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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ
Αποτελεί κοινό τόπο η παραδοχή, ότι η πολύπλευρη και παρατεταμένη
κρίση, που διέρχεται η πατρίδα μας, ως αποτέλεσμα των ποικίλων
στρεβλώσεων, των εσφαλμένων πρακτικών διακυβέρνησης αλλά και της
πλήρους αλλοίωσης του αξιακού μας κώδικα, τόσο σε πολιτικοκοινωνικό όσο
και σε οικονομικό επίπεδο, έχει επιφέρει ως καταστροφική συνέπεια, μεταξύ
άλλων, την ολοκληρωτική επιβολή ενός καινοφανούς τέλματος σε όλες τις
εκφάνσεις της παραγωγικής και αναπτυξιακής διαδικασίας.
Ο καταστροφικός κρατισμός, εκ των κύριων παθολογικών αιτίων της
σημερινής δυσπραγίας και κοινό χαρακτηριστικό παρελθόντος και παρόντος,
κατάφερε μέσω της διαρκούς διόγκωσής του, να επιφέρει τη νόθευση και εν
πολλοίς την καταπάτηση της οικονομικής ελευθερίας, στοιχείου απολύτως
απαραίτητου για τη ενίσχυση της πραγματικής ατομικής και κοινωνικής
προόδου.
Στο πλαίσιο αυτό και προς ευόδωση κοντόφθαλμων στοχεύσεων,
επιβλήθηκε η «ποινικοποίηση» του επιχειρείν μέσω της εξοντωτικής
υπερφορολόγησης και των εξωπραγματικών ασφαλιστικών εισφορών, άνευ
στοιχειώδους ανταποδοτικότητας, γεγονός, που σε συνδυασμό με την πλήρη
διατήρηση ενός σαφώς αντιαναπτυξιακού και παρωχημένου παραγωγικού
μοντέλου, έχουν εκτοξεύσει την ανεργία σε δυσθεώρητα επίπεδα και
διαρρηγνύουν έτι περαιτέρω τον όποιο εναπομείναντα κοινωνικό ιστό.
Όλα τα παραπάνω, συνεπικουρούμενα από την εμφάνιση σημείων
έντονης παρακμιακής διάβρωσης δεδομένων θεμελιακής αξίας, όπως
φαινόμενα αλλοίωσης της λειτουργίας της ∆ημοκρατίας και καταστρατήγησης
προσωπικών

ελευθεριών,

έχουν

συνθέσει

ένα

ασύλληπτα

δυσχερές

περιβάλλον, μέσα στο οποίο όλο το επιστημονικό προσωπικό της χώρας,
καλείται να ανταπεξέλθει και να επιτελέσει τον κοινωνικό και επαγγελματικό
του ρόλο, παρά τη δραματική συρρίκνωση κάθε υγιούς και ελεύθερης
οικονομικής δραστηριότητας.
Επιπροσθέτως,

έννοιες

συνυφασμένες

με

την

προώθηση

της

πραγματική προόδου όπως η αριστεία και η καινοτομία, αντιμετωπίζονται με
αυξανόμενη καχυποψία και εσχάτως με πλήρη εχθρικότητα.

3

Συνέπεια των παραπάνω είναι ένα εκθετικά αυξανόμενο ποσοστό του
νέου επιστημονικού προσωπικού τρέπεται προς τη μαζική έξοδο από τη
χώρα, καθιστώντας την όποια προσπάθεια ανάκαμψης ατελέσφορη εκ
προοιμίου.
Αποτελεί λοιπόν αναπόδραστη ανάγκη το ΤΕΕ, αφού εντοπίσει και
αναγνωρίσει όλες τις προαναφερθείσες στρεβλώσεις και παθογένειες να
επαναπροσδιορίσει το ρόλο του στη νέα διαμορφούμενη πραγματικότητα,
ώστε να καταστεί εφικτή και αρκούντως αποτελεσματική η δράση του προς
την κατεύθυνση της ορθολογικής και θεσμικής παρέμβασης του, με
ταυτόχρονη αποκρυσταλλωμένη στόχευση την έμπρακτη στήριξη των μελών
του, καταθέτοντας όχι μόνο προτάσεις επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων
που ταλανίζουν τον τεχνικό κλάδο, αλλά και υποστηρίζοντας τις ενέργειες
εκείνες, που μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στο επιτακτικό και επίκαιρο
εγχείρημα της πραγματοποίησης ποιοτικού άλματος προς τα εμπρός.
Η ∆.Ε. του ΤΕΕ Αιτ/νιας αντιλαμβανόμενη το σύνθετο πλαίσιο των
ανωτέρω προβλημάτων, στο οποίο καλείται να ανταπεξέλθει, αλλά και
αναλογιζόμενη το σημαντικό της ρόλο, οφείλει να κινείται ενωτικά μέσω της
σύνθεσης απόψεων διά του δημοκρατικού διαλόγου, στο πλαίσιο της
ευρύτερης

δυνατής

συναίνεσης

και

συνεργασίας

και

ταυτοχρόνως

αποφασιστικά στην κατεύθυνση της διαφύλαξης του κύρους και της θεσμικής
παρουσίας του Τοπικού Τμήματος.
Η ενεργός συμμετοχή του ΤΕΕ στα τεχνικά δρώμενα όλου του Νομού
μέσω της επιστημονικής και τεχνικής συμβολής του στην ανάπτυξη νέων
έργων, με γνώμονα την

ταυτόχρονη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας

κληρονομιάς, αλλά και την αειφόρο ανάπτυξη, πρέπει να θεωρείται
προτεραιότητα θεμελιώδους αξίας.
Συγχρόνως, αδιάλειπτη οφείλει να είναι η συνεργασία του ΤΕΕ με όλους
τους δήμους της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και την Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας σε τεχνικά θέματα και τη συμμετοχή του μέσω προγραμματικών
συμβάσεων σε ζητήματα, στα οποία μπορεί να σταθεί αρωγός στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Επιπλέον, η δράση του Τοπικού Τμήματος με στόχο την περαιτέρω
επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση όλων μελών του, πρέπει να είναι
επίμονη και άοκνη.
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Συμπερασματικά,

το

ΤΕΕ

Αιτ/νιας

συναισθανόμενο

πλήρως

τις

δυσκολίες και τις προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπο την επόμενη
τριετία, πρέπει να συμβάλλει τα μέγιστα στην προσπάθεια άμβλυνσης των
πολυσχιδών προβλημάτων των μηχανικών μελών του και να αποτελέσει
πραγματικό πυλώνα στήριξης της Κοινωνίας και της Πολιτείας, όπως
επιτάσσει ο ρόλος του, λειτουργώντας και δρώντας με τρόπο επιστημονικά
τεκμηριωμένο, οργανωμένο, έγκυρο και έγκαιρο.
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 Β. ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το

ανύπαρκτο

πρόγραμμα

δημοσίων

επενδύσεων

καθιστά

προβληματική ακόμα και την υλοποίηση έργων με ευρωπαϊκούς
πόρους

αφού

δεν

χρηματοδοτούνται

οι

αναγκαίες

μελέτες.

Το

πρόβλημα αυτό είναι εντονότερο στην περιφέρεια και είναι από τα
δομικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης για την επόμενη περίοδο.
Η

ύπαρξη ενός αποκαρδιωτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που

καθιστά τις ιδιωτικές επενδύσεις κυρίως μικρής και μικρομεσαίας κλίμακας
δύσκολες έως αδύνατες.
Η έλλειψη ρευστότητας από τις τράπεζες και η υπερφορολόγηση
των ακινήτων έχει οδηγήσει σε κατάρρευση της κτηματαγοράς με
αποτέλεσμα η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα να έχει σχεδόν
μηδενιστεί.
Οι στατιστικές αναλύσεις που έκανε το ΤΕΕ για όλα τα χρόνια της κρίσης
αποτυπώνουν την κατάντια των ιδιωτικών έργων. Αυτά έχουν δημιουργήσει
ένα δυσμενές μίγμα κακών συνθηκών που οδηγεί σε παρακμή και έξοδο από
τις δραστηριότητες τους όλες τις μικρές μελετητικές και κατασκευαστικές
εταιρείες καθώς και τους επαγγελματίες μηχανικούς.
Η ύφεση της οικονομίας και η φορολόγηση έχει επηρεάσει όλα τα
ελεύθερα επαγγέλματα, αλλά οι Μηχανικοί βιώνουν μια πρωτοφανή διάλυση
του τεχνικού τομέα.
Η οικοδομή η οποία αποτελούσε μια από τις “βαριές βιομηχανίες” της
οικονομίας στην Ελλάδα χτυπήθηκε ίσως ανεπανόρθωτα, χωρίς όμως
ταυτόχρονα να προκριθεί κάποιο άλλο μοντέλο στη θέση του.
Το ΤΕΕ μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση πρέπει να παρέμβει δυναμικά
με κάθε μέσο που διαθέτει και μέσα απ’ όλους τους ρόλους του
(συνδικαλιστικό, επιστημονικό, συμβουλευτικό)
Σημαντικό στοίχημα για την τρέχουσα περίοδο θα αποτελέσει η
νομοθετική ρύθμιση για τις βασικές ειδικότητες των μηχανικών. Θα
πρέπει να ολοκληρωθεί εποικοδομητικά ο διάλογος για τον εκσυγχρονισμό
των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών με
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αμοιβαία κατανόηση και αλληλεγγύη για την εξάλειψη των αδικιών και των
κινδύνων συντεχνιακών συγκρούσεων.
Το ΤΕΕ έχει ευθύνη λόγω του επιστημονικού του ρόλου να ξεκαθαρίσει
στην Πολιτεία και να ενημερώσει την κοινωνία ότι η προσπάθεια εξομοίωσης
του ∆ιπλώματος του Μηχανικού με τα πτυχία των ΤΕΙ ή άλλων ιδρυμάτων του
εσωτερικού ή του εξωτερικού θα έχει ολέθρια αποτελέσματα στην ασφάλεια
των κατασκευών, στην ποιότητα του παραγόμενου έργου, αλλά και στην
εμπιστοσύνη της κοινωνίας στον συνάδελφο Μηχανικό ως ιδιότητα αλλά και
ως επάγγελμα.
Εκτός από τους ελευθέρους επαγγελματίες, από την ισοπέδωση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων, επηρεάζονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το
ενιαίο μισθολόγιο ισοπεδώνει και εξισορροπεί τα πάντα .Έρχεται σε καθαρή
αντίθεση με τις ευθύνες και τον όγκο εργασίας του δημοσίου υπαλλήλου
μηχανικού. Οι μηχανικοί λόγω του διπλώματός τους κατέχουν θέσεις ευθύνης
και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν τους
υπόλοιπους υπαλλήλους ακόμα και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το περιβάλλον εργασίας πολλές φορές είναι απαράδεκτο. Υπάρχει
συνεχώς ο κίνδυνος της παράβασης καθήκοντος με πολύ βαριές συνέπειες,
ενώ η πολυνομία και οι ποικίλες ερμηνείες του νόμου αποτελούν παγίδα που
καλείται να υπερβεί ο δημόσιος υπάλληλος Μηχανικός.
Το ΤΕΕ θα πρέπει να κινηθεί σε συνεργασία και με άλλους αρμόδιους
φορείς,

