του  Τ.Ε.Ε.  Μαγνησίας.  Ειδικότερα 
απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους πρώην εν ζωή πρόεδρους του 
τοπικού  τμήματος,  κ.κ.  Απόστολο  Ζάμπαλο,  Δημοσθένη  Στραγγαλινό, 
Αρη  Τσαλαπάτα,  Ηλία  Ξηρακιά,  Απόστολο  Δουμπιώτη,  Ευάγγελο 
Σταυρινό,  Γιάννη  Πρίντζο  και  Δημήτρη  Βασιλειάδη,  ενώ  τιμητική 
πλακέτα απονεμήθηκε και στην χήρα του αειμνήστου Ηλία Καραπατή. 
Ολοι τους απεύθυναν από ένα μικρό χαιρετισμό.

Στην  εκδήλωση  παρευρέθηκαν  μηχανικοί  και  μέλη  του  Τ.Ε.Ε. 
Μαγνησίας,  πρόεδροι  Τ.Ε.Ε.  άλλων  Περιφερειακών  Τμημάτων  και 
πλήθος κόσμου. Από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας παραβρέθηκαν 
οι κ.κ. Νικόλαος Δρέττας και Κώστας Σαββίδης.



Ο υπουργός Πολιτισμού Αντώνης Σαμαράς στην παρουσίαση 
της έκδοσης για τα μοναστήρια των Βορείων Σποράδων 

  

 

«Τα  μοναστήρια  έχουν  έναν  εντελώς  ιδιαίτερο  λόγο  στην  σύγχρονη 
ιστορία. Αλλά και ιδιαίτερη θέση στο ελληνικό πολιτιστικό περιβάλλον, 
αλλά  και  στο  ελληνικό  τοπίο»,  τόνισε  μεταξύ  άλλων  μιλώντας  στην 
εκδήλωση παρουσίασης της έκδοσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) 
Μαγνησίας  για  τα  μοναστήρια  των  Βορείων  Σποράδων,  ο  υπουργός 
Πολιτισμού κ. Αντ. Σαμαράς, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 
Ιουλίου 2009.
«Στην  ιστορία  από το  Κούγκι  ως  το  Αρκάδι  τα  μοναστήρια  υπήρξαν 
προμαχώνες  ελευθερία  κι  έτσι  κατατάχθηκαν  στο  κοινωνικό 
υποσυνείδητο του Έλληνα. Ως προμαχώνες ελευθερίας. Από ιεροί χώροι 
αναχώρησης  από  την  τύρβη  των  εγκοσμίων,  έγιναν  προπύργια 
επιστροφής στην ουσία της ανθρώπινης υπόστασης,  στην ιδέα δηλαδή 
της  ελευθερίας,  στην  προσδοκία  της  λύτρωσης  και  στην  ελπίδα  της 
απελευθέρωσης»,  ανέφερε  ο  κ.  Αντ.  Σαμαράς και  πρόσθεσε:  «Στο 
ελληνικό πολιτιστικό περιβάλλον τα μοναστήρια διέσωσαν τη γλώσσα, 
τη  γραφή,  τα  αρχαία  μας  κείμενα,  τη  λαϊκή  χειροτεχνική  παράδοση, 
εκκλησιαστική  και  μη,  ενώ  ανεδείκνυαν  συνεχώς  το  υποκείμενο  του 
πολιτισμού.  Τεχνίτες,  εγγράμματους  και  διανοούμενους.  Υπήρξαν  και 



