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ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΕ
Πρόταση για τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων, με αποκλειστικό αντικείμενο την
εξεύρεση τρόπων για τη βελτίωση της λειτουργίας
των Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού
Ελέγχου (ΕΠΑΕ), κατέθεσε στη Θεσσαλονίκη, το
ΤΕΕ/ΤΚΜ, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της
εικόνας των ελληνικών πόλεων.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, που πρότεινε επίσης τη δημιουργία
επετηρίδας καταξιωμένων επαγγελματιών, για
την επιλογή των μελών των ΕΠΑΕ, θα προσκαλέσει για συμμετοχή στη συντονιστική επιτροπή τους
εξής φορείς: υπουργεία Μακεδονίας-Θράκης και
ΠΕΧΩΔΕ, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
και Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, Διεύθυνση
Πολεοδομίας και Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Ν. Θεσσαλονίκης.
Η συντονιστική επιτροπή θα συζητήσει θέματα
που άπτονται –μεταξύ άλλων- της επιλογής και
αξιολόγησης των μελών των Επιτροπών, της ανάδειξης των ΕΠΑΕ σε όργανα με ανεξάρτητη λειτουργία (σήμερα υπάγονται στις πολεοδομίες) και
του υποχρεωτικού ελέγχου των κατασκευών με
επιτόπου αυτοψίες κατά την παραλαβή ενός έργου. Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν στο πλαίσιο
της εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στις
26 Φεβρουαρίου, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, με θέμα:
Αναβάθμιση της λειτουργίας των ΕΠΑΕ – Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, εξέφρασε
την πεποίθηση ότι υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια για τη βελτίωση της λειτουργίας των ΕΠΑΕ,
επισημαίνοντας ότι «κατ΄ αρχήν έχουμε ακόμα να
τους αποδώσουμε την αρμοδιότητα του πολεοδομικού ελέγχου, που στην ουσία δεν ασκείται». Ο
ίδιος αναφέρθηκε στους νόμους της αγοράς, που
συχνά επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες, σε
βάρος του σύγχρονου ελληνικού τοπίου, ενώ κάλεσε τους μηχανικούς και τα μέλη των ΕΠΑΕ να
προβαίνουν ακόμη και σε δημόσιες καταγγελίες,
όταν πιέζονται, π.χ., από φορείς του δημοσίου, να
εγκρίνουν απαράδεκτες μελέτες.
Ο κ. Κονακλίδης τόνισε ακόμη ότι η πολιτεία πρέπει
να βρει προσωπικό, για να γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι σε μελέτες και κατασκευές, ενώ επεσήμανε ότι επιβάλλεται να επεκταθούν τα σχέδια
πόλεως, για να έχουμε πτώση της αξίας της γης,
σε μια περιοχή ιδίως όπως η Θεσσαλονίκη, όπου η
αντιπαροχή φτάνει και στο 70%.

είναι –σύμφωνα με τον κ. Παπά- η πλήρης λειτουργία του αρχιτεκτονικού ελέγχου των μελετών από
τα πολεοδομικά γραφεία. Αυτό σημαίνει τήρηση
των πολεοδομικών διατάξεων, έλεγχο πληρότητας
μελετών και εφαρμογή του άρθρου 2 ΠΔ/29-11985 για την ορθή κι άρτια υποβολή μελετών, βάσει προδιαγραφών. Κατά τον ίδιο, απαίτηση είναι
ο έλεγχος, από τις ΕΠΑΕ, όλων των μελετών των
φορέων του Δημοσίου και των Οργανισμών.
Όπως πρόσθεσε, για την «αναστήλωση» του κύρους των ΕΠΑΕ απαιτούνται μεταξύ άλλων τα εξής:
εξειδίκευση δεσμευτικών κριτηρίων επιλογής εκπροσώπων στις ΕΠΑΕ και θεσμοθέτηση σχετικού
μητρώου, απεξάρτηση της λειτουργίας των από τις
λειτουργίες των Πολεοδομικών Γραφείων, υποχρεωτικός έλεγχος των κατασκευών και διεύρυνση
της σύνθεσης των ΕΠΑΕ με μέλη και από άλλους
οργανισμούς. Επίσης, στο ΤΕΕ κι ειδικότερα στο
ΤΕΕ/ΤΚΜ, πρέπει να λειτουργήσει μηχανισμός
ελέγχου. Το γραφείο ΓΟΚ -ενισχυμένο- πρέπει να
τηρεί σχετικό αρχείο.

n ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τη συμβολή του ΤΕΕ για την απλούστευση των
διαδικασιών που ισχύουν σήμερα στις διάφορες
υπηρεσίες (πχ, πολεοδομίες, ΥΜΑΘ, ΥΠΕΧΩΔΕ,
ΥΠΠΟ), ζήτησε ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ) της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Μίλτος Μαυρομάτης,
ώστε οι πολίτες να μην ταλαιπωρούνται αδίκως
επί μήνες ή και επί έτη, εξαιτίας αδικαιολόγητων
καθυστερήσεων.
Ο ίδιος ζήτησε από το ΤΕΕ να συμβάλει και «στη
θεραπεία των αντιφατικών αποφάσεων των αρμόδιων υπηρεσιών ΥΜΑΘ και ΥΠΠΟ, που επανακρίνουν από αισθητικής άποψης τις αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων». Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη σύγκρουση
αρμοδιοτήτων για τον ιστορικό τόπο της Θεσσαλονίκης, όπου «έχουμε αποφάσεις ικανές να διασύρουν τη δημόσια διοίκηση».
Ο κ. Μαυρομάτης διατύπωσε, πάντως, ενστάσεις
για κάποιες από τις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν την ΚΥΑ του 1987 για τις ΕΠΑΕ,
η οποία δε θεωρεί ότι παρουσιάζει ασάφειες και
ελλείψεις. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η προτεινόμενη
από το ΤΕΕ/ΤΚΜ δημιουργία περισσότερων από
μία ΕΠΑΕ σε κάθε πολεοδομική υπηρεσία, μάλλον
n ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ θα δημιουργήσει παρά θα επιλύσει προβλήματα.
Το ίδιο ισχύει –σύμφωνα με τον κ. Μαυρομάτη- και
ΕΠΑΕ
«Ολική επαναφορά» απαιτείται για τη θεσμοθε- σε ότι αφορά την πρόταση για τη σύσταση ειδικά
τημένη λειτουργία και την ενίσχυση του σκοπού στελεχωμένης ΕΠΑΕ με αντικείμενο τα διατηρητέα
ίδρυσης των ΕΠΑΕ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της και τους παραδοσιακούς οικισμούς.
Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του Σημείωσε εξάλλου ότι η προτεινόμενη διαδικασία
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θανάση Παπά. Κι αυτό γιατί ο κίνδυνος για την τεκμηρίωση των προσόντων των υποψήοι ΕΠΑΕ να συρρικνωθούν περισσότερο, να παί- φιων μελών των ΕΠΑΕ είναι πολύπλοκη και χροζουν απλά διεκπεραιωτικό ρόλο και να αφομοιω- νοβόρος. Παρουσίασε, τέλος, διαφάνειες σχετικές
θούν από τη λειτουργία των πολεοδομικών γραφεί- με τις παρεμβάσεις του Γραφείου Άνω Πόλης της
ΕΠΑΕ, το οποίο λειτουργεί επί 31 χρόνια στη ΔΙων, «φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού».
Προαπαιτούμενο για τη βελτίωση της κατάστασης ΠΕΧΩ.
Από την ανάπτυξη της διαφάνειας, όσον αφορά
αρμοδιότητες, κριτήρια ελέγχου και τηρούμενες
διαδικασίες, περνά ο δρόμος για τη βελτίωση της

αποδοτικότητας των ΕΠΑΕ, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, Γεώργιο Παπαϊωάννου. Κατά τον ίδιο, το
ελάχιστο αναγκαίο υπόβαθρο για την καλή λειτουργία των ΕΠΑΕ είναι η αποσαφήνιση των «κανόνων»
και η σχολαστική τήρησή τους, ώστε να επιτευχθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των διάφορων εμπλεκομένων. Ο ίδιος επεσήμανε ότι πρέπει να γίνει
συνείδηση πως δεν αποτελούν κριτήριο κατά τη
λήψη των αποφάσεων των ΕΠΑΕ οι προσωπικές
απόψεις των μελών τους για την επιλεγείσα αρχιτεκτονική άποψη. Επίσης, ότι ο αρχιτεκτονικός
έλεγχος κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών
πρέπει να διενεργείται σε πρώτο βαθμό μόνο από
ένα όργανο.
n ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΝΑ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Άμεσα εξαρτημένες από την ποιότητα των μελετών
έκδοσης οικοδομικών αδειών που παραλαμβάνουν, οι οποίες συχνά δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, είναι κατ’ ανάγκη οι παρεμβάσεις των ΕΠΑΕ, σύμφωνα με την προϊσταμένη
Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δυτικής Θεσσαλονίκης,
Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα.