ενώσεις

και

τεχνικούς

συλλόγους

για

την

προάσπιση

των

δικαιωμάτων των συναδέλφων του ∆ημόσιου Τομέα.
Αντίστοιχα και ακόμη πιο έντονα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι
συνάδελφοι διπλωματούχοι μηχανικοί που εργάζονται στη δημόσια
εκπαίδευση, με μεγάλη προσφορά στην τεχνική εκπαίδευση αλλά χωρίς
την αντίστοιχη αναγνώριση από την πολιτεία, τόσο σε ηθικό όσο και σε
οικονομικό επίπεδο. Το περιφερειακό τμήμα είναι αλληλέγγυο και θα
σταθεί αρωγός στον αγώνα τους για τη μισθολογική και επαγγελματική
αναβάθμιση.
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 ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η φθίνουσα πορεία των εγγραφών στο ΤΕΕ νέων Μηχανικών αποτελεί
δυστυχώς πλέον παγιωμένη τάση, ενώ στον αντίποδα αυξάνονται εκθετικά οι
διαγραφές μελών του. Ταυτόχρονα, το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει
λάβει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις και φαντάζει μη αναστρέψιμο.
Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση, η εξοντωτική υπερφορολόγηση και
οι παράλογα υψηλές ασφαλιστικές εισφορές είναι εκ των κυριότερων λόγων,
στους οποίους εδράζεται η παραπάνω αρνητική εικόνα.
Καθίσταται

συνεπώς,

ευκόλως

αντιληπτό,

ότι

το

Τ.Ε.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας, οφείλει να στηρίζει έμπρακτα όλα τα νέα μέλη του, που
παρά τις προαναφερθείσες αντιξοότητες αποτολμούν την είσοδό τους στον
επαγγελματικό στίβο, καλούμενοι να ανταπεξέλθουν και σε μία σειρά από
επιπρόσθετες δυσκολίες όπως η πολυνομία, η δαιδαλώδης γραφειοκρατία και
η πολυδιάσπαση των απαιτούμενων πληροφοριών προς τη διεκπεραίωση
των τεχνικών εργασιών τους.
Συνιστά δηλαδή άμεση και πρώτη προτεραιότητα του Περιφερειακού μας
Τμήματος η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των νέων Μηχανικών, με
ταυτόχρονη συνεχή προσπάθεια σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας,
καθώς και η παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων εργαλείων, που θα
αμβλύνουν επαρκώς τις πολλαπλές δυσχέρειες της επαγγελματικής τους
καθημερινότητας,

όπως

η

δημιουργία

ψηφιακού

χώρου

κωδικοποιημένων πληροφοριών, νόμων και άλλων στοιχείων στην
ιστοσελίδα του τμήματος, προσαρμοσμένα στα δεδομένα του νομού και
με διαρκή επικαιροποίησή τους.
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Το ασφαλιστικό ζήτημα συνεχίζει και αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα
των μηχανικών σήμερα που οδηγεί σε κανονικό ξεκλήρισμα του κλάδου, ίσως
περισσότερο και από την ίδια την ύφεση.
Μετά την κλοπή των αποθεματικών του ΤΣΜΕ∆Ε με πολλούς τρόπους
και την ενσωμάτωσή του στον ΕΦΚΑ, τις υψηλές, εκτός πραγματικότητας
εισφορές των προηγουμένων ετών που οδήγησαν σε τεράστια χρέη μεγάλη
μερίδα των μηχανικών, την παρατεταμένη ύφεση, τη μεταφορά των
ληξιπρόθεσμων στον Ενιαίο Φορέα Είσπραξης Οφειλών που συνεπάγεται
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κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ήρθε ο νέος ασφαλιστικός νόμος με τις
υπερβολικές εισφορές υπό μορφή φορολογίας να δώσει καίριο χτύπημα στον
κλάδο μας και στην ουσία να οδηγήσει τους μηχανικούς εκτός επαγγέλματος
και εκτός χώρας, με καταστροφικές συνέπειες για τους ίδιους, για τη χώρα και
για το ασφαλιστικό σύστημα που οδηγείται μαθηματικά σε κατάρρευση.
Το ΤΕΕ θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και να διεκδικήσει
ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα που θα περιλαμβάνει:
-

Ευέλικτες εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα
ξεκινούν ακόμα και από μηδενική βάση.

-

Κάθετη μείωση των συντελεστών επί του εισοδήματος για τις
ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να προσεγγίζουν τον μ.ο.
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-

∆υνατότητα διακανονισμού των χρεών έως και διαγραφής τους υπό
προϋποθέσεις.

-

∆υνατότητα αναστολής της επαγγελματικής δραστηριότητας με
αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
χωρίς την απώλεια της ιδιότητας του μηχανικού

-

Καθιέρωση επιδόματος ανεργίας.

-

Την μεταβίβαση της απαραίτητης περιουσίας στο ΤΜΕ∆Ε ώστε να
παρέχει την εγγυοδοσία που παρείχε το ΤΣΜΕ∆Ε
Το φορολογικό τοπίο επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια. Πολυνομία,

συνεχείς αλλαγές, χιλιάδες εγκύκλιοι, διαρκείς παλινδρομήσεις.
Η υπερφορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών και μισθωτών είναι
εξοντωτική, με φορολογικούς συντελεστές, εισφορές και τέλη που οδηγούν
στην ουσία σε κατάσχεση των μικρομεσαίων εισοδημάτων.
Η δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος δίκαιου, σταθερού και
αντιπροσωπευτικού μέσω του οποίου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να
συνεισφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητές του όπως ορίζει το σύνταγμα θα
πρέπει να αποτελεί για το ΤΕΕ προτεραιότητα και διεκδίκηση.
 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η δημόσια διοίκηση βρίσκεται από
δεκαετίες σε βαθιά και γενικευμένη κρίση. Μια κρίση που αναπαράγεται και
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βαθαίνει

παρά

τις

ενέργειες

των

εκάστοτε

κυβερνήσεων

για

τον

εκσυγχρονισμό της. Στην πραγματικότητα, η δημόσια διοίκηση απλώς
αντανακλά το ξεπερασμένο πρότυπο οργάνωσης του κράτους για την
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Τα κύρια χαρακτηριστικά της
κρίσης στην οποία βρίσκεται η δημόσια διοίκηση είναι η συνεχής
αποδιοργάνωση, η χαμηλή αποδοτικότητα και η χαμηλή αποτελεσματικότητα
στις υπηρεσίες προς τον πολίτη που απορρέουν από φαινόμενα και
πρακτικές, όπως η έλλειψη ουσιαστικής αποκέντρωσης, προγραμματισμού
και οργάνωσης, η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η έλλειψη λογοδοσίας στην
κοινωνία, η ανυπαρξία αξιολόγησης κ.ά., όπως επίσης και οι επικαλύψεις
αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών, οι δυσλειτουργίες και οι χρονικές
καθυστερήσεις σε θέματα εκτελεστικών πράξεων και οι υπηρεσίες με
ελλιπή ή και καθόλου στελέχωση από ειδικότητες μηχανικών.
Το σημαντικότερο όλων όμως είναι η παντελής απουσία ουσιαστικού
διαλόγου με τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς οι οποίοι αποτελούν το
κλειδί για οποιαδήποτε προσπάθεια μεταρρύθμισης. Το ΤΕΕ λόγω του
συμβουλευτικού και επιστημονικού του ρόλου έχει τη δυνατότητα να
συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. Να συνεισφέρει με ουσιαστικό
διάλογο στη δημιουργία ενός ∆ημοσίου ανοιχτού στον πολίτη και στο
Μηχανικό.
Το Περιφερειακό μας Τμήμα σε συνεργασία και με άλλους συλλόγους και
φορείς, θα πρέπει να παρεμβαίνει καίρια και άμεσα, με προτάσεις που θα
προωθούν τον εκσυγχρονισμό της ∆ιοίκησης. Να συνεργάζεται στενά και να
συμβουλεύει με τα πορίσματα των μόνιμων επιτροπών και των ομάδων
εργασίας όλους τους ∆ήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας προς την
κατεύθυνση

