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ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ_ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐2017
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
διαχείριση … της Αλλαγής
«It is not the most intellectual or the strongest species that survives,
but the species that survives is the one that is able to adapt to or
adjust best to the changing environment in which it finds itself»
Charles Darwin _

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τ

ο ΤΕΕ_ΤΑΚ είναι το σταυροδρόμι κι ο χώρος κοινής έκφρασης και δράσης
των Μηχανικών του τόπου μας. Χώρος καλλιέργειας διαλόγου κι
αντιπαράθεσης ιδεών, αποθετήριο σκέψεων και μελετών και σημείο
αναφοράς για τον τεχνικό κόσμο με κύρος παρέμβασης στην κοινωνική
πραγματικότητα της Ανατολικής Κρήτης. Αυτή η κατάκτηση είναι ο καρπός
σκληρής και συλλογικής δουλειάς και προσπάθειας πολλών ετών της Δ.Ε. του
ΤΕΕ_ΤΑΚ, των μόνιμων Επιτροπών, των παρατάξεων, των κλαδικών συλλόγων,
ομάδων εργασίας αλλά και κάθε συναδέλφου που μετέχει στα δρώμενα του
επιμελητηρίου αφήνοντας προσωπικά στίγματα εμπειρίας και γνώσης.
Αυτός ο συλλογικός χώρος δράσης και γνώσης, όπως σχεδόν όλοι οι συλλογικοί
παρεμβατικοί θεσμοί, σήμερα τελεί υπό διωγμό κι απειλείται με απαξίωση, αν
όχι με αφανισμό. Γιατί σε «καθεστώς εξάρτησης» οι κοιτίδες μη ελεγχόμενης
γνώσης αποτελούν τη σημαντικότερη απειλή για την υπόσταση της εξάρτησης.
Σε αυτή την ιστορική νομοτέλεια οφείλουμε να ανταποκριθούμε ως
σκεπτόμενη και δρώσα δύναμη ανατροπής, ικανής να παράγει
οράματα και προοπτική για το μέλλον, χρέος στις γενιές που έρχονται.
Ως όπλο «εξόντωσης» του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, χωρίς φειδώ,
χρησιμοποιείται η «αιφνίδια αλλαγή», έτσι ώστε να μην υπάρξει περιθώριο
διαμόρφωσης συγκροτημένης αντίδρασης ή αντίστασης, μια τακτική πολέμου
γνωστή και ως «blitzkrieg». Αποτελεσματική μέθοδος, αν κρίνουμε τη μέχρι
τώρα πορεία, απέναντι σε παραδοσιακές δομές με ισχυρή αδράνεια στην
αλλαγή.
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Αντίμετρο σε αυτή την πρακτική αποτελεί η από μέρους μας «διαχείριση της
Αλλαγής» ως διαρκής προσαρμογή στο ευμετάβλητο περιβάλλον και τις
αρτηριοσκληρώσεις του παρελθόντος, με εφαλτήριο δράσης το τρίπτυχο
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, χαρακτηριστικά στα
οποία βασιστήκαμε στις δυο τελευταίες περιόδους με απτά αποτελέσματα. Η
«διαχείριση της Αλλαγής» αποτελεί μονόδρομο αν θέλουμε να δώσουμε ξανά
προοπτική στον τόπο μας που δοκιμάζεται σκληρά.

1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η συγκυρία που διανύουμε είναι η χειρότερη που γνώρισε ο τόπος κι ο καθένας
από εμάς ξεχωριστά, τις τελευταίες δεκαετίες μετά την μεταπολίτευση. Στο
πεδίο της οικονομίας, ο παραγωγικός ιστός αποσυντίθεται παραδομένος στη
δίνη έλλειψης ρευστότητας και της υδροκεφαλικής ενίσχυσης‐θωράκισης του
χρηματοπιστωτικού κλάδου. Οι εργασιακές σχέσεις ανατρέπονται με
απρόβλεπτες δημογραφικές επιπτώσεις, ενώ καίρια πλήγματα με μη
αναστρέψιμα χαρακτηριστικά έχουν δεχτεί η εγχώρια βιομηχανία και ο
κλάδος των κατασκευών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του παραγωγικού
εμπορίου και υπηρεσιών, τελούν σχεδόν υπό διωγμό με εξαίρεση ίσως στον
κλάδο της εστίασης, με εξωπραγματικές φορολογικές υποχρεώσεις και
ασφαλιστικές εισφορές. Ακόμη και ο τουριστικός κλάδος, στον οποίο
επενδύθηκαν οι μεγαλύτερες προσδοκίες, παρουσιάζει υψηλό βαθμό
εξάρτησης σε εξωτερικούς παράγοντες ώστε να μην μπορεί να αποτελεί το
βατήρα για την οικονομική ανάκαμψη κι ανασυγκρότηση.
