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Μας ένωσε
ο κοινός στόχος

Το Ασφαλιστικό των μηχανικών με αιχμή του δό-
ρατος τη συγχώνευση του ΤΣΜΕΔΕ με άλλα ταμεία, 
ήταν τα θέμα που κυριάρχησε τους τελευταίους 
μήνες και που δυσαρέστησε το σύνολο των μηχανι-
κών της χώρας μας.

Στο ΤΕΕ Πελοποννήσου και σε συνεργασία με τις 
Νομαρχιακές Επιτροπές του Τμήματός μας, καθώς 
και με άλλους φορείς, νομίζω ότι δώσαμε έναν 

ωραίο αγώνα, μέσα από τον οποίο αναδείχθηκε κυρίως η ενότητα που 
υπάρχει στον χώρο των μηχανικών και η ομοψυχία σε θέματα που αφο-
ρούν τον κλάδο μας και τον τόπο μας.

Άλλωστε, οι μηχανικοί με τις δράσεις μας τόσο στο θέμα των πυρό-
πληκτων, όσο και στον χωροταξικό σχεδιασμό, που θα διαβάσετε στις 
σελίδες που περιοδικού, έχουμε δείξει πως δεν περιορίζεται το ενδια-
φέρον μας μόνο στα προβλήματα του κλάδου, αλλά αναλαμβάνουμε 
δράση και τις ευθύνες μας φυσικά, που έχουμε ως Τεχνικός Σύμβουλος 
της Πολιτείας.

Για να επανέλθω όμως στο Ασφαλιστικό, θέλω να διαβεβαιώσω τους 
συναδέλφους μηχανικούς, ότι ο αγώνας μας δεν έχει σταματήσει και 
όπως αποφασίσαμε και στην συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του 
Περιφερειακού μας τμήματος, εξουσιοδοτήσαμε την Αντιπροσωπεία και 
την Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Τ.Ε.Ε. να προβεί, στην περίπτω-
ση που ψηφιστεί το Ν/Σ σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προσβολή του 
σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο ή αρχή, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Δεν θέλουμε να αφήσουμε σε κανέναν να επέμβει στην διαχείριση 
της περιουσίας μας κατά το δοκούν. Η περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ, τα απο-
θεματικά του των 3.000.000.000 ευρώ από αντιστοιχούν σε 29.000 ευρώ 
για κάθε έναν από εμάς, δεν ανήκουν στο κράτος, αλλά προέρχονται 
από τις εισφορές μας και την επαγγελματική μας δραστηριότητα.

Το ΤΣΜΕΔΕ είναι αυτοδιοικούμενο, δεν έχει το ίδιο διαχειριστικό κό-
στος, ούτε τα ίδια στοιχεία με άλλα ταμεία, είναι ένας εύρωστος ασφα-
λιστικός οργανισμός με ίδιους πόρους, με μόνο 0,62% κρατική επιχορή-
γηση και έχει αποδείξει ότι αξιοποιεί την αυτοτέλειά του πολύ καλά.

Χαρίκλεια Τσιώλη
Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου
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Μ
ε επιστολή του προς το 
Περιφερειακό Τμήμα 
Πελοποννήσου, το 
Κεντρικό Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος δίνει διευ-
κρινίσεις σχετικά με τον προσδιορι-
σμό και την διαδικασία καταβολής 
των αμοιβών μελέτης και επίβλεψης 
κτηρίων που επλήγησαν από τις πυρ-
καγιές.

Η σχετική απάντηση αφορά τόσο 
τις ανακατασκευές, όσο και τις 
επισκευές των κτηρίων που έκα-
ψαν οι φλόγες τον περασμένο 
Αύγουστο, στις διάφορες περιοχές 
της Πελοποννήσου. Έτσι λοιπόν, 
όσον αφορά τις ανακατασκευές των 
κτηρίων, το ελάχιστον κόστος κα-
τασκευής νέων έργων, που αποδέ-
χεται το ΤΕΕ για τον υπολογισμό των 
αμοιβών, έχει καθοριστεί στα 105 
ευρώ/τ.μ. (αναπροσαρμοζόμενο απ 
20/2/08 σε 110 ευρώ/τ.μ.

Στο ελάχιστο αυτό κόστος, εφαρ-
μόζονται περαιτέρω διάφοροι μειω-
τικοί συντελεστές, ανάλογα με την 
χρήση του κτηρίου, όπως:

· για γενικές κατοικίες εμβαδού 
μέχρι 120 τ.μ., εφαρμόζεται μειωτι-
κός συντελεστής (ο οποίος ήδη επι-
φέρει μείωση της αρχικής αμοιβής 
κατά 30%).

· για αγροτικές αποθήκες, μειωτι-
κός συντελεστής 0,20.

Αντίστοιχα, η δωρεάν κρατική 
αρωγή είναι:

· για κατοικίες 750-950 ευρώ/τ.μ., 
μέχρι του ορίου των 120 τ.μ.

· για αγροτικές αποθήκες, 200 
ευρώ/τ.μ., μέχρι του ορίου των 120 
τ.μ. επίσης.

Έτσι, το ελάχιστο κόστος κατα-
σκευής έργου που έχει καθοριστεί 
από το ΤΕΕ, είναι:

· το 7-9% ανά τ.μ. αυτού που υπο-
λογίζεται για την δωρεάν κρατική 
αρωγή για τις κατοικίες.

· το 10% ανά τ.μ. αυτού που υπο-
λογίζεται για την δωρεάν κρατική 
αρωγή για τις αγροτικές αποθήκες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπά-
νω, το ΤΕΕ θεωρεί ότι οι αμοιβές 
των μηχανικών για τις ανακατασκευ-
ές κτηρίων, δεν είναι δυνατόν να 
μειωθούν περαιτέρω, αφού ήδη τα 
ελάχιστα κόστη βάσει των οποίων 
υπολογίζονται δεν ξεπερνούν το 
10% των ποσών που ορίζονται ως 
δωρεάν κρατική αρωγή, ενώ αντί-
στοιχα οι αμοιβές που προκύπτουν 
είναι κατά πολύ κατώτερες του 50% 
των αμοιβών που θα προέκυπταν 
βάση του ποσού της αρωγής.

Επισκευές κτηρίων
Για τις επισκευές των κτηρίων 

τώρα, δεδομένου ότι οι αμοιβές με-
λετών και επιβλέψεων επισκευών 
κτηρίων καθορίζονται σε κάθε περί-
πτωση βάση της δαπάνης που προ-
κύπτει από αναλυτική προμέτρηση 
των εργασιών και χρήση αναλυτι-
κού τιμολογίου (στη συγκεκριμένη 
περίπτωση του τιμολογίου της ΥΑ 
7207/6.11.2007) που συντάσσει ο 
μηχανικός –βάσει της οποίας υπο-
λογίζεται και η δωρεάν κρατική 
αρωγή- είναι δυνατόν να εφαρμο-
στεί η μείωση της αμοιβής του μη-
χανικού στο 50% της αρχικής αμοι-
βής, αφού υποβληθεί στο αρμόδιο 
Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ, για 
την Έκδοση Εντολής Πληρωμής:

Αμοιβές για μελέτη
και επίβλεψη κτηρίων
στις Πυρόπληκτες 
περιοχές

Της Αδείας Επισκευής από την 
αρμόδια Υπηρεσία (ΥΑ 7204/
Α321/6.11.2007, κεφ. Γ ΙΙΙ). Εάν 
ακόμα δεν έχει εκδοθεί η άδεια, θα 
πρέπει να προσκομίζεται το θεω-
ρημένο από την αρμόδια υπηρεσία 
έντυπο υπολογισμού των αμοιβών.

Της αίτησης 2, συμπληρωμένης 
με τα ποσά αμοιβής μελέτης ή και 
επίβλεψης.

Αμοιβές 
μηχανικών στα 
ιδιωτικά έργα

Με απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, που 
αφορά τα έργα που υπόκεινται 
στις μεταβατικές ρυθμίσεις, 
οι αμοιβές μελετών οι οποίες 
υπάγονται στις περιπτώσεις 
των μεταβατικών ρυθμίσεων 
που αναφέρονται στην Αίτηση 
1, μπορούν να υπολογίζονται 
με το σύστημα που ίσχυε μέχρι 
και τις 20.2.2007, όχι πέραν της 
31.3.2008.

Για όλες τις περιπτώσεις μετα-
βατικών ρυθμίσεων που αναφέ-
ρονται στην Αίτηση 1, η αμοιβή 
επίβλεψης μπορεί να υπολογί-
ζεται με το σύστημα που ίσχυε 
μέχρι και τις 20.2.2007, εφόσον 
αυτή καταβληθεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και όχι πέραν 
της 30.6.2008.

Η ίδια προθεσμία ισχύει και 
για τις περιπτώσεις που η άδεια 
είχε εκδοθεί πριν τις 20.2.2007. 
Όσον αφορά τώρα την αναπρο-
σαρμογή του ελάχιστου κόστους 
κατασκευής έργων, που ορί-
στηκε στην αρ. Α6/Σ24/2006 
απόφαση της Δ.Ε., αυτό αναπρο-
σαρμόζεται από 20.2.2008 σε 
110 ευρώ/μ2.
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Την ευκαιρία να κάνει τον απολο-
γισμό για την πρώτη θητεία της νέας 
Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Πελοποννήσου, 
είχε από την Καλαμάτα η πρό-
εδρος Χαρίκλεια Τσιώλη, κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης κοπής της 
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, τον περα-
σμένο Ιανουάριο.

Παράλληλα, η πρόεδρος αναφέρ-
θηκε στις προτεραιότητες που η Δ.Ε. 
έχει θέσει για το τρέχον έτος. Στην εκ-
δήλωση του περασμένου Ιανουαρίου, 
έδωσαν το παρών τους ο νομάρχης 
Μεσσηνίας Δ. Δράκος, ο δήμαρχος 
Καλαμάτας Π. Νίκας και πλήθος κό-
σμου μηχανικών, κυρίως από την 
Μεσσηνία.