της

παραγωγικότητας

και

την

κοινή

αντιμετώπιση

των

προβλημάτων που δημιουργούνται, με αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών
του δημοσίου έχοντας ως βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του
κοινωνικού

συνόλου

και

την

παραγωγή

έργου

και

με

διαρκή

επιμόρφωση του προσωπικού για την αξιοποίηση των στελεχών του
δημοσίου

σε

πιο

παραγωγική

και

αποτελεσματική

κατεύθυνση,

συμβάλλοντας ουσιαστικά στην «ανάπτυξη» που θα πρέπει να αποτελεί
πρωταρχικό του στόχο.
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Ανάπτυξη δε μπορεί να επιτευχθεί όμως χωρίς να στηρίζεται η
διακυβέρνηση ενός τόπου σε τρεις βασικούς άξονες:


διαφάνεια,



προσβασιμότητα



αμεσότητα σε νέες ιδέες, απαιτήσεις και ανάγκες.
Σήμερα δε νοείται αύξηση της παραγωγικότητας (και κατ’ επέκταση

ανάπτυξη) χωρίς την εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση και στις νέες διοικητικές πρακτικές, τις
οποίες

οι

τεχνολογίες

αυτές

εισήγαγαν

μέσω

της

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης (e-government) που συμπορεύεται με τους τρεις παραπάνω
άξονες-.
Για την τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη η
εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ειδικότερα σήμερα που απαιτείται
μείωση των δημοσίων δαπανών και βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών.
Ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών με την εφαρμογή και τη συνεχή
ανέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλλει όλο και
περισσότερο στην ανάπτυξη νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών από τη
δημόσια διοίκηση. Να συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και
ποιότητας των υπηρεσιών της, στην ανοιχτή πρόσβαση των πολιτών και των
επιχειρήσεων στις πληροφορίες, στην αμεσότητα και τη γρήγορη επικοινωνία
με τους δημοσίους οργανισμούς.
Σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί επιτακτική ανάγκη για το τοπικό τμήμα
του Τ.Ε.Ε., ως Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους, να παρεμβαίνει και να
ενημερώνει την τοπική αυτοδιοίκηση για την ανάδειξη των συστημάτων
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Να διευρύνει τον θεσμικό του ρόλο στα θέματα
Πληροφορικής και Επικοινωνιών πραγματοποιώντας ημερίδες, στόχος των
οποίων θα είναι η διερεύνηση των θεμελιωδών πρακτικών για τη δημιουργία
και καθιέρωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με βάση τις διεθνείς
πρακτικές, τις υπάρχουσες συνθήκες και υποδομές και την αποδοχή της
Κοινωνίας των Πολιτών στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που
παρέχονται.
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 ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Το τμήμα μας βρίσκεται σε μια περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη μεγάλα έργα
όπως:
-

Η Ιόνια Οδός, η οποία βαίνει προς την ολοκλήρωσή της.

-

Ο αυτοκινητόδρομος «Αμβρακία – Άκτιο»

-

Το φράγμα στη θέση «Αχυρά» Ξηρομέρου, που προορίζεται για την
άρδευση 26.000 στρεμμάτων γεωργικών εκτάσεων της κτηματικής
περιοχής του Άνω Ξηρομέρου, θα πρέπει επιτέλους να αποπερατωθεί,
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής

-

Η σύνδεση του ∆υτικού Άξονα με τον Ανατολικό και τον Ε65, δηλαδή ο
οδικός άξονας Πλατυγιάλι – Ιόνιος – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία,
τμήματα του οποίου όπως το Πλατυγιάλι – Ιόνιος και το Αγρίνιο –
Καρπενήσι βρίσκονται σε εξέλιξη
Το γεγονός αυτό συμβάλλει όχι μόνο στην εύκολη πρόσβαση στο νομό

μας αλλά και στην ανάπτυξη της ευρύτερης οικονομίας της περιοχής. Το
τμήμα μας πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να παρεμβαίνει στην
κατεύθυνση της γρήγορης, αποτελεσματικής και ποιοτικής ολοκλήρωσή τους.
Πρέπει να παρακολουθεί στενά την πορεία των έργων και διαμέσου των
μόνιμων επιτροπών και των ομάδων εργασιών να συμβουλεύει σχετικά με
ζητήματα που δημιουργούνται π.χ. απαλλοτριώσεις, αναθεωρήσεις μελετών
κ.α..
Ταυτόχρονα θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες και τις πιέσεις μας
για τη δρομολόγηση και κατασκευή μιας σειράς νέων έργων που αποτελούν
πάγια ανάγκη για το νομό μας.
Αναλυτικά:
α) Την σύνδεση της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια οδό που είναι τμήμα
ουσιαστικά του οδικού άξονα Πλατυγιάλι-Ιόνια-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία,
ταυτόχρονα όμως και πρώτης προτεραιότητας έργο, τοπικής σημασίας.
β) Την υποθαλάσσια ζεύξη Ακαρνανίας-Λευκάδος
γ) Την κατασκευή της Παραϊόνιας οδού (Αιτωλικό-Αστακός-Μύτικας-ΠάλαιροςΒόνιτσα) η οποία θα αναδείξει το παράλιο μέτωπο του νομού μας και
συμβάλει σημαντικά στην τουριστική του ανάπτυξη.
δ) Την κατασκευή του διαγώνιου οδικού άξονα Αντιρρίου – Λαμίας και η
σύνδεσή του με την πόλη της Ναυπάκτου.
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ε) Την κατασκευή της Παρατριχώνιας οδού η οποία θα συμβάλει στην
ανάπτυξη και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Λίμνης Τριχωνίδας.
στ) Την μελέτη και κατασκευή του ∆υτικού Σιδηροδρομικού Άξονα της Χώρας
με ταυτόχρονη σύνδεση με το Πλατυγιάλι παρά την απουσία πρόβλεψης μιας
τέτοιας υποδομής στην Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.
ζ) Τη δημιουργία και λειτουργία των υδατοδρομίων Αμφιλοχίας και λίμνης
Τριχωνίδας που παραμένουν στον πάγο λόγω διάφορων περιβαλλοντικών
ζητημάτων, θεσμικών ζητημάτων που αφορούν τη χρησιμοποίηση των λιμνών
και θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της παραλίμνιας ζώνης,
καθώς και την ύπαρξη υποστηρικτικού πλαισίου δημιουργίας και άλλων
υδατοδρομίων στο νομό (Μεσολόγγι, Ναύπακτος)
η) Τη δημιουργία Βιομηχανικής Περιοχής σε δημόσιο κτήμα όπως
δρομολογείται από το ∆ήμο Αγρινίου.
θ) Την πρόβλεψη και λειτουργία διαμετακομιστικών κέντρων στο νομό.
Οι δύο τελευταίες υποδομές είναι σημαντικές διότι θα αναδείξουν και θα
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο Νομός μας
στις συνδυασμένες μεταφορές (στεριάς – θάλασσας –αέρα) δηλαδή Ιόνια
οδός – Πλατυγιάλι – Άκτιο και θα συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στην
πολυεπίπεδη ανάπτυξή του, διότι θα αποτελέσουν πόλο έλξης επενδύσεων,
θα προσελκύσουν μεταποιητικές μονάδες και μονάδες τυποποίησης και θα
λειτουργήσουν ως έναυσμα για νέο ξεκίνημα του πρωτογενή τομέα, ενώ
παράλληλα θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
ι) ∆ράσεις και έργα που αφορούν την ανάπτυξη του τουρισμού στο νομό μας
που βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο.
κ) Ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στο Αγρίνιο και επέκταση του
σχεδιασμού στο Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο.
λ) Εξόρυξη υδρογονανθράκων. Το ΤΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατήσει
τόσο στη ανάδειξή ενός τόσο σημαντικού έργου όσο και στην
προστασία του περιβάλλοντος που θα πρέπει να υπάρξει απ΄ αυτό.
Πρωταρχικός

στόχος

του

Τμήματος

μας

θα

αποτελέσει

η

επικαιροποίηση και ο επαναπροσδιορισμός του στρατηγικού σχεδιασμού
ανάπτυξης του Νομού. Να προτείνουμε δηλαδή, κατευθύνσεις που θα πρέπει
να ακολουθήσουμε, σε συνεργασία με τους ∆ήμους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και του φορείς προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη της περιοχής.
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Όσον αφορά τα ιδιωτικά έργα, λόγω της οικονομικής κρίσης, της
υπέρμετρης φορολόγησης και της συνεχής συρρίκνωσης του εισοδήματος δεν
εκτελούνται πολλά μεγάλα ιδιωτικά έργα στο Νομό μας και γενικά στη Χώρα.
Το ΤΕΕ και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια
για