Στο κοινωνικό πεδίο, η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται διαλύει
ουσιαστικά τις δημόσιες κοινωνικές δομές υγείας και παιδείας μετακυλώντας
το βάρος της κοινωνικής πολιτικής στην αυτοδιοίκηση, χωρίς ταυτόχρονη
διάθεση των απαραίτητων πόρων. Παράλληλα, το επί μακρόν ανύπαρκτο,
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δημιουργεί πλέον φθορά στις
δημόσιες υποδομές, απαξία στις επενδύσεις των φορολογουμένων και
επικίνδυνες συνθήκες για την κοινωνική ζωή και τη δημόσια υγεία.
Η εκτίναξη της ανεργίας και η διατήρηση της σε υψηλά επίπεδα, η
ανασφάλιστη εργασία, η δραστική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η
φορολογική επιδρομή, οδηγούν την κοινωνία πλέον εκτός ορίων αντοχής,
δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικής αποσταθεροποίησης. Η επιβίωση
αποτελεί για τους περισσότερους πολίτες καθημερινή επιδίωξη ενώ ηθικές
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κοινωνικές αξίες κι έννοιες γίνεται προσπάθεια να αντικατασταθούν με
πολιτικά «ορθότερες», κατά την εφαρμοζόμενη λογική, όπως για παράδειγμα ο
«εργαζόμενος» με τον «απασχολούμενο», η «μόρφωση» με την «κατάρτιση» και
η «δημοκρατία» με το «σταθερό επενδυτικό περιβάλλον».
Όλοι οι στατιστικοί δείκτες καταγράφουν επιπτώσεις συγκρίσιμες με συνθήκες
εξόδου από πόλεμο, με σημαντικότερη ίσως την ανάκαμψη της βρεφικής
θνησιμότητας και της αύξησης των αυτοκτονιών.
Σε αυτό το καθεστώς πλήρους οικονομικής εξάρτησης της χώρας σε ξένα
κεφάλαια, πολιτικής εξάρτησης κι ευθυγράμμισης σε αποφάσεις οργάνων που
ελέγχονται από τον ηγεμονισμό και το οικονομικό δόγμα του βορρά, αποτελεί
ίσως «κενό» γράμμα η έννοια της Εθνικής Κυριαρχίας, το εμβληματικό
όραμα θυσίας για τη γενιά του Πολυτεχνείου.
Στον τόπο μας ειδικότερα, η ένδεια δημοσίων επενδύσεων τείνει να
αποτελέσει το σημαντικότερο εμπόδιο για την προσέλκυση παραγωγικών
επενδύσεων και της ανάπτυξης ενός διαφορετικού μοντέλου τουρισμού πέρα
από το all inclusive και του μαζικού τουρισμού, που αποδεδειγμένα δεν
προσφέρουν τα αναμενόμενα στην τοπική κοινωνία. Τα μεγάλα έργα (ΒΟΑΚ,
ΝΟΑΚ, κάθετοι Άξονες, νέο Αεροδρόμιο, κ.ά.) έμειναν μέχρι τώρα στα χαρτιά,
σε αναμονή υποψηφίων επενδυτών, στερώντας πλούτο από τη χώρα. Ο
σχεδιασμός χωρικής οργάνωσης ανατρέπεται σε όλα τα επίπεδα και
ουσιαστικά διατηρείται, αν δεν «προωθείται» ένα «άναρχο» μοντέλο
ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, τον Τουρισμό, τη διαχείριση αποβλήτων και την
παραγωγική δραστηριότητα, το οποίο με όρους περιβαλλοντικούς και
οικονομικούς μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έχει υψηλό κόστος και
επιπτώσεις ακόμα και στην καθημερινότητά μας.