παραμένουν  τα  μοναστήρια  διάσπαρτες  νησίδες  γνώσης  και 
αυτεπίγνωσης.  Διάσπαρτες  πηγές πίστης και  αυτοπεποίθησης.  Και στο 
ελληνικό  τοπίο  οι  μονές  δημιουργήθηκαν  πολύ  συχνά  σε  περιοχές 
σπάνιου  φυσικού  κάλους,  πολύ  κοντά  σε  αρχαίους  ναούς,  που  είχαν 
επιλεγεί από τους αρχαίους μας προγόνους, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο. 
Και διέσωσαν έτσι το τοπίο, του οποίου έγιναν πια αναπόσπαστο τμήμα. 
Η  Μαγνησία  διαθέτει  πράγματι  μοναδικό  πλούτο  μοναστηριών.  Σε 
ολόκληρη  την  έκτασή  της.  Και  τα  μοναστήρια  της  Μαγνησίας 
προσφέρουν μια ευκαιρία συμπυκνωμένης  αφήγησης για  το  ρόλο των 
μονών  στον  ελληνικό  χώρο.  Αυτό  ισχύει  ακόμη  περισσότερο  για  τα 
μοναστήρια  της  νησιωτικής  Μαγνησίας.  Πιο  σφιχταγκαλιασμένα  είναι 
αυτά με τους ανθρώπους, για να τους προστατέψουν και από τα στοιχεία 
της φύσης και από τους πειρατές. Και πιο δεμένα με τη φύση και με το 
θείο,  καθώς  χώνονταν  απευθείας  στον  ουρανό,  πάνω  σ’  αυτό  το 
πανύψωμα ή κρέμονταν πάνω από την ανήσυχη θαλασσογραμμή».
Και  ο  Υπουργός  Πολιτισμού  κατέληξε:  «Η  παρουσίαση  αυτή  των 
μοναστηριών των Β. Σποράδων αποκαλύπτει μια κρυμμένη διάσταση του 
ελληνικού τοπίου, ιστορικού και φυσικού.  Την αποκαλύπτει στα μάτια 
μας, την ξεδιπλώνει όμως κυρίως στις συνειδήσεις μας και στις ψυχές 
μας. Ίσως ήταν μοιραίο αυτή η αποκάλυψη της μοναστηριακής Ελλάδας 
να ξεκινήσει από τη Μαγνησία και να κορυφωθεί στις Β. Σποράδες. Ίσως 
είναι  και  αναπόφευκτο,  το  εύχομαι,  να  ακολουθήσουν  το  λαμπρό 
παράδειγμα και άλλες περιοχές της χώρας μας». 
Ο Κ. Σαμαράς έδωσε συγχαρητήρια στα μέλη της Ομάδας Εργασίας του 
ΤΕΕ για το έργο τους και στον πρόεδρο του τμήματος και ευχήθηκε να 
βρεθούν μιμητές.

Ο κ. Ιωαννίδης
Ο υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού κ. Ι. 
Ιωαννίδης στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι «οφείλω πολλά στα 
μοναστήρια και από μικρό παιδί  γνώρισα τα νησιά. Ερχόμασταν 14 
χρόνια συνεχώς στα νησιά. Και γύρισα όλες τις Σποράδες. Από παιδάκια 
ήμουνα μονίμως στις Σποράδες. Ό,τι έχει σχέση με τις ρίζες, με τον 
πολιτισμό μας έχουμε υποχρέωση να τα αναδεικνύουμε. Και είτε 
πιστεύουμε, είτε όχι, θέλουμε δεν θέλουμε, τα μοναστήρια έπαιξαν 
πρωταρχικό ρόλο στην ιστορία μας και οι άνθρωποι που υπήρχαν εκεί 
μέσα. Ζουν τελείως διαφορετικά απ’ ότι ζούμε εμείς». Και ο 
Υφυπουργός Αθλητισμού κατέληξε ότι «αν δεν σεβόμαστε  τους 
νεκρούς, δεν θα υπηρετήσουμε τους ζωντανούς».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ



