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Στενότερη συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας,
προκειμένου να ξεπεραστούν άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν με
εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και αφορούν τους
μηχανικούς, ζήτησαν τα μέλη του ΤΕΕ από τα στελέχη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,
σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, στα
γραφεία του τοπικού τμήματος.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν από την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας
Α.Ε. οι κ.κ. Αντώνης Λιόλιος Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού &
Ρυθμιστικών Υποθέσεων και η κ. Π. Μπίσκα, Υπεύθυνη Τομέα
εσωτερικών Εγκαταστάσεων & Διαχείρισης Υλικών Θεσσαλίας.
Από το ΤΕΕ Μαγνησίας, η πρόεδρος Νάνσυ Καπούλα, ο αντιπρόεδρος
Δημήτριος Ζημέρης, τα μέλη της Δ.Ε Μιχάλης Μπαλαρούτσος,
Δημήτρης Πέτρου και Ευάγγελος Τσιρνόβας.
Από το Σύλλογο Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μαγνησίας
ο πρόεδρος του Συλλόγου Σωκράτης Μάρκος και το μέλος του Συλλόγου
Παναγιώτης Σοφουλάκης Μηχανολόγος Μηχανικός, αλλά και ο κ.
Ιωάννης Χατζηγεωργίου Μηχανολόγος πτυχιούχος Τ.Ε.
Στη σύσκεψη κατατέθηκαν προβληματισμοί και προτάσεις, προς τα
στελέχη της εταιρείας που αφορούν επί το πλείστον, σημαντικά ζητήματα
που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί, σχετικά με τις μελέτες και τους
ελέγχους εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα στην
υπηρεσία ελέγχου και η διαδικασία για να εκδοθεί μια βεβαίωση
αυτοψίας είναι χρονοβόρα. Επίσης, πρέπει να βρεθεί ο τρόπος
επιτάχυνσης των διαδικασιών όταν πρόκειται για επανελέγχους.
Ζητήθηκε ο επανέλεγχος να πραγματοποιείται σε χρόνο μικρότερο του
οκταημέρου και υπήρξε δέσμευση από την πλευρά της εταιρείας για την
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ικανοποίηση του αιτήματος.
Ακόμη ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί είναι ότι μια
μελέτη ελέγχεται από δυο διαφορετικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας με
αποτέλεσμα πολλές φορές ο δεύτερος ελεγκτής να μην λαμβάνει υπόψιν
του, τις παρατηρήσεις του πρώτου.
Αναφορά έγινε και για τις υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες καλείται να
υπογράψει ο ιδιοκτήτης ότι οι κτιριακές υποδομές είναι νόμιμες γεγονός
με το οποίο διαφωνεί τόσο το ΤΕΕ Μαγνησίας, όσο κα ο Σύλλογος
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μαγνησίας.
Χρήσιμο επίσης θα ήταν να υλοποιηθεί ψηφιοποίηση των μελετών ώστε
να γίνεται ενημέρωση και να συμπτυχθούν οι χρόνοι.
Ωστόσο ζητήθηκε από τη εταιρεία στη ψηφιακή κατάθεση των φακέλων
να δηλώνεται και ο ελεγκτής ψηφιακά, ώστε ο μηχανικοί να γνωρίζουν
ποιος έχει χρεωθεί το φάκελο.
Από την πλευρά τους τα στελέχη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ανέφεραν ότι έχουν
βελτιωθεί πολλά θέματα τον τελευταίο χρόνο και ζήτησαν την στενότερη
συνεργασία του ΤΕΕ Μαγνησίας, προκειμένου να υπάρχει συντονισμένη
προσπάθεια στην επίλυση των προβλημάτων.
Τέλος, τέθηκε χρονοδιάγραμμα ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν επιτευχθεί
οι βελτιώσεις και οι στόχοι που τέθηκαν στην κοινή σύσκεψη των
στελεχών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με το ΤΕΕ Μαγνησίας.
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