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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΚΕΦΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΕ ΣΗ
ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ Σ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΕΙΑ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
Επξεία ζύζθεςε παξνπζία ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνπ Απνζηνιόπνπινπ
θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ηνπ Σκήκαηνο
Πεινπνλλήζνπ ηνπ Σερληθνύ Επηκειεηεξίνπ (Σ.Ε.Ε.) θαζώο θαη κειώλ ηεο
Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σκήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζηελ Σξίπνιε κεηά από
αίηεκα πνπ ππέβαιαλ νη εθπξόζσπνη ησλ κεραληθώλ ηεο πεξηθέξεηαο.
ηε ζύζθεςε ζπδεηήζεθαλ αλαιπηηθά ηα πξνβιήκαηα ησλ κεραληθώλ ηεο
Πεινπνλλήζνπ, ηα εληνπηζκέλα πξνβιήκαηα ησλ θξαηηθώλ ππεξεζηώλ ιόγσ ηεο
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο "Καιιηθξάηεο", θαζώο θαη νη πξνηεηλόκελεο ιύζεηο
πξνθεηκέλνπ ε δνπιεηά ησλ κεραληθώλ λα γίλεη πην άλεηε, αιιά θαη νη πνιίηεο λα
εμππεξεηνύληαη πην εύθνια από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο.

Κνηλή ήηαλ ε δηαπίζησζε όηη ε Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε έρεη κεγάιε έιιεηςε
από κεραληθνύο θαη πξνηάζεθε από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ Σ.Ε.Ε. ε επαλαθνξά
ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Σ.Τ.Δ.Κ. από ηνπο Δήκνπο ζηελ θξαηηθή δηνίθεζε. Από ηελ
πιεπξά ηνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο άθνπζε κε πξνζνρή ηα ζέκαηα πνπ ηνπ έζεζαλ νη
κεραληθνί, ηόληζε ηελ αλάγθε νπζηαζηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ
νξγάλσλ ησλ κεραληθώλ θαζώο θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζηελόηεξε ζπλεξγαζία κε
ην Σ.Ε.Ε. Πεινπνλλήζνπ σο επίζεκνπ ηερληθνύ ζπκβνπιεπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ
θξάηνπο.
Επαλέιαβε όηη επηβάιιεηαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ ππεξεζηώλ, δήηεζε ηελ
επέθηαζε ησλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ, ζε επίπεδν Σερληθνύ Επηκειεηεξίνπ,
γηα λα δηεπζεηεζνύλ, όπσο είπε, νη εθθξεκείο ππνζέζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο,
ρσξνηαμίαο θαη πδάησλ. Σέινο ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηεο αλάξηεζεο ησλ δαζηθώλ
ραξηώλ, πνπ πξνσζείηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο από ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε,
ηνλίδνληαο όηη ζα δηεπθνιύλεη πνιύ ηε δνπιεηά ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ ηεο πεξηθέξεηαο.
Ιδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηα ππό έγθξηζε γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα ησλ
Δήκσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζηηο δηαδηθαζίεο πξνώζεζεο ησλ ζρεδίσλ νηθηζηηθήο θαη
πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο ησλ Δήκσλ Πύινπ - Νέζηνξνο θαη Ξπινθάζηξνπ ελώ γηα
ην ζέκα ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ Δήκνπ Άξγνπο-Μπθελώλ
ζπκθσλήζεθε λα γίλεη κία μερσξηζηή ζπλάληεζε ζηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ν
Δήκνο θαη εθπξόζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
Η πξόεδξνο ηνπ Σ.Ε.Ε. Πεινπνλλήζνπ θ. Υαξίθιεηα Σζηώιε, ακέζσο κεηά ηε
ζπλάληεζε, δήισζε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηελ ελεκέξσζε πνπ είρε ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο γηα ηα ζέκαηα ησλ κεραληθώλ,
ηόληζε όηη είλαη έηνηκε λα ζπλεξγαζηεί, σο πεξηθεξεηαθό ηκήκα ηνπ Σ.Ε.Ε., ζε
νπνηαδήπνηε ηερληθή δηαδηθαζία κέζσ ησλ κόληκσλ επηηξνπώλ θαη ησλ νκάδσλ
εξγαζίαο πνπ δηαζέηεη θαη δήηεζε ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ ηκήκαηνο ζε όιεο ηηο
αξκόδηεο ηερληθέο επηηξνπέο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο.
Παξόληεο ζηε ζύζθεςε πνπ έγηλε ζηελ Σξίπνιε ήηαλ εθηόο από ηελ πξόεδξν
ηνπ Σ.Ε.Ε. Πεινπνλλήζνπ θ. Υαξίθιεηα Σζηώιε ηα κέιε ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο:
Αζ. Λνπθάο (αληηπξόεδξνο), Θεόδ. Κνπηζνύγεξαο (γελ. γξακκαηέαο), Αλ. Αγγειήο,
Σξ. ειήο θαη Δεκ. Καξνύληδνο (κέιε) θαζώο θαη ηα παξαθάησ κέιε ηνπ πξνεδξείνπ
ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σκήκαηνο: Μνπληαλέαο Παλ. (πξόεδξνο), Θενράξεο Γ.
(αληηπξόεδξνο) θαη Μπνδηνλέινο ση. (γεληθόο γξακκαηέαο).
"Θέισ λα ηνλίζσ γηα κηα αθόκε θνξά όηη ζηελ παξνύζα θάζε ε βνήζεηα ηνπ
ηερληθνύ θόζκνπ ηεο πεξηθέξεηαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη γη’ απηό ζέισ λα
επραξηζηήζσ ην Σ.Ε.Ε. Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ πξσηνβνπιία πνπ πήξε θαη
ζπλαληεζήθακε. Παξάιιεια επειπηζηώ όηη ε κειινληηθή ζπλεξγαζία κε ην

πεξηθεξεηαθό ηκήκα ηνπ Σ.Ε.Ε. ζα είλαη γόληκε θαη δεκηνπξγηθή γηα λα κπνξέζνπκε
όινη καδί λα θάλνπκε πξάμε ηελ αλάπηπμε ζηνλ ηόπν καο", δήισζε κεηά ηε
ζπλάληεζε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ΠεινπνλλήζνπΔπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο.
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