Ο πρόεδρος  του ΤΕΕ Μαγνησίας  κ.  Σ. Αναγνώστου ανέφερε μεταξύ 
άλλων στον χαιρετισμό του ότι «τα μνημεία αυτά εκτός από το ιστορικό 
τους  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  και  αρχιτεκτονικό.  Η καταγραφή  τους 
είναι μέρος της προσπάθειας να διασωθούν από τη φθορά του χρόνου και 
τη λήθη της εγκατάλειψης ίσως και την «εγκληματική στοργή» θα έλεγα 
των ανθρώπων.
Έτσι εντοπίζονται οι άστοχες επεμβάσεις, κατατίθενται συμπεράσματα 
και προτάσεις για αναγκαίες αποκαταστάσεις, αξιολογούνται με στόχο 
στα πλέον σημαντικά από αυτά να χρηματοδοτηθεί η αποκατάστασή 
τους.
Τα μοναστήρια  αποτελούν αξιόλογη πολιτιστική κληρονομιά και  είναι 
χρέος όλων, κρατούντων, φορέων αλλά και απλών ανθρώπων, καθώς σε 
όλους ανεξαιρέτως αναλογεί μερίδιο ευθύνης, η προσπάθεια διατήρησης 
και  προβολής  των.  Απαιτούνται  επισκευές  και  συντηρήσεις  των 
κτισμάτων,  αλλά  και  τρόποι  επιβίωσής  τους  στο  μέλλον,  ενταγμένα 
πιθανόν στον θρησκευτικό τουρισμό, που σήμερα αναπτύσσεται ραγδαία. 
Ο τουρισμός όμως αυτός θα πρέπει:

- να  διαφυλάσσει  και  να  αναδεικνύει  την  ιστορικότητα  των 
κτισμάτων

- να προστατεύει την ιερότητα του χώρου
- να προβάλλει τη φιλοξενία και την προσφορά 
- να  συμβάλλει  ως  κίνητρο  στην  επισκεψιμότητα  της  ευρύτερης 

περιοχής και την τόνωση της τοπικής οικονομίας
- να  εκφράζει  τις  αρχές  του  εναλλακτικού  τουρισμού, 

διαμορφώνοντας οικολογική συνείδηση και διαδίδοντας την αγάπη 
στο περιβάλλον».

Ο πρόεδρος του τοπικού ΤΕΕ ζήτησε τη βοήθεια του Υπουργού 
Πολιτισμού, στην «προσπάθεια, που έχουμε ξεκινήσει μαζί με την 
Μητρόπολη Δημητριάδος, και αφορά στη δημιουργία Βυζαντινού 
Μουσείου στο Πήλιο. 
Σε πρώτη φάση ζητούμε τη χρηματοδότηση μιας ομάδας η οποία, σε 
συνεργασία με την Εφορία Βυζαντινών Μνημείων, θα καταγράψει και θα 
τεκμηριώσει όλα τα ιερά κειμήλια ώστε να μην είναι δυνατή η πώλησή 
τους σε περίπτωση κλοπών».

Η Ομάδα Εργασίας
Η Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ που ασχολήθηκε με την καταγραφή και 
παρουσίαση των μοναστηριών των Β. Σποράδων στην έκδοση που ε΄γινε, 
αποτελείται από τους κ.κ. Μάγδα Γάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό, 
συντονίστρια της ομάδας, Αλέξανδρο Περιβολάρη, αρχιτέκτονα 
μηχανικό, Αννα Χατζηγεωργίου, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προκόπη 
Κουλούρη, πολιτικό μηχανικό, Νίκο Γεωργιάδη, τοπογράφο μηχανικό, 



Γιάννη Πολυμενίδη, τοπογράφο μηχανικό και οι ειδικοί συνεργάτες 
Βάσσα Παρασκευά, Δρ. θεολογίας και Μαρία Νάνου, θεολόγος – 
ιστορικός βυζαντινής τέχνης.
Μιλώντας για την έκδοση η κ. Γάκη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το έργο 
ήταν μια ιδέα του πρώην προέδρου του ΤΕΕ και νυν αντινομάρχη 
Μαγνησίας κ. Ηλ. Ξηρακιά, ενώ στα μοναστήρια τόσο από 
αρχιτεκτονική, όσο και από ιστορική άποψη αναφέρθηκαν κατά σειρά οι 
κ.κ. Ν. Γεωργιάδης, αγρονόμος τοπογράφος, Μαρία Νάνου, ιστορικός 
βυζαντινής τέχνης, θεολόγος και Παρασκευά Βάσσα διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος.
Προλογίζοντας την εκδήλωση ο Διευθυντής της εφημερίδας 
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ» κ. Θανάσης Σαμαράς, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι 
«χρειάστηκε να γίνει υπουργός Πολιτισμού ο κ. Σαμαράς, για να ζήσουμε 
ημέρες Πολιτισμού».
Χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμη εκπρόσωποι των μητροπολιτών 
Χαλκίδας-Ιστιαίας-Βορείων Σποράδων και Δημητριάδος 
πανοσιολογιότατοι κ.κ. Αλ. Παπασταμούλος και Δ. Κιαμέτης .
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμη ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. 
Σούρλας, ο υφυπουργός Εσωτερικών Θαν. Νάκος, ο περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας Φ. Γκούπας, ο Νομάρχης Μαγνησίας Απ. Παπατόλιας, ο 
πρόεδρος της ΤΕΔΚ Απ. Αρέθας, δήμαρχοι, κοινοτάρχες κ.αλ.



ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

• Κοινή δράση για τα μεγάλα έργα από Τεχνικό 
Επιμελητήριο Μαγνησίας και Εργατικό Κέντρο Βόλου

Σύμπνοια για κοινή δράση στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων της 
Μαγνησίας που καθυστερούν, αλλά και αρωγή του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Μαγνησίας, σε θέματα του Εργατικού Κέντρου Βόλου, 
όπως οι εργατικές κατοικίες και ο βρεφονηπιακός σταθμός, ήταν το 
αποτέλεσμα της συνάντησης των δύο φορέων, στο κτίριο του ΤΕΕ την 
Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2007.

• Γρηγορότερη έγκριση αδειών για τις οικοδομικές εργασίες

Η όσο το δυνατόν γρηγορότερη έγκριση των αδειών που αφορούν την 
έναρξη οικοδομικών εργασιών, από την ΙΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ήταν το θέμα της συνάντησης 
(22/2/2007) που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, 
μεταξύ του προέδρου του ΤΕΕ Μαγνησίας κ. Σωκράτη Αναγνώστου, του 
γραμματέα κ. Νίκου Τσιούτσιου, της διευθύντριας κ. Αργυρούλας 
Δουλγέρη – Ιντζεσίλογλου και της αναπληρώτριας διευθύντριας κ. Ζώζης 
Μαλακασιώτη.

• Όχι στη μεταφορά του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου



Ομόφωνα η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας επαναβεβαίωσε τη 
θέση της για την μην μεταφορά και μετεγκατάσταση του Σιδηροδρομικού 
Σταθμού Βόλου, μετά από συζήτηση που προέκυψε από αίτημα του 
Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας.

• Να εκπροσωπείται το ΤΕΕ Μαγνησίας σε Νομαρχία και 
δήμους Βόλου - Ν. Ιωνίας

Τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΤΕΕ Μαγνησίας στα Διοικητικά 
Συμβούλια των Οργανισμών και των Επιτροπών που λειτουργούν στη 
Νομαρχία Μαγνησίας και τους Δήμους Βόλου και Νέας Ιωνίας, ζήτησε 
το τοπικό τμήμα, από το Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απόστολο Παπατόλια 
και τους Δημάρχους Βόλου και Νέας Ιωνίας  κ.κ. Αλέκο Βούλγαρη και 
Παύλο Μαβίδη. 

• Ενημέρωση για τις μελέτες που αφορούν την λίμνη Κάρλα

Την πραγματοποίηση σύσκεψης το συντομότερο δυνατόν στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο Μαγνησίας, προκειμένου να παρουσιαστούν οι μελέτες 
και να ενημερωθούν οι φορείς του νομού, για την ολοκλήρωση του έργου 
της επαναδημιουργίας του ταμιευτήρα της Λίμνης Κάρλας, ζητά με 
υπόμνημα του το τοπικό τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά.

• Να περιοριστούν τα δικαιολογητικά στην Αρχαιολογία

Την άμεση παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο 
Υπουργείο Πολιτισμού, για περιορισμό των απαιτήσεων, των 
Αρχαιολογικών Υπηρεσιών  στα απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά, 
να μην ελέγχονται οι εργασίες των μηχανικών από αναρμόδιους και να 
περιοριστούν άσκοπα έξοδα και γραφειοκρατία, ζητά με επιστολή του το 
ΤΕΕ Μαγνησίας, προς τον πρόεδρο κ. Ιωάννη Αλαβάνο.