Η Πρόεδρος κ. Τσιώλη προέβλεψε 
ότι το 2008 θα είναι μια χρονιά δύ-
σκολη και πώς να μην είναι, όταν ξε-
κίνησε με τις χειρότερες προοπτικές 
για τον κλάδο των μηχανικών, όσον 
αφορά το ασφαλιστικό. Εξέφρασε 
όμως προσδοκία να είναι συνάμα μια 
καλύτερη χρονιά από την προηγούμε-
νη, όσον αφορά τις δράσεις του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου. Ξεκίνησε την αναφο-
ρά της στα γεγονότα του 2007 με την 
μεγάλη δοκιμασία της Πελοποννήσου, 
λόγω των μεγάλων πυρκαγιών του 
Αυγούστου, που προκάλεσαν τερά-
στιες καταστροφές, δημιουργώντας 
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα 
σε όλη την Περιφέρεια.

Το τμήμα του ΤΕΕ Πελοποννήσου, 
από την πρώτη στιγμή των τραγι-
κω΄ν συμβάντων και με αίσθημα ευ-
θύνης, έχοντας παράλληλα την επί-
γνωση του ρόλου του ως Τεχνικού 

Συμβούλου της Πολιτείας για θέματα 
ανάπτυξης και του κοινωνικού του 
ρόλου και χρέους, ενεργοποιήθηκε 
άμεσα. Συνεργάστηκε με τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες και έθεσε το Επιστημονικό 
δυναμικό του στην διάθεση της πο-
λιτείας, ώστε να καταγραφούν οι κα-
ταστάσεις. «Τονίσαμε την ανάγκη για 
επιτάχυνση διαδικασιών σύνταξης 
δασικών χαρών, δασολογίου, κτη-
ματολογίου και γενικώς προώθησης 
του Εθνικού χωροταξικού και πολε-
οδομικού σχεδιασμού και είμαστε οι 
πρώτοι που προτείναμε στην πολιτεία 
άμεσα μέτρια, αλλά και μακροπρό-
θεσμες δράσεις που θα βοηθήσουν 
στην ανασυγκρότηση των πυρόπλη-
κτων περιοχής» ανέφερε η πρόεδρος 
του ΤΕΕ Πελοποννήσου. Σ’ αυτές τις 
δράσεις σημείωσε την πρόληψη, την 
καταστολή και την αποκατάσταση από 
φυσικές καταστροφές και την άρση 
των κοινωνικών προβλημάτων που δη-
μιούργησαν οι πυρκαγιές.

Προτάσεις
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ Πελοποννήσου 

πρότεινε διαδικασίες διευκόλυνσης 
και επιτάχυνσης των διαδικασιών επι-
σκευών και αποκαταστάσεων κτισμά-
των και κατόπιν επίμονων αιτημάτων 
της, συστάθηκε το ΤΑΠ Αρκαδίας 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, αντίστοιχο του ΤΑΣ 
Μεσσηνίας, για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών και των μηχανικών των νομών 
Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας. 
«Είμαστε από τους φορείς που πρότει-
νε άμεσα στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών την αύξηση των πο-
σοστών επιδότησης για τους επιχειρη-

ματίες-επενδυτές του Αναπτυξιακού 
νόμου, αίτημα το οποίο ικανοποιή-
θηκε για τους νομούς Μεσσηνίας, 
Λακωνίας και Αρκαδίας» υπογράμμισε 
η κ. Τσιώλη.

Ακόμα, η Δ.Ε. του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου διοργάνωσε στη 
Μεγαλόπολη την πρώτη Πανελλήνια 
ημερίδα με θέμα τις βλάβες και τις 
επισκευές-αποκαταστάσεις κτισμάτων 
πληγέντων από πυρκαγιές, η οποία 
επαναλήφθηκε λίγο αργότερα στην 
Τρίπολη. Ταυτόχρονα, διατέθηκε 
στους μηχανικούς της Πελοποννήσου 
η σχετική βιβλιογραφία, η οποία δεν 
υπάρχει στην διάθεση ούτε του κε-
ντρικού ΤΕΕ, προκειμένου να έχουν 
άμεσα την απαιτούμενη επιστημονική 
κατάρτιση για να αναλάβουν ένα τέ-
τοιο έργο. Ακόμα, να έχουν τη γνώση 
των διαδικασιών διεκπεραίωσης των 
σχετικών αδειών.

Στη συνέχεια βέβαια, το ΤΕΕ 
Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τη 
Ν.Ε. Μεσσηνίας, διοργάνωσε στην 
Καλαμάτα μία ακόμα ημερίδα, με 
θέμα την ανασυγκρότηση των πυρό-
πληκτων περιοχών.

Μαζί με τα παραπάνω και ύστε-
ρα από πρόταση της Δ.Ε. συστήθη-
κε ειδική επιτροπή από το κεντρικό 
ΤΕΕ, με σκοπό να προτείνει στην πο-
λιτεία παρεμβάσεις για την υλοποί-
ηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
ανασυγκρότησης και προστασίας της 
φύσης, μέσα από ένα βιώσιμο επα-
νασχεδιασμό με έμφαση στο δημόσιο 
συμφέρον και σεβασμό στο φυσικό 
περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, 

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΤΩΠΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 2007 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Ασφαλιστικό, φωτιές
και χωροταξικό ένωσαν

τους μηχανικούς

4 TEE Πελοποννήσου



οργανώθηκαν επισκέψεις σε όλους τους πληγέντες νομούς της 
Περιφέρειας, ενώ το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε σχετικό έγγραφο 
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας να συμμετέχει με το 
τεχνικό δυναμικό του στην ομάδα εργασίας που συστάθηκε για τα 
αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που αναμένεται να υλοποι-
ηθούν στις περιοχές της Πελοποννήσου που κινδυνεύουν μετά τις 
πυρκαγιές.

Το ασφαλιστικό
στην πρώτη γραμμή

Το ασφαλιστικό ήταν το θέμα που κυρι-
άρχησε με την είσοδό μας στο 2008, με 
δυναμικές κινητοποιήσει για τους μηχανι-
κούς, ως συνέχεια του αγώνα που ξεκίνησε 
ήδη με την ανακίνηση του θέματος από την 
κυβέρνηση.

Κατά τον απολογισμό της για το 2007, 
η πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου ανα-
φέρθηκε στις πρώτες δράσεις της Δ.Ε., 
προκειμένου οι μηχανικοί να αντισταθούν 
στην ενοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ με άλλα 
ασφαλιστικά ταμεία. Το τμήμα μας κινη-
τοποιήθηκε άμεσα, ενημερώσαμε όλα τα 
μέλη με προσωπικές επιστολές για τις θέ-
σεις μας, ενώ συμμετείχαμε και διοργανώ-
σαμε απεργιακές κινητοποιήσεις στις 12 
και 19 Δεκεμβρίου 2007, σε συνεργασία 
με τις Ν.Ε., καθώς και με τους συλλόγους 
Ελευθέρων Επαγγελματικών, Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων και Δημοσίων Υπαλλήλων, 
καταθέσαμε τις θέσεις στον γενικό γραμ-
ματέα της περιφέρειας Πελοποννήσου και 
τις αποστείλαμε στα αρμόδια υπουργεία 
και στον Πρωθυπουργό.

Η Δ.Ε. ζήτησε βελτιώσεις του νόμου, με 
ενεργοποίηση του προβλεφθέντος κλά-
δου προνοιακών παροχών, χωρίς αύξηση 
των ασφαλιστικών εισφορών, με ομοιογενή 
αντιμετώπιση παλαιών και νέων ασφαλι-
σμένων, τόσο σε επίπεδο εισφορών, όσο 
και σε επίπεδο παροχών, αναβάθμιση των 
υπηρεσιών του ταμείου, σωστή και αποκλει-
στική διαχείριση των αποθεματικών του και 
πόρων τους για τα μέλη μας.

Ο αγώνας των μηχανικών συνεχίστηκε 
βέβαια και το 2008, με δυναμικές κινητο-
ποιήσεις, μέχρι την ψήφιση του ασφαλιστι-
κού νόμου από το ελληνικό κοινοβούλιο, 
προκειμένου να διαφυλάξει μέχρι τελευταί-
ας στιγμής την περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ και 
την αυτοτέλεια του ασφαλιστικού ταμείου 
των μηχανικών.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, πολύ πριν ξε-
κινήσουν οι δυναμικές κινητοποιήσεις για 
το ασφαλιστικό, είχε διοργανώσει από τον 
Ιούλιο του 2007 ημερίδα, με ομιλητές από 
την διοίκηση του Ταμείου.

Έγιναν δεκτές οι προτάσεις του 
ΤΕΕ για το Χωροταξικό

Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αφορά την ελληνική πε-
ριφέρεια αυτή την στιγμή και που για τους μηχανικούς αποτελεί 
πρόκληση, είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός.

Κατά τον απολογισμό της για το έτος 2007, η πρόεδρος του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου Χαρίκλεια Τσιώλη σημείωσε ότι ο χωροταξικός 
σχεδιασμός «είναι άσκηση πολιτικής σε επίπεδο στρατηγικής για 
τον τόπο και την αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειάς μας». Η 
πρόεδρος επεσήμανε ακόμα ότι κάθε προσπάθεια της διοίκη-
σης στην κατεύθυνση της θεσμοθέτησης χωροταξικών σχεδίων, 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αρχικά θετικά, υπενθυμίζοντας 
ότι συγχρόνως, είναι και μια δυναμική διαδικασία που πρέπει 
να εμπεριέχει διάλογο και διαβούλευση με αρμοδίους φορείς, 
όπως το ΤΕΕ, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας. Σε 
αυτή την προσπάθεια, η Δ.Ε. του ΤΕΕ Πελοποννήσου ξεκίνησε 
άμεσα τις διαβουλεύσεις με τα θεσμικά όργανα, όπως οι μόνιμες 
επιτροπές και οι νομαρχιακές επιτροπές, που έδειξαν άμεση αντα-
πόκριση με αποτέλεσμα να είναι το Παράρτημα Πελοποννήσου 
το πρώτο ίσως και το μοναδικό τμήμα, που απέστειλε προς την 
πολιτεία ολοκληρωμένες θέσεις και παρατηρήσεις για τα ειδικά 
χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού και της βιομηχανίας, καθώς 
και για το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφό-
ρου ανάπτυξης. Έτσι, το ΤΕΕ Πελοποννήσου είναι το μοναδικό 
Περιφερειακό Τμήμα, του οποίου οι θέσεις για το Γενικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης προσαρτήθηκαν από το 
Εθνικό Συμβούλιο στο Παράρτημα του γενικού πλαισίου και έχουν 
αποσταλεί μαζί με το νομοσχέδιο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ στην 
Βουλή.