Για τον κλάδο των μηχανικών, αλλά και για το επιστημονικό δυναμικό της
χώρας, το περιβάλλον που διαμορφώνεται είναι πολύ χειρότερο. Αποτελεί, εκ
των πραγμάτων, κεντρική πολιτική επιλογή ότι η χώρα «ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ»
πλέον επιστημονικό δυναμικό και μηχανικούς, πέρα από ελάχιστους και
φτασμένους. Για τους υπόλοιπους, που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε
καν ως άνεργοι, η βαριά φορολογία, οι εισφορές που δεν μπορούν να
πληρωθούν, η ετεροαπασχόληση και η απαξία, δείχνουν ουσιαστικά την πόρτα
της εξόδου. Εξόδου είτε απ’ το επάγγελμα ή από τη χώρα σε αναζήτηση
άλλου κοινωνικού περιβάλλοντος, όπου η ιδιότητα του επιστήμονα ή του
μηχανικού δεν θα αποτελεί «κατάρα», αλλά προσόν ανέλιξης.
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Από το Τεχνικό Επιμελητήριο, ήδη από το 2012, αποκόπηκαν οι βασικότεροι
πόροι του με την κατάργηση της εισφοράς από την αμοιβή των μηχανικών για
μελέτες και έργα. Για την οικονομική ασφυξία που επιβλήθηκε απ’ την
κυβέρνηση, δόθηκε ως διέξοδος χρηματοδότησης «προς επιβίωση» η
δυνατότητα ανάληψης έργου άλλων δημοσίων υπηρεσιών, όπως η διαχείριση
του πληροφοριακού συστήματος αυθαιρέτων, η δυνατότητα να αποτελεί
αδειοδοτούσα αρχή, η διενέργεια εξετάσεων για ελεγκτές δόμησης και
ενεργειακούς επιθεωρητές κτλ.
Σε καθεστώς λοιπόν οικονομικού διωγμού, το Τεχνικό Επιμελητήριο και το
ΤΕΕ_ΤΑΚ ειδικότερα, οφείλει να ανταποκριθεί δυναμικά, όπως απαιτούν οι
μηχανικοί και χρειάζεται η κοινωνία. Η ενεργή συμμετοχή κάθε συναδέλφου
είναι πλέον πολύτιμη ώστε ο φορέας συλλογικότητας του τεχνικού κόσμου να
περιφρουρηθεί και να αποτελέσει μοχλό ανατροπής κι ελπίδας για την
κοινωνία, κι αυτό γιατί πουθενά στον πλανήτη δεν υπήρξε ανασυγκρότηση
και αναπτυξιακή διαδικασία που δεν πάτησε στη δουλειά του μηχανικού.

2. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι Μηχανικοί αποτελούν ενεργά μέλη της τοπικής κοινωνίας και όπως
καταδείχθηκε στις τελευταίες εκλογές για την τοπική Αυτοδιοίκηση, οι πολίτες
τους εμπιστεύονται με την ψήφο τους για τη διαχείριση της καθημερινότητας
στις τοπικές κοινωνίες.
Οι Μηχανικοί συντονίζονται με όλες τις συλλογικότητες και τις θεσμικές
εκφράσεις, που τις εκπροσωπούν χωρίς προκαταλήψεις, διατηρώντας τη δική
τους αυτοτελή παρουσία και έκφραση σε όλα τα ζητήματα που θέτει η
κοινωνική ζωή, ιεραρχώντας προβλήματα και υπηρετώντας εκείνα που σε κάθε
περίπτωση αξιολογούν πως πρέπει να τους κινητοποιούν.