• Απαραίτητη η παρέμβαση των αρμοδίων 
υπηρεσιών στην ΠΑΘΕ στα όρια της Μαγνησίας

Την διεξαγωγή σύσκεψης όλων των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου 
να εξεταστούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί  στην ΠΑΘΕ στα 
όρια του Νομού Μαγνησίας, ζητά με επιστολή του το τοπικό τμήμα του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων  Εργων 
του ΥΠΕΧΩΔΕ και την Ειδική Υπηρεσία Δημοσιών Εργων της ΠΑΘΕ, 
που εδρεύει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ).



• Συνεργασία ΝΑΜ  και ΤΕΕ 

  

Ρυθμιστικό σχέδιο, αυθαίρετη δόμηση, προστασία περιβάλλοντος, 
Πολεοδομικά Γραφεία και μεγάλα έργα αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ 
ήταν στην ατζέντα της  σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 
Ιουνίου 2007 στη Νομαρχία ανάμεσα στο νομάρχη και τον αντινομάρχη 
Απ. Παπατόλια και Ηλία Ξηρακιά και τον πρόεδρο του ΤΕΕ Σωκ. 
Αναγνώστου  καθώς και μελών της Διοικούσας.

• Αποζημιώσεις για την συμμετοχή σε επιτροπές μελετών

Ημερήσια  αποζημίωση  δικαιούνται  οι  μηχανικοί  που  συμμετέχουν  σε 
επιτροπές διαγωνισμού που εξετάζουν τις  αναθέσεις  μελετών,  μετά τη 
δημοσίευση  κοινής  υπουργικής  απόφασης  στην  Εφημερίδα  της 
Κυβερνήσεως. 

• Αναμένουν χρήματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες(!)

Τρία χρόνια σχεδόν έχουν περάσει από την ολοκλήρωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων και ακόμη εργοληπτικές εταιρείες της Μαγνησίας, 
αναμένουν να πληρωθούν από το πρόγραμμα  «ΕΛΛΑΔΑ 2004» (!)
Το θέμα έθεσε με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτη Γκούπα στις 29 Μαΐου 2007, ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας κ. Σωκράτης Αναγνώστου, ζητώντας την 
αποπληρωμή έστω σημαντικού μέρους από τις οφειλές που ανέρχονται 
στο ποσό των 668.204,008 ευρώ.



• Ενημέρωση για πιθανές οριοθετήσεις αρχαιολογικών χώρων 

Επιστολή με την οποία ζητά να ενημερώνεται για τις προθέσεις της 
ΙΓ΄  Εφορεία Προϊστορικών  και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για πιθανή 
οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων, απέστειλε στην διευθύντρια της 
υπηρεσία το ΤΕΕ Μαγνησίας.

• Επίσκεψη στον Περιφερεριακό

Καθυστερήσεις και έλλειψη συντονισμού μεταξύ των φορέων της 
Μαγνησίας για το θέμα του Περιφερειακού δρόμου του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος, διαπίστωσε κατά την επίσκεψή της στο έργο η 
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας την Τρίτη 22 Μαΐου 2007.

• Υπέρ της μελέτης το ΤΕΕ για το βιολογικό στο Κ. Πήλιο



Το θέμα της κατασκευής μικρών μονάδων επεξεργασίας λημμάτων, 
ειδικά στους παραλιακούς οικισμούς της Μαγνησίας, τέθηκε κατά την 
διάρκεια της συνάντησης τού ΤΕΕ Μαγνησίας και της τοπικής ΤΕΔΚ.

• Κοινή σύσκεψη ΤΕΕ Μαγνησίας και Κεντρικής – Δυτικής 
Θεσσαλίας

Κοινή θέση για την σύνδεση του Λιμανιού Βόλου με τον οδικό άξονα της 
Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, μέσω κλειστού αυτοκινητόδρομου Λάρισας – 
Τρικάλων και κοινή πρόταση για σύνδεση της Ε-65 με το
Αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου, με ανακατασκευή - διαπλάτυνση
ως εθνικού δρόμου τον οδικό άξονα  Βόλου – Αεροδρομίου –



Φαρσάλων – Ε-65, εξέφρασαν οι Διοικούσες Επιτροπές των ΤΕΕ 
Μαγνησίας και Κεντροδυτικής Θεσσαλίας σε σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2007 στις Μηλιές.