ανασυγκρότηση

της

οικοδομικής

δραστηριότητας

με

συνεχείς

παρεμβάσεις και ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς και τη διοίκηση. Η
ενσωμάτωση στα έργα διάστασης ποιότητας, νέων τεχνολογιών και
αντιλήψεων, η διασφάλιση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, η θεσμική και
νομική προστασία των συναδέλφων, θα πρέπει να είναι μόνιμη επιδίωξη του
ΤΕΕ. Η διασφάλιση της ποιότητας και η πιστοποίηση έργων και διαδικασιών
θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των έργων, στην αποτελεσματική
διαχείριση πόρων, καθώς και στην αύξηση της ασφάλειας των πολιτών,
δημιουργώντας ταυτόχρονα, νέα πεδία επαγγελματικής απασχόλησης και
παροχής υπηρεσιών Μηχανικού.
Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τα ∆ημόσια Έργα και
Μελέτες, μαζί με την αναθεώρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τις
βασικές ειδικότητες Μηχανικών, έφερε στο προσκήνιο και τη συζήτηση για
ενιαίο θεσμικό πλαίσιο μελετών και κατασκευών ανεξάρτητα αν αφορά
δημόσιο ή ιδιωτικό έργο. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση
του σχεδίου Νόμου: «∆ιαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο
σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών,
δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»
στο άρθρο 9 του οποίου γίνεται αναφορά για το Ηλεκτρονικό μητρώο
συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.).
Το Τμήμα μας σε συνεργασία με το κεντρικό ΤΕΕ θα πρέπει να προτάξει τον
εξορθολογισμό του συστήματος παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων
και να διασφαλίσει το επάγγελμα του μηχανικού. ∆ε μπορεί ο καθένας να
λειτουργεί ως μηχανικός. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνει τις πιέσεις για
εφαρμογή των μητρώων συντελεστών παραγωγής έργων ώστε να γίνει άρση
των διαχωρισμών μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων έργων ως προς τις
προδιαγραφές και τις διαδικασίες. Αυτό θα γίνει με τη θέσπιση αντικειμενικών
και ενιαίων προτύπων προδιαγραφών και κανονισμών για την ανάθεση,
εκτέλεση, λειτουργία και έλεγχο των έργων. Το ΤΕΕ θα πρέπει να παρεμβαίνει
για τη δημιουργία μηχανισμών διαφανούς ελέγχου, παρακολούθησης και
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αντικειμενικής αξιολόγησης όλων των τεχνικών, ποιοτικών και οικονομικών
παραμέτρων και συντελεστών ανάπτυξης και υλοποίησης των έργων. Το
τοπικό μας Τμήμα θα αναλάβει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως προς την
ενημέρωση των συναδέλφων και των πολιτών σχετικά με τα ηλεκτρονικά
μητρώα, πραγματοποιώντας ενημερωτικές εκδηλώσεις.
Επίσης σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης του νομού είναι και ο
τουρισμός.
Το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος περιοχών του νομού μας (οι μεγάλου μήκους
παράκτιες ζώνες, οι λιμνοθάλασσες, οι λίμνες και τα ποτάμια), το έντονο
ιστορικό και αρχαιολογικό υπόβαθρο, η πληθώρα πόλων έλξης θρησκευτικού
ενδιαφέροντος, ο έντονος αγροτοπαραγωγικός χαρακτήρας συγκεκριμένων
περιοχών,

είναι

μόνο

μερικά

από

τα

σημεία

εστίασης

τουριστικού

ενδιαφέροντος στο σύνολο του νομού. Και είναι εκείνα τα σημεία όπου και
απαιτούνται εξειδικευμένες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη εναλλακτικών
μορφών τουρισμού ή ειδικών μορφών τουρισμού (θαλάσσιος, ιστιοπλοϊκός,
θρησκευτικός, αγροτουρισμός κ.α.), μορφών, δηλαδή, που προσφέρονται
ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εκάστοτε περιοχής. Οι
εξειδικευμένες αυτές κατευθύνσεις συνίστανται τόσο στην επίλυση ζητημάτων
στην εκάστοτε περιοχή, όσο και στην παροχή κινήτρων μέσα από την
δημιουργία

δικτύου

υποδομών

υποστήριξης

των

διαφόρων

μορφών

τουρισμού.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, του παρεμβατικού και του συμβουλευτικού ρόλου
του ΤΕΕ και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς θα συμβάλει στην
τουριστική ανάπτυξη του τόπου.
Τέλος το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο
για την ανάπτυξη της χώρας με την συνδρομή σημαντικών πόρων που
προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
Προς την κατεύθυνση αυτή αλλά και των προγραμμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το Περιφερειακό Τμήμα θα πρέπει στο επόμενο
διάστημα να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση των
διαδικασιών και την αξιοποίηση των πόρων προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας και των μελών του με:
-

Συνεχή προσπάθεια συνεργασίας με άλλους φορείς (Π∆Ε,
Αναπτυξιακές,

∆ιαχειριστική
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Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων,

Επιμελητήρια
υλοποίησης

κλπ)

για

δράσεων

τη

και

διερεύνηση

της

προγραμμάτων

του

δυνατότητας
ΕΣΠΑ

και

προβολής τους στα ηλεκτρονικά μέσα του τμήματος.
-

Κωδικοποίηση των μέτρων και δράσεων του ΕΣΠΑ για την
ανάδειξη χρηματοδοτικών εργαλείων και επενδυτικών ευκαιριών
τόσο ιδιωτών όσο και φορέων όπως οι ∆ήμοι.

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Το τοπικό τμήμα του ΤΕΕ θα πρέπει να αναδείξει τον επιστημονικό του
ρόλο διοργανώνοντας ευρείας γκάμας ημερίδες, σεμινάρια και εκπαιδευτικές
εκδρομές με στόχο την επιμόρφωση των μηχανικών σχετικά με νέες
πρακτικές και μεθόδους στην άσκηση των καθηκόντων του. Προς αυτή την
κατεύθυνση θα πρέπει να συσταθεί (άτυπη ή και επίσημη) επιτροπή με
αποκλειστικό αντικείμενο τη διοργάνωση ενημερωτικών – εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων, σεμιναρίων και ημερίδων. Η συλλογή και η οικιοθελή
προσκόμιση των διπλωματικών εργασιών των διπλωματούχων μηχανικών
στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ είναι άλλο ένα σημείο που μπορεί να αναδείξει τον
επιστημονικό ρόλο του τμήματός μας προσφέροντας τη δυνατότητα σε κάθε
ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί για διάφορα επιστημονικά ζητήματα.
Παράλληλα το ΤΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να
επιδίδεται σε συνεχή αγώνα ενημέρωσης χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο
τεχνολογικά μέσω. Το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο εργαλείο
επιμόρφωσης και διαρκής ενημέρωσης των μηχανικών. Από τις βασικές
επιδιώξεις θα πρέπει να είναι:


η αναβάθμιση του ιστότοπου του τμήματος με σκοπό την
ευκολότερη χρήση του και προβολή επιστημονικών και λοιπών
θεμάτων για την ταχύτερη δυνατή πληροφόρηση.



η συγκέντρωση ψηφιακού υλικού όπως για παράδειγμα σχέδια
πόλης, όρια οικισμών, οριοθετήσεις ρεμάτων κλπ. και η ανάρτηση
σε κοινή βάση δεδομένων στον ιστότοπο του τμήματός μας όπου
θα έχει πρόσβαση ο κάθε συνάδελφος για τη διευκόλυνση του



να προκριθεί, διαμέσου της ιστοσελίδας, η κατάθεση απόψεων
από

συναδέλφους

όλων
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των

ειδικοτήτων

για

διοργάνωση

ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων για μείζονα επιστημονικά
θέματα.
Το ΤΕΕ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ πρέπει να συνεχίσει να επιδεικνύει μεγάλη
προσοχή και επιμέλεια ως προς τη στελέχωση των ομάδων εργασιών, των
μονίμων

επιτροπών,

εκπροσωπήσεις

της

σε

λίστας

συμβούλια

πραγματογνωμόνων
ή

επιτροπές,

καθώς

βάσει

και

τις

ειδικοτήτων,

μεταπτυχιακών - διδακτορικών σπουδών και λοιπών προσόντων. Η σωστή
στελέχωση των επιτροπών πρώτον θα ωθήσει το τοπικό μας τμήμα πιο βαθιά
στον κοινωνικό ιστό διότι με το επιστημονικό έργο που θα παράσχουν θα γίνει
απαραίτητο σε αυτόν και δεύτερον θα προωθήσει περεταίρω το Τεχνικό και
Επιστημονικό του κύρος.
Το τοπικό τμήμα του ΤΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια για
τη δραστηριοποίηση των Τεχνικών Συλλόγων του Νομού και να προωθήσει
τη συνεργασία μαζί τους, καθώς επίσης και με τα υπόλοιπα Επιμελητήρια και
φορείς της περιοχής, ενώ επιβεβλημένη κρίνεται και η συνεργασία με τα
εναπομείναντα τμήματα του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ. Είναι επιβεβλημένο
να

συνεχιστεί και να επεκταθεί η συνεργασία με τα όμορα Περιφερειακά

Τμήματα ειδικά για θέματα ανάπτυξης όπως αυτή υπήρξε επιτυχημένη στο
παρελθόν με το Τμήμα Ηπείρου - Λευκάδας για θέματα και προβλήματα που
αφορούσαν την κατασκευή της Ιόνιας Οδού.
 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ
Η παρούσα χρονική συγκυρία βρίσκει το σύνολο της Π.Ε. Αιτ/νίας με
ανοιχτά πολλά διαφορετικά «μέτωπα», πολλούς διαφορετικούς άξονες που
αφορούν το χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό σε διαφορετικά επίπεδα,
ξεκινώντας από αυτό της Π.Ε. και συνεχίζοντας σε επιμέρους χωρικές
ενότητες. Έχοντας υπόψιν ότι η όποια σχεδιαστική αποτυχία κάθε χωρικής
ενότητας μπορεί να οδηγήσει στην αναπτυξιακή απομόνωση και υστέρησή
της, γίνεται σαφής η ανάγκη για συμμετοχή – παρέμβαση του ΤΕΕ στην
αξιολόγηση και ιεράρχηση του χωρικού σχεδιασμού, βήμα-βήμα, καθώς και η
παρακολούθηση αυτών των δράσεων που ήδη έχουν δρομολογηθεί.
Ήδη, σε ένα πρώτο, ευρύτερο επίπεδο, τόσο μέσα από την
προτεινόμενη αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ της Π∆Ε όσο και από τη
μελέτη/αξιολόγηση αυτής και τις προτάσεις που κατατέθηκαν από το ΤΕΕ σε
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προηγούμενη φάση, η ανάπτυξη της ΠΕ Αιτ/νίας συνδέεται άρρηκτα και με την
ανάπτυξη του ∆υτικού Άξονα – Ιόνιας Οδού και της Παραϊόνιας Οδού και κατ’
επέκταση με σημεία κομβικής σημασίας, όπως το Πλατυγιάλι (ΝΑΒΙΠΕ) και το
Άκτιο (αναβάθμιση αεροδρομίου). Γίνεται επιτακτική, λοιπόν, η ανάγκη για
ολοκλήρωση

