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Σ τόχος των εκδηλώσεων αυτών είναι η ενη-µέρωση των µηχανικών και ο προβληµατι-
σµός του κλάδου πάνω σε θέµατα εκπαίδευσης
και απασχόλησης. Όπως ανέφερε στην εναρ-
κτήρια οµιλία του ο συντονιστής της Μόνιµης Ε-
πιτροπής Παιδείας του ΤΕΕ Κεντρικής και ∆υτι-
κής Θεσσαλίας Θανάσης  Σαµαρίνας,  οι επόµε-
νες εκδηλώσεις θα ασχοληθούν µε τα προβλή-
µατα που αντιµετωπίζουν οι µηχανικοί στις διά-
φορες βαθµίδες της εκπαίδευσης, µε τη σύνδε-
ση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε την αγορά
εργασίας, µε τις υποδοµές και τις προοπτικές α-
νάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και µε
το εκπαιδευτικό σύστηµα στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. 
Να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή Παιδείας του

Τµήµατος ασχολείται επίσης µε θέµατα επιµόρ-
φωσης µηχανικών, ενώ επεξεργάζεται και δια-
τυπώνει προς τη ∆.Ε. θέσεις για ζητήµατα επι-
καιρότητας όπως ο διάλογος για την Παιδεία,
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και η δοµή της Τρι-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Με την έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισµό α-

πηύθυνε ο πρόεδρος του Τµήµατος Κωνσταντί-

νος  ∆ιαµάντος, καθώς επίσης και ο Γιάννης
Σαµαράς, αναπληρωτής συντονιστής Μ.Ε. Παι-
δείας. Μίλησαν επίσης ο περιφερειακός διευθυ-
ντής εκπαίδευσης Θεσσαλίας Αργύρης  Χαδού-
λης, ο αντινοµάρχης Αθ.  Αγγέλης κι ο εκπρό-
σωπος της ΕΛΜΕ Γ.
Μπαµπανίκος.  
Στην πρώτη ενότητα,

µε προεδρείο τους Β.
Μπεκερτζή,  Αθ.  Σαµαρί-
να  και Στ.  Τσιτσιφλή  οµι-
λητές ήταν οι: Γ.  Ζερβά-
κης, γενικός γραµµατέας
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ µε
θέµα «Μηχανικοί και Τε-
χνική Εκπαίδευση». ∆.
Μπίτσιος,  σχολικός σύµ-
βουλος ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης µε
θέµα«Σπουδή της τε-
χνολογίας στη γενική
εκπαίδευση σηµαίνει βελτίωση της ποιότητας
και αποτελεσµατικότητάς της, προσαρµογή της
στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης» και Ο.  ∆α-

φέρµος,
σύµβουλος
Παιδαγωγι-

κού Ινστιτούτου µε θέµα «ΕΠΑΛ: Οργάνωση της
διαδικασίας της µάθησης». 
Στη δεύτερη ενότητα µε προεδρείο τους Γ.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι Μηχανικοί στην εκπαίδευση
Σειρά εκδηλώσεων για θέµατα Παιδείας αποφάσισε να διοργανώσει
το Τµήµα, αρχής γενοµένης από την ηµερίδα µε θέµα «Μηχανικοί και
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση», που πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα. 

Ηεπιτακτική ανάγκη να αρχίσει από τα Φάρσα-λα η κατασκευή του δρόµου Λάρισας - Φαρ-
σάλων, ο προγραµµατισµός κατασκευής φράγ-
µατος στη Σκοπιά, που θα δώσει λύσεις στο υ-
δρευτικό πρόβληµα της επαρχίας και η ανάδειξη

των αρχαιοτήτων της περιοχής, ήταν τα βασικά
θέµατα που συζητήθηκαν στη σύσκεψη που
πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο Φαρσάλων,
στην οποία συµµετείχαν η ∆ιοικούσα Επιτροπή
του Τεχνικού Επιµελητηρίου του Τµήµατος Κε-

