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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ
ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Αιχµές για την «ανίσχυρη και ανοργάνωτη ∆η-µόσια ∆ιοίκηση», όπως την χαρακτήρισε, ά-
φησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας Σωκράτης
Αναγνώστου, κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας του Τµήµατος, που πραγµατοποιήθηκε
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου
«Volos Ρalace». Στην εκδήλωση τιµήθηκε ο οµό-
τιµος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου Θεοδόσης Τάσιος, για την προσφορά του,
στον τοµέα της αντισεισµικής προστασίας, κα-
θώς ο ίδιος είναι επικεφαλής του προγράµµατος
ΕΠΑΝΤΥΚ, που θα υλοποιηθεί και στη Μαγνησία. 
Ο  πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας Σ.  Αναγνώ-

στου  στην οµιλία του, προς το πυκνό ακροατή-
ριο, αναφέρθηκε στα κονδύλια του ∆’ ΚΠΣ, που

πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα, αλλά και
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ενόργανης Γυ-
µναστικής, υπογραµµίζοντας ότι πρέπει να α-
ξιοποιηθεί η προβολή της πόλης. 

Αναφορά έκα-
νε και στο θέµα
των αυθαιρέτων,
στην κωδικοποίηση της Πολεοδοµικής Νοµοθε-
σίας και το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών
Έργων. Επισήµανε ότι «ο ρόλος των πολιτικών
και των θεσµικών παραγόντων, θα έπρεπε να
είναι ο καθορισµός των έργων ή των δράσεων
και η εξασφάλιση των πιστώσεων. Και εκεί να
σταµατά. 
Τι όµως αναγκάζει και εµάς και κυρίως τους

πολιτικούς να κάνουν παρεµβάσεις επίσπευ-
σης, διασφάλισης ποιότητας ή ακόµη και τρο-
ποποιήσεις µελέτης; Η ανίσχυρη και ανοργάνω-
τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση». 
Μιλώντας για το τοπικό Τµήµα του ΤΕΕ ο κ.

Αναγνώστου, τόνισε ότι λύθηκαν όλα τα προ-
βλήµατα που αφορούν το τοπικό ΤΣΜΕ∆Ε. Και
πρόσθεσε: 
∆ιοργανώσαµε ή συνδιοργανώσαµε ηµερί-

δες και τρία συνέδρια µε κεντροβαρικό γεγο-
νός το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας που
έφερε στην πόλη µας πάνω από 300 ιδιαιτέρου
κύρους στον τοµέα τους συνέδρους. 
Ξεκινήσαµε τη λειτουργία του εξεταστικού

κέντρου για τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος
µηχανικών. 
Ξεκινήσαµε τη λειτουργία του γραφείου ευ-

ρέσεως εργασίας στο ΤΕΕ. 
Ένα µεγάλο έργο γίνεται από τις Οµάδες Ερ-

γασίας που έχουµε συστήσει. 
Ειδικότερα, περιµένουµε τις επόµενες εβδο-

µάδες την παράδοση της εργασίας για τα µο-
ναστήρια των Βορείων Σποράδων και την έκδο-
ση του 2ου τόµου, για τον οποίο έχουµε εξα-
σφαλίσει τη χρηµατοδότηση από την αναπλη-
ρωτή υπουργό κα Πετραλιά.  
Έχει ολοκληρωθεί η εργασία για την ιστορία

του τοπικού Τµήµατος, καθώς κλείσαµε τα 40
χρόνια από την ίδρυσή µας. 
Ελπίζουµε, στους προσεχείς µήνες να παρα-

δώσουν τη δουλειά τους οι οµάδες εργασίας που
ασχολούνται µε την καταγραφή των σπηλαίων
της Μαγνησίας και µε τη σήµανση της εθνικής ο-
δού για πρόσβαση προς το νοµό µας. 
Συστήσαµε πρόσφατα, Οµάδα Εργασίας που

θα ασχοληθεί µε το θέµα των στοών. Ήδη έχου-
µε ανακοινώσει
τη σύσταση οµά-
δος εργασίας µε
αντικείµενο τη
βελτίωση των σι-
δηροδροµικών
µεταφορών στο
νοµό Μαγνησίας. 
Τέλος, έχουµε