εξειδικευμένων

μελετών

χωρικού,

κλπ

περιβαλλοντικού,

σχεδιασμού, ώστε δημιουργήσουν εκ των προτέρων τις συνθήκες υποδοχής
και συντονισμού των έργων αυτών με τις παραγωγικές, οικονομικές και
περιβαλλοντικές συνθήκες και αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου μας.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η προοπτική μιας τέτοιας επιχειρηματικής –
εμπορικής ανάπτυξης, προϋποθέτει και την ύπαρξη οργανωμένων χώρων
βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας. Η μέχρι σήμερα άναρχη
χωροθέτηση των εγκαταστάσεων του δευτερογενή τομέα, όχι μόνο στις εκτός
σχεδίου περιοχές, αλλά και μέσα στα σχέδια πόλεως και τα όρια οικισμών,
κάνει επιτακτική την ανάγκη Πολεοδομημένων Επιχειρηματικών Πάρκων.
Αυτό, με τη σειρά του, θίγει το ζήτημα των εκκρεμών (ή και ανύπαρκτων)
ΓΠΣ ή των αναθεωρήσεων που είναι απαραίτητες σε ήδη εγκεκριμένα. Και η
συμβολή του ΤΕΕ, φυσικά, δεν έχει να κάνει μόνο με το ζήτημα της
χωροθέτησης των Βιομηχανικών Πάρκων αλλά και με την επίλυση
πρωταρχικών προβλημάτων που καθυστερούν και τη δημιουργία τους, όπως
οι

συγκρουόμενες χρήσεις γης (βλ.

∆ήμο Ι.Π.

Μεσολογγίου,

∆ήμο

Ναυπακτίας).
Σε επίπεδο ακόμη πιο τοπικό και εστιασμένο από αυτό των ΓΠΣ,
απαιτούνται ακόμη πιο εξειδικευμένες χωρικές και αναπτυξιακές μελέτες, που
να σχεδιάζονται στη βάση των πραγματικών τοπικών συνθηκών ανάπτυξης
και θα στοχεύουν στην ανάδειξη της κατά τόπους δυναμικής. Γίνεται λόγος,
λοιπόν, για συντονισμένη δράση του ΤΕΕ για την επίτευξη σταδιακά
στοχευμένων

ΤΧΣ,

για

Σχεδιασμό

Ολοκληρωμένης

∆ιαχείρισης

των

Παράκτιων Ζωνών, για μελέτες προστασίας και ανάδειξης περιβαλλοντικού
και πολιτιστικού πλούτου της εκάστοτε περιοχής, προγράμματα αστικών
αναπλάσεων κλπ, αλλά και τυχόν παρεμβάσεις – υποβοήθηση μελετών και
προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη (ΒΑΑ Αγρινίου, ΟΧΕ Μεσολογγίου
– Αιτωλικού).
Η ΠΕ Αιτωλ/νιας
δραστηριότητα.

αποτελεί μια περιοχή με συνεχή σεισμική

Το ΤΕΕ θα

πρέπει να
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αναδείξει

αλλά

και να

πρωτοστατήσει τον προσεισμικό και μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων
δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και στην ενίσχυση και ενεργειακή
αναβάθμιση

αυτών.

Επίσης

διαθέτει

σημαντικό

αριθμό

κτηρίων

δημοσίων και ιδιωτικών τα οποία είναι σε αδράνεια. Προτείνουμε την
καταγραφή και ανάδειξη του κτηριακού αποθέματος (δημοσίου και
ιδιωτικού) και προτάσεις για την αξιοποίηση του (εξοικονόμηση
δημοσίων

πόρων,

ανάγκες

στέγασης

φοιτητών

και

ευπαθών

κοινωνικών ομάδων).
Τέλος,

αξίζει

να

σημειωθεί

ότι

παραμένει

καίριο

ζήτημα

ευαισθητοποίησης από το ΤΕΕ η αντιμετώπιση του προβλήματος των
οικισμών όσον αφορά την ανάγκη επίλυσης της ασάφειας που παρουσιάζει σε
πολλές περιπτώσεις η οριοθέτησή τους και των προβλημάτων που αυτή
συνεπάγεται.
 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Tο Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί έργο θεμελιώδους αξίας για τη Χώρα
και ένα από τα πλέον αξιόπιστα εργαλεία για την ορθολογική οργάνωση και
ανάπτυξη της. Η σύνταξη και ολοκλήρωση του αναμένεται να δώσει την
απαραίτητη

ώθηση

προς

τη

χάραξη

και

εφαρμογή

ουσιαστικών

μεταρρυθμιστικών πολιτικών, τόσο σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, όσο και
στη ∆ημόσια ∆ιοίκηση, μέσω του εκσυγχρονισμού της σε θέματα ακίνητης
περιουσίας και της περαιτέρω εμπέδωσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως ενιαίο σύστημα καταγραφής τεχνικών και
νομικών πληροφοριών των ακινήτων και των δικαιωμάτων επί αυτών, θα
παράσχει τη δυνατότητα

σε κάθε ακίνητο στην ελληνική επικράτεια να

αποκτήσει την ταυτότητά του, βάσει της οποίας θα προσδιορίζεται τόσο η
ακριβής θέση του στο χώρο, όσο και η νομική του υπόσταση, οδηγώντας με
αυτό τον τρόπο στην κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας, δημόσιας και
ιδιωτικής.
Η σύνταξη του πρέπει να αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου και
πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, σαφώς πιο
βελτιωμένου και λειτουργικού σε σύγκριση με το σύστημα των Υποθηκών και
Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία και ταυτοχρόνως
οφείλει να καταγράφει:
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Το σύνολο των ακινήτων της χώρας (γεωγραφική θέση, όρια και έκταση)
μέσω της απεικόνισής τους σε κτηματολογικά διαγράμματα.



Όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή
καταργούν δικαιώματα στα ακίνητα, παρέχοντας αξιόπιστη πληροφόρηση
για το σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο.



Τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον
συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας.



Τα προβλήματα των ακινήτων, δίνοντας τη δυνατότητα για διορθώσεις.



Τη ∆ημόσια ακίνητη περιουσία.
Η ολοκλήρωσή του Εθνικού Κτηματολογίου ως ουσιαστική διαρθρωτική

μεταρρύθμιση, θα επιφέρει άμεσα πολλαπλά οφέλη σε όλους τους φορείς που
εμπλέκονται στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία, κυριότερα εκ των
οποίων είναι:
 H οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της
ιδιοκτησίας των πολιτών
 O περιορισμός της γραφειοκρατίας.
 Η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης της ακίνητης
περιουσίας.
 Η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
 Η αναβάθμιση της αγοράς ακινήτων και η αύξηση της αξίας της ακίνητης
ιδιοκτησίας, με συνέπεια την προσέλκυση σημαντικότατων επενδύσεων.
Βασικό προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου,
αποτελεί η σύνταξη και κύρωση των ∆ασικών Χαρτών, με την αρωγή των
οποίων θα καταστεί αμετάκλητη η οριοθέτηση των δασών, γεγονός που θα
συνιστά ανυπέρβλητο ανασταλτικό παράγοντα ενάντια σε

ενδεχόμενες

καταπατήσεις και αυθαιρεσίες.
Προκειμένου όμως οι Χάρτες αυτοί να διέπονται από τους απαραίτητους
κανόνες της επιστημονικής αρτιότητας, του οργανωτικού ορθολογισμού και
της κοινωνικής δικαιοσύνης, έτσι ώστε να εξαλειφθούν αστοχίες, αποκλίσεις
και ελλείψεις, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
α. Οι εκτάσεις Εποικισμών, ∆ιανομών και Παραχωρητηρίων.
β. Οι Πράξεις Χαρακτηρισμού που έχουν συντελεστεί το προηγούμενο
χρονικό διάστημα
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γ. Οι Οριοθετημένοι και Στάσιμοι Οικισμοί, καθώς και οι Οικισμοί προ του
έτους 1923 (που στερούνται στοιχειώδους οριοθέτησης) με την υπόμνηση ότι
ίσως αποτελεί ευκαιρία η οριστική και ορθή οριοθέτησή τους με σύγχρονα
μέσα.
δ. Τα δικαιώματα χρήσης που έχουν παραχωρηθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις
(π.χ. χορτολιβαδικές εκτάσεις).
ε. Οι εκτάσεις σε ευρείες αναδασωτέες περιοχές, που νομίμως είχαν άλλη
χρήση κατά την κήρυξη της αναδάσωσης από τις ∆ασικές Υπηρεσίες.
∆υστυχώς, τόσο το Εθνικό Κτηματολόγιο όσο και οι ∆ασικοί Χάρτες,
κατά τις προηγούμενες δεκαετίες έτυχαν ευκαιριακής αντιμετώπισης από τους
κυβερνητικούς ιθύνοντες, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωσή τους, παρά την
ύπαρξη σημαντικών και επαρκών σχετικών ευρωπαϊκών πόρων. Έτσι, μέχρι
σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση μόνο στο 10% της έκτασης της
χώρας, κυρίως σε μεγάλες αστικές περιοχές, που αντιστοιχούν στο 25,3% των
δικαιωμάτων.
Όσον αφορά την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, το μεγαλύτερο μέρος της τελεί
εκτός Κτηματογράφησης, ενώ η πιλοτική εφαρμογή του στο ∆ήμο Ι.Π.
Μεσολογγίου ανέδειξε πανσπερμία σφαλμάτων, αστοχιών και ελλείψεων.
Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τις έτερες Ενότητες της Περιφέρειας της ∆υτικής
Ελλάδας, δεν έχουν αναρτηθεί ∆ασικοί Χάρτες.
Από