ντρικής και ∆υτικής Θεσσα-
λίας, οι δήµαρχοι της επαρ-
χίας, οι νοµαρχιακοί σύµ-
βουλοι και οι φορείς της
πόλης. 
Παράλληλα επισηµάνθη-

κε απ΄ όλους η αποµόνωση
και η υποβάθµιση της επαρ-

χίας Φαρσάλων που αντιµετωπίζει πλέον πολλά
προβλήµατα. Το κλιµάκιο του ΤΕΕ, µε επικεφαλής
τον πρόεδρο Ντίνο ∆ιαµάντο, επισκέφθηκε
προηγουµένως και το Σταθµό Μεταφοράς Απορ-
ριµµάτων (ΣΜΑ) που κατασκευάζεται στο ∆ήµο
Πολυδάµαντα και αναµένεται να λειτουργήσει
τους πρώτους µήνες του 2006. 
Σε ζητήµατα της περιοχής αναφέρθηκαν µιλώ-

ντας στη σύσκεψη, ο δήµαρχος Φαρσάλων Αχ.
Γκουντόπουλος, ο δήµαρχος Ναρθακίου ∆ηµ. Κα-
πετάνος, ο νοµαρχιακός σύµβουλος κ. Οδ. Ζαχα-
ρής, οι αντιδήµαρχοι Πολυδάµαντα Ευάγγ. Κα-
τσιαούνης και Ναρθακίου Φώτης Μπολούτσος, ο

πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ενιπέα Αναστ.
∆ραµάνης και ο πρόεδρος του Ε.Κ.
Φαρσάλων Θέµης Αναστασίου. 
Οι απαιτούµενες παρεµβάσεις

που θα αναστρέψουν το κλίµα υπο-
βάθµισης και θα δώσουν ώθηση α-

Επίσκεψη και συναντήσεις της ∆.Ε.
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Σ ε εκδήλωση διαµαρτυρίας για το καθεστώς
λειτουργίας των πολεοδοµικών γραφείων

και το αλαλούµ που δηµιουργείται µε την επι-
κείµενη επιβολή ΦΠΑ στην οικοδοµή, εξελίχθη-
κε µαζική συγκέντρωση µηχανικών που συγκά-
λεσαν το ΤΕΕ και οι κλαδικοί σύλλογοι έξω από
την Πολεοδοµία του ∆ήµου Λάρισας. Οι συγκε-
ντρωθέντες, ελεύθεροι επαγγελµατίες και µη-
χανικοί υπάλληλοι της Πολεοδοµίας, προειδο-
ποίησαν ότι αν δεν δοθούν σύντοµα έµπρακτες
απαντήσεις στα προβλήµατα, θα επανέλθουν
κλιµακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Μιλώ-
ντας στους συγκεντρωµένους, ο πρόεδρος του
Τµήµατος Ντίνος ∆ιαµάντος, τόνισε, µεταξύ άλ-
λων: 

- Είναι γνωστές οι προτάσεις του ΤΕΕ, έχουν
κατατεθεί επανειληµµένως µε υποµνήµατα. Ανα-
µένονται απαντήσεις. 

- Οι χώροι λειτουργίας της Πολεοδοµίας εί-
ναι απαράδεκτοι και αυτό αποτελεί διαχρονική
ευθύνη των ∆ηµοτικών Αρχών. ∆εν συζητείται
καν θέµα εξυπηρέτησης, αφού προέχουν οι συν-
θήκες υγιεινής, καθώς οι εργαζόµενοι κυριολε-
κτικά στοιβάζονται. Οι συναλλασσόµενοι ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες δεν διαθέτουν κάποιο χώ-
ρο να εργαστούν και το κάνουν στο πόδι, στο
διάδροµο. 