συστήσει οµάδα
εργασίας µε αντι-

κείµενο το ∆’ ΚΠΣ, που υπέβαλε καταρχήν µία
συνολική πρόταση, την οποία εξακολουθεί να
την επεξεργάζεται και να τη βελτιώνει. 
∆ύο σηµαντικά συνέδρια συνδιοργανώνονται

µε άλλους φορείς τους επόµενους µήνες. Στις
8  και  9  Απριλίου  στην  Πορταριά,  πραγµατοποι-
είται το Συνέδριο για τις Μονάδες Επεξεργα-
σίας Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίµακας. 
Από τις 12  έως  τις  14  Μαίου  στο δικό µας αµ-

φιθέατρο, οργανώνουµε το ∆ιεθνές Συνέδριο
µε θέµα «Πόλεις της Μεσογείου µετά από σει-
σµούς». 
Τέλος, το Εθνικό Πρόγραµµα Αντισεισµικής

Ενίσχυσης Υφιστάµενων Κατασκευών (ΕΠΑ-
ΝΤΥΚ) είναι µία προσφορά του ΤΕΕ προς την
πολιτεία, µε συντονιστή τον παρευρισκόµενο
και τιµώµενο καθηγητή Θεοδόση Τάσιο, το ο-
ποίο ξεκινάµε και στην πόλη µας. 
Στο χαιρετισµό του ο αντιπρόεδρος της Βου-

λής Γ.  Σούρλας, έκανε λόγο για ανάγκη χρη-
στής διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος. Η
βουλευτής Μαγνησίας της Ν∆  Ζέττα  Μακρή,
τόνισε ότι το ΤΕΕ είναι σύµβουλος του κράτους
και βοηθά σηµαντικά στην ανάπτυξη της χώ-
ρας. Ο βουλευτής Μαγνησίας του ΚΚΕ Ν.  Γκα-
τζής επισήµανε ότι η χώρα µας αξιοποιεί πολύ
λιγότερα από όσα λαµβάνει από την ΕΕ και

Ανίσχυρη και ανοργάνωτη  
η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση

Οι «χαλύβδινες  και  σύµµεικτες  κατασκευές»
είναι το θέµα του διήµερου ενηµερωτικού

σεµιναρίου, που διοργανώνει το ΤΕΕ - Τµήµα Η-

πείρου, στα Ιωάννινα. Εισηγητές θα είναι οι: Ι.
Ερµόπουλος,  Ι.  Βάγιας,  Γ.  Ιωαννίδης,  Χ.  Γαντές,
Καθηγητές ΕΜΠ. 
Στο θεµατολόγιο περιλαµβάνονται: Κατα-

σκευές από χάλυβα στην Ολυµπιάδα του 2004, 
Ευρωκώδικες: ΕΝ3, ΕΝ4, ΕΝ1, Μόρφωση µονώ-

ροφων και πολυώροφων κτιρίων, σύνδεσµοι δυ-
σκαµψίας, ανάλυση συνδέσεων, µη φέροντα
στοιχεία, καλωδιωτές οροφές κλπ. 

17  και  18  Μαρτίου  2006  

Σεµινάριο 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ



Το µήνυµα ότι θα πρέπει να µάθουµε να ζούµεµε την προοπτική ενός σεισµού, έστειλε από
τον Βόλο ο οµότιµος καθηγητής του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου Θεοδόσης Τάσιος, ο οποί-
ος τιµήθηκε από το ΤΕΕ Μαγνησίας κατά την εκ-
δήλωση κοπής της πίτας. 
Κάθε τριάντα χρόνια περίπου, «χτυπάει» την

Ελλάδα κι ένας µεγάλος σεισµός, επισήµανε σε
συνέντευξη Τύπου ο διακεκριµένος καθηγητής,
προσθέτοντας ότι οι απώλειες σε ανθρώπινες
ζωές είναι πολύ µικρές, σε σύγκριση µε άλλες
χώρες, οι οικονοµικές ζηµιές όµως είναι τερά-
στιες. Γι’ αυτό και είναι ανάγκη, είπε, η χώρα µας
να παρέµβει προληπτικά στις υφιστάµενες κατα-
σκευές. 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο

ΤΕΕ Μαγνησίας αναλύθηκαν οι στόχοι του προ-
γράµµατος και οι δράσεις του, στις οποίες περι-
λαµβάνονται η απογραφή του δοµικού πλούτου
της χώρας, η εκτίµηση της τρωτότητας των υφι-
σταµένων κτιρίων, η εκτίµηση της σεισµικής δια-
κινδύνευσης, η σύνταξη τράπεζας εδαφοτεχνι-
κών και γεωλογικών πληροφοριών και η εθνική
και τοπική πολιτική για τη στρατηγική προσεισµι-

κής ενίσχυσης των υφισταµένων κατασκευών. 
Ο κ. Τάσιος προίσταται ενός πρωτοπόρου εγ-

χειρήµατος σε παγκόσµιο επίπεδο. Πρόκειται για
την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Αντι-
σεισµικής Ενίσχυσης Υφισταµένων Κατασκευών
(ΕΠΑΝΤΥΚ), το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του
ΤΕΕ και σύντοµα θα εφαρµοστεί και στο Νοµό
Μαγνησίας. 
Από τον Φεβρουάριο, οµάδες πολιτικών µηχα-

νικών της περιοχής θα προχωρήσουν σε κατα-
γραφή των δοµικών χαρακτηριστικών των κτι-
ρίων αντιπροσωπευτικών τετραγώνων του Πολε-
οδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου - Νέας Ιωνίας.
Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνη-
σίας Σωκράτης  Αναγνώστου, από τα 2.000 οικο-
δοµικά τετράγωνα που υπάρχουν στην περιοχή,
έχουν επιλεγεί 110 που αντιπροσωπεύουν το 5%
του συνόλου των κτιρίων του Πολεοδοµικού Συ-
γκροτήµατος. Στόχος της καταγραφής είναι η κα-
τηγοριοποίηση των κτιρίων ως προς την τρωτό-
τητά τους έναντι των συµβατικών σεισµικών
δράσεων. 
Θα ελεγχθούν δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια µε

έµφαση, όπως τόνισε ο κ. Τάσιος, στα κτίρια συλ-

λογικού ενδιαφέροντος, όπως είναι, π.χ., τα φα-
στφουντάδικα, τα σινεµά κ.ά. 
Για τις ανάγκες του προγράµµατος στη Μαγνη-

σία, η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ έχει ορίσει ε-
πιτελική οµάδα, αποτελούµενη από τους καθηγη-
τές του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ.
Φ.  Περδικάρη και Ε.  Μυστακίδη και τους Πολιτι-
κούς Μηχανικούς Ν.  Χατζηνικολάου και Αλ.  Αλε-
ξάνδρου.  
Πρόσφατα, µάλιστα, δόθηκαν διευκρινίσεις για

τον τρόπο καταγραφής των κτιρίων, η οποία υπο-
λογίζεται να ολοκληρωθεί στις αρχές της άνοι-
ξης. Όπως έγινε γνωστό, θα σχηµατιστούν «συ-
νεργεία» από διµελείς οµάδες µηχανικών, η κα-
θεµία από τις οποίες θα απογράφει 10-15 κτίρια
σε διάστηµα 2-3 εβδοµάδων. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας κάλεσε τους

πολίτες να βοηθήσουν την προσπάθεια ελέγχου
των κατασκευών, δίνοντας µε ειλικρίνεια τα στοι-
χεία που θα ζητηθούν.  Σύµφωνα µε τον κ. Τάσιο
«το πρόγραµµα έχει µεγάλη σηµασία για την
προσεισµική θωράκιση και οι πολίτες θα πρέπει
να ενηµερωθούν σε αυτό τον τοµέα σε τοπικό ε-
πίπεδο, ώστε να υπάρχει καλύτερη οργάνωση». 
Οι καθηγητές Φ. Περδικάρης και Ευρ. Μυστακί-