• «Πάσχει» στην οδική σύνδεση το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου

Ικανοποιητικοί οι ρυθμοί κατασκευής για το νέο επιβατικό σταθμό στο 
πολιτικό αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, καθυστερήσεις όμως στις 
οδικές συνδέσεις τόσο με την ΠΑΘΕ, όσο και με την πόλη του Βόλου, 
καθώς δεν έχουν εκπονηθεί μελέτες. Πρόβλημα εντοπίζεται και στην μη 
εκπόνηση μελέτης, η οποία να προβλέπει σύνδεση του αγωγού λυμάτων 
του αεροδρομίου με τον κοντινότερο βιολογικό καθαρισμό. 
Στα παραπάνω συμπεράσματα κατέληξαν τα μέλη της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ Μαγνησίας, που επισκέφθηκαν τα έργα στο νέο 
αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2007.

• Ικανοποιητική πορεία του Περιφερειακού



Μέχρι τέλος του 2008 θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τμήμα του 
πολύπαθου έργου της Περιφερειακής Οδού, ενώ σε καλό στάδιο 
βρίσκεται και η εργολαβία στο τρίτο τμήμα με τη σήραγγα να έχει ήδη 
διανοιγεί και να παραμένει το πρόβλημα των επιτάξεων, σύμφωνα με 
όσα διαπίστωσε στην διάρκεια της επίσκεψης της η Διοικούσα Επιτροπή 
του ΤΕΕ σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στο έργο στις 22 Μαΐου 
2008.

• Οδική σύνδεση… με παράδρομο 

Στην υιοθέτηση προσωρινής λύσης για την οδική σύνδεση του 
αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου με την ΠΑΘΕ και τον οδικό άξονα 



Βόλου - Μικροθηβών, καλύτερη από την ήδη υπάρχουσα, στο πλαίσιο 
ολοκλήρωσης του κτιρίου του αεροδρομίου για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών, κατέληξαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 
2008 μέλη της αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας, της Νομαρχίας 
Μαγνησίας και της ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος. 

• Πρώτα η Κάρλα, μετά οι γεωτρήσεις

Την διαβεβαίωση ότι καμία από τις γεωτρήσεις που έχουν μελετηθεί να 
διανοιχθούν στην περιοχή του Ριζομύλου και του Στεφανοβικείου, στα 
πλαίσια  της  εργολαβίας  που  αφορά  την  ύδρευση  του  Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος  Βόλου  δεν  πρόκειται  να  λειτουργήσει,  αν  πρώτα  δεν 
γεμίσει  νερό  ο  ταμιευτήρας  της  Κάρλας,  έδωσαν  στελέχη  του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κάρλας 
στις 16 Σεπτεμβρίου 2008. Την ενημερωτική σύσκεψη διοργάνωσαν το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, σε συνεργασία με το Δήμο Κάρλας, 
με  στόχο την ενημέρωσή τους από την παρουσίαση των μελετών του 
έργου της κατασκευής του ταμιευτήρα.

• Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αερορύπανση



Τη λήψη άμεσων μέτρων για την αερορύπανση, στο Πολεοδομικό 
Συγκρότημα Βόλου – Νέας Ιωνίας, ζητούν από το Νομάρχη Μαγνησίας 
και τους Δημάρχους Βόλου και Νέας Ιωνίας, με κοινή τους επιστολή, το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας και ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας.

Οι διοικήσεις των δύο επιστημονικών φορέων του νομού Μαγνησίας 
συναντήθηκαν στα γραφεία του τοπικού τμήματος του ΤΕΕ και 
συζήτησαν επί μακρόν, το φλέγον θέμα της αερορύπανσης. 

• Ικανοποίηση για τον Οργανισμό Ρυθμιστικού

Την ικανοποίησή  του για την ίδρυση του Οργανισμού Ρυθμιστικού 
Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος Βόλου εκφράζει 
η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας.
Σε επιστολή που απέστειλε η Δ.Ε και υπογράφεται από τον πρόεδρο κ. 
Σωκράτη Αναγνώστου και την γ.γ Κατερίνα Καλτσογιάννη προς τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο Σουφλιά, υπογραμμίζονται τα πλεονεκτήματα 
που δημιουργεί η ίδρυση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου, αλλά 
και η συνέπεια του ΥΠΕΧΩΔΕ στην τήρηση των δεσμεύσεων που είχε 
αναλάβει ως προς την υλοποίηση αυτού του θεσμού.