- ∆ηµιουργούν αλαλούµ στις Πολεοδοµίες οι
απαράδεκτες δηλώσεις του υπουργού Οικονο-
µίας, ότι µόνο όσες οικοδοµικές άδειες εκδο-
θούν ως τις 31 ∆εκεµβρίου θα υπαχθούν στο
νέο καθεστώς ΦΠΑ. Υπάρχει δεδικασµένο από
ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν κι όποιος
πολίτης προσφύγει θα δικαιωθεί, εφόσον ο φά-
κελος της άδειας αποδεδειγµένα έχει κατατε-
θεί εγκαίρως. 

- Χρειαζόµαστε στο θέµα αυτό την υποστήρι-
ξη των τοπικών παραγόντων, περιµένουµε ανα-
κοινώσεις του νοµάρχη, του δηµάρχου κ.ά. 

- Οι τοπικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για
τη λειτουργία των πολεοδοµικών γραφείων
και πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενί-
σχυσης µε προσωπικό. Ιδιαίτερα σ’ αυτήν την
περίοδο µε τον επιπλέον φόρτο εργασίας που
προέκυψε, οι Πολεοδοµίες θα πρέπει να ενι-
σχυθούν εκ των έσω µε έµπειρους µηχανικούς
και όχι να αποδυναµώνονται όπως συµβαίνει

σε κάποιες περιπτώσεις. 
- Στην εποχή που κυριαρχεί το φαινόµενο της

καταγγελίας, οι µηχανικοί αντί να κάνουν τη
δουλειά τους, τρέχουν να απολογούνται στα δι-
καστήρια, ενώ αν υιοθετούνταν η πρότασή µας
για θεσµοθέτηση Τεχνικού ∆ικαστή θα ήταν πο-
λύ εύκολο να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει δό-
λος. 

- Η συγκέντρωση στην Πολεοδοµία αποτελεί
την αρχή παρεµβάσεων του ΤΕΕ στους χώρους
δουλειάς των µηχανικών. 
Στη συγκέντρωση µίλησαν επίσης ο πρόε-

δρος Νίκος ∆ήµου και το µέλος της διοίκησης
της τοπικής ΕΜΥ∆ΑΣ, Λουκία Παρασκευοπού-

λου, καθώς και άλλοι µηχανικοί. Εν συνεχεία εκ-
πρόσωποι του ΤΕΕ και των συλλόγων συναντή-
θηκαν και συζήτησαν µε το δήµαρχο Κώστα Τζα-
νακούλη και τον αρµόδιο αντιδήµαρχο Γιάννη
Λάτσιο. Ο δήµαρχος έδειξε κατανόηση στα αιτή-
µατα που διατύπωσαν οι µηχανικοί, ανακοίνωσε
ότι οι πέντε µηχανικοί που πρόκειται να προσλη-
φθούν το αµέσως επόµενο διάστηµα θα τοπο-
θετηθούν στην Πολεοδοµία, ενώ υποσχέθηκε ό-
τι θα αναζητηθεί λύση, ώστε να βελτιωθούν οι
χώροι όπου λειτουργεί η υπηρεσία. 
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Αλαλούµ µε οικοδοµικές άδειες και ΦΠΑ  

Σαµαρά,  Χ.  Λυτροκάπη  και Γ.  Αδάµ οµιλητές ή-
ταν οι: Θαν.  Σαµαρίνας και Ε.  Βούλγαρης, µέλη
της Μ.Ε. Παιδείας του ΤΕΕ Κεντρικής και ∆υτικής
Θεσσαλίας µε θέµα «Ο ρόλος των αποφοίτων
της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην παραγωγική
διαδικασία». 