Οι Μηχανικοί διαχρονικά είναι αντίθετοι με κάθε αυτοδιοικητική ή
κυβερνητική θέση που πλήττει ή υποβαθμίζει τον τεχνικό κόσμο και το έργο
του. Μαζί με αυτούς, η κοινωνία ξέρει πλέον να διακρίνει, να διαχωρίζει και να
απαιτεί θέσεις από το ΤΕΕ που να αρμόζουν με το ρόλο του, ως ανεξάρτητου
θεσμικού φορέα, που προτείνει εφικτές λύσεις και προοπτικές.
Ως εκ τούτου, στόχος μας πρέπει να είναι η περαιτέρω ενίσχυση του
αναπτυξιακού, επιστημονικού, παρεμβατικού και γνωμοδοτικού ρόλου του
επιμελητηρίου, το οποίο παράλληλα, με προσήλωση, θα παρακολουθεί
παρεμβατικά τις εξελίξεις για τα επαγγελματικά θέματα των Μηχανικών και το
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ευμετάβλητο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσουν την επαγγελματική και
επιστημονική δράση τους.
Η «διαχείριση της Αλλαγής» οφείλει να διατρέχει κάθε σκέψη, κάθε
στόχευση και κάθε δράση του Επιμελητηρίου, τόσο στο πεδίο αναφοράς
του, την Ανατολική Κρήτη, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, καλλιεργώντας
ένα δίκτυο σκέψης και προβληματισμού με ματιά στο αύριο, μορφοποιώντας
μια νέα συνθήκη με πεδίο αναφοράς πλέον τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
και όσα μέλλεται να συμβούν εκεί.

3. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η διάκριση των ρόλων, η αυτοτέλεια, το
πολιτικό θάρρος, η σύγκρουση των ιδεών στην κονίστρα του διαλόγου κι η
οικοδόμηση ενός παρεμβατικού Επιμελητηρίου που θα το διακρίνει η
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, και η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, θα πρέπει να
αποτελεί διαρκή δέσμευση κι επιδίωξη και πρέπει να εκφράζεται σε όλα τα
όργανα και τις δράσεις που αναπτύσσει το ΤΕΕ_ΤΑΚ.
Η πυξίδα του ενδιαφέροντος οφείλει να προσανατολιστεί πλέον στις
νέες συνθήκες που ούτως ή άλλως διαμορφώνονται και στις νέες γενιές
συναδέλφων που βιώνουν ένα διαφορετικό περιβάλλον άσκησης του
επαγγέλματος από αυτό που γαλούχησε αρκετές γενιές μέχρι σήμερα. Η
μεταπολεμική θεώρηση για το επάγγελμα του μηχανικού άφησε την τελευταία
της πνοή μαζί με την ευημερία που χάθηκε στη δίνη της ύφεσης, παρότι
αργόσβηνε εδώ και χρόνια.
Η σημερινή θεώρηση είτε θέλουμε είτε όχι έχει ως επίκεντρο την
ανταγωνιστικότητα και την προσαρμογή σε ένα άρρητο περιβάλλον. Η
φιλοσοφία think global and act local εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τη
θεώρηση μας για την επαγγελματική δραστηριότητα του μηχανικού στον 21ο
αιώνα.
Ζητούμενο πρέπει να είναι ένα Επιμελητήριο που θα καθοδηγεί εξελίξεις, θα
δημιουργεί ευκαιρίες και θα παρέχει εργαλεία για τον απεγκλωβισμό του
Μηχανικού από προβλήματα και παγίδες που δημιουργεί η καθημερινή τριβή
στην άσκηση του επαγγέλματος και το δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο. Ένα
Επιμελητήριο που θα μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα στην ανάπτυξη, στην
υλοποίηση έργων, στην εκπόνηση μελετών, και στις συνθήκες εργασίας,
βάζοντας γερά θεμέλια για το κύρος και την αξιοπιστία των Μηχανικών.

