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Ευελπιστούµε ότι και τα άλλα ΠεριφερειακάΤµήµατα θα δράσουν ανάλογα. Όλα αυτά
προκειµένου επιτέλους να γίνει κάτι στο Ταµείο
µας προς όφελος των ασφαλισµένων του. 
Πρόσθετα κάνουµε γνωστή στα άλλα Περι-

φερειακά Τµήµατα την οµόφωνη απόφαση της
∆ιοικούσας Επιτροπής του Τµήµατός µας για
οργάνωση συνάντησης των ∆ιοικήσεων των Πε-
ριφερειακών Τµηµάτων στην Αθήνα για θέµατα
ΤΣΜΕ∆Ε.  Αναµένουµε τις θέσεις των Περιφε-
ρειακών Τµηµάτων». 

ΤΤοο  ψψήήφφιισσµµαα  

Συνήλθαµε οι ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ∆Ε
Μεσσηνίας στο αµφιθέατρο της Νοµ. Μεσση-
νίας για εξέταση των θεµάτων που αφορούν το
ΤΣΜΕ∆Ε και κυρίως τη λειτουργία του γραφείου
ΤΣΜΕ∆Ε Καλαµάτας και διαπιστώσαµε - αποφα-
σίσαµε οµόφωνα τα εξής. 
Το Ταµείο µας έχει αποθεµατικό περίπου 2,5

δισ. ευρώ. Εισέρχονται κάθε χρόνο 3.500 ασφα-
λισµένοι και εξέρχονται 500. Έχουµε αναλογία
εργαζοµένων µε συνταξιούχους 7 προς 1.  
Όλα τα πιο πάνω καθιστούν το Ταµείο το

πιο εύρωστο Οικονοµικά.  
Παρ’ όλα ταύτα µε ευθύνη των ∆ιοικήσεων

και αυτών που προτείνουν τις ∆ιοικήσεις (ΤΕΕ,
εργοληπτικές οργανώσεις κλπ.). Το ΤΣΜΕ∆Ε: 

1.  Κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Να πάρουν
συντάξεις οι ασφαλισµένοι µετά την 1-1-93 και
για 35 χρόνια ασφάλισης 527 ευρώ!!! 

2.  Να παίρνουµε εφάπαξ το εξευτελιστικό
νούµερο των 9.000 ευρώ. 

3. Να µην υπάρχει µηχανοργάνωση την ση-
µερινή εποχή της πληροφορικής. 

4. Να µην υπάρχει προσωπικό στα Περιφε-
ρειακά Γραφεία, µε αποκορύφωµα της Καλα-
µάτας που εγγράφως και εγκαίρως ειδοποιή-
σαµε ότι οδεύει προς κλείσιµο. 

5. Να κλείνουν οι ισολογισµοί του Ταµείου
µας κατόπιν µηνύσεων Περιφερειακών Τµηµά-
των του ΤΕΕ. 

6. Τα άριστα οικονοµικά του Ταµείου µας λό-
γω ανικανότητας διαχείρισής τους προς όφε-
λος των ασφαλισµένων µας να κινδυνεύουν
να περάσουν σε άλλα ταµεία που τα επο-
φθαλµιούν και επιζητούν τη συγχώνευση µαζί
µας. 
Για όλα τα πιο πάνω 
Καταδικάζουµε όλες τις µέχρι σήµερα διοι-

κήσεις που έφεραν το Ταµείο µας σε αυτό το
κατάντηµα. 