τα

ανωτέρω

συνάγεται

το

συμπέρασμα

ότι

το

Τ.Ε.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας οφείλει πάντοτε στο πλαίσιο του θεσμικού, επιστημονικού,
αλλά και κοινωνικού του ρόλου να ενημερώνει τα μέλη του, τους αρμόδιους
φορείς, αλλά και τους πολίτες για όλες τις εξελίξεις και τις θέσεις του σχετικά
με το Εθνικό Κτηματολόγιο και τους ∆ασικούς Χάρτες μέσω της διοργάνωσης
ημερίδων και της παρουσίας του μέσω κατάλληλης εκπροσώπησης σε όλους
τους δημόσιους και αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, που εμπλέκονται στην
κατάρτιση και ολοκλήρωση των έργων αυτών.
Με δεδομένο ότι η εξέλιξη τους θα αναδείξει σωρεία προβλημάτων και
στρεβλώσεων, το ΤΕΕ θα πρέπει να παρεμβαίνει με καίριο τρόπο
προτείνοντας και καταθέτοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις και
απόψεις, συνδράμοντας στην έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωσή τους.
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 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Υ∆ΑΤΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Οι προτεραιότητες της διαχείρισης του αστικού χώρου, των βιώσιμων
μεταφορών, της δόμησης και του πολεοδομικού σχεδιασμού, η ενσωμάτωση
των ευρωπαϊκών κανονισμών για την περιβαλλοντική διαχείριση σε τοπικό
επίπεδο, πρέπει να αποτελούν συστατικά στοιχεία του σχεδιασμού για την
προστασία του περιβάλλοντος. Η αειφόρος περιβαλλοντική διαχείριση είναι
συστατικό της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. Τόσο στις περιοχές υψηλής
περιβαλλοντικής προστασίας NATURA, όσο και στον άλλον µη αστικό χώρο,
η διατήρηση υψηλής ποιότητας στο φυσικό περιβάλλον είναι προϋπόθεση
οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
Προς την κατεύθυνση των ανωτέρω παρατηρήσεων το Περιφερειακό Τμήμα
Τ.Ε.Ε. και οι Μηχανικοί πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο και να αναλάβουν
το επόμενο διάστημα ολοκληρωμένη δράση µε προτάσεις και παρεμβάσεις σε
θέματα περιβάλλοντος.
Έτσι βασικές επιδιώξεις του Περιφερειακού Τμήματος θα πρέπει να είναι:
•

Αυστηρό έλεγχο σε Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες

επιβάλλεται να ενσωματώνουν τη σύγχρονη τεχνολογία στις προτεινόμενες
λύσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Σημαντικό είναι η προκήρυξη και
σύνταξη των Μ.Π.Ε.
προκειμένου

να

να γίνονται παράλληλα με τις τεχνικές μελέτες

λαμβάνονται

υπ΄

όψιν

στον

εγγενή

σχεδιασμό

οι

περιβαλλοντικές παράμετροι.
•

Αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νομού και κυρίως των λιμνών,

ποταμών και παράλιων περιοχών του, μέσω της κατασκευής υποδομών
κατάλληλων για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός,
πολιτιστικός τουρισμός) και την παραγωγή εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
•

Επισήμανση της σημαντικότητας της Λίμνης Τριχωνίδας και των

παραλίμνιων περιοχών. Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την
ανάδειξη των μεθόδων αξιοποίησης για την προσέλκυση επενδύσεων και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας.
•

Ολοκλήρωση

ή

κατασκευή

έργων

αποχέτευσης,

βιολογικών

καθαρισμών και άλλων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων, ειδικά σε μεγάλα
οικιστικά σύνολα που γειτνιάζουν με ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές
(λίμνες, ποτάμια, παράλια).
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•

Προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων (Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-

Αιτωλικού, εκβολές Αχελώου, λιμναία οικοσυστήματα, δυτικά παράλια
Νομού). Κατηγορηματική αντίθεση στην εκτροπή του Αχελώου, που
επιχειρείται εκ νέου να έλθει στο προσκήνιο, παρακάμπτοντας σχετικές
αποφάσεις του ΣτΕ.
•

Περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αδρανών υλικών.

•

Επενδύσεις

φιλικές

προς

το

περιβάλλον

με

κατεύθυνση

τον

οικοτουρισμό, την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, την ίδρυση
μικρών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταποιητικών μονάδων. Ενθάρρυνση της
ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα σε έναν Νομό με τεράστιες δυνατότητες,
μέσω εγγειοβελτιωτικών έργων, αγροτικών οδών, χρήσεων γης αποκλειστικά
για καλλιέργειες, με κατεύθυνση την πραγματική παραγωγή και όχι την
αποτυχημένη συνταγή των κοινοτικών επιδοτήσεων.
•

∆ημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Ανάδειξη
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που επιδοτούν τέτοιες δράσεις, ενημέρωση και
παρότρυνση των εν δυνάμει επενδυτών παρουσιάζοντας τα οφέλη των Α.Π.Ε.
•

Ενημέρωση,

μέσω

ημερίδων,

των

διάφορων

επαγγελματικών

συλλόγων για την αναγκαιότητα τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων καθώς
και την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση Α.Π.Ε.
•

Εξωστρέφεια και συνεργασία του ΤΕΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ με άλλα επιμελητήρια

και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με το Πανεπιστήμιο Αγρίνιου για την
ανάδειξη και παρουσίαση όλων των νέων τεχνολογιών που αφορά τις Α.Π.Ε.
•

Προσπάθεια εύρεσης χρηματοδότησης , ώστε το ΤΕΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ να

μπορέσει να κατασκευάσει κάποιο παθητικό κτίριο – κτίριο μηδενικής
κατανάλωσης

(Zero

Energy

Demand

Building)

,

επισκέψιμο

για

εκπαιδευτικούς λόγους.
•

Τακτική ενημέρωση των μηχανικών για τις εξελίξεις σε θέματα

περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας και Α.Π.Ε.
•

Προώθηση της ανακύκλωσης και απαίτηση τοποθέτηση κάδων σε όλα

τα δημόσια κτίρια (δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα),
καθώς και σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο. ∆ημιουργία κινήτρων.
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 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΣ
Ακολουθώντας το πνεύμα που φαίνεται να διέπει το σύνολο των
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για τις εκάστοτε περιοχές, αλλά και
των Βιώσιμων Αστικών Αναπτύξεων, ένα από τα βασικά ζητούμενα είναι αυτό
της ταυτότητας της πόλης. Μια συνεργασία, λοιπόν, μεταξύ ΤΕΕ και ∆ήμων
του Νομού θα μπορούσε να προκαλέσει μια σειρά διαδικασιών και θεσμών,
μέσα από τους οποίους να αναδεικνύεται αλλά και να αναβαθμίζεται η
ταυτότητα, η εικόνα και τελικά η εμπειρία των πόλεών μας.
Η δυνατότητα ουσιαστικής τεχνικής εμβάθυνσης από πλευράς του ΤΕΕ,
λοιπόν, μπορεί να συνεισφέρει στην ωρίμανση μελετών και δράσεων με
σκοπό τόσο την αισθητική όσο και τη λειτουργική αναβάθμιση της πόλης.
Ήδη, ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η καταγραφή
αξιόλογου κτιριακού αποθέματος του εκάστοτε αστικού κέντρου, με σκοπό,
εκτός από την μορφολογική ανάλυση, και τη διερεύνηση της δυνατότητας
ανάπλασης

αυτού

ή

ακόμη

και

της

ενεργειακής

αναβάθμισής

του

(επαναπροσδιορισμός της αισθητικής στο κέντρο της πόλης, αναμορφώσεις
όψεων κτιρίων, ημιτελών οικοδομών σε καίρια σημεία της πόλης και στις
εισόδους της, κήρυξη διατηρητέων κτιρίων κλπ). Μια τέτοια κίνηση θα
συνέβαλε όχι μόνο στον επαναπροσδιορισμό της εικόνας του κέντρου των
πόλεων, αλλά και σε ακόμη πιο πρακτικό επίπεδο, στη δημιουργία ενός
συγκροτημένου μητρώου του κτιριακού αποθέματος των ίδιων των ∆ήμων,
προς μελλοντική αξιοποίησή του.
Με δεδομένο, όμως, ότι ο δημόσιος χώρος αποτελεί το βασικό
περιουσιακό στοιχείο της πόλης, πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η οικονομική
και κοινωνική ζωή της, η ορθή διαχείρισή του οφείλει να είναι συνολική,
μελετημένη και τεκμηριωμένη ως προς τα αποτελέσματά της. Η αναζήτηση και
καταγραφή των αστικών κενών και των δημόσιων – κοινόχρηστων χώρων
που χρειάζονται περιορισμένες ή εκτεταμένες παρεμβάσεις, προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου, η επιδίωξη επιπλέον θυλάκων αστικού πρασίνου, οι
τυχόν παρεμβάσεις/βελτιώσεις των κυκλοφοριακών μελετών, η υιοθέτηση του
βιοκλιματικού σχεδιασμού, είναι μερικές από τις εκφάνσεις της ορθής αυτής
διαχείρισης.
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Και έξω, όμως, από τα όρια των αστικών κέντρων, δε θα πρέπει να
παραβλέπουμε το αξιόλογο κτιριακό απόθεμα πολλών οικισμών του Νομού,
ορισμένοι από τους οποίους μάλιστα είναι χαρακτηρισμένοι ως ιδιαίτερης
σημασίας. Η μορφολογική του ανάλυση, λοιπόν, είναι εξίσου σημαντική σε
κάποιες περιπτώσεις με αυτή του κέντρου των πόλεων καθώς

φέρει

σημαντική πληροφορία σε αρχιτεκτονικό, ιστορικό, πολεοδομικό και κοινωνικό
επίπεδο.
 ΘΕΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Μεγάλη σημασία θα δοθεί από το ΤΕΕ ΠΤ Αιτ/νιας την επόμενη τριετία
στις ανάγκες της περιφέρειας του νομού και κυρίως στις περιοχές
Μεσολογγίου – Ξυρομέρου, Ναυπακτίας, Αμφιλοχίας – Ακτίου – Βόνιτσας.
Για τις περιοχές αυτές πέραν των δράσεων που αναφέρονται στις
προηγούμενες θεματικές ενότητες του πλαισίου θα υπαρξει και περεταίρω
εξειδίκευση.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
1. Σχέδια Πόλης
 Επικύρωση παλαιού Σχεδίου Πόλεως Μεσολογγίου με ενσωμάτωση των
θυλάκων καθώς και νέες επεκτάσεις.