νάπτυξης στην περιοχή κυριάρχησαν και στη συ-
ζήτηση που είχε ακολούθως η ∆.Ε. µε τους µηχα-
νικούς που δραστηριοποιούνται στα Φάρσαλα.
Πέραν της ενηµέρωσης για τα τρέχοντα ζητήµα-
τα που απασχολούν τους µηχανικούς (πολεοδο-
µικά, ΤΣΜΕ∆Ε, επαγγελµατικά), η συζήτηση επικε-
ντρώθηκε σε προβλήµατα της περιοχής. 
Για το Πολεοδοµικό Γραφείο Φαρσάλων που

πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει να λειτουργεί
έστω και υποτυπωδώς, για την έλλειψη νερού
και τα απαιτούµενα φράγµατα, για τα οδικά έργα
στην περιοχή και ιδιαίτερα για την κάθετη δια-
σύνδεση Ε65 - ΠΑΘΕ που θα αναζωογονήσει την
επαρχία και για την ανάγκη να αξιοποιηθεί η διέ-
λευση του αγωγού φυσικού αερίου από την πε-
ριοχή µε την επέκταση του δικτύου προς τα Φάρ-
σαλα. Καθώς και τα πάγια αιτήµατα της περιο-
χής για έναρξη από τα Φάρσαλα της κατασκευής
του δρόµου Λάρισας - Φαρσάλων και την ανά-
δειξη των αρχαιοτήτων της 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ
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Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε την από-
φασή σας να καταργήσετε τα ΤΑΣ ή ΓΑΣ

Αιγίου, Πύργου, Βαρθολοµιού, Ζακύνθου, Με-
σολογγίου και Άµφισσας και να µεταφέρετε
τις αρµοδιότητές τους και το προσωπικό
τους στο ΤΑΣ Πατρών. 
Η ενέργειά σας αυτή προκαλεί µεγάλη τα-

λαιπωρία στους πολίτες των περιοχών, οι ο-
ποίοι για να εξυπηρετηθούν θα πρέπει να
µετακινούνται στην Πάτρα, αλλά και στους
Μηχανικούς, που εκπονούν µελέτες για απο-
κατάσταση σεισµοπλήκτων και τεράστια α-
ναστάτωση στους υπαλλήλους των καταρ-
γούµενων Υπηρεσιών, οι οποίοι µετατίθενται
οµαδικά στην Πάτρα. 
Το υπολειπόµενο έργο των καταργούµενων

Υπηρεσιών σε απαιτούµενες αυτοψίες για βε-
βαιώσεις προόδου εργασιών και χορήγηση α-
ντίστοιχα 2ης και 3ης δόσης δανείων για επι-
σκευές και ανακατασκευές κτιρίων, καθώς και
οι αυτοψίες για εγκρίσεις αδειών επισκευής
και ανακατασκευής κτιρίων και χορήγηση δα-
νείων υπερβαίνουν τις 7.000 σε αριθµό. 
Επισηµαίνουµε ότι έχει δοθεί ήδη παράτα-

ση υποβολής αιτήσεων για το Νοµό Ζακύν-
θου και περιοχή του Νοµού Ηλείας µέχρι την
31-12-2005, που σηµαίνει ότι ο αριθµός των
αιτήσεων θα αυξηθεί σε απροσδιόριστο α-
ριθµό. 
Εξάλλου δεν έχει ακόµα ξεκινήσει το πρό-

γραµµα αποκατάστασης κατολισθαινόντων
οικισµών σε τέσσερις (4) δήµους του Νοµού
Ηλείας. 

Τέλος, εκκρεµούν ακόµα οι βεβαιώσεις
περαίωσης εργασιών (µόνον για το ΤΑΣ Πύρ-
γου είναι 11.000 περίπου). 
Σε µια σεισµογενή χώρα και στην πλέον

σεισµογενή περιοχή, όπως είναι η ∆υτική
Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου, αντί να ανα-
βαθµίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες αντιµε-
τώπισης σεισµών, καταργούνται. 
Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτεία πρέπει να

φροντίσει, µε βάση το σεισµικό σενάριο και

την σεισµική επικινδυνότητα, να διαµορφώ-
σει την σεισµική (προσεισµική και µετασει-
σµική) οργάνωση της χώρας, ανά νοµό µε
βάση το υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό. 
Πιστεύουµε ότι τα ΤΑΣ θα πρέπει να ανα-

βαθµιστούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες αντι-
µετώπισης φυσικών καταστροφών (από σει-
σµούς, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ.) και να
τους ανατεθεί και πρόσθετο αντικείµενο, ό-
πως ο προσεισµικός έλεγχος δηµοσίων κτι-
ρίων και κτιρίων συνάθροισης κοινού, η ενη-
µέρωση και εκπαίδευση του πληθυσµού για
την απόκτηση αντισεισµικής συνείδησης σε
συνεργασία µε τον ΟΑΣΠ κλπ.) 
Ύστερα από τα ανωτέρω, σας καλούµε να

επανεξετάσετε την απόφασή σας και να την
αναθεωρήσετε, γιατί µόνο αναστάτωση θα
προκαλέσετε στον πληθυσµό της περιοχής
µας, χωρίς να επιτύχετε καµία µείωση λει-
τουργικού κόστους. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Όχι στην κατάργηση Περιφερειακών
ΤΑΣ και ΓΑΣ

Την αντίθεσή του προς την κατάργηση Περιφερειακών ΤΑΣ και ΓΑΣ
στη ∆υτική Ελλάδα εκφράζει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος
∆υτικής Ελλάδας Κωνσταντίνος Χριστόπουλος προς τον υπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος τονίζει, µεταξύ άλλων, τα εξής:

ΟΠρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτικής Ελ-λάδας Κωνσταντίνος Χριστόπουλος απέ-
στειλε επιστολή προς τον υπουργό Τουρισµού
∆ηµήτρη Αβραµόπουλου και τον Γενικό Γραµµα-

τέα Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Παναγιώτη
Καββαδά, στην οποία τονίζονται τα εξής: 
Έχουµε διαπιστώσει ότι σηµαντικό µέρος του

τεχνικού αντικειµένου της Περιφερειακής Υπη-
ρεσίας Τουρισµού ∆υτικής Ελλάδας του ΕΟΤ το
χειρίζονται διοικητικοί υπάλληλοι, χωρίς να κα-
τέχουν τα απαραίτητα επαγγελµατικά δικαιώ-
µατα προς τούτο, αλλά και τις απαιτούµενες
γνώσεις. 
Για το ως άνω θέµα ενηµερώσαµε µετά από

επίσκεψή µας τη ∆ιευθύντρια της Υπηρεσίας,

της οποίας τις εξηγήσεις θεωρήσαµε ανεπαρ-
κείς. 
Θεωρούµε ως θετικό βήµα και υποστηρίζου-

µε την αίτησή σας για πρόσληψη µηχανικών. 
Επίσης, διαπιστώ-

θηκαν παρατυπίες οι
οποίες οφείλονται και
στην ανάθεση τεχνι-
κού αντικειµένου σε
διοικητικούς υπαλλή-

λους αντί τεχνικών. 
Επειδή θεωρούµε ότι η παραπάνω κατάστα-

ση που περιγράψαµε δηµιουργεί άσχηµη εικό-
να, όχι µόνο για µια οποιαδήποτε δηµόσια υπη-
ρεσία, αλλά ειδικότερα για τη συγκεκριµένη υ-
πηρεσία του Υπουργείου σας, που έχει σχέση
µε την εικόνα της χώρας προς τα έξω, παρακα-
λούµε να προβείτε στην εξέταση του θέµατος
και στις απαραίτητες ενέργειες για να εξαλει-
φθούν τέτοια φαινόµενα. 

Αρµοδιότητες
διπλωµατούχων µηχανικών
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∆ιεύρυνση  Ο.  Ε.

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτ.Ελλάδας στην 28η/24-10-2005 συνεδρίασή
της αποφάσισε τη διεύρυνση της Οµάδας Εργα-
σίας µε θέµα: «Καταγραφή  Κατάστασης  Νέων
Μηχανικών  Περιφερειακού  Τµήµατος  ΤΕΕ  ∆υτι-
κής  Ελλάδος»  αποτελούµενη από τον Μαράουι
Γεράσιµο - Μωχάµεν, ∆ιπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανι-
κό. 

Παράταση  έργου  Ο.  Ε.