δης αναφέρθηκαν στην ανάγκη να υλοποιηθεί µε
επιτυχία το πρόγραµµα, τονίζοντας πως απαιτεί
τη συµµετοχή του κοινωνικού συνόλου για τη
συλλογή των στοιχείων. 
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Πρόγραµµα σεισµικής διακινδύνευσης  
στον Βόλο 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Θ. ΤΑΣΙΟΥ 

Η παρουσίαση συµπερασµάτων της µελέτης
για την ενεργειακή επιθεώρηση των κτι-

ρίων, που εκπονήθηκε από κοινού από τα δύο
Τµήµατα του ΤΕΕ στην Κρήτη (Τ∆Κ και ΤΑΚ), έγι-
νε στη διάρκεια ηµερίδας, στο ΤΕΕ - Τ∆Κ. Ειδι-

κότερα, διερευνήθηκαν οι δυ-
νατότητες για τη διενέργεια
ενεργειακών επιθεωρήσεων
στα κτίρια της Κρήτης σύµ-
φωνα µε την πρόσφατη Οδη-
γία της ΕΕ (2002/91/ΕΚ), µε
στόχο την εξοικονόµηση ε-
νέργειας σε αυτά, αλλά και τη
χρησιµοποίηση συστηµάτων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργει-
ας. Ταυτόχρονα παρέχεται η
απαραίτητη πληροφόρηση
στους Μηχανικούς της Κρή-
της για να µπορέσουν να α-

ναβαθµίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές
τους, µε σκοπό να µπορούν να πραγµατοποιούν
ενεργειακές επιθεωρήσεις στα κτίρια και να υ-
λοποιούν έργα εξοικονόµησης ενέργειας σε
αυτά. 

Χαιρετισµό απηύθυνε ο Προέδρος του
ΤΕΕ/Τ∆Κ Αντώνιος  Πιταριδάκης, ενώ έγιναν πα-
ρουσιάσεις των εξής θεµάτων: 

- «Ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια: Συλ-
λογή στοιχείων για το κτιριακό κέλυφος και την
ενεργειακή κατανάλωση» - Κτενιαδάκης  Μιχά-
λης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός 

- «Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού ερ-
γαλείου στο Ιnternet για την Οδηγία 2002/91 για
την Εξοικονόµηση ενέργειας σε κτίρια» - Κολο-
κοτσά ∆ιονυσία, Φυσικός 

- «Ηλιακά θερµικά συστήµατα και ηλιακός
κλιµατισµός» - Μονιάκης  Μύρωνας, Μηχανολό-
γος Μηχ/κός 

- «Οι πρόσφατες Οδηγίες της ΕΕ στον τοµέα
της ενέργειας και ορισµένες τεχνολογίες εξοι-
κονόµησης ενέργειας στα κτίρια» -Βουρδου-
µπάς  Ιωάννης,  Χηµικός Μηχ/κός 

- «Ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια: Μεθο-
δολογίες επεξεργασίας στοιχείων και ενεργει-
ακός επιµερισµός» - Ασσαριωτάκης  Ζαχαρίας,
Μηχανολόγος Μηχ/κός 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

καυτηρίασε την ανεπάρκεια των δηµοσίων υπη-

ρεσιών. Ο βοηθός νοµάρχης Βασ.  Χατζόπουλος

απηύθυνε τον χαιρετισµό του Νοµάρχη Μαγνη-

σίας. Ο πρόεδρος της ΤΕ∆Κ και ∆ήµαρχος Βό-

λου Κυρ.  Μήτρου επισήµανε ότι το 2006 είναι ο-

ρόσηµο για την πόλη του Βόλου, καθώς πέραν

της διοργάνωσης των Πανευρωπαϊκών Αγώνων

θα εισρεύσουν και πολλά ιδιωτικά κεφάλαια

της τάξης των 25 εκ. ευρώ, ενώ είπε ότι σύντο-

µα ανακοινώνεται ο ανάδοχος για τη µελέτη α-

ναθεώρησης του πολεοδοµικού σχεδίου.
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ΟΠρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος ΑνατολικήςΣτερεάς Στέλιος  Ζαχαρόπουλος  απέστειλε
προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Γενική
∆ιεύθυνση ∆ασών και τις ∆ιευθύνσεις ∆ασών