«Οι θέσεις και οι παρατηρήσεις μας αυτές, στηρίζονται σε αξιο-
ποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Πελοποννήσου και 
του επιστημονικού δυναμικού της, διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες 
στους πολίτες των τοπικών κοινωνιών και που μέσα σε ένα πλαίσιο 
ορθολογικής χωροταξικής οργάνωσης οδηγούν σε μακροπρόθε-
σμη ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη» συνέχισε η κ. Τσιώλη, τον 
απολογισμό της στην Καλαμάτα. Παρατήρησε ότι με τις ενέργειες 
αυτές, η Δ.Ε. βάζει τις βάσεις για να συνεχίσουμε στο εγγύς μέλ-
λον το διάλογο, για να απαιτήσουμε να παρέμβουμε και να επανα-
διαπραγματευτούμε κάθε υποκείμενο Περιφερειακό και Τοπικό 
Σχεδιασμό.
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Σθεναρή αντίσταση, μέχρι και 
την τελευταία ημέρα της ψήφισής 
του από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
δώσαμε όλοι οι μηχανικοί της 
Πελοποννήσου, με στόχο να μην πε-
ράσει το Ασφαλιστικό, ενώ όλη αυτή 
την περίοδο αναδείχθηκε η ενότητα 
που υπάρχει στον κλάδο μας, όταν 
αγωνιζόμαστε για μεγάλα προβλήμα-
τα, που μας αφορούν όλους.

Το νέο έτος μας βρήκε σε ετοι-
μότητα, ώστε να συνεχίσουμε τον 
αγώνα που ξεκίνησε με τις επιτυχη-
μένες πρώτες κινητοποιήσεις, τον 
Δεκέμβριο του 2007. 

Ο μήνας Ιανουάριος ήταν ο πρώ-
τος των καθοριστικών αποφάσεων 
για την συνέχιση των κινητοποιή-
σεων, ενώ σε συνεδρίαση της Δ.Ε. 
του ΤΕΕ Πελοποννήσου, αποφασί-
στηκε η συμμετοχή των μελών μας, 
Δημοσίων Υπαλλήλων, κάθε Τρίτη 
στις 3ωρες Πανελλαδικές Στάσεις 
Εργασίας από την έναρξη του ωρα-
ρίου των Μηχανικών του Δημοσίου, 
με στόχο την ματαίωση δημοπρασι-
ών που είχαν προγραμματιστεί μέχρι 
τέλος Φεβρουαρίου 2008. Οι υπόλοι-
πες δράσεις, που αφορούσαν το σύ-
νολο των μηχανικών, είχαν ως εξής:
· Αποχή των συναδέλφων 

Εργοληπτών  Δημοσίων Έργων 
από τις Δημοπρασίες αυτές μέχρι  
τέλος Φεβρουαρίου 2008.

· Αποχή έως τις 29 Φεβρουαρίου 
2008 των εκπροσώπων του ΤΕΕ 
και των εκπροσώπων των κλαδι-
κών και επαγγελματικών Συλλόγων  
των Τεχνικών από τη λειτουργία 
των γνωμοδοτικών και αποφα-
σιστικών θεσμικών οργάνων της 
Διοίκησης σε Νομαρχιακό και περι-
φερειακό επίπεδο (Επιτροπές διε-
ξαγωγής διαγωνισμών, Συμβούλια 
Δημοσίων Έργων και Μελετών, 
Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού 
και Περιβάλλοντος, καθώς και 
από τις Επιτροπές Ενάσκησης 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των 
Πολεοδομιών)  

· Συμμετοχή των μελών μας στην 
24ωρη Πανελλαδική απεργία την 
ημέρα διεξαγωγής της εκτός ημε-
ρησίας διατάξεως συζήτησης στη 
Βουλή για το Ασφαλιστικό, που 
έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός, 
όταν αυτή προσδιοριστεί, με ταυ-
τόχρονη Παντεχνική συγκέντρωση 
έξω από τη Βουλή.

· Συγκεντρώσεις ανά νομό της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ευ-
θύνη των Νομαρχιακών Επιτροπών 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
του ΤΕΕ Πελ/σου και των τοπι-
κών κλαδικών και επαγγελματικών 
συλλόγων στις 06/02/2008 ημέρα 
Τετάρτη.

· Παμπελοποννησιακή – Παντεχνική 
Συγκέντρωση για το ασφαλιστικό 
στην Τρίπολη, έδρα του περιφε-
ρειακού τμήματος του ΤΕΕ στις 
11/02/2008, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 17.30, με την παρουσία μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής του 
Κεντρικού ΤΕΕ, για την ανάδειξη 
του πλαισίου των κινητοποιήσεων.

· Συμμετοχή σε πιθανές εκδηλώσεις 
που θα γίνουν από το Κεντρικό 
ΤΕΕ στα πλαίσια των κινητοποιήσε-
ων.

· Προσπάθεια συντονισμού των δρά-
σεων για ανάληψη κοινών πρωτο-
βουλιών με τα Δ.Σ

Οι αποφάσεις
Με τα παραπάνω δεδομένα, 

την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, πραγ-
ματοποιήθηκε κοινή συνεδρία-
ση της Διοικούσας Επιτροπής, του 
Προεδρείου της Αντιπροσωπείας 
και των Προεδρείων των 
Νομαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου, της ΕΜΔΥΔΑΣ Κ. & 
Ν. Πελοποννήσου, των Συνδέσμων 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων των 
νομών της Περιφέρειας και των δι-
οικήσεων των Κλαδικών Συλλόγων 
των Μηχανικών των νομών της 
Περιφέρειας (Αρχιτεκτόνων, 
Πολιτ ικών Μηχανικών, 
Μηχανολόγων, Τοπογράφων Μηχ.) 
και σε συνεννόηση με την κεντρική 
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, στην 
οποία αποφασίστηκε η συνέχιση του 
αγώνα με δυναμικές κινητοποιήσεις, 
για να δώσουμε στην Κυβέρνηση 
την απαιτούμενη απάντηση στις προ-
θέσεις της για την ενοποίηση των 
Ταμείων των Μηχανικών, Γιατρών, 
Δικηγόρων και Δημοσιογράφων και 
να αποτρέψουμε τελικά τη διάλυση 
του ασφαλιστικού μας συστήματος 
και του Ταμείου μας. 

Σκληρή αντίσταση 
των Μηχανικών
Ψηφίστηκε το ασφαλιστικό αλλά ο αγώνας συνεχίζεται
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Οι Διεκδικήσεις των 
Μηχανικών από το 
Ασφαλιστικό

· Το  ΤΣΜΕΔΕ να παραμείνει αυτόνομο. Όχι στην 
επιχειρούμενη ενοποίηση με άλλα Ταμεία. 

· Απόδοση των οφειλών του Κράτους προς το 
ΤΣΜΕΔΕ που ήδη έχουν ξεπεράσει τα 300 εκ. .

· Θεσμικό πλαίσιο και οργάνωση των υποδομών 
του Ταμείου με όρους και προϋποθέσεις διαφά-
νειας που να διασφαλίζουν την αξιοποίηση των 
μεγάλων αποθεματικών του Ταμείου σε όφελος 
των ασφαλισμένων. 

· Άμεση μεταβίβαση – πώληση του μετοχικού 
κεφαλαίου που κατέχει το ΤΣΜΕΔΕ από την 
Τράπεζα Αττικής.

· Ομογενοποίηση παλαιών και νέων ασφαλισμέ-
νων και στο επίπεδο των εισφορών και στο επίπε-
δο των συντάξιμων παροχών.

· Καμία απώλεια πόρων για το ΤΣΜΕΔΕ, από ΣΔΙΤ 
και Συμβάσεις Παραχώρησης που οφείλουν να 
καταβάλλουν εισφορές.

· Εφαρμογή της τριμερούς χρηματοδότησης όχι 
μόνο στην Κύρια Σύνταξη αλλά και  στην Ειδική 
Προσαύξηση.

· Τροποποίηση του Ν. 3518/06 σε ότι αφορά την 
Κύρια Σύνταξη η οποία πρέπει να έχει συγκεκρι-
μένη βάση υπολογισμού και ταυτόχρονα να αυ-
ξηθεί σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 
Επικρατείας προσαρμοσμένη σήμερα στα 1.248 . 
Υλοποίηση της δέσμευσης για μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών σε κατηγορίες εργαζομένων 
και σε καμία περίπτωση ενεργοποίηση διατάξεων 
για άνοδο των εισφορών.

· Τροποποίηση του  Ν. 3518/06  για ίση μεταχείρι-
ση μισθωτών & ελεύθερων επαγγελματιών σχετι-
κά με την επικουρική ασφάλιση.

· Έκπτωση 30% για την πρώτη πενταετία στην 
Ειδική Προσαύξηση για τους νέους ασφαλισμέ-
νους.

· Άμεση σύνταξη του Κανονισμού Κλάδου Ειδικών 
Παροχών του Ν. 3518/06 και επομένως άμεση 
ενεργοποίησή του δίνοντας προτεραιότητα στην 
ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων ασφαλι-
σμένων.

· Ανασύνταξη του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας. 
Πλήρη κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών και 
νοσηλευτικών αναγκών των ασφαλισμένων και 
αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους.

· Συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
ΤΣΜΕΔΕ .

Θετικό για τους μηχανικούς 
η αύξηση των αμοιβών 
ιδιωτικών έργων

Ικανοποίηση προκάλεσε στον κλάδο των μηχανικών της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου η αύξηση των αμοιβών ιδιωτι-
κών έργων, παρά τις αρχικές τους επιφυλάξεις.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε δύο ημερίδες, μετά 
από επιθυμία των μελών του, για την καλύτερη ενημέρωσή 
τους και την διευκόλυνση στο έργο τους. Παράλληλα, σε συ-
νεργασία με τους συλλόγους των ελευθέρων επαγγελματιών 
των νομών της Πελοποννήσου, έγιναν παρεμβάσεις στην 
Κεντρική Διοίκηση, προκειμένου να βελτιωθεί η παραπάνω 
διαδικασία.

Η κ. Τσιώλη τόνισε την ανάγκη να προασπίσουν οι ίδιοι οι 
μηχανικοί, καθένας χωριστά, με επαγγελματική ευσυνειδη-
σία και με τον καλύτερο νόμιμο τρόπο το εγχείρημα αυτό της 
αύξησης των αμοιβών των μηχανικών, που ήταν ένα χρόνιο 
αίτημα και επιβεβλημένη αλλαγή.

Οι δράσεις για το 2008 
με αισιοδοξία
Χ. Τσιώλη. «Θα πρέπει να επιλύσουμε τα συσσω-
ρευμένα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουμε και 
να κάνουμε άλματα προς τα εμπρός»

Η πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου, κατά την εκδήλωση 
στην Καλαμάτα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που ο κλάδος 
των μηχανικών έχει να αντιμετωπίσει το 2008.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κ. Χαρίκλεια Τσιώλη, 
το 2008 είναι μια χρονιά που «θα πρέπει να επιλύσουμε τα 
συσσωρευμένα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουμε και να 
κάνουμε άλματα προς τα εμπρός, παρακολουθώντας τις εξε-
λίξεις και μη μένοντας άλλο πια στο περιθώριο». Για την πολι-
τεία, η πρόεδρος της Δ.Ε. σημείωσε ότι οφείλει να αντιληφθεί 
πως το έτος που διανύουμε, «δεν είναι μια χρονιά αντιπαρα-
θέσεων, αλλά μια χρονιά δημιουργικής συνεργασίας και δια-
λόγου, με σκοπό την πρόοδο και την ανάπτυξη». Υποσχέθηκε 
πως τα μέλη της Δ.Ε. και οι συνεργάτες της, θα φροντίσουν 
ώστε το ΤΕΕ Πελοποννήσου να είναι ένα Παράρτημα «όλων 
των μηχανικών» και πως θα συνεχίσουν να διεκδικούν με 
στόχο την ποιότητα ζωής του μηχανικού και του πολίτη και 
την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας.

Κλείνοντας την ομιλία της, στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, η κ. Τσιώλη σημείωσε 
το τρίπτυχο «επιστήμη, επάγγελμα, ανάπτυξη,» για να υπο-
γραμμίσει πως πάνω σ’ αυτό τον άξονα υλοποιεί το έργο της 
η Δ.Ε., με ομαδική δουλειά, ανιδιοτέλεια και συνεργασία, 
«απορρίπτοντας στρατηγικές, τοπικές πολιτικές και ιδιοτελείς 
επιδιώξεις, καθώς και στενές παραταξιακές αντιλήψεις».
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Σε συνεργασία με τις Νομαρχιακές μας Επιτροπές, 
σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου, το Περιφερειακό 
Τμήμα του ΤΕΕ έδωσε έναν συνολικό και ολομέτωπο 
αγώνα, για να μην θιγούν τα ασφαλιστικά μας δικαιώ-
ματα και να μην λεηλατηθεί η περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ, 
την οποία δημιουργήσαμε μέσα από τις εισφορές των 
μελών μας.

Η απόφαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου ήταν να γίνουν 
εκδηλώσεις την ίδια ημέρα, 6 Φεβρουαρίου, σε όλες 
τις πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μια 
συγκέντρωση όλων, στην έδρα του ΤΕΕ, στην Τρίπολη, 
την Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου. Οι Νομαρχιακές 
Επιτροπές με υπευθυνότητα ανέλαβαν την διοργάνωση 
των τοπικών κινητοποιήσεων, η επιτυχία των οποίων 
σημειώθηκε από την συμμετοχή όλων των μηχανικών, 
κάθε νομού.

Στην Καλαμάτα, η συγκέντρωση έγινε στην αίθουσα 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Μεσσηνίας 
(στο Διοικητήριο της Νομαρχίας), ενώ στο Νομαρχιακό 
Κατάστημα, συγκεντρώθηκαν και οι μηχανικοί της 
Κορινθίας, την ίδια ημέρα.

Στο Ναύπλιο, οι συνάδελφοι μηχανικοί της Αργολίδας 
συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν στην αίθουσα 
της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού 
και στην Σπάρτη, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου 
Λακωνίας. Με τον τρόπο αυτό σηματοδοτήσαμε και την 
στήριξη των αιτημάτων μας από τους φορείς της αυτο-
διοίκησης (πρώτου και δευτέρου βαθμού), καθώς και 
των εργατικών συνδικάτων.

Στην Τρίπολη, οι μηχανικοί συναντηθήκαμε στο 
Εργατικό Κέντρο, σε μία ακόμα συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας, ώστε να αναδείξουμε από κοινού τα αιτήματά 
μας.

Η κορύφωση του αγώνα
Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του ΤΕΕ με 

τους Συλλόγους, τις Ενώσεις Μηχανικών και με τα 
Περιφερειακά Τμήματα, αποφασίστηκε ομόφωνα 
να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις για όλο το μήνα 
Μάρτιο.

Ταυτόχρονα, η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού 
Τμήματος του ΤΕΕ Πελοποννήσου, στην Έκτακτη 
Συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου,  ομόφωνα αποφάσισε 
ότι είναι κάθετα αντίθετη στο σύνολο των διατάξεων 
του υπό συζήτηση (μέχρι τότε) νομοσχεδίου.

Αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις σε 
όλους τους νομούς
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Η έκτη συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού 
Τμήματος Πελοποννήσου του ΤΕΕ, 
έγινε εκτάκτως στις 12 Μαρτίου, με 
μοναδικό θέμα την κατάθεση του 
νομοσχεδίου (μέχρι τότε) στην Βουλή 
για το Ασφαλιστικό.

Η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 
έγινε στα γραφεία του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου (αίθουσα 
Αντιπροσωπείας), στην Τρίπολη, 
όπου κλήθηκαν να συμμετάσχουν 
οι Νομαρχιακές Επιτροπές του ΤΕΕ 
Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας 
και Μεσσηνίας, ο Σύνδεσμος 
Εργοληπτών Περιφέρειας, 
Επαγγελματικοί Σύλλογοι της 
Περιφέρειας, η ΕΜΔΥΔΑΣ και 
Περιφερειακά Τμήματα.

Οι αποφάσεις της Αντιπροσωπείας 
ήταν ομόφωνες και αναδείχθηκε για 
μια ακόμα φορά η αντίθεση του συ-
νόλου του τεχνικού κόσμου στις δια-
τάξεις του υπό συζήτηση (εκείνη την 
ημέρα) νομοσχεδίου. Στην απόφα-
ση που εξέδωσε μετά την συνεδρί-
ασή της, η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου διαπιστώνει πως το 
Ασφαλιστικό που τελικά ψηφίστηκε 
από το ελληνικό κοινοβούλιο:

· Καταληστεύει απροσχημάτιστα, την 
περιουσία και τα αποθεματικά του 
Ταμείου μας. Περιουσία και απο-
θεματικά που έχουν δημιουργηθεί 
αποκλειστικά και μόνο (σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 99%) από τις ει-
σφορές των μελών του, ελευθέρων 
επαγγελματιών, εργοληπτών & μι-
σθωτών του ιδιωτικού και δημόσι-
ου τομέα.

· Καταργεί, αναιτιολόγητα, την αυ-
τονομία και την αυτοδιοίκηση του 
Ταμείου μας, με την εκχώρηση των 
ουσιαστικών αρμοδιοτήτων διοίκη-
σης και διαχείρισης στο Δ.Σ. του 
νέου φορέα, ενώ η αντιδημοκρα-
τική δυνατότητα παρέμβασης των 
εκάστοτε Υπουργών είναι επιεικώς 
απαράδεκτη.

· Καταργεί όλα, όσα με αγώνες 
έχουν μέχρι σήμερα κατακτη-
θεί, μιάς και πέραν των άλλων 
δεν γίνεται καμιά αναφορά στον 
Ν.3518/2006, ενώ ξεχνά ότι μέλη 
του ΤΣΜΕΔΕ δεν είναι μόνο οι 
«ανεξάρτητα απασχολούμενοι», 
αλλά οι μισθωτοί του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα.
Ακόμα, η Αντιπροσωπεία ομόφωνα 

αποφάσισε να καλέσει και να εξουσι-

οδοτήσει την Αντιπροσωπεία και την 
Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού 
Τ.Ε.Ε. να προβεί, στην περίπτωση 
που ψηφιστεί το Ν/Σ σε κάθε νόμιμη 
ενέργεια για την προσβολή του σε 
κάθε αρμόδιο Δικαστήριο ή αρχή, 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ακόμα, στη συνεδρίαση αποφασί-
στηκε επίσης ομόφωνα να καλέσει 
το ΤΕΕ Πελοποννήσου τους βουλευ-
τές όλων των κομμάτων που είναι 
και μέλη του και να τους ζητήσει να 
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων 
και αναλογιζόμενοι τις ευθύνες τους 
απέναντι στους συναδέλφους τους 
μηχανικούς, να προωθήσουν με κάθε 
τρόπο, δυναμικά και αποφασιστικά, 
τις θέσεις και τις αποφάσεις του ΤΕΕ.