Καταδικάζουµε τον ορισµό του ίδιου προ-
σώπου στην Προεδρία του ΤΣΜΕ∆Ε και την
Προεδρία της Τράπεζας Αττικής. 
Καταδικάζουµε τον ορισµό από πλευράς

ΤΕΕ των ιδίων σχεδόν εκπροσώπων του στο
ΤΣΜΕ∆Ε που συνέβαλαν στο κατάντηµα του
Ταµείου µας. 
Τέλος, καταδικάζουµε το διορισµό φίλων και

άµεσων συγγενών τιτλούχων του ΤΕΕ στην
Τράπεζα Αττικής. 
Τονίζουµε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι α-

σφαλισµένοι του ΤΣΜΕ∆Ε θα πάψουν να είναι
απλοί θεατές και σε συνεργασία µε άλλα Περ.
Τµήµατα ΤΕΕ, εργοληπτικές οργανώσεις και
λοιπούς συλλόγους ασφαλισµένων, θα προ-
σπαθήσουµε να αλλάξουµε την κατηφορική
πορεία του Ταµείου µας. 
Τελειώνοντας απαιτούµε την άµεση στελέ-

χωση του γραφείου ΤΣΜΕ∆Ε Καλαµάτας. Εάν
αυτό αργήσει να γίνει είµαστε έτοιµοι για πιο
δυναµικές ενέργειες. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ψήφισµα για το ΤΣΜΕ∆Ε 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

Οµόφωνο ψήφισµα ασφαλισµένων του ΤΣΜΕ∆Ε απέστειλε ο Πρόεδρος της ∆.Ε.
του ΤΕΕ - Τµ. Πελοποννήσου Θεοδόσιος Μαρλαντής προς τον Πρόεδρο του
ΤΣΜΕ∆Ε, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, τα Περιφερειακά Τµήµατα ΤΕΕ και τις
Νοµαρχιακές Επιτροπές ΤΕΕ Πελοποννήσου, τονίζοντας ότι:  «Σας κοινοποιούµε
οµόφωνο ψήφισµα ασφαλισµένων του ΤΣΜΕ∆Ε σε συγκέντρωση στην
Καλαµάτα. Υπογράφεται από όλους τους Προέδρους των Συλλόγων Τεχνικών
του Ν. Μεσσηνίας. Έχει την έγκριση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του
Περιφερειακού Τµήµατος Πελοποννήσου του ΤΕΕ (7 ναι και 1 λευκή ψήφος). 

Γιατί είναι: 
Εκτροπή της Λογικής, η κατασκευή ενός

τέτοιου έργου και µάλιστα σήµερα ύστερα
από χρόνους παγκόσµιας εµπειρίας από τις
τεράστιες οικολογικές συνέπειες των εκτρο-
πών ανά την υφήλιο. 
Εκτροπή της Λογικής, η κατασκευή ενός

έργου συνολικού κόστους 4 δισ. ευρώ απο-
κλειστικά και µόνο από εθνικούς πόρους,
λόγω της µη χρηµατοδότησής του από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Εκτροπή της λογικής, η κατασκευή ενός

έργου µη ανταποδοτικού, τόσο όσον αφορά
το κόστος της κατασκευής, όσο και το κό-
στος της λειτουργίας του. 
Εκτροπή της λογικής, η κατασκευή ενός

τέτοιου έργου χωρίς να υπάρχει Εθνικός
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης του υδάτινου δυνα-
µικού της χώρας. 

Εκτροπή της Λογικής, η κατασκευή ενός
τέτοιου έργου που θα προκαλέσει τεράστια
οικολογική καταστροφή σε όλο το ευαίσθη-
το οικοσύστηµα των λιµνών και των λιµνο-
θαλασσών της Αιτωλ/νίας, που µάλιστα προ-
στατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες
RΑΜSΑR και ΝΑΤURΑ. 
Εκτροπή της Λογικής, η εκτροπή ενός πο-

ταµού όταν δεν αξιοποιούνται τα 10 δισ. κυβι-
κά νερό από βροχοπτώσεις, ετησίως που δέ-
χεται η Θεσσαλία, µε την κατασκευή µικρών
φραγµάτων στην περιοχή. 
Αποτελεί ΠΡΟΚΛΗΣΗ για τον ελληνικό