• Ισχύουν ή όχι οι δεσμεύσεις του ΟΣΕ;

Προ των ευθυνών του θέτει το Υπουργείο Μεταφορών το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Μαγνησίας.
Σε επιστολή που απέστειλε η Διοικούσα Επιτροπή στις 23 Σεπτεμβρίου 
και υπογράφεται από τον πρόεδρο κ. Σωκράτη Αναγνώστου και τη 
γενική γραμματέα κ. Κατερίνα Καλτσογιάννη ζητά αναλυτική 



ενημέρωση για τις πραγματικές προθέσεις του ΟΣΕ αναφορικά με τα 
έργα που έχει δεσμευθεί ότι θα υλοποιήσει στη Μαγνησία, εκπέμποντας 
εμμέσως πλην σαφώς SOS για το μέλλον του θεσσαλικού σιδηροδρόμου.

• Στον «αέρα» η σιδηροδρομική σύνδεση
  

Στον «αέρα» βρίσκεται η σιδηροδρομική σύνδεση του Νομού Μαγνησίας 
με τους υπόλοιπους θεσσαλικούς νομούς, μετά και τη δυσκολία που 
εξέφρασαν στελέχη του ΟΣΕ στον πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας κ. 
Σωκράτη Αναγνώστου και το μέλος της Δ.Ε. κ. Ανδρέα Δογκάκη να 
ανταποκριθούν στο χρηματικό κόστος των μελετών, σε συνάντηση που 
είχαν στις 2 Φεβρουαρίου 2008 με διευθύνοντα σύμβουλο του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ κ. Γιώργο Γιαννούση. Μόνο για το 
έργο της ηλεκτροκίνησης χρειάζονται 100 εκ. ευρώ, τα οποία δεν 
υπάρχουν, ενώ σ’ όλα αυτά τα ζητήματα έρχεται να προστεθεί η πρόταση 
για χαρακτηρισμό της γραμμής Βόλου-Παλαιοφαρσάλων, ως νεότερο 
μνημείο από την αρμόδια αρχαιολογική αρχή. Η δυσμενής αυτή εξέλιξη 
είναι δυσοίωνη για την ομαλή διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων, 
καθώς οι δύο πόλεις δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν. 

• Στενότερη συνεργασία με Δήμους Αλμυρού και Σούρπης



Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της Νοτιοδυτικής Μαγνησίας και 
ειδικότερα του Δήμου Αλμυρού και η τουριστική επένδυση στις Νηές 
του Δήμου Σούρπης, καθώς και το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις 
απευθείας αναθέσεις μελετών και τις προγραμματικές συμβάσεις, 
συζήτησαν στις 18 Δεκεμβρίου 2008, αντιπροσωπεία του ΤΕΕ 
Μαγνησίας, με τους δημάρχους των αντίστοιχων δήμων.

• Συνάντηση ΤΕΕ Μαγνησίας με ΟΛΒ

Συζήτηση εφ’ όλης της ύλης είχε στις 12 Μαρτίου 2009  η Διοίκηση του 
Οργανισμού Λιμένος Βόλου με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ 
Μαγνησίας. Στο τραπέζι τέθηκαν όλα τα έργα τα οποία βρίσκονται σε 
εξέλιξη, αλλά και τις δραστηριότητες που προβλέπονται από το Γενικό 



Ρυθμιστικό Σχέδιο, που ήδη συντάσσεται για τον ΟΛΒ. Το λιμάνι του 
Βόλου, σύμφωνα με τον κ. Πέτρο Σούρλα, Πρόεδρο του ΟΛΒ, αποτελεί 
μοχλό ανάπτυξης για την πόλη και οι προοπτικές που διανοίγονται γ’ 
αυτό είναι μεγάλες. 