Επικύρωση και νέες επεκτάσεις στα Σχέδια Πόλεων των Αιτωλικού,
Νεοχωρίου, Κατοχής και Αστακού.



Χαρακτηρισμός παραδοσιακού οικισμού των πελάδων Τουρλίδας βάσει
προδιαγραφών.

2. Χρήσεις Γης
 Επανακαθορισμός χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή των ∆ήμων
Μεσολογγίου και Ξηρομέρου (ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, ΒΙ.ΠΕ κ.α).


Καθορισμός γραμμών αιγιαλού και παραλίας στα τμήματα των περιοχών που
δεν έχει καθοριστεί.



Επανακαθορισμός χρήσεων γης στην περιοχή Τουρλίδα Μεσολογγίου καθώς
και στον Λιμένα Μεσολογγίου. Νέα οριοθέτηση χώρων και χαρακτηρισμός
τμημάτων του λιμανιού (εμπορικό, τουριστικό).

3. Ανάπλαση - ∆ιαμόρφωση - Ανάδειξη - Ανακήρυξη
 Των Ιστορικών κέντρων των Πόλεων της ευρύτερης περιοχής.


Του δρόμου Μεσολογγίου - Τουρλίδας.
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Του χώρου περιμετρικά του κήπου των Ηρώων.



Των νεοκλασικών και διατηρητέων κτιρίων.

4. Θέματα σύνδεσης Μεσολογγίου - Ιόνιας Οδού
 Μελέτη και κατασκευή κόμβου στη θέση "Χαλαζιά" Μεσολογγίου. Μετά την
κατασκευή της ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ, όπως σήμερα διαμορφώθηκε, έχει αποκοπεί
εντελώς η είσοδος και έξοδος οχημάτων από την ΙΟΝΙΑ Ο∆Ο προς την πόλη
Μεσολογγίου και ιδιαίτερα προς τον Λιμένα Μεσολογγίου. Αυτό είναι
καταστροφικό, τόσο για την πόλη του Μεσολογγίου, όσο και για την λειτουργία
και ανάπτυξη του Λιμένα Μεσολογγίου.


Βελτιώσεις στις υπάρχουσες κατασκευές λόγω επικινδυνότητας αυτών.

5. Θέματα Αιτωλικού
 Γεφύρια Αιτωλικού. Ιστορική ανάδειξη και χαρακτηρισμός τους ως διατηρητέα.
Μείωση κυκλοφοριακού φόρτου καθώς και εύρεση εναλλακτικών
κυκλοφοριακών οδών (βελτίωση υπαρχόντων και κατασκευή νέων γεφυριών).


Υδροδότηση.



Αποχετευτικό Σύστημα.

7. Ο.Χ.Ε.
Εξαιρετικής σημασίας για την περιοχή είναι το σχέδιο Ολοκληρωμένη
Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του οποίου η υλοποίηση πρόκειται να ξεκινήσει
σύντομα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο οφείλει να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις
στην υλοποίηση του σχεδίου που θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την περιοχή
και αποκτώντας το ίδιο τεχνογνωσία απαραίτητη για το μέλλον. Άλλωστε σ' αυτή
τη φάση ο ∆ήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου είναι ο μοναδικός στο νομό
Αιτωλοακαρνανίας στον οποίο θα εφαρμοστεί το σχέδιο Ο.Χ.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
1. Αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων
-

Υποστήριξη των εργασιών του Ερευνητικού Προγράμματος για τον
Ιστορικό Οικισμό Ναυπάκτου.

-

Αναθεώρηση

του

Ρυμοτομικού

Σχεδίου

στο

σύνολο

του

χαρακτηρισμένου παραδοσιακού τμήματος, κήρυξη διατηρηταίων
κτιρίων, συμπληρωματικοί όροι και περιορισμός των ορίων του
παραδοσιακού τμήματος της πόλης
-

Αναθεώρηση των ρυμοτομικών σχεδίων των επεκτάσεων
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-

Ολοκλήρωση του νέου ΓΠΣ και επίλυση του προβλήματος της
Παλαιοπαναγιάς.

-

Ρεαλιστική αντιμετώπιση των ορίων του Αρχαιολογικού Χώρου
Ναυπάκτου.

2. Καθεστώς προστασίας Ναυπάκτου
Η σημαντικότητα της πόλης της Ναυπάκτου απορρέει από το καθεστώς
προστασίας της ως
- Περιοχή Ιδιαίτερου Φυσικού κάλους
- Αρχαιολογικού χώρου
- Παραδοσιακού Οικισμού
Η διατήρηση του χαρακτήρα της και της διαφύλαξης αλλά και
συντήρησης των ιδιαίτερων συνθηκών της πόλης επιβάλλει την
ύπαρξη στην πόλη δομής της αρχαιολογικής υπηρεσίας, με κατάλληλη
στελέχωση, ειδικότερα με Αρχιτέκτονα Μηχανικό για την υποστήριξη
των υπηρεσιών.
Όμοια με το προηγούμενο εδάφιο το ΣΑ (Συμβουλίο Αρχιτεκτονικής)
θα πρέπει να συνεδριάζει εκ περιτροπής και στη Ναύπακτο
3. ∆ημόσια Έργα Περιοχής Ναυπακτίας
- Αναστύλωση και προστασία Λιμανιού Ναυπάκτου
- Συντήρηση και ανάδειξη Κάστρου Ναυπάκτου
- Αναβάθμιση οδικού επαρχιακού άξονα Ναύπακτος – Θέρμο –
Καρπενήσι (μέσω Γέφυρας Μπανιά) ως ∆ιαγώνιου επαρχιακού άξονα
- Αντιμετώπιση ζητημάτων κατολισθαίνοντων Οικισμών με έμφαση στα
πρόσφατα φαινόμενα (Κλεπά, Ποκίστα κλπ)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
1. Σχέδια πόλης
2. Ανάδειξη Ιστορικού κέντρου και κάστρου Βόνιτσας
3. Περιβαλλοντικά θέματα Αμβρακικού
4. Αεροδρόμιο Ακτίου και σύνδεσή του με την Ιόνια Οδό
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 Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η παρουσία και η συμμετοχή του Περιφερειακού Τμήματος μπορεί και
πρέπει

να

γίνει

εντονότερη

και

ουσιαστικότερη

στις

καθημερινές

δραστηριότητες και στα θέματα αρμοδιότητάς μας.
Για το σκοπό αυτό θα επιδιώξουμε:


την ευρύτατη δυνατή συμμετοχή όλων των συναδέλφων στην
λειτουργία του τμήματος



τη συλλογικότητα στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων



την απολύτως αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία του

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω πέρα της λειτουργίας της ∆ιοικούσας
Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας είναι απαραίτητη:
-Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος
Θεωρούμε ότι για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Ανωτάτου
Οργάνου ∆ιοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος, κρίνεται απαραίτητο η
καθιέρωση τακτικών συνεδριάσεων, μίας τουλάχιστον το δίμηνο κατά μέσο
όρο, µε ταυτόχρονη ανάρτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλά και
των αποφάσεων του οργάνου αυτού στην ιστοσελίδα και σε οποιαδήποτε
άλλο ηλεκτρονικό μέσο του Περιφερειακού Τμήματος. Επίσης οργάνωση μίας
τουλάχιστον ετήσιας συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τμήματος ανοιχτή
στους συναδέλφους όπου θα γίνεται ο απολογισμός της δράσης τόσο της
Αντιπροσωπείας όσο και της ∆Ε.
Τέλος θα πρέπει να προταθεί για αναθεώρηση ο κανονισμός λειτουργίας
της Αντιπροσωπείας, ώστε να γίνει ουσιώδης, αποτελεσματική και να
αξιοποιεί το σύνολο των Αντιπροσώπων.
-∆ιοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος
Για

την

καλύτερη

λειτουργία

του

Εκτελεστικού

Οργάνου

του

Περιφερειακού Τμήματος, προτείνεται η συνέχιση τακτικών συνεδριάσεων ανά
δεκαπενθήμερο κατά μέσο όρο, για την καλύτερη προετοιμασία των µελών
του οργάνου, αλλά και των παρατάξεων στη λήψη αποφάσεων. Επίσης
προτείνεται η συνεδρίασης μίας τουλάχιστον ανοιχτής, στους συναδέλφους,
∆Ε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αιτωλοακαρνανίας ώστε να δοθεί η
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δυνατότητα στους συναδέλφους να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις αλλά
και να εκφέρουν τις θέσεις και τους προβληματισμούς.
Επίσης, προτείνεται η έγκαιρη ενημέρωση των µελών µε επιστολή της
ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν την συνεδρίαση, καθώς και
ανάρτηση των θεμάτων και των αποφάσεων στην ιστοσελίδα και σε
οποιαδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο του Τμήματος.
-Η σύσταση μονίμων Επιτροπών όπως προβλέπονται από το άρθρο
15 του Ν. 1486/84 και στους παρακάτω τομείς:


Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών θεμάτων



Μόνιμη Επιτροπή Ανάπτυξης και Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής
Ένωσης.