λαό, τις άλλες φτωχές Περιφέρειες της Ελ-
λάδας, η κατασκευή αυτού του παράλογου
έργου, σε αντίθεση µε την εθνική όσο και
την κοινοτική προσπάθεια σύγκλισης των
Περιφερειών και άρσης των ανισοτήτων. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤIΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Για την εκτροπή του Αχελώου

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ - Τ∆Ε συνεδρίασε στις 14-11-2005 και
αποφάσισε να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό και την Ελληνική Κυβέρνηση
να υλοποιήσει άµεσα τις αποφάσεις 1688, 1689/2005 του Συµβουλίου της
Επικρατείας να σταµατήσει ΑΜΕΣΩΣ το έργο της εκτροπής του Αχελώου,
να σταµατήσει αµέσως την Εκτροπή της ΛΟΓIΚΗΣ. 



ÔÅÅ 2370 (5/12/05) 23

π
ερ
ιφ
ερ
ει
ακ
ά 
τµ
ήµ
ατ
α

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Τµήµατος Μαγνησίας, έχοντας υπόψη την α-
πό 20.9.2005 υπ’  αριθµ. 1225/20.9.2005 αίτηση
του Γ. Γραµµατέα της ∆.Ε. του ΤΕΕ Μαγνησίας
Πρίγκου Ιωάννη, Πολιτικού Μηχανικού, ο οποίος
παραιτείται από τη θέση αυτή και από µέλος
της ∆.Ε., την από 4.10.2005 υπ’  αριθµ.
1310/4.10.2005 αίτηση του µέλους της ∆.Ε. του
ΤΕΕ Μαγνησίας ∆εµιρίδη Γεωργίου, Τοπογρά-
φου Μηχανικού, ο οποίος παραιτείται από µέλος
αυτής, ανακήρυξε τους αµέσως επόµενους, απο
τα ψηφοδέλτια όπως αυτοί αναγράφονται στο
Πρακτικό ∆ιεξαγωγής των ψηφοφοριών για την
εκλογή του Προεδρείου και των µελών της ∆.Ε.
του ΤΕΕ Μαγνησίας, ως µέλη της ∆ιοικούσας Ε-
πιτροπής, Πανταζάρα  Κωνσταντίνο, Μηχανολό-
γο Μηχανικό στη θέση του Πρίγκου Ιωάννη,
Πολτικού Μηχανικού, και Τσιούτσιο  Νικόλαο, Πο-
λιτικό Μηχανικό στη θέση του Γεωργίου ∆εµιρί-
δη, Τοπογράφου Μηχανικού. 
Στη θέση του Γ. Γραµµατέα της ∆ιοικούσας Ε-

πιτροπής, µετά και τη διενέργεια µυστικής ψη-
φοφορίας, ανακηρύχθηκε ο Νικόλαος Τσιού-
τσιος. 

Επίσης, η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ - Τµήµα-
τος Μαγνησίας, µε άλλη Πράξη της, έχοντας
υπόψη την από 3.11.2005 αίτηση του µέλους
της ∆.Ε. του ΤΕΕ Μαγνησίας Σοφιάδη Ιωάννη,
Πολιτικού Μηχανικού, ο οποίος παραιτείται α-
πό µέλος αυτής και τις από 7.11.2005 αιτήσεις
των µελών της ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος  Μα-
γνησίας Λουκίδου Αναστασίας και Σούρλα Πέ-
τρου, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, µε τις οποίες
παραιτούνται από µέλη αυτής, ανακήρυξε
τους αµέσως επόµενους από τα ψηφοδέλτια,
όπως αυτοί αναγράφονται στο Πρακτικό ∆ιε-
ξαγωγής των ψηφοφοριών για την εκλογή
του Προεδρείου και των µελών της ∆.Ε., ως
µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής τον Χατζηθε-
οδώρου  ∆ηµήτριο, Πολιτικό Μηχανικό, στη θέ-
ση του Σοφιάδη Ιωάννη, τον Παπαποστόλου
Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό, στη θέση
της Λουκίδου Αναστασίας και την Καλτογιάν-
νη  Αικατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, στη θέ-
ση του Σούρλα Πέτρου. 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕέχοντας υπόψη την από 15-11-2005 παραί-
τηση του συναδέλφου Νικόλαου Μπαλοδήµου
από Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, α-
ποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέ-
ντος µε το συνάδελφο Κωνσταντίνο  Τσουκα-
λά, που είναι ο αµέσως επόµενος σε σειρά ε-