• Στην Ανάβρα αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας

Τα θερμά συγχαρητήρια του ΤΕΕ Μαγνησίας για τις δράσεις που έχουν 
αναπτυχθεί,  στους  τομείς  περιβάλλοντος  και  ενέργειας,  αλλά  και  για 
αυτές  που  σχεδιάζονται  στο  μέλλον,  απέσπασε  ο  πρόεδρος  της 
κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας κ. Δημήτρης Τσουκαλάς όπως και το 
κοινοτικό  συμβούλιο.  Αντιπροσωπεία  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου 
Μαγνησίας,  αποτελούμενη  από  τους  κ.κ.  Σωκράτη  Αναγνώστου, 
πρόεδρο, Κώστα Παπαποστόλου, αντιπρόεδρο και Γιώργο Τσαλαπόρτα 
και Ανδρέα Δογκάκη, μέλη της Δ.Ε., επισκέφθηκαν για πρώτη φορά την 
Κυριακή 24 Μαΐου 2009, την κοινότητα Ανάβρας που έχει εξελιχθεί σε 
πρότυπο  ανάπτυξης,  όχι  μόνο  για  το  νομό  Μαγνησίας,  αλλά  και  για 
ολόκληρη την χώρα. 

• Επίσκεψη στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου



Το έργα που εκτελούνται στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, είχαν την 
ευκαιρία να δει από κοντά αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ Μαγνησίας, κατά την διάρκεια επίσκεψή της, την Παρασκευή 11 
Σεπτεμβρίου 2009. 
Ειδικότερα οι κ.κ. Σωκράτης Αναγνώστου, πρόεδρος, Βίκυ Μήτρου και 
Κώστας Φλαμπούρης, μέλη της Δ.Ε., επισκέφθηκαν τον νέο αεροσταθμό 
που ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες και συναντήθηκαν με τα στελέχη 
της ΕΥΔΕ Αεροδρομίου Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΧΩΔΕ, κ.κ. Γιώργο 
Λιοντίρη, Ευανθία Βαρδάκη, Παναγιώτη Ντάλα, με τον υπεύθυνο της 
κοινοπραξίας που κατασκευάζει το έργο κ. Γιάννη Μαργαρίτη και με τον 
αερολιμενάρχη κ. Κώστα Ευσταθίου.

• Κοινή σύσκεψη και επιστολή με Πανεπιστημιακούς 
για θέματα Παδείας



Συζήτηση για  την  ίδρυση των Κολλεγίων,  την  απονομή  master στους 
αποφοίτους αλλά και οι εξετάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ήταν τα 
θέματα  της  συνάντησης  που  πραγματοποιήθηκε  την  Παρασκευή  16 
Οκτωβρίου  2009  στο  Τ.Ε.Ε.  Μαγνησίας  μεταξύ  των  μελών  της 
Διοικούσας Επιτροπής του τοπικού τμήματος, του Κοσμήτορα και των 
Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. 
  Τόσο οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, όσο και ο 
Κοσμήτορας, βρήκαν πολύ θετική τη συνεργασία και τη συζήτηση με τα 
στελέχη του Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας, γι’ αυτό και θα καθοριστεί νέα σύσκεψη 
για περαιτέρω συνεργασία. 

• Επίσκεψη στα έργα της Κάρλας



Επίσκεψη στο έργο της Κάρλας πραγματοποίησαν στις 11 Νοεμβρίου 
2009 τα Τεχνικά Επιμελητήρια Μαγνησίας και Κεντροδυτικής 
Θεσσαλίας, προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά τόσο τα έργα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το έργο.
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κάρλας, 
παρουσία του Δήμαρχου Κάρλας, του προέδρου του Φορέα Διαχείρισης 
κ. Γιάννη Πρίντζου, του Διευθυντή της ΕΥΔΕ Κάρλας κ. Θωμά Κωφού, 
του προέδρου του ΤΟΕΒ Κάρλας και των μελών των Διοικουσών 
Επιτροπών των δύο ΤΕΕ, τονίστηκε πως είναι επιβεβλημένη αφενός η 
χρηματοδότηση του Φορέα, αφετέρου η πρόσληψη προσωπικού για να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές του.
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