Όπως υποστήριξε, οι μελέτες συχνά καταφθάνουν
στις ΕΠΑΕ με δεδομένο εργολαβικό συμβόλαιο
και χωρίς τις απαιτούμενες αιτιολογικές εκθέσεις. «Οι ΕΠΑΕ δε συντάσσουν τις μελέτες, απλά
προσπαθούν να τις βελτιώσουν, όσο γίνεται», πρόσθεσε. Κατά την ίδια, το σίγουρο είναι ότι οι ΕΠΑΕ
–ιδίως οι πρωτοβάθμιες- δεν κωλυσιεργούν. Ενδεικτικά ανέφερε ότι, σε σύνολο 2.599 οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας Δ.Θεσσαλονίκης το 2005, ελέγχθηκαν
από την ΕΠΑΕ 1.264 μελέτες (περίπου το 50%).
Πρότεινε δε μια σειρά από μέτρα ενίσχυσης της
αποδοτικότητας των ΕΠΑΕ, όπως: καθιέρωση του
προελέγχου της μελέτης ως υποχρεωτικής για
κατασκευές μέσα σε εγκεκριμένο σχέδιο και οικισμούς γενικά, αλλά και υποχρεωτικό έλεγχο των
κατασκευών προ ηλεκτροδότησης-υδροδότησης.
n ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Την άμεση ίδρυση επιτελικής επιτροπής στο ΥΠΕΧΩΔΕ, που θα υποστηρίζει τη λειτουργία των ΕΠΑΕ,
αλλά και την εντατικοποίηση των –υποτυπωδών
σήμερα- ελέγχων στις κατασκευές, πρότεινε από
την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης,
μέλος διοίκησης του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελλήνιας

Η ΚΥΑ του ’87 για τις
ΕΠΑΕ παρουσιάζει
σημαντικές ελλείψεις
και ασάφειες και χρήζει
αντικατάστασης
Για τις πρωτοβάθμιες
ΕΠΑΕ προτείνεται διαφοροποίηση αριθμού των
μελών τους με βάση το
μέγεθος του Νομού όπου
συγκροτούνται
Τα μέλη των ΕΠΑΕ
πρέπει να διαθέτουν
μεγάλο αριθμό κοινών,
ιδιαίτερων προσόντων
και δεξιοτήτων, πρόσθετων, πέραν αυτών
που προβλέπονται ως
ελάχιστα απαιτητά
Απαιτείται η ενημέρωση και επαγγελματική
κατάρτιση των μελών των
ΕΠΑΕ.
Απαραίτητη η δημιουργία
επετηρίδας καταξιωμένων επαγγελματιών,
μέσα από την οποία θα
επιλέγονται τα μέλη των
ΕΠΑΕ
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ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΕ
Ενωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ).
Ο κ.Μπελιμπασάκης επεσήμανε ακόμη ότι η πιστή
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και ο συντονισμός της λειτουργίας των ΕΠΑΕ από τα συλλογικά
όργανα των φορέων που τις στελεχώνουν, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία τους.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, προκειμένου να υπάρχει
μεγαλύτερη διαφάνεια, οι άνθρωποι που στελεχώνουν τις ΕΠΑΕ πρέπει όπωσδήποτε να εναλλάσσονται, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα
«μόνιμης εκπροσώπησης», ενώ αναγκαία είναι
η κατάρτιση καταλόγου-επετηρίδας, δεσμευτικού
για τις εκπροσωπήσεις των συλλόγων και του ΤΕΕ
(κανένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ ή του ΣΑΔΑΣ που
έχει ήδη συμμετάσχει σε δύο θητείες ΕΠΑΕ να μη
μπορεί να οριστεί στην επόμενη θητεία).
Κατά τον ίδιο, η αξία της αιτιολογικής μελέτης
–που επεξηγεί ολοκληρωμένα την πρόταση του
μελετητή και περιγράφει τα χαρακτηριστικά του
οικοπέδου- πρέπει να αναδειχθεί σε ουσιαστικό
στοιχείο της μελέτης. «Όλα τα παραπάνω θα είναι
κενά σημασίας, αν δε βρεθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα του ελέγχου των κατασκευών. Όπως πολύ
καλά γνωρίζουμε, άλλες μελέτες εγκρίνονται από
τις ΕΠΑΕ και άλλες κατασκευάζονται», κατέληξε.