πιτυχίας υποψήφιος του ιδίου συνδυασµού µε

τον οποίο είχε εκλεγεί ο συνάδελφος Νικόλα-

ος Μπαλοδήµος. 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ- Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσα-

λίας, έχοντας υπόψη της την από 15.11.05 αίτη-

ση παραίτησης του µέλους Γιάννη Βαρνά από

µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τµήµα-

τος, αποφάσισε την αντικατάστασή του µε την

συν. Κροντήρη  Νίκα, Πολιτικό Μηχανικό, που

είναι η αµέσως επόµενη σε σειρά επιτυχίας

υποψήφια του ιδίου συνδυασµού, µε τον οποίο

εκλέχθηκε ο παραιτηθείς συν. Γ. Βαρνάς. 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ- Τµήµατος Θράκης έχοντας υπόψη την µε

αριθ. πρωτ. 1755/4-10-2005 αίτηση παραιτήσε-

ως του ∆ηµητρίου Λαϊνά από µέλος της ∆.Ε.

του ΤΕΕ-Θ, αποφάσισε την αντικατάσταση του

παραιτηθέντος µέλους της ∆.Ε. του ΤΕΕ-Θ

∆ηµητρίου Λαϊνά από την Βασιλική  Τούρτα

που είναι η αµέσως επόµενη σε σειρά προτί-

µησης υποψήφια του ίδιου ψηφοδελτίου. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ 

ΤΕΕ - ΤΜ. Κ. & ∆. ΘΕΣΣΑΛIΑΣ 

ΤΕΕ - ΤΜ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝIΑΣ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣIΑΣ

Αντικαταστάσεις 
µελών 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφαση 336 της
37ης συνεδρίασης στις 18-11-2005 αποφάσι-

σε τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα: 
«∆ιοργάνωση  ηµερίδας  για  τους  νέους  Νό-

µους  περί  µελετών  και  δηµοσίων  έργων»  
Η Ο.Ε. αποτελείται από τους: 
1. Καληµέρη Χαρίση, Η.Μ.  2. Συλλίρη Νικό-

λαο, Μ.Μ.  3. Ζανδέ Θωµά, Μ.Μ.  4. Βασιλόπουλο
Χρήστο, Χ.Μ.  5. Ασπράγκαθο Κωνσταντίνο, Α-
ΤΜ. 
Το έργο της Ο.Ε. θα παραδοθεί µέχρι τις 31-

3-2006 

Πρόσκληση  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος  

Με απόφασή της η ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµα-
τος Μαγνησίας, προτίθεται να συστήσει

3µελή Οµάδα Εργασίας µε θέµα: 

«Επανεξέταση  Χωροθέτησης  Στοών  στο

∆ήµο  Βόλου».  

Στην Οµάδα Εργασίας θα συµµετέχουν: 

Τρεις (3) ∆ιπλ. Μηχανικοί Μέλη ΤΕΕ - Τµή-

µατος Μαγνησίας 

Για το λόγο τούτο καλούνται όσοι Μηχανι-

κοί ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στην

παραπάνω Οµάδα Εργασίας να δηλώσουν

συµµετοχή στα γραφεία του ΤΕΕ Μαγνησίας

(2ας Νοεµβρίου/Ξενοφώντος) ή στο Fax:

24210-21.944. 

Υποβολή αιτήσεων 20 ηµέρες από τη δη-

µοσίευση στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ.  

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣIΑΣ

ΤΕΕ - ΤΜ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝIΑΣ

Οµάδες  Εργασίας