Τέλος, η Αντιπροσωπεία διατρα-
νώνει την αγωνιστική ετοιμότητα 
όλων των μελών μας, προκειμένου 
μέσω και της συμπόρευσης με τους 
λοιπούς εργαζόμενους, να ανοίξει 
ο διάλογος για ένα δίκαιο δημόσιο 
ασφαλιστικό σύστημα για όλους τους 
πολίτες που θα στηρίζεται στην κοι-
νωνική αλληλεγγύη των γενεών και 
προπαντός ένα σύστημα θα διασφα-
λίζει την κοινωνική συνοχή.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΟ

Και τώρα …προσφυγή
στα Δικαστήρια και την Ε.Ε.

Ο τρόπος φορολόγησης των τεχνικών επιχειρήσεων

Την χρονιά που πέρασε, ανέκυψε ένα άλλο σοβαρό θέμα για τον κλάδο των μηχανικών. Οι ξαφνικές αλλαγές που 
επήλθαν στον τρόπο φορολόγησης των τεχνικών επιχειρήσεων. Άμεση ήταν η διαμαρτυρία του ΤΕΕ Πελοποννήσου 
και συνεχίζει προς τα αρμόδια υπουργεία, μαζί με τις εργοληπτικές οργανώσεις των πέντε νομών της Περιφέρειας, 
με αίτημα την αναστολή του νέου φορολογικού νόμου.

Συγχρόνως όμως, μη επαναπαυμένοι στις συζητήσεις και τις υποσχέσεις των υπουργείων για αναστολή, η Δ.Ε. του 
Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου διοργάνωσε την πρώτη και μοναδική πανελληνίως εντός του 2007 ημερίδα 
ενημέρωσης για το νέο φορολογικό νόμο και το ΦΠΑ των Ακινήτων, έτσι ώστε οι μηχανικοί της Πελοποννήσου να 
μπορέσουν να προετοιμαστούν καταλλήλως.
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«Τσουχτερές» αυξήσεις στις αντι-
κειμενικές αξίες για τα ακίνητα σε 
περιοχές ή οικισμούς που δεν έχουν 
ειδικούς όρους δόμησης, ανακοίνω-
σε το υπουργείο Οικονομικών.

Η κίνηση αυτή εξέπληξε την κτημα-
ταγορά, καθώς οι σχετικές ανακοι-
νώσεις αναμένονταν για το Μάιο. Ο 
μέσος όρος ανώτερων - κατώτερων 
τιμών σε όλη τη χώρα αυξάνεται 
κατά 23,5%. 

Το σύστημα του αντικειμενικού 
προσδιορισμού της αξίας των αγρο-
τεμαχίων εφαρμόστηκε για πρώτη 
φορά το 1999 και από τότε οι τιμές 
αναπροσαρμόστηκαν για πρώτη 
φορά πέρυσι, ενώ φέτος ακολουθεί 
η δεύτερη φάση αναπροσαρμογής.  
Στόχος της δεύτερης φάσης είναι η 
μείωση της απόκλισης από τις αγο-
ραίες τιμές. 

Κατά τον καθορισμό των αντικειμε-
νικών τιμών των αγροτεμαχίων ελή-
φθησαν υπόψη, όπως και πέρυσι, οι 
αλλαγές στις χρήσεις γης, λόγω της 
υλοποίησης νέων μεγάλων οδικών 
αξόνων, της κυκλοφορίας μέσων 
σταθερής τροχιάς και της λειτουρ-
γίας του εθνικού αερολιμένα στην 
περιοχή της Αττικής.

Η διαφοροποίηση των τιμών ενι-
σχύεται με τη δημιουργία νέων 
ζωνών, για να καλυφθούν ιδιομορφί-
ες, όπως ιδιαίτερα υψηλές αγοραίες 
τιμές σε αναπτυγμένες παραθαλάσ-
σιες τουριστικές και εμπορικές πε-
ριοχές ή χαμηλές τιμές σε περιοχές 
με σημαντικούς περιορισμούς χρή-
σεων, όπως σε ζώνες περιβαλλοντι-
κής προστασίας ή αρχαιολογικών 
δεσμεύσεων.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες για 

τις εκτός σχεδίου περιοχές θα ισχύ-
σουν από 8 Απριλίου. Ο μέσος όρος 
μεταβολής κατώτερων - ανώτερων 
τιμών για τις εκτός σχεδίου περιο-
χές στους νομούς της περιφέρειας 
Πελοποννήσου, είναι ο ακόλουθος:

· ΑΡΓΟΛΙΔΑ (23,70%).
· ΑΡΚΑΔΙΑΣ (23,90%).
· ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (19,59%).
· ΛΑΚΩΝΙΑΣ (20,27%).
· ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (22,20%)

Αύξηση 5,1% στα υλικά 
κατασκευής κατοικιών

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών 
Κατασκευής Nέων Kτιρίων Kατοικιών 
του μηνός Ιανουαρίου 2008, σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 
Ιανουαρίου 2007, σημείωσε αύξηση 
5,1%, έναντι αυξήσεων 6,9% και 
3,8%, που είχαν σημειωθεί κατά τις 
αντίστοιχες συγκρίσεις των δεικτών 
των ετών 2007 προς 2006 και 2006 
προς 2005.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα 
Ιανουάριο 2008, σε σύγκριση με το 
δείκτη του Δεκεμβρίου 2007, σημεί-
ωσε αύξηση 0,7%, έναντι αυξήσεων 
0,4% και 0,3%, που είχαν σημειωθεί, 
κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις των 
δεικτών των ετών 2007 και 2006. 
Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου 
Φεβρουαρίου 2007 – Ιανουαρίου 
2008, σε σύγκριση προς τον ίδιο δεί-
κτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 
2006 – Ιανουαρίου 2007, παρουσί-
ασε αύξηση 6,1%, έναντι αυξήσεων 
5,8% και 3,5%, που σημειώθηκαν 
κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δω-
δεκάμηνα.

Μειοδοτικοί διαγωνισμοί για 
προμήθειες μέσω Internet

Η ψήφιση του νόμου με τον 
οποίο θα θεσμοθετείται η διαδικα-
σία μειοδοτικών διαγωνισμών για 
προμήθειες του Δημοσίου μέσω 
του Internet προβλέπεται να γίνει 
μέσα στο 2009, όπως δήλωσαν ο 
υπουργός Ανάπτυξης Χρ.Φώλιας 
και ο υφυπουργός Οικονομίας Γ. 
Παπαθανασίου.

Ο κ. Φώλιας απέρριψε τις επιφυ-
λάξεις σύμφωνα με τις οποίες το 
«απρόσωπο» της επικοινωνίας μέσω 
Διαδικτύου μπορεί να ενέχει και πρό-
σθετους κινδύνους για τη γνησιότητα 
των διαγωνισμών. 

Μεγάλη αύξηση του 
Ελάχιστου Κόστους 
Κατασκευής Οικοδομών

Με την υπ’ αριθμ. 1039715/631/
Α0012/ΠΟΛ. 1067/3.4.2008 κοινή 
υπουργική απόφαση, του υφυπουρ-
γού Οικονομίας και Οικονομικών, 
Αντ. Μπέζα, και του υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιά, τροποποιεί-
ται η απόφαση με την οποία προ-
βλέπεται η διαδικασία υποβολής 
από τους ιδιοκτήτες των δηλώσεων 
Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής των 
Οικοδομών (ΕΚΟ) και των πινάκων 
ποσοστών συμμετοχής των επιμέ-
ρους εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικο-
νομικό επιτελείο έκρινε αναγκαία 
την αύξηση των τιμών εκκίνησης κό-
στους κατασκευής των οικοδομών, 
προκειμένου να εναρμονιστούν με 
το πραγματικό κόστος ανέγερσης.

Αυξήσεις έως 50%
στις αντικειμενικές αξίες
των εκτός σχεδίου
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Με επιτυχία διοργανώθη-
κε η ημερίδα του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Πελοποννήσου, 
με θέμα τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή, που διοργανώθηκε το 
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, στην 
αίθουσα του Εργατικού Κέντρου 
Λακωνίας.

Μηχανικοί από τη Λακωνία είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
τις πολύ σημαντικές εισηγήσεις, 
αφού όπως τόνισε στην εισήγη-
σή της η πρόεδρος του ΤΕΕ Χ. 
Τσιώλη, στόχος του Επιμελητηρίου 
είναι η διαρκής ενημέρωση των 
μελών του σε τεχνικά θέματα, 
καθώς και η στήριξή τους στο ση-
μαντικό επαγγελματικό, κοινωνικό 
και παραγωγικό έργο που παρά-
γουν για τον τόπο μας.

Η κ. Τσιώλη προανήγγειλε την 
πρωτοβουλία του ΤΕΕ για διοργά-
νωση ημερίδων και σεμιναρίων, σε 
κάθε νομό της Πελοποννήσου, ε 
θέματα ενδιαφέροντα, όπως αυτό 
της Σπάρτης. Σκοπός των εκδηλώ-
σεων είναι φυσικά η βελτίωση της 
ποιότητας, τόσο των μελών μηχανι-
κών, όσο και των κατασκευών που 
έχουν στην ευθύνη τους.