των Νοµών Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας & Ευ-
ρυτανίας το ακόλουθο έγγραφο: 
Από µέλη του ΤΕΕ/ΤΑΣ, µας έγινε γνωστό ότι

τα τοπογραφικά διαγράµµατα, που υποβάλλο-
νται και θεωρούνται για τις υπηρεσιακές σας
απαιτήσεις (πράξεις χαρακτηρισµού από τα
∆ασαρχεία κλπ.), πολλές φορές δε συντάσσο-
νται από ελεύθερους επαγγελµατίες Μηχανι-
κούς, οι οποίοι έχουν το αντίστοιχο νόµιµο δι-
καίωµα. Επιπλέον, σας είναι γνωστό ότι τα δια-
γράµµατα αυτά, κατά κανόνα εξαρτώνται από
το Κρατικό ∆ίκτυο Αναφοράς. 
Επειδή θεωρούµε ότι η σύνταξη τοπογραφι-

κών διαγραµµάτων και σχεδίων (πολύ περισσό-

τερο των εξηρτηµένων), δεν µπορεί να γίνεται:
• Χωρίς την εφαρµογή των όσων προβλέπο-
νται για αντίστοιχες εργασίες από τις ισχύου-
σες στη χώρα µας προδιαγραφές • Χωρίς την

αποκλειστική συµµε-
τοχή στην εκπόνηση
των επαγγελµατιών, οι
οποίοι έχουν τις πι-
στοποιηµένες γνώσεις
και ικανότητες. 

Το έγγραφο κοινοποιείται προς το ΤΕΕ και
τον ΠΣ∆ΑΤΜ για την επιµέλεια του θέµατος.
Το πρόβληµα είναι γενικότερο, εφόσον παρα-
τηρείται και σε άλλες δράσεις ή αντίστοιχες
υπηρεσιακές ανάγκες του ευρύτερου δηµόσι-
ου τοµέα και θα πρέπει συνολικότερα να αντι-
µετωπιστεί. Πράγµατι, εκτός από την απαίτη-
ση για την εφαρµογή των νόµιµων, είναι φα-
νερό το δηµόσιο όφελος που σε βάθος χρό-
νου προκύπτει, όταν οι εργασίες αυτές συ-
ντάσσονται στο πλαίσιο των ισχυόντων κανο-
νισµών και προδιαγραφών (π.χ. απρόσκοπτη
ενσωµάτωση των εργασιών στο Εθνικό Κτη-
µατολόγιο κλπ.).

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

Εκπόνηση Τοπογραφικών
Σχεδίων και ∆ιαγραµµάτων

Ψηφιακές Τεχνολογίες 

Τ ο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος - Τµή-µα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ)
και ο Σύλλογος Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής Βόρειας
Ελλάδας (ΣΜΗΥΠΒΕ) συνδιοργανώνουν η-
µερίδα µε θέµα: «e-LLiving:  Ψηφιακές  Τε-
χνολογίες  και  Μέσα  για  το  Έξυπνο  Σπίτι».
Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στη

Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έκθεσης
ΙΝFΑCΟΜΑ 2006, στο Περίπτερο 8 του Συ-

νεδριακού Κέντρου «Νικόλαος Γερµανός»
της ∆ΕΘ, 2ος όροφος, Αίθουσα Α’, ώρα
11:00. Η ηµερίδα έχει ως κύριο σκοπό την ε-
νηµέρωση των συναδέλφων µηχανικών ό-
λων των ειδικοτήτων πάνω σε τεχνικά θέ-
µατα και προϋποθέσεις απασχόλησής
τους, καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις
για τις τεχνολογίες και τα µέσα δόµησης
«έξυπνων σπιτιών». 

