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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 απαραίτητα:
- Την διασφάλιση της καλής και εύρυθμης λειτουργίας του
Τμήματος Πολεοδομίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών.
- Την επαρκή πληροφόρησή μας για διαδικαστικά θέματα πριν
από την εφαρμογή τους. (Αναφέρουμε ενδεικτικά την
πρόσφατη εναντίωσή μας στο ζήτημα συνυπογραφείς μελετών
από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς).

- Την έγκαιρη πληροφόρησή μας για τεχνικά θέματα (Κύκλωμα
Πηλίου, Περιφερειακός Αγριάς – Λεχωνίων, πορεία
πολεοδομικών μελετών που δεν έχουν ολοκληρωθεί, αναθέσεις
μελετών).
- Την διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών του
Συλλόγου μας – Υπαλλήλων του Τ.Π. & Π.Ε.
- Την πλήρη στελέχωση του Τ.Π. & Π.Ε. με επιστημονικό
προσωπικό.
- Την δημιουργία πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στους
συναδέλφους Υπαλλήλους & Ελεύθερους Επαγγελματίες.
- Την δημιουργία τριμελούς Δομοστατικής Επιτροπής για τον
πλήρη έλεγχο στατικών μελετών που αφορούν έργα ιδιαίτερης
επικινδυνότητας.
- Την πλήρη μηχανοργάνωση του Τ.Π. & Π.Ε.
- Την σωστή αρχειοθέτηση των παλαιών οικοδομικών αδειών και
των μελετών που τις συνοδεύουν.
Αναγνωρίζουμε την συνδρομή σας, στη βελτίωση της εικόνας που
η Υπηρεσία σας 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 ολοκαίνουργιου 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.

Βόλος, 1 Φεβρουαρίου 2005
Για το Δ.Σ.
ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Καραγιάννης