Στην ημερίδα της Σπάρτης, ανα-
πτύχθηκα θέματα που αφορούσαν 
τη μελέτη και την κατασκευή, ενός 
κτηρίου κι ενός δομήματος. Εκεί, 
αναλύθηκαν οι βασικές αρχές αντι-
σεισμικού σχεδιασμού, οι αρχές 
σχεδιασμού των στοιχείων που 
συνθέτουν τον φέροντα οργανισμό 
ενός δομήματος, θέματα αγκυ-
ρώσεων οπλισμού σκυροδέματος 
καθώς και θέματα που αφορούν 
το έδαφος και τη θεμελίωση ενός 

κτιρίου.
Στους ομιλητές τώρα, ο 

Ελευθέριος Πανταλέων, (ΠΜ, 
Καθηγητής ΕΜΠ, Επιμελητής ΕΕΕ 
Μηχανικής των Κατασκευών) 
αναφέρθηκε στην επιστήμη και 
στα προβλήματα του σχεδιασμού 
και της υλοποίησης του φέροντος 
οργανισμού κτιριοδομικών έργων. 
Στην συνέχεια, η Ειρήνη Κανιτάκη, 
(ΠΜ, Επιστ. Συνεργάτης ΕΜΠ, 
Πρόεδρος ΕΕ Ελληνικού Τμήματος 
Σκυροδέματος) αναφέρθηκε ανα-
λυτικά στις βασικές αρχές αντισει-
σμικού σχεδιασμού του φέροντος 
οργανισμού κατά την μόρφωση 
του δομήματος.

Ακόμα, ο Σταύρος 

Αναγνωστόπουλος, (ΠΜ, 
Καθηγητής ΠΣΠΠ) μίλησε για τις 
αρχές σχεδιασμού των συνθε-
τικών στοιχείων του φέροντος 
οργανισμού, ενώ ο Πλούταρχος 
Γιαννόπουλος, (ΠΜ, Καθηγητής 
ΕΜΠ , Μέλος ΕΕ  Ελληνικού 
Τμήματος Σκυροδέματος) για τις 
αγκυρώσεις οπλισμού του σκυρο-
δέματος.

Τέλος, ο Θεόδωρος Δραγκιώτης, 
(ΠΜ, μέλος της Δ.Ε. ΤΕΕ και υπεύ-
θυνος Επιστημονικού έργου του 
TEE) στάθηκε ιδιαίτερα στη μορ-
φολογία της κατασκευής και για 
το έδαφος, καθώς επίσης, για την 
επιλογή του κατάλληλου τρόπου 
θεμελιώσεως.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Φτιάχνοντας
σωστά και αντισεισμικά
κτήρια

Επισκευές και ενισχύσεις 
πυρόπληκτων κτηρίων

Μία ακόμα ενημερωτική ημερίδα, διοργάνωσε η Διοικούσα Επιτροπή 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου και αφορούσε τις οδηγίες 
για την αποτίμηση της κατάστασης πυρόπληκτων κτηρίων, καθώς και για 
τις δομητικές επεμβάσεις, επισκευές και ενισχύσεις.

Η εκδήλωση έγινε στην Τρίπολη και συγκεκριμένα στα γραφεία του 
Τμήματος Πελοποννήσου του ΤΕΕ, (αίθουσα της Αντιπροσωπείας), στις 
17 Δεκεμβρίου 2007. Ο Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
(Ε.Μ.Π.) Μίλτος Χρονόπουλος μίλησε για τις μέγιστες θερμοκρασίες των 
κτιρίων, καθώς επίσης και για την συμπεριφορά και την παθολογία των 
δομικών υλικών και των στοιχείων, ενώ στάθηκε κυρίως στις ιδιαιτερότη-
τες των επισκευών και στις ενισχύσεων των κτιρίων.

Στην ημερίδα έγινε πλήρης ενημέρωση των μηχανικών, από τον Τομέα 
Αποκατάστασης Πυρόπληκτων νομού Αρκαδίας (Τ.Α.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
με θέμα την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές του 
2007 στους πυρόπληκτους νομούς.
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Τις αντιδράσεις των μηχανικών έχει 
προκαλέσει ο αποκλεισμός τους από 
την Επιτροπή Ελέγχου των έργων του 
Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, σύμφω-
να με την απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η νέα υπουργική 
απόφαση, σχετικά με την «κατανομή, 
διάθεση και καταβολή του Τέλους 
Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών 
Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος 
από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (Τοπικός 
Πόρος Ανάπτυξης), που αφορά 
τους νομούς Αρκαδίας, Κοζάνης 
και Φλώρινας, δείχνει να υποβαθ-
μίζει την συμμετοχή του ΤΕΕ στην 
Επιτροπή Ελέγχου των έργων του 
Πόρου.

Το γεγονός αυτό έφερε σε κοινή 
δράση τα Περιφερειακά Τμήματα 
του ΤΕΕ Πελοποννήσου και Δ. 
Μακεδονίας, όπου απέστειλαν σχε-
τικό έγγραφο διαμαρτυρίας στον 
υπουργό Ανάπτυξης Χρήστο Φώλια, 
ζητώντας την ισότιμη και με αποφασι-
στικό ρόλο συμμετοχή των Τμημάτων 
στην Επιτροπή Ελέγχου των Έργων 
του Πόρου, όπως ίσχυε πριν τη νέα 
υπουργική απόφαση. Στο έγγραφο 
της διαμαρτυρίας των δύο ΤΕΕ, ση-
μειώνεται πως η συμμετοχή των μη-
χανικών στην παραπάνω Επιτροπή, 
αποτελεί για τον κλάδο τιμή και την 
έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου και 
της προσφοράς του ΤΕΕ στην ανα-
πτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας 
και της χώρας μας γενικότερα.

Μας υποβάθμισαν
Στο κείμενο της επιστολής, τα 

Τμήματα των ΤΕΕ Πελοποννήσου 
και Δ. Μακεδονίας υπενθυμίζουν 

στον υπουργό πως με τις δύο προ-
ηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις, 
το ΤΕΕ συμμετείχε στην Επιτροπή 
Ελέγχου των έργων Τοπικού Πόρου 
Ανάπτυξης, ως ισότιμο μέλος, συνε-
χώς και με ουσιαστικό και αποφα-
σιστικό ρόλο. Συγκεκριμένα, στην 
αρχική Υπουργική Απόφαση (1997), 
συμμετείχαν οι μηχανικοί σε ένα 
από τα τρία μέλη της Επιτροπής. 
Στην δεύτερη Απόφαση (2005), οι 
μηχανικοί συμμετείχαν με ένα μέλος 
επίσης, αλλά στην 5μελή πλέον 
Επιτροπή. Όμως, με τη νέα υπουρ-
γική Απόφαση, το ΤΕΕ εξαιρείται 
και στην ουσία αποκλείεται από τα 
τρία μόνιμα μέλη της Επιτροπής, που 
έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα και 
προβλέπεται η συμμετοχή τους σε 
ρόλο συμβουλευτικό και κατά περί-
σταση.

«Πεποίθησή μας είναι πως και 
με τη νέα Υπουργική Απόφαση, θα 
έπρεπε να συμμετέχουμε εκ νέου 
και αποφασιστικά στην Επιτροπή 
Ελέγχου των έργων του Πόρου, για 
τον λόγο ότι το ΤΕΕ, ως καθ’ ύλην 

αρμόδιος τεχνικός και επιστημο-
νικός φορέας, διασφαλίζει ακόμα 
περισσότερο την αμερόληπτη λει-
τουργία της Επιτροπής» αναφέρε-
ται στην κοινή διαμαρτυρία προς 
τον κ. Φώλια. Τα δύο Περιφερειακά 
Τμήματα του ΤΕΕ υπενθυμίζουν στον 
υπουργό Ανάπτυξης ότι η μέχρι σή-
μερα προσφορά των μηχανικών στην 
συγκεκριμένη Επιτροπή, που κατά 
κύριο λόγο το αντικείμενό της είναι 
ο έλεγχος των τεχνικών έργων, κατά 
γενική ομολογία μόνο θετικό έργο 
έχει να επιδείξει με την συνεχή και 
αδιάλειπτη παρουσία των μελών του 
ΤΕΕ.

Στην ίδια πάντα επιστολή διαμαρ-
τυρίας, γίνεται γνωστό προς τον 
υπουργό πως μια τέτοια Απόφαση 
λειτουργεί απαξιωτικά για τον ρόλο 
των μηχανικών. Γίνεται ακόμα παρα-
τήρηση πως ακόμα και στην γραμμα-
τεία του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, 
υπάρχει αλλαγή ως προς την προη-
γούμενη Υπουργική Απόφαση, όπου 
απαλείφεται η υποχρέωση τα μέλη 
της να είναι τεχνικοί.

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΚΑΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αποκλεισμός των μηχανικών από 
την Επιτροπή Ελέγχου του Πόρου

H Δ.E του Τ.Ε.Ε./ Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, με την υπ’ αριθμ 208/26/09/07 και αφού έλαβε υπόψη 
της σχετική απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματός, αποφάσισε τη συγκρότηση των παρακάτω Μονίμων 
Επιτροπών: 

 1. Μόνιμη Επιτροπή  Επαγγελματικών Θεμάτων  
2. Μόνιμη Επιτροπή  Πολεοδομίας και Χωροταξίας
3. Μόνιμη Επιτροπή  Ενέργειας – Βιομηχανίας  - Τηλεπικοινωνιών      
4. Μόνιμη Επιτροπή  Περιβάλλοντος – Αειφορίας
5. Μόνιμη Επιτροπή  Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ευρωπαικών Προγραμμάτων    
6. Μόνιμη Επιτροπή  Κτηματολογίου – Μεταφορών – Υποδομών 

Κάθε Μόνιμη Επιτροπή θα λειτουργήσει σε επίπεδο νομού από τουλάχιστον τρία μέλη, αλλά και σε επίπεδο περι-
φέρειας αποτελούμενη από τους υπευθύνους των αντίστοιχων Μ.Ε. του κάθε νομού.  

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματός μας να 
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής  στα γραφεία του Τμήματος, Ηρώων Πολυτεχνείου 19, στην Τρίπολη 22100, ή 
στα γραφεία των αντίστοιχων Νομαρχιακών Επιτροπών τις περιφέρειάς μας στους νομούς  Αργολίδας, Κορινθίας, 
Λακωνίας, Μεσσηνίας.   