Κυριακή,  26  Φεβρουαρίου  2006  

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ



ΤΕΕ 2380 (20/2/06)62

π
ερ
ιφ
ερ
ει
ακ
ά 
τµ
ήµ
ατ
α

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Σ ε µια κατάµεστη αίθουσα κέντρου διασκέδα-σης της Μυτιλήνης, πραγµατοποιήθηκε η κα-
θιερωµένη κοπή της βασιλόπιτας του ΤΕΕ - Τµή-
µατος Β/Α Αιγαίου. 
Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο Αντινο-

µάρχης Λέσβου Σπύρος  Γαληνός, ο ∆ήµαρχος Α-
γίας Παρασκευής Αλέξανδρος  Ευαγγελινός,  ο Α-
ντιδήµαρχος Μυτιλήνης Περικλής  Τσερδάνης,  εκ-
πρόσωποι πολλών φορέων του νησιού, ενώ µη-
νύµατα έστειλαν ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής Αριστοτέλης  Παυλίδης, ο βου-

λευτής της Ν∆ Γιάννης  Γιανέλλης,  ο Ευρωβου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος  Σηφουνάκης, ο Νοµάρ-
χης Λέσβου Παύλος  Βογιατζής και ο Πρόεδρος
της ΤΕ∆Κ Ν. Λέσβου Στέλιος  Παυλής.  
Στον απολογισµό του ο Πρόεδρος της ∆ιοι-

κούσας Επιτροπής του ΤΕΕ - Τµήµατος Β/Α Αιγαί-
ου ∆ηµήτρης  Μάντζαρης  επικέντρωσε στα προ-
βλήµατα που απασχολούν τους µηχανικούς στο
Β. Αιγαίο τονίζοντας ιδιαίτερα την ύφεση στον
τοµέα των κατασκευών, τη µείωση των δηµοσίων
επενδύσεων, την υποβάθµιση των σπουδών στις

Πολυτεχνικές σχολές, τα προβλήµατα στην α-
πορρόφηση των κονδυλίων στο Γ΄ ΚΠΣ, τη συνέ-
χιση της απαξίωσης των Μηχανικών στη ∆ηµό-
σια ∆ιοίκηση, τα τεράστια προβλήµατα που αντι-
µετωπίζει το ΤΣΜΕ∆Ε, λόγω των συνεχιζόµενων
αντιασφαλιστικών πολιτικών και την εµφάνιση
σηµαντικού προβλήµατος ανεργίας στους νέους
συναδέλφους, ακόµα και σε ειδικότητες που πα-
λιότερα δεν είχαν τέτοιο πρόβληµα. Τόνισε δε ό-
τι ελπιδοφόρο µήνυµα απέναντι σ’ όλα αυτά τα
ζητήµατα, που απασχολούν τον κλάδο είναι η συ-
σπείρωση των συναδέλφων γύρω από το ΤΕΕ και
τους κλαδικούς συλλόγους, κάτι που φάνηκε και
στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των µηχανικών
στο τέλος του 2005. 
Μίλησε ακόµα για τις πρωτοβουλίες του ΤΕΕ

σε τοπικό επίπεδο τόσο για την τροποποίηση
των Π∆ των παραδοσιακών οικισµών, όσο και για
τις προτάσεις του Τµήµατος για το ενεργειακό
πρόβληµα της Λέσβου και το Γενικό Πολεοδοµικό
της Μυτιλήνης και τόνισε µε έµφαση τη σηµασία
της συλλογικής λειτουργίας των οργάνων του
ΤΕΕ, ανεξάρτητα από πρόσωπα και παρατάξεις. 
Τέλος, ο ∆ηµήτρης Μάντζαρης κάλεσε όλους

τους Μηχανικούς να προσφέρουν τη δουλειά
τους στο Περιφερειακό Τµήµα του ΤΕΕ και να µε-
ταφέρουν τους προβληµατισµούς τους στα όργα-
νά του, χαρακτηρίζοντας τη δουλειά αυτή ως πιο
σηµαντική για την παρουσία του ΤΕΕ στην τοπική
κοινωνία.  Η εκδήλωση έκλεισε µε µπουφέ, µου-
σική και πολύ κέφι. 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφαση 43 της
5ης συνεδρίασης στις 31-1-2006 αποφάσισε

τη σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα: 
«∆ιαµόρφωση  θέσεων  του  ΤΕΕ/Τ∆Μ  για  τη

διαχείριση  αποβλήτων  αµιάντου»  
Η Ο.Ε. αποτελείται από τους:  Παπαγόρα  Πα-

ντελή, Α.Τ.Μ., Τσιόπτσια  Κωνσταντίνο, Π.Μ., Α-
ντωνογιάννη  Κωνσταντίνα, Π.Μ. 
Η διάρκεια του έργου της Ο.Ε. θα είναι µέχρι

30-3-2006. 