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ -Τµήµατος ∆υτ.Ελλάδας στην 29η/14-11-2005 συνεδρίασή της
αποφάσισε την παράταση του έργου της Οµά-
δας Εργασίας µε θέµα: «∆ιαχείριση  του  τοπικού
δικτύου  Η/Υ  και  της  ιστοσελίδας  του  ΤΕΕ/Τ∆Ε»
αποτελούµενη από τους: 

1. Ταµπακά ∆ηµήτριο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
& Τεχνολογίας Υπολογιστών

2. Στρέκλα Αναστασία, Πτυχιούχο ΤΕΙ 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ- Τ∆Μ µε την απόφαση 279 της
28ης συνεδρίασης στις 12-7-2005 αποφάσισε

τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα:  «Υπο-
στήριξη  επιστηµονικού  έργου  ΤΕΕ/Τ∆Μ»  
Η Ο.Ε. αποτελείται από τους:  1. Αµανατίδου Ε-

λισάβετ, Χ.Μ.  2. Βούρα Αθανάσιο, Α.Τ.Μ.  3. ∆αβι-
δοπούλου Σταυρούλα, Μ.Μ.  4. Ελευθεριάδη Γεώρ-
γιο, Π.Μ.  5. Κακάλη Αθανάσιο, Η.Μ.  6. Καληµέρη
Χαρίση, Η.Μ.  7. Κοϊµτσίδη Νικόλαο, Π.Μ.  8. Κούζα-
ρη Αντώνη, Α.Μ.  9. Μόσχο ∆ηµήτριο, Π.Μ.  10.
Μπάγκαβου Ευαγγελία, Χ.Μ.  11. Πεχλιβανίδη Μι-
χάλη, Μ.Μ.  12. Τζιούτζιο Νικόλαο, Π.Μ.  Η διάρκεια
του έργου της Ο.Ε. θα είναι από 1-7-2005 µέχρι
τις 31-3-2006. 

• Εξάλλου, η ∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφα-
ση 280 της 28ης συνεδρίασης στις 12-7-2005 α-
ποφάσισε τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε
θέµα:  «Συντονισµός  έργου  Μόνιµων  Επιτροπών
ΤΕΕ/Τ∆Μ».  

Η Ο.Ε. αποτελείται από τους:  1.  Βοσκοπούλου
Χρυσούλα, Α.Μ.  2.  Γκάση Νικόλαο, Π.Μ.  3.  Γραµ-
µατικού Τάνια, Π.Μ.  4.  Καφάση Περικλή, Η.Μ.  5.
Κωνσταντόπουλο Βασίλειο, Μ.Μ.  6.  Μαυροµατίδη
∆ηµήτριο, Η.Μ.  7.  Μήρτσιο ∆ηµήτριο, Π.Μ.  8.
Μουλαρτζή Απόστολο, Μ.Μ.  9.  Μπάγκαβου Ευ-
αγγελία, Χ.Μ.  10.  Νταγκούµα Κωνσταντίνο, Π.Μ.
11.  Σωτηροπούλου Αναστασία, Π.Μ.  12.  Τρικοιλί-
δου Ελένη, Μ.Μ. 
Η διάρκεια του έργου της Ο.Ε. θα είναι από 1-

7-2005 µέχρι τις 31-3-2006. 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς
αποφάσισε να προκηρυχθεί η παρακάτω Ο-

µάδα Εργασίας µε θέµα:  «Προγράµµατα  ανά-
πτυξης  και  καταγραφή  της  βιοµηχανικής  δρα-
στηριότητας  στο  νοµό  Βοιωτίας»  
Το αντικείµενο της συγκεκριµένης Ο.Ε. θα α-

φορά την ακόλουθη θεµατική ανάπτυξη και επε-
ξεργασία: 