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710/226703 και 241940 –41, Fax 222127.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛ/ΣΟΥ
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Μ
ε κοινή Υπουργική 
Απόφαση του υφυπουρ-
γού Οικονομίας και 
Οικονομικών Αντώνη 

Μπέζα και του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
ΔΕ. Γιώργου Σουφλιά τροποποιείται 
η απόφαση με την οποία προβλέπε-
ται η διαδικασία υποβολής από τους 
ιδιοκτήτες των δηλώσεων ελάχιστου 
κόστους κατασκευής των οικοδομών 
(Ε.Κ.Ο.) και των πινάκων ποσοστών 
συμμετοχής των επιμέρους εργασιών 
στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ειδικότερα στην απόφαση προβλέ-
πονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
· Αυξάνονται οι τιμές εκκίνησης κό-

στους κατασκευής των οικοδομών 
κατά τετραγωνικό μέτρο. Όπως επι-
σημαίνεται, οι τιμές είχαν παραμεί-
νει οι ίδιες τα τελευταία 13 χρόνια, 
από το 1995, οπότε άρχισε η εφαρ-
μογή της απόφασης που τροποποι-

είται.
· Στον υπολογισμό του Ε.Κ.Ο. συμπε-

ριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και στην παρο-
χή υπηρεσίας, όπως ισχύει για την 
αξία αγοράς υλικών, προκειμένου 
να αντιμετωπίζεται ισότιμα η έννοια 
των δαπανών.

· Εξαιρούνται από τη διαδικασία του 
Ε.Κ.Ο. οι επιχειρήσεις που ασχο-
λούνται με την κατασκευή και πώ-
ληση οικοδομών για τα ακίνητα που 
υπάγονται στο ΦΠΑ. Για τις επι-
χειρήσεις αυτές προβλέπεται η τή-
ρηση ειδικού βιβλίου κοστολογίου 
οικοδομών και η υποβολή στη ΔΟΥ 
ειδικών εντύπων απεικόνισης του 
συνολικού κόστους της οικοδομής 
προϋπολογιστικά και απολογιστικά.

· Τα πρόστιμα που προβλέπονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 
2238/1994 (πρόστιμο ίσο με το 50% 
της διαφοράς του ΦΠΑ που προ-

κύπτει μεταξύ αρχικού και τελικού 
πίνακα των επιμέρους εργασιών και 
πρόστιμο 300 ευρώ λόγω ανακρί-
βειας στοιχείων εργολάβων κλπ) 
συμβιβάζονται στο 1/3 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
ν.2523/1997.

· Αυξάνεται το ποσοστό αυτεπιστα-
σίας από το 30% στο 40% όταν η 
οικοδομή ανεγείρεται σε οικισμούς 
μέχρι 2000 κατοίκους και η επιφά-
νειά της δεν υπερβαίνει τα 150 τμ., 
ενώ το ποσοστό 30% ισχύει για 
οικοδομή άνω των 150 τμ.
Οι τιμές του ΚΕ (Κόστους Εκκίνησης) 

καθορίζονται ως εξής:
1. κτήρια με χρήση την κατοικία (εκτός 

μονοκατοικιών): 400 ευρώ/μ2
2. μονοκατοικίες: 460 ευρώ/μ2
3. κτήρια γραφείων - καταστημάτων: 

360 ευρώ/μ2
4. σταθμοί αυτοκινήτων – βιομηχανικά 

και βιοτεχνικά κτήρια: 280 ευρώ/μ2
5. γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια 

-αποθήκες: 200 ευρώ/μ2
6. ξενοδοχεία – νοσηλευτήρια: 650 

ευρώ/μ2
7. εκπαιδευτήρια: 350 ευρώ/μ2
8. μουσεία και γενικά μη κατονομαζό-

μενα κτήρια που δεν μπορούν να 
υπαχθούν στις προηγούμενες κατη-
γορίες: 500 ευρώ/μ2

Αναλυτικά οι τιμές 

Αυξάνεται το ελάχιστο 
κόστος κατασκευής 
οικοδομών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΕΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ηρώων Πολυτεχνείου 19 – 22100 Τρίπολη
Τηλ. 226703, 241940, 241941, φαξ. 222127

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Π.Τ. ΠΕΛ/ΣΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ3 του Ν.Δ. 783 της 31/31.12.1970 «Περί τροποπποιήσεως και συμπληρώσε-
ως της υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος τηρούμενης πειθαρχικής διαδικασίας» και προκειμέ-
νου να συγκροτηθεί από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος πίνακας εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
των μελών του Π.Τ. ΤΕΕ,

Καλούνται
Οι συνάδελφοι όλων των ειδεικοτήτων που έχουν τουλάχιστον 10 χρόνια αο την κτήση άδειας ασκήσε-

ως επαγγέλματος να υποβάλλουν σχετική αίτηση, προς την γραμματεία της Αντιπροσωπείας, στα γραφεία 
του Π.Τ. Πελοποννήσου Ηρώων Πολυτεχνείου 19 – 22100 Τρίπολη, τηλ. 226703, 241940, 241941, φαξ. 
222127.
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Τ
ο Περιφερειακό Τμήμα 
Πελοποννήσου του ΤΕΕ, 
οργάνωσε την περιοδεία 
στις πυρόπληκτες περιο-
χές της Πελοποννήσου, το 

Παρατηρητηρίου Ανασυγκρότησης.
Την επιτροπή του Παρατηρητηρίου 

αποτελούσαν η συντονίστρια κ. 
Ασημίνα Ξηροτύρη, η κ. Χριστίνα 
Θεοχάρη και ο κ. Ηλίας Αποστολίδης. 
Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι 
η παρακολούθηση, η συμβολή και 
οι παρεμβάσεις για την υλοποίηση 
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυ-
γκρότησης και προστασίας της φύσης 
των περιοχών που επλήγησαν από τις 
πρόσφατες πυρκαγιές. Τα μέλη της 
Επιτροπής μαζί με την πρόεδρο του 
ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρίκλεια Τσιώλη, 
που οργάνωσε και την επίσκεψη αυτή, 
βρέθηκαν στους δήμους Φαλαισίας, 
Γόρτυνος και Μεγαλόπολης, όπου 
συμμετείχε και σε συσκέψεις που έγινε 
εκεί με τις τοπικές δημοτικές αρχές. 
Πραγματοποίησαν αυτοψία εκεί όπου 
οι καταστροφικές πυρκαγιές έκαναν 
στάχτη περιβάλλον και περιουσίες και 
ενημερώθηκαν για τα αντιδιαβρωτικά 
έργα από το δασαρχείο.

Στην συνέχεια ακολούθησε σύσκε-
ψη με τους εμπλεκόμενους φορείς, 
στα γραφεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου, 
όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
τη νομαρχία Αρκαδίας, την διεύ-
θυνση Δασών της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και της νομαρ-
χίας Αρκαδίας, του Δασαρχείου 
της Αρκαδίας, καθώς επίσης του 

Εμπροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Τρίπολης, του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Πελοποννήσου, της 
Δ.Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
της νομαρχίας Αρκαδίας, του ΙΓΜΕ 
Τρίπολης και του Συλλόγου Αρκάδων 
Οικολόγων και Ορειβατών.

Ο σκοπός του Παρατηρητηρίου
Να αναφέρουμε ότι το 

Παρατηρητήριο Ανασυγκρότησης έχει 
συγκροτηθεί από ειδικούς επιστήμο-
νες, μέλη του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΕΕ, του 
δικηγορικού και του ιατρικού συλλό-
γου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
και του Εθνικού Μετσόβειου 
Πολυτεχνείου. Όπως ανέφερε η πρό-
εδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου κ. 
Χαρίκλεια Τσιώλη, κατά την σύσκεψη 
που έγινε στην έδρα του ΤΕΕ, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου με το Παρατηρητήριο, 
ξεκίνησαν επί τόπου επισκέψεις, όπως 
αυτή της Αρκαδίας, στις πυρόπληκτες 
περιοχές, ενώ οι συσκέψεις γίνονται 
με σκοπό να συμβάλουν όλοι μαζί, 
μέσα από την συνεργασία τους σε 
επιστημονικό επίπεδο, προκειμένου 
να φέρουν εις πέρας το δύσκολο 
έργο που έχει αναλάβει η πολιτεία για 
την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων 
περιοχών.

Συμπεράσματα και προβλήματα
Τα βασικά συμπεράσματα της περι-

οδείας του επιστημονικού κλιμακίου 
του Παρατηρητηρίου είναι:

1. Το θεσμικό πλαίσιο της χώρας 

Το Παρατηρητήριο 
Ανασυγκρότησης
στα καμένα
 Την επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές 
οργάνωσε το ΤΕΕ Πελοποννήσου

για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
καταστροφών εξακολουθεί να έχει 
σημαντικά κενά και παραλείψεις, ενώ 
χρειάζονται  ουσιαστικές βελτιώσεις 
στην οργανωτική δομή και διασύνδε-
ση της Κεντρικής και Περιφερειακής 
Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης για 
να είναι σε θέση να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικά το υπάρχον θεσμικό 
πλαίσιο. 

Οι τοπικοί φορείς τόνισαν τις μεγά-
λες αδυναμίες  του συστήματος πρό-
ληψης και δασοπυρόσβεσης και επι-
καλέστηκαν το ομόφωνο πόρισμα της 
διακομματικής επιτροπής της Βουλής 
ως ένα βιώσιμο μοντέλο που πρέπει, 
μετά από την επικαιροποίησή του,  να 
αξιοποιηθεί από την πολιτεία προκει-
μένου να αποφευχθούν παρόμοιες 
καταστάσεις στο μέλλον.

2. Όσον αφορά το πρώτο στάδιο 
της κάλυψης των άμεσων αναγκών, 
μετά τα μέτρα των πρώτων ημερών, 
υπάρχει κατά γενική ομολογία  στασι-
μότητα.  

Έτσι διαπιστώνονται προβλήματα:
α) Στην αποκατάσταση των οικισμών 

(έλεγχοι, άδειες, τίτλοι ιδιοκτησίας κ.ά. 
για εγκυρότητα της χρηματοδότησης 
και την έναρξη των εργασιών αποκα-
τάστασης ).