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τ∆Ε στην υπ’αριθµ. 2η /16-1-2006 συνεδρίασή της αποφά-
σισε την προκήρυξη συγκρότησης οµάδας ερ-
γασίας µε θέµα: «Προετοιµασία  θέσεων  για  τον
προνοιακό    κλάδο  του  ΤΣΜΕ∆Ε» αποτελούµε-

νη από τρεις (3) ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς. 
Ως αµοιβή ορίζεται το ποσό των 1.500 ευρώ

έκαστος µηχανικός ενώ η διάρκεια της οµάδας
εργασίας θα είναι (3) τρεις µήνες. 
Οι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι µπορούν να

εκδηλώσουν ενδιαφέρον µε αίτησή τους συνο-
δευόµενη απαραιτήτως από σύντοµο βιογρα-
φικό, στα γραφεία του ΤΕΕ/Τ∆Ε (Τριών Ναυάρ-
χων 40, 26222 Πάτρα, τηλ. 2610-346.724, 334.787,
Fax 2610-330.632), εντός δέκα (10) ηµερών από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στο Ενηµε-
ρωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ και στην Τράπεζα Πλη-
ροφοριών. 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Βορειοανατολικού
Αιγαίου, µετά την υπ’ αριθµ. 173/27-10-2005 α-

πόφασή της, και αφού εξετάστηκαν οι αιτήσεις
όλων των ενδιαφεροµένων, αποφασίζει µε την
11/3-2-2006 απόφαση, τη συγκρότηση αµειβόµε-
νης οµάδας εργασίας µε θέµα «Υποβοήθηση
και ανάδειξη του έργου και των συνεδριάσεων
της ∆ιοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας,

των Νοµαρχιακών Επιτροπών Χίου και Σάµου
και των Μονίµων Επιτροπών του Περιφερειακού
Τµήµατος, τήρηση περιληπτικών πρακτικών - ό-
που γίνεται συνεδρίαση, οργάνωση και λειτουρ-
γία του Λογιστηρίου, κωδικοποίηση και αρχειο-
θέτηση των αποφάσεων της ∆ιοικούσας Επι-
τροπής, της Αντιπροσωπείας, των Νοµαρχιακών
Επιτροπών και των εισηγήσεων των Μονίµων Ε-
πιτροπών, οργάνωση της βιβλιοθήκης, οργάνω-
ση ηµερίδων-διηµερίδων, υποστήριξη του Γρα-
φείου ΤΣΜΕ∆Ε Μυτιλήνης κλάδου ΕΕ και ΚΥΤ». 
Στην Οµάδα Εργασίας συµµετέχουν οι παρα-

κάτω: 
Ψαρρός  Απόστολος, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός,

Χαϊντούτη  Μαρία,  Οικονοµολόγος, Γκόλια  ∆ή-
µητρα, Γραµµατέας, Στρογγυλού  Ευγενία, ∆ιοί-
κηση Επιχειρήσεων, Κακαντώνη  Αλεξάνδρα,  Α-
πόφοιτη Λυκείου, Τσιτσαράκη  Παρασκευή, Κοι-
νωνική Ανθρωπολόγος. 
Ο χρόνος παραλαβής του έργου καθορίζεται

σε 18 µήνες και η αµοιβή σε 115.000,00 ευρώ ή
όπως µελλοντικά τροποποιηθούν οι αποφά-
σεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ Β/Α ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤ.\ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Οµάδες  Εργασίας

΄Υφεση στον τοµέα των κατασκευών