Την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας κρίσης
στις ΕΠΑΕ Ν.Θεσσαλονίκης, καθώς –ιδίως ενόψει του νέου ρυθμιστικού- αποκτούν υπερτοπική
σημασία, επεσήμανε από την πλευρά της η πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης,
Βίκυ Ευταξά. Η ίδια πρότεινε ο πρόεδρος, αλλά όχι
τα μέλη των ΕΠΑΕ, να εκλέγεται και όχι να διορίζεται. Εξέφρασε, ωστόσο, αντιρρήσεις ως προς τον
ορισμό εκπροσώπων «κοινής αποδοχής» ως μελών
των ΕΠΑΕ, αλλά και ως προς τον καθορισμό «αντικειμενικών κριτηρίων» για τον έλεγχο των μελετών,
καθώς –όπως είπε- είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι όροι συναίνεση και αντικειμενικότητα.

ονομάζονται αποθήκες. Ως αποτέλεσμα, τα μέλη
της ΕΠΑΕ καταλήγουν να ασχολούνται όχι με την
αρχιτεκτονική, όπως θα έπρεπε, αλλά με αντικείμενα αρμοδιότητας άλλων ελεγκτών.
Να εγκρίνονται από την πρωτοβάθμια ΕΠΑΕ όλα
τα κτίρια εντός και εκτός σχεδίου, με εξαίρεση
τις μελέτες που λαμβάνουν το πράσινο φως από
το ΚΑΣ, πρότεινε ο Δημήτρης Σιμώνης, μέλος της
δευτεροβάθμιας ΕΠΑΕ Κ. Μακεδονίας ΣΑΔΑΣΠΕΑ. Τόνισε παράλληλα ότι σε όλα τα κτίρια πρέπει
να ελέγχεται η τυπολογία και η μορφολογία του κτιρίου σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και ότι όλες
οι πολεοδομικές μελέτες, οι μελέτες ανάπλασης
και τα κτίρια υπερτοπικής σημασίας πρέπει να
εγκρίνονται από τη δευτεροβάθμια ΕΠΑΕ.

n ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΕΠΑΕ
Την ικανότητα κριτικής σκέψης θα πρέπει να συνυπολογίζει –πέραν των τυπικών προσόντων- η
διαδικασία επιλογής των εκπροσώπων ΣΑΘ και
ΤΕΕ για τη στελέχωση των ΕΠΑΕ, όπως υποστήριξε στην εκδήλωση ο επί σειρά ετών (1993-2008)
πρόεδρος της ΕΠΑΕ Κ. Μακεδονίας, αρχιτέκτων
Γιώργος Τσαουσάκης. Κατά τον ίδιο, οι παρατηρήσεις των επιτροπών θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό
περιεχόμενο και να ενθαρρύνουν τους μελετητές
στη βελτίωση των προτάσεών τους. Σκόπιμο θα
ήταν άλλωστε, να δημοσιοποιούνται στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του ΣΑΘ τα πρακτικά όλων των
συνεδριάσεων των ΕΠΑΕ. Ιδιαίτερα σημαντικό
είναι, κατά τον κ. Τσαουσάκη, το θέμα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
μηχανικών.
«Επιφανειακή», «ανώδυνη» και «παθητική» χαρακτήρισε ο αρχιτέκτων Δημοσθένης Χαρίτος την
ανάγνωση του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι αυτό που φτάνει τελικά
στην κρίση της ΕΠΑΕ είναι κατοικίες «βαφτισμένες» κτίρια, βιοτεχνίες ή εκθεσιακοί χώροι με την
n ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑ;
ανοχή –αν όχι τη συμβολή- του κράτους.
Την εκ περιτροπής προεδρία των ΕΠΑΕ –εναλ- Ο κ. Χαρίτος πρόσθεσε ότι, αν κάποτε αποφασίσουλασσόμενη ανά 3μηνο ή 4μηνο- ανάμεσα στους με ως σύστημα και κοινωνία, να διαχειριστούμε το
εκπροσώπους των φορέων που τις στελεχώνουν, περιβάλλον με ορθολογισμό και όραμα σε βάθος
πρότεινε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων χρόνου και να απλοποιήσουμε τις δομές και τα όρΗμαθίας, Δημήτρης Τροχόπουλος. Συμπλήρωσε γανα παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος,
δε, ότι η λειτουργία των ΕΠΑΕ δεν έχει την ανάγκη τότε θα έχει πρωτεύοντα ρόλο ύπαρξης η ΕΠΑΕ.
της «εγγύησης» του δημοσίου, αλλά η προεδρία «Ίσως αυτό καταστεί δυνατόν όταν αποφασίσουμε
τους σε κάθε σύνθεση πρέπει να αποφασίζεται με να κρίνουμε τα δαπανηρά κτίρια που διαμορφώβάση πραγματικά κριτήρια.