1.   Της καταγραφής και παράλληλα της εκτί-
µησης των δεδοµένων που σχετίζονται µε τα
τρέχοντα προγράµµατα (εκτός ΠΕΠ) ανάπτυξης
του νοµού Βοιωτίας.  2.  Της καταγραφής των ε-
γκρίσεων και αδειοδοτήσεων που χορηγήθηκαν
το διάστηµα της τελευταίας 15ετίας από τη ∆ιεύ-
θυνση Ανάπτυξης Τµήµα Βιοµηχανίας - Βιοτε-
χνίας & Ορυκτού Πλούτου για την ίδρυση και
λειτουργία βιοµηχανιών - βιοτεχνιών στο νοµό
Βοιωτίας, µε σκοπό τη συγκριτική παρουσίαση
των αποτελεσµάτων της καταγραφής ανά έτος
αλλά και σε σχέση µε την προγενέστερη της
15ετίας συνολική κατάσταση. 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να γί-

νει µέχρι την 21-12-2005, µε αίτηση προς το ΤΕΕ -
Τµήµα Ανατολικής Στερεάς (Πλατεία Ελευθερίας
3, Λαµία, τηλ.: 22310-31.181,82 και fax: 22.310,
27.026). 
Μπορούν να συµµετάσχουν και επιστήµονες,

µη µέλη του ΤΕΕ, µε ειδικότητα σχετική του αντι-
κειµένου της Οµάδας Εργασίας. 
Οι συνάδελφοι, που είναι υπάλληλοι του ∆η-

µοσίου, για να µπορούν να συµµετάσχουν, θα
πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια από το οικείο Υ-
πηρεσιακό Συµβούλιο, διαφορετικά θα υπάρξει
πρόβληµα στη διαδικασία πληρωµής της αµοι-
βής των. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΤΕΕ - ΤΜ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Οµάδες  Εργασίας

Να αποσυρθεί το σχέδιο νόµου για τοασφαλιστικό ζητά η Αντιπροσωπεία
του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτικής Ελλάδος µε
ψήφισµά της, που εκδόθηκε στις 16.11.2005.
Το ψήφισµα κοινοποιείται στους υπουρ-
γούς Οικονοµίας και Οικονοµικών Γεώρ-
γιο  Αλογοσκούφη, ΠΕΧΩ∆Ε Γεώργιο  Σου-
φλιά, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας Πάνο  Παναγιωτόπουλο, στον
Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ ∆ηµοσθένη
Αγορή, στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιάννη  Α-
λαβάνο, στη ∆ιοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ,
στον Πρόεδρο ΤΣΜΕ∆Ε Αναστάσιο  Κου-
µπλή  και στα Περιφερειακά Τµήµατα ΤΕΕ. 

Το  ψήφισµα

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/Τ∆Ε στη ση-
µερινή συνεδρίασή της αποφάσισε οµό-
φωνα να ζητήσει: 

1. Την απόσυρση του σχεδίου Νόµου για
το Ασφαλιστικό. 

2. Σύνταξη νέου νοµοσχεδίου από µηδε-
νική βάση µε την αποφασιστική συµβολή
του ΤΕΕ σύµφωνα µε τις θέσεις της Κε-
ντρικής Αντιπροσωπείας και των Περιφε-
ρειακών Τµηµάτων στην κατεύθυνση:

• της αύξησης των παροχών χωρίς νέ-
ες αυξήσεις εισφορών, 

• της εξασφάλισης είσπραξης των ει-
σφορών υπέρ του Ταµείου, 

• της ίσης αντιµετώπισης όλων των α-
σφαλισµένων Μηχανικών, 

• της τριµερούς χρηµατοδότησης, 
• της διασφάλισης των αποθεµατικών

του Ταµείου. 
3. Σύγκλιση παντεχνικής συγκέντρωσης

στην Πάτρα µε σκοπό την ενηµέρωση των
συναδέλφων και της κοινωνίας, τη δια-
µόρφωση θέσεων, την ανάπτυξη αγωνι-
στικού φρονήµατος και πνεύµατος αλλη-
λεγγύης.

Να αποσυρθεί 
το σχέδιο νόµου 
για το ασφαλιστικό