β) Στην αντιδιαβρωτική προστασία 
, επιτυχή ίσως τα έργα  των πρώτων 
ημερών αλλά στοιχειώδη και ανεπαρ-
κή ακόμη και για το άμεσο μέλλον, σε 
σχέση και με την ελλιπέστατη στελέ-
χωση των δασικών υπηρεσιών.

γ) Στην αντιπλημμυρική προστασία 
των περιοχών (έλλειψη προγραμματι-
σμού, μελετών και κυρίως χρηματο-
δότησης).

δ) Στην τεχνική αναδάσωση, που 
απαιτείται σε σημαντικές δασικές 
εκτάσεις, και στην αναγκαία προε-
τοιμασία για αυτό (φυτευτικό υλικό , 
ειδικοί επιστήμονες κ.ά).

ε) Στην αποκατάσταση των δικτύων 
και λοιπών υποδομών, χαρακτηριστική 
ήταν η διαπίστωση των Δημάρχων ότι 
«παρατηρείται στασιμότητα σε όλα τα 
επίπεδα– προγραμματισμός, μελέτες, 
χρηματοδότηση – που αφορούν τις 
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υποδομές».
στ) Στον σχεδιασμό προστασίας των 

περιοχών που δεν έχουν καεί  και στην 
ένταξη των πολιτών στο σχεδιασμό 
και την επιχείρηση πυροπροστασίας 
αυτών των περιοχών.

ζ) Στην αποκατάσταση των καλλιερ-
γειών και στην έγκαιρη εισαγωγή και-
νοτόμων αγροτικών δραστηριοτήτων, 
όπως και την παράταση των αναπτυξι-
ακών κινήτρων με απώτερο σκοπό την 
συγκράτηση του πληθυσμού.

η) Πολύ θετικό κρίνεται το ότι, όπως 
δήλωσε ο περιφερειακός διοικητής 
Δασών, ολοκληρώθηκε η κήρυξη των 
αναδασωτέων εκτάσεων. Πρέπει τώρα 
άμεσα να αρχίσει η ορθή διαδικασία 
σύνταξης των δασικών χαρτών!   

3. Έντονος ήταν ο προβληματισμός 
σε όλους για την ανυπαρξία ενός 
συνεκτικού σχεδίου ανασυγκρότησης 
των πυρόπληκτων περιοχών, που θα 
δώσει έμφαση στην αποκατάσταση 
των περιοχών, την παραπέρα ανάπτυ-
ξή τους  και στην δημιουργία προϋπο-
θέσεων για την αποφυγή παρόμοιων 
καταστάσεων στο μέλλον,  όπως και 

ενός δημόσιου φορέα σχεδιασμού και 
παρακολούθησης της υλοποίησης των 
έργων και δράσεων  από τις συναρμό-
διες υπηρεσίες της Διοίκησης και της 
Αυτοδιοίκησης.

 Ενός φορέα με αποκεντρωμένη 
δομή και λειτουργία στις Περιφέρειες, 
οι οποίες  έχουν το πρόβλημα. 
Χαρακτηριστική είναι η γενική τους 
πρόταση (παρόμοια με αυτή του 
Παρατηρητηρίου) ότι «δεν είναι δυνα-
τόν να καλείται η τοπική κοινωνία μόνη 
της να διαχειριστεί μία πρωτόγνωρη 
κατάσταση, αλλά επιβάλλεται  συντε-
ταγμένα η πολιτεία με τους φορείς 
της και την τοπική κοινωνία να σχεδιά-
σει και υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα ανασυγκρότησης».

 4. Από όλους τους φορείς αναδει-
κνύεται ως μείζον το θέμα της χρη-
ματοδότησης, καθώς ελάχιστα χρή-
ματα έχουν δοθεί μέχρι σήμερα και 
μόνο για την αποκατάσταση οικισμών. 
Παράλληλα έχει ανακύψει θέμα με 
την παράταση των προθεσμιών για την 
ολοκλήρωση έργων με χρηματοδότη-
ση από το Γ’ ΚΠΣ σε πυρόπληκτες πε-

ριοχές. Θέμα, που μεταξύ των άλλων 
αποτέλεσε αντικείμενο  της πρόσφα-
της  σύσκεψης με την αρμόδια επίτρο-
πο Ντ. Χούμπνερ στη Θεσσαλονίκη. Η 
ουσία του θέματος όμως είναι όχι η τυ-
πική χρονική παράταση των έργων και 
προγραμμάτων αλλά ότι δεν  έχουν 
συνταχθεί ακόμη έγκριτα και βιώσιμα 
προγράμματα από τις αρμόδιες δια-
χειριστικές αρχές Περιφερειών και 
Υπουργείων, για τις πυρόπληκτες πε-
ριοχές.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι :
α) Πώς λειτουργεί το «Ταμείο 

Εθνικού Φορέα εκτάκτων αναγκών» 
και με ποια κριτήρια και πότε θα διατε-
θούν χρήματα  για την αποκατάσταση 
των περιοχών; 

β) Τι θα γίνει με την έγκριση της πα-
ράτασης προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, 
που συνδέονται με τις πυρόπληκτες 
περιοχές;  .

γ) Γιατί καρκινοβατεί η έγκριση από 
το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε  των 
κονδυλίων που αναλογούν για τέτοιας  
έκτασης καταστροφές.

Στο πλευρό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
για τους Πυρόπληκτους

Το Περιφερειακό τμήμα Πελοποννήσου του ΤΕΕ αποφά-
σισε να θέσει το τεχνικό δυναμικό του στην διάθεση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση στην 
Περιφέρειά μας του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Αποκατάστασης των Πυρόπληκτων Περιοχών της 
Πελοποννήσου». Σε έγγραφο που απέστειλε η πρόε-
δρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου προς τον γενικό γραμμα-
τέα Διεθνών Σχέσεων Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο 
Αυγουλά, εκφράζεται η ικανοποίηση του τεχνικού κόσμου 
της Πελοποννήσου για την υλοποίηση του παραπάνω προ-
γράμματος. Η κ. Χαρίκλεια Τσιώλη, τονίζει πως οι δύσκο-
λες πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου, «αποτέλεσαν 
πραγματική μάστιγα και προκάλεσαν τεράστιες καταστρο-
φές, τόσο στο φυσικό, όσο και στο οικονομικό περιβάλλον 
της οικονομικά αδύναμης περιφέρειας Πελοποννήσου».

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου από την πρώτη στιγμή βέβαια, 
των τραγικών συμβάντων, με αίσθημα ευθύνης βρέθηκε 
στις πυρόπληκτες περιοχές της περιφέρειάς μας, κατέγρα-
ψε καταστάσεις, συνεργάστηκε με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
(Πολιτική Προστασία, γενική γραμματεία Περιφέρειας, 

νομαρχίες, δήμους), βοήθησε στο συντονισμό και έχοντας 
ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη, πρότεινε και προτείνει 
άμεσα μέτρα και μεσομακροπρόθεσμες δράσεις, που θα 
βοηθήσουν στην καλύτερη αποκατάσταση από τις πυρ-
καγιές και θα οδηγήσουν τον τόπο μας σε ένα καλύτερο 
αύριο.

Έχοντας λοιπόν την πλήρη επίγνωση του ρόλου του ΤΕΕ, 
ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας σε θέματα ανάπτυ-
ξης, αλλά και του κοινωνικού ρόλου και χρέους των μηχα-
νικών, το ΤΕΕ Πελοποννήσου διαβεβαιώνει τον κ. Αυγουλά 
για την πρόθεση των μελών του να στηρίξουν τις ενέργειες 
και τις δράσεις αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιο-
χών. Με απόφαση της Δ.Ε., το ΤΕΕ Πελοποννήσου θέτει 
το τεχνικό δυναμικό του στην διάθεση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, προτείνοντας την συμμετοχή το-
πικών μηχανικών από τους νομούς της Πελοποννήσου 
στην ομάδα εργασίας που έχει συστήσει το συγκεκριμένο 
υπουργείου, για την υλοποίηση των απαιτούμενων αντι-
πλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, στο πλαίσιο του 
αρχικού «Ολοκληρωμένου Προγράμματος».
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Oι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί μπορούν να κόψουν και να ταχυδρομήσουν ή να στείλουν με φαξ την παρακάτω αί-
τηση στην διεύθυνση του ΤΕΕ Πελοποννήσου (Ηρ. Πολυτεχνείου 19,  221 00 Τρίπολη. Τηλ. 2710/226703, 241940 - 41 
φάξ:  2710/222127)

Αίτηση για την συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές 
του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Επώνυμο: .......................................................................................................................................
Όνομα:  ..........................................................................................................................................
ΑΜ ΤΕΕ: .........................................................................................................................................

Ειδικότητα/ες: ................................................................................................................................
Σχολή: ............................................................................................................................................
Έτος αποφοίτησης: ........................................................................................................................

Διεύθυνση:.....................................................................................................................................
Τ.Κ.: ...............................................................................................................................................
Πόλη: .............................................................................................................................................
Τηλέφωνα: .....................................................................................................................................
Φαξ: ...............................................................................................................................................
e-mail: ............................................................................................................................................

Μεταπτυχιακές Σπουδές: ..............................................................................................................
Τίτλος: ............................................................................................................................................
Σχολή: ............................................................................................................................................
Ειδίκευση: ......................................................................................................................................
Έτος Αποφοίτησης: ........................................................................................................................
Άλλη Επιστημονική Δράση: ............................................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ελ. Επαγγελματίας .........................................................................................................................
Ελ. Επαγγελματίας – Μελετητής Δ.Ε. .............................................................................................
Ελ. Επαγγελματίας – Εργολήπτης Δ.Ε. ...........................................................................................
Ιδιωτικός Υπάλληλος:.....................................................................................................................
Δημόσιος Υπάλληλος: ....................................................................................................................
Κύριο σημερινό αντικείμενο απασχόλησης:...................................................................................

Μόνιμες Επιτροπές που κατά προτεραιότητα με ενδιαφέρουν
1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
4. ……………………..
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