νουν το περιβάλλον με επιστημονικά κριτήρια και
Κατά τον κ. Τροχόπουλο, εκπρόσωπος (μέλος) της όχι μέσα από το προσωπικό μας κριτήριο ή τις σκοΕΠΑΕ –πάντα εκ περιτροπής- πρέπει να συμμε- πιμότητές μας», κατέληξε.
τέχει στις παραλαβές κτιρίων που έχουν ελεγχθεί
αρχιτεκτονικά από αυτή, αφού δε νοείται υπεύθυ- n ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
νος έλεγχος με παραλαβές από εργοδηγούς ή συ- Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο αντινομάρναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. «Όχι στον έλεγχο χης Θεσσαλονίκης, Γιάννης Αγγούρας, που πρότειμόνο των σχεδίων», είπε χαρακτηριστικά ο ειση- νε οι ΕΠΑΕ να κάνουν υποχρεωτικά αυτοψίες εντός
γητής, σύμφωνα με τον οποίο οι ΕΠΑΕ θα έπρεπε και εκτός σχεδίου πόλεως κατά την παραλαβή
να ελέγχουν και ειδικές κατασκευές (πχ, γέφυρες) κτιρίων, των οποίων οι άδειες έχουν περάσει από
εντός των πόλεων, ώστε αυτές να είναι επαρκείς αυτές. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Θεσσαόχι μόνο στατικά, αλλά και αισθητικά.
λονίκης, Βενιαμίν Καρακωνστάνογλου, τόνισε ότι
Τον προβληματισμό του σχετικά με τις μελέτες που η λειτουργία των ΕΠΑΕ θα έχει αποτέλεσμα μόνο
παραλαμβάνουν και το έργο που υποχρεώνονται να αν γίνεται συστηματικός έλεγχος των κατασκευών,
διεκπεραιώσουν οι ΕΠΑΕ, εξέφρασε ο εκπρόσω- ενώ πρόσθεσε ότι, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, πρέπει
πος του ΤΕΕ στην ΕΠΑΕ Κέντρου Θεσσαλονίκης, να δοθεί βαρύτητα στις αναπλάσεις των ελληνικών
Πρόδρομος Νικηφορίδης, επισημαίνοντας ότι κτί- πόλεων. n
ρια κατοικιών «βαφτίζονται» γραφεία και γυάλινα
οικοδομήματα χωρίς καν ανελκυστήρα φορτίων

ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
Τη διαβεβαίωση ότι η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ καταβάλλει σημαντικές και διαρκείς προσπάθειες για
τη βελτίωση των υπηρεσιών του Ταμείου, έδωσε
στη διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο πρόεδρος
του οργανισμού, Ιωάννης Γαμβρίλης.
Στη διάρκεια συνάντησής του με τη ΔΕ του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ιδίου, ο κ. Γαμβρίλης
επεσήμανε ακόμη ότι η πορεία ενοποίησης των
ασφαλιστικών ταμείων είναι δύσκολη, καθώς καθένα από αυτά έχει τις ιδιαιτερότητές του και τις
διαπραγματευτικές του απαιτήσεις. «Ωστόσο, σε
βάθος χρόνου, η ενοποίηση θα γίνει», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Τάσος Κονακλίδης, επεσήμανε την ανάγκη ταχείας
βελτίωσης της απαράδεκτης σήμερα κατάστασης
στη λειτουργία των υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ. Όπως
είπε, συχνές είναι οι καταγγελίες μηχανικών ότι,
κάποιες φορές, χρειάζεται ακόμη και μία εβδομάδα, απλά και μόνο για να απαντηθεί μια κλήση.
Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε
σε κλίμα καλής συνεργασίας, ο κ. Γαμβρίλης διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση του ΤΕΕ για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μηχανικών, ενώ πρόσθεσε ότι προτίθεται να παραβρεθεί
σε επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
Από πλευράς του ΤΣΜΕΔΕ, στη συνάντηση συμμετείχε ακόμη ο αναπληρωτής προέδρου του
Ταμείου, Σάκης Τζακόπουλος, ενώ από το ΤΕΕ/
ΤΚΜ έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας, Κυριάκος Μουρατίδης, ο γενικός
γραμματέας της ΔΕ, Πάρις Μπίλλιας και τα μέλη
Δημήτρης Μήτρου, Φίλιππος Ζαχαριάδης και
Πέτυ Πέρκα. Παραβρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος
του ΣΜΗΒΕ, Αθανάσιος Κολότσιος και, εκ μέρους
του ΣΑΘ ο Αλέξης Βανδώρος, μέλος διοικητικού
συμβουλίου.) n

