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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τηλεδιάσκεψη Μεϊκόπουλου με την Πρόεδρο του ΤΕΕ Μαγνησίας για την αέρια ρύπανση & τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών 

Τηλεδιάσκεψη με την Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) Μαγνησίας κ. Νάνσυ Καπούλα 
πραγματοποίησε σήμερα ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος 
Μεϊκόπουλος για να συζητήσει την επικαιροποιημένη εικόνα των στοιχείων για το πρόβλημα της αέριας 
ρύπανσης στην πόλη του Βόλου, τη θέση του ΤΕΕ ως επιστημονικού φορέα της πόλης, αλλά και την 
πρόταση για έναν ευρύ διάλογο προκειμένου να εξευρεθεί μία συνολική αποτελεσματική λύση στο 
πρόβλημα που απασχολεί εδώ και πολύ καιρό την τοπική κοινωνία. 

«Οι παράλληλοι μονόλογοι που γίνονται όλο αυτό το διάστημα για το θέμα από τους επιστημονικούς, 
θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης δεν προσφέρουν πραγματική λύση αν δεν συντείνουν στη 
διαμόρφωση μίας συνολικής πρότασης, με την οποία η πόλη θα διεκδικήσει πλέον την οριστική επίλυση 
του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βουλευτής. 

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος σημείωσε ότι με βάση όλα τα επιστημονικά στοιχεία που έχουν 
κοινοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και την καθημερινή πραγματικότητα της αυξημένης αέριας 
ρύπανσης που βιώνουν οι  πολίτες του Βόλου κατά τους χειμερινούς μήνες, η πραγματοποίηση μίας 
ευρείας σύσκεψης με πρωτοβουλία των επιστημονικών φορέων της πόλης και τη συμμετοχή όλων των 
θεσμικών, πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων με στόχο την εκπόνηση ενός βιώσιμου συνολικού 
σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί μονόδρομο. 

Η Πρόεδρος του ΤΕΕ συμφωνώντας με την πρόταση του Βουλευτή για τη σύγκληση ευρείας συζήτησης 
και τη διαμόρφωση μίας συνολικής πρότασης για την επίλυση του προβλήματος της αέριας ρύπανσης 
της πόλης μας τόνισε ότι τα επιστημονικά δεδομένα  που έχουν δημοσιευθεί το τελευταίο διάστημα για 
το θέμα είναι ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Η κ. Καπούλα ανέφερε ότι το 
πρόβλημα της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης του Βόλου είναι πολυπαραγοντικό λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαίτερη γεωμορφολογία της περιοχής, τα κλιματικά χαρακτηριστικά της, αλλά και τους ιδιαίτερους 
οικονομικούς και  κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν, επισημαίνοντας πως το ζήτημα καλεί για 
εξειδικευμένη λύση, σύμφωνη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Στη συνέχεια, ο Βουλευτής ζήτησε να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον 
κλάδο και τις συνέπειες που έχει επιφέρει η πανδημία και η διαχείρισή της από την κυβέρνηση, αλλά και 
για το φλέγον ζήτημα της προσφάτως ψηφισθείσας τροπολογίας της Υπουργού Παιδείας & 
Θρησκευμάτων, με βάση την οποία οι πτυχιούχοι Κολλεγίων ειδικοτήτων αρχιτέκτονα μηχανικού, 
οικονομολόγου και λογιστή θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των πτυχιούχων των 
ελληνικών Πανεπιστημίων. 

Η Πρόεδρος του ΤΕΕ ανέφερε ότι η εν λόγω τροπολογία πλήττει άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα 
του κλάδου, θέτοντας ευθέως ζήτημα αντισυνταγματικότητας της διάταξης επιφυλασσόμενη για 
επικείμενη προσφυγή του ΤΕΕ στο ΣτΕ με στόχο την ακύρωσή της. Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από την 
πλευρά του, επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε σθεναρά στην ψήφιση της εν 
λόγω διάταξης και ότι βρίσκεται δίπλα στους επιστήμονες απόφοιτους των ελληνικών Πανεπιστημίων 
στην επιδίωξη της προστασίας των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων από την μεθοδευμένη 
προσπάθεια υποβάθμισης τους που συντελείται εκ μέρους της κυβέρνησης. 

 


