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Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ν.
Μαγνησίας λειτουργεί ως ανεξάρτητο επιστημονικό σωματείο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την προαγωγή της
επιστημονικής στάθμης των μελών του, την προάσπιση των οικονομικών
και επαγγελματικών συμφερόντων τους, την ανάπτυξη πνεύματος
συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους, και τη συμβολή στη μελέτη
και εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής ανάπτυξης του Νομού
Μαγνησίας.
Ο Σύλλογος αριθμεί σήμερα 370 μέλη και
αποτελεί τον
μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο στο χώρο των Διπλωματούχων
Μηχανικών του Νομού.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή σας,
έτοιμο να βοηθήσει σε ότι μπορεί να συντελέσει στην επίλυση πιθανών
προβλημάτων.
Για την αρτιότερη συνεργασία μας θεωρούμε απαραίτητη:
1. Την διασφάλιση της καλής και εύρυθμης λειτουργίας και των
τριών τμημάτων της Δ/σης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου
(τμήμα πολεοδομίας – τμήμα σχεδίου πόλεως – τμήμα
κυκλοφοριακού σχεδιασμού).
2. Την επαρκή και έγκαιρη πληροφόρησή μας για διαδικαστικά
θέματα πριν από την εφαρμογή τους. (Αναφέρουμε ενδεικτικά
την περίπτωση εφαρμογής νέων μέτρων που αφορούν σε
διαδικασίες έλεγχου οικοδομικών αδειών και ρευματοδότησης
οικοδομών. Τα μέτρα αυτά αφενός υποβιβάζουν το κύρος των

συναδέλφων, οι οποίοι πέρα από κάθε έννοια δικαίου,
κρίνονται ένοχοι και αυθαίρετοι μέχρι αποδείξεως του
αντιθέτου και αφετέρου οδηγούν σε καθυστερήσεις λόγω
αύξησης της γραφειοκρατίας.)
3. Την κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας προς
αποφυγή παρερμηνειών και αντεγκλήσεων.
4. Την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και σεβασμού
ανάμεσα στους συναδέλφους μηχανικούς (υπαλλήλους &
ελεύθερους επαγγελματίες).
5. Την αποφυγή φαινομένων συσσώρευσης μηχανικών στο χώρο
αναμονής του τμήματος πολεοδομίας, με επακόλουθο την
απώλεια πολύτιμου χρόνου από τους συναδέλφους μας.
6. Την διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών του
Συλλόγου μας που εργάζονται στην Δ/ση Πολεοδομίας.
7. Την δημιουργία τριμελούς Δομοστατικής Επιτροπής για τον
πλήρη έλεγχο στατικών μελετών που αφορούν έργα ιδιαίτερης
επικινδυνότητας (θεμελιώσεις ειδικού τύπου σε κατασκευές στο
παραλιακό μέτωπο της πόλης, μεταλλικές κατασκευές άνω των
2000 τ.μ., ενισχύσεις παραδοσιακών κτιρίων κ.λ.π.)
8. Την πλήρη στελέχωση της Υπηρεσίας τόσο σε επιστημονικό
όσο και σε διοικητικό προσωπικό. (εκτιμούμε ότι λείπουν δύο
έως τρεις
9. Την πλήρη μηχανοργάνωση της Υπηρεσίας (η ελλιπής
μηχανοργάνωση συντέλεσε στα φαινόμενα διαφθοράς που
πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας).
10. Την σωστή αρχειοθέτηση των παλαιών οικοδομικών αδειών και
των μελετών που τις συνοδεύουν.
Αναγνωρίζουμε την συνδρομή σας, στη βελτίωση της εικόνας που
η Υπηρεσία εμφανίζει το τελευταίο διάστημα και σας ευχόμαστε καλή
συνέχεια στο δύσκολο έργο σας.
Στο πλαίσιο της κατά το δυνατόν καλύτερης προώθησης των
θέσεων του Συλλόγου μας σας πληροφορούμε ότι ολοκληρώσαμε τη
δημιουργία του διαδικτυακού μας τόπου (www.ceam.gr) Το
συγκεκριμένο site περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, δελτία τύπου, πηγές
νομοθεσίας,
μόνιμες στήλες, διευθύνσεις μελών του Συλλόγου,
επιλεγμένες μελέτες και έχει δυνατότητες on line αμφίδρομης
επικοινωνίας. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα αρθρογραφίας από
επίλεκτα μέλη της επιστημονικής κοινότητας. Σε ιδιαίτερη στήλη,
θίγονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία των πολεοδομικών
γραφείων του Νομού.
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