Μόνιμη Επιτροπή ∆ημοσίων και ιδιωτικών Έργων



Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας και Πολεοδομίας



Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος – Υδάτινου ∆υναμικού



Μόνιμη Επιτροπή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης – Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης



Μόνιμη Επιτροπή Νέων Μηχανικών.



Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς – Αρχιτεκτονικού
Παρεμβατισμού.



Μόνιμη Επιτροπή Επιστημονικής

Ενημέρωσης και Νέων

Τεχνολογιών.


Μόνιμη Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας



Μόνιμη Επιτροπή Μεσολογγίου - Ξηρομέρου.



Μόνιμη Επιτροπή Ναυπακτίας.



Μόνιμη Επιτροπή Αμφιλοχίας – Ακτίου - Βόνιτσας

Οι Επιτροπές αυτές πλαισιωμένες από καταξιωμένους συναδέλφους,
εισηγούμενες στην ∆.Ε. επί των διαφόρων θεμάτων, συμβάλλουν στην
χάραξη πολιτικής και στην λήψη αποφάσεων.

Σ’ αυτές παραπέμπονται

θέματα της αρμοδιότητάς τους από την ∆.Ε. ή την Αντιπροσωπεία, έχοντας
ταυτόχρονα και την δυνατότητα εξέτασης ειδικών θεμάτων με δική τους
πρωτοβουλία.
Ο μέγιστος αριθμός των μελών κάθε μόνιμης επιτροπής θα είναι επτά (7)
ή εννέα (9).
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Σε κάθε επιτροπή πέραν του επιμελητή με τον αναπληρωτή του που
εκλέγεται από την ίδια θα ορίζεται και υπεύθυνος από τη ∆Ε ή την
Αντιπροσωπεία του τμήματος.
Επίσης θεσπίζεται η διενέργεια άτυπης σύσκεψης των επιμελητών και
υπευθύνων των μονίμων επιτροπών με την ∆.Ε. του τμήματος ανά τακτά
χρονικά διαστήματα.
Τέλος θα γίνεται απολογισμός της δράσης των Μ.Ε. ανά έτος.
-Εκδηλώσεις – Ημερίδες
Το Περιφερειακό Τμήμα για την σωστή ενημέρωση των συναδέλφων θα
διεξάγει έξι (6) τουλάχιστον εκδηλώσεις- ημερίδες ανά έτος σε συνεργασία και
με τις Μ.Ε. εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον θα γίνονται και σε άλλες
πόλεις του νομού πέραν του Αγρινίου με θεματική αναφορά.
-Η σύσταση ομάδων εργασίας όπως προβλέπονται από το άρθρο 15
του Ν. 1486/84. Για την χρηματοδότησή τους, είναι αναγκαίο να προβλέπεται
η σχετική πίστωση σε όλους τους προϋπολογισμούς που εγκρίνει η
Αντιπροσωπεία.
Οι Ομάδες για τα διάφορα θέματα θα συγκροτούνται από την ∆.Ε. ή μετά από
εισήγηση της αντίστοιχης Μόνιμης Επιτροπής, τόσο ως προς το αντικείμενό
τους όσο και ως προς τον αριθμό των μελών τους, ενώ η επιλογή των μελών
τους θα γίνεται από τη ∆Ε ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στην ιστοσελίδα του τμήματος.
-Η ανανέωση του καταλόγου των πραγματογνωμόνων.
α) Από τις σπουδαιότερες μορφές παρέμβασης του Τ.Ε.Ε. σε σχέση τόσο με
τον κοινωνικό του ρόλο όσο και με το Τεχνικό και Επιστημονικό του κύρος,
είναι η θεσμοθετημένη δυνατότητα του Τ.Ε.Ε. να εκπονεί, μέσω των μελών
του, πραγματογνωμοσύνες.
β)Η δυνατότητα αυτή ενδυναμώνει και ενεργοποιεί τον επιστημονικό και
κοινωνικό του ρόλο γιατί διερευνά, προσδιορίζει και γνωμοδοτεί για
αμφισβητούμενα από τον πολίτη τεχνικά ζητήματα τα οποία αποτελούν
αντικείμενο αντιδικιών, παρεμβαίνοντας έτσι θετικά στην εξομάλυνση των
διαφορών και κατ’ επέκταση των ανθρωπίνων σχέσεων.
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γ) Οι πραγματογνωμοσύνες είναι αμειβόμενες βάσει του 696/74 όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το 515/89 Π∆ και εκπονούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του
διατάγματος 10-1-1935. Πέραν αυτών υπάρχουν και πραγματογνωμοσύνες
που διατάσσει το δικαστήριο από κατάλογο πραγματογνωμόνων του Τ.Ε.Ε.,
για τις οποίες πρέπει να μελετηθεί τρόπος ώστε να μην δρουν σε αντίθεση με
αυτές του Τ.Ε.Ε. και να μπορεί να ελέγχεται η επιστημονική τεκμηρίωσή τους.
- Η εκπροσώπηση του Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 (σκοποί του
Τ.Ε.Ε.) του Π.∆. 18-10-1984 ΦΕΚ 161, σε συμβούλια ή επιτροπές όπου είναι
θεσμοθετημένη η εκπροσώπησή του καθώς και σε άλλα μόνιμα ή έκτακτα,
που η συμμετοχή του ζητείται από την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή
άλλους Κοινωνικούς φορείς.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία, έχει αποδείξει ότι η συμμετοχή μας σ’ αυτά
παίζει αποφασιστικό ρόλο τόσο στην διαμόρφωση των αποφάσεων των
Συμβουλίων-Επιτροπών, όσο και στην αναβάθμιση του κύρους του Τ.Ε.Ε. και
των μηχανικών.
Είναι επίσης ένα αποφασιστικό βήμα, όπου το Τ.Ε.Ε. παίζει ουσιαστικό ρόλο
Συμβούλου της Πολιτείας και των Κοινωνικών Φορέων, όπως αυτός
καθορίζεται από το θεσμικό του πλαίσιο και το πλαίσιο δράσης μας.
Αυτονόητη προϋπόθεση για όσους αναλαμβάνουν εκπροσωπήσεις είναι
η συμμετοχή τους στην δράση του Τμήματος, τόσο με την στενή συνεργασία
τους με το Όργανο που τους όρισε (∆.Ε.) όσο και με την αντίστοιχη Επιτροπή
ή Ομάδα Εργασίας, όπου υπάρχει, για τον ευρύτερο εμπλουτισμό των
απόψεών τους στα θέματα που αφορούν την εκπροσώπησή τους, αλλά και
στα γενικότερα θέματα που απασχολούν το Τμήμα. Με τον τρόπο αυτό, και οι
θέσεις που διατυπώνουν οι εκπρόσωποι στα αντίστοιχα Συμβούλια και
Επιτροπές είναι σε αρμονία με τις θέσεις του Πλαισίου ∆ράσης της
Αντιπροσωπείας, την πολιτική και τις θέσεις γενικά του Τμήματος, ενώ
ταυτόχρονα

η

εμπειρία

και

οι

απόψεις

των

εκπροσώπων

αυτών,

μεταφερόμενες μέσα στο Τ.Ε.Ε. πλουτίζουν την πολιτική του φορέα.
Στα σημαντικά θέματα ο εκπρόσωπος, ενημερώνει την ∆.Ε. και
τοποθετείται μετά από συνεργασία μαζί της.
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-Προβολή του Περιφερειακού Τμήματος
Σχετικά µε την Προβολή του Περιφερειακού Τμήματος πρέπει να γίνει
χρήση όλων των δυνατοτήτων που µας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και
να αξιοποιήσουμε την ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο του
Τμήματος στο διαδίκτυο για την ενημέρωση και την επικοινωνία µε τα µέλη
του Τμήματος. Στην ηλεκτρονική σελίδα θα γίνεται δημοσιοποίηση των
αποφάσεων των οργάνων του τμήματος, δημοσίευση ψηφιακού υλικού
χρήσιμου στα μέλη μας καθώς και ανάρτηση των ανακοινώσεων των
παρατάξεων στον ειδικό χώρο που θα έχει η κάθε παράταξη.
Επίσης θα αποστέλλεται στους συναδέλφους μέσω ηλεκτρονικών μέσων
δικτύωσης (Newsletter, twitter, Facebook, κλπ) οι αποφάσεις των οργάνων, οι
δράσεις του τμήματος, οι ανακοινώσεις, οι παρεμβάσεις καθώς και η
ειδοποίηση ανάρτησης ανακοινώσεων των παρατάξεων στον χώρο τους στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.
Επίσης, θα πρέπει να είναι συνεχής η συνεργασία του Περιφερειακού
Τμήματος µε τους Τεχνικούς Συλλόγους και τις Παρατάξεις και να επιδιωχθεί η
διευκόλυνση της δραστηριοποίησής τους, τόσο στον επιστημονικό τους ρόλο,
όσο και στην παραγωγή πολιτικών θέσεων και ιδεών µε την παραχώρηση της
χρήσης των υποδομών και του εξοπλισμού του κτιρίου του Περιφερειακού
Τμήματος, καθώς επίσης και µε την πρόβλεψη συνδέσμου (links) στη νέα
ιστοσελίδα του Περιφερειακού Τμήματος.
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