‐5‐

ΤΕΕ ‐ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η έκταση και η πολυπλοκότητα των θεμάτων που οφείλει να αντιμετωπίζει το
ΤΕΕ_ΤΑΚ υπερβαίνει τη φυσική δυνατότητα των μελών της Δ.Ε. και της
αποδυναμωμένης σε προσωπικό υπηρεσίας του Τμήματος. Καίρια σημασία,
λοιπόν, για το παρεμβατικό Επιμελητήριο που θέλουμε, έχει η λειτουργία των
Μόνιμων Επιτροπών που θα πλαισιώσουν το έργο της Δ.Ε.. Σήμερα,
περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή των
συναδέλφων ώστε το επιμελητήριο να καθοδηγεί εξελίξεις και να αρθρώνει
λόγο που εμπνέει. Οι μόνιμες Επιτροπές πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα
του δικτύου σκέψης και προβληματισμού που χρειαζόμαστε ώστε οι «επί τα
χείρω» αιφνίδιες αλλαγές να βρίσκουν τον κλάδο έτοιμο, με ιδέες, προτάσεις
και παλμό.
Οι μόνιμες Επιτροπές θα παίξουν ακόμη σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία
προτάσεων για την εμπλοκή του ΤΕΕ_ΤΑΚ στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση
των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η οποία μπορεί να αποτελέσει πηγή πόρων
για τις δράσεις του Επιμελητηρίου στα αμέσως προσεχή χρόνια. Παράλληλα, η
εθελοντική προσφορά και δράση, λόγω της δεινής οικονομικής θέσης του
επιμελητηρίου θα αποτελέσει τη βάση για το έργο των μόνιμων Επιτροπών και
για τη μελέτη θεμάτων που θα ανατεθούν σε ομάδες Εργασίας.
Η συγκυρία που βιώνουμε απαιτεί υπεύθυνη στάση και εθελοντικό πνεύμα
που θα αντανακλούν βαθειά γνώση, κύρος, επίγνωση και διάθεση συμμετοχής
και προσφοράς. Οι ευκαιριακές τοποθετήσεις που απλώς απαντούν στο κλίμα
της επικαιρότητας που διαμορφώνεται απ’ τα ΜΜΕ έχει αποδειχθεί ότι γεννούν
μόνο στείρα αντιπαράθεση, ενώ καθηλώνουν την κοινωνία σε μονόδρομους
ύφεσης και σε φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού, επιταχύνοντας την
οπισθοδρόμηση σε συνθήκες άλλων εποχών.
Κατ’ αυτή την έννοια, το ΤΕΕ μπορεί και πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες που,
στο μέτρο που του αναλογεί, θα επηρεάσουν με θετικό πρόσημο την κοινωνία.
Εμείς οφείλουμε, με τόλμη, να βάλουμε τη συνθήκη στην ατζέντα του
δημόσιου διαλόγου με θέσεις στιβαρές και όχι να ακολουθούμε ασθμαίνοντας
πίσω από τις εξελίξεις με στείρες κορώνες αντίστασης χωρίς αντίκρισμα που
διαμορφώνει η εξουσία με τις πολιτικές της.
Για το πλαίσιο λειτουργίας της Δ.Ε. προτείνεται να υιοθετηθεί και να ισχύσει το
ήδη υφιστάμενο πλαίσιο αρχών «Προτάσεις Λειτουργίας της Δ.Ε. του ΤΕΕ_ΤΑΚ»
(Παράρτημα Α) που προτάθηκε από τον τότε Αντιπρόεδρο της Δ.Ε. Οδυσσέα
Σγουρό και εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την προηγούμενη Αντιπροσωπεία.
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Ένα Πλαίσιο Λειτουργίας πλήρες και οραματικό, που μέχρι σήμερα
ακολουθείται και ως κείμενο αρχών εκφράζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
την αντίληψη μας για τη διοίκηση του παρεμβατικού Επιμελητηρίου που
οραματιζόμαστε.

4. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Είναι δεδομένη και αυτονόητη σε κάθε περίπτωση η ανταπόκριση του ΤΕΕ_ΤΑΚ
σε όλα εκείνα τα ζητήματα που περιλαμβάνει το θεσμικό και κανονιστικό
πλαίσιο της πατρίδας μας και άπτονται του ρόλου μας ως δημόσιου φορέα.
Αυτονόητη είναι επίσης η διαρκής και προσεκτική τήρηση κανονισμών και
κωδίκων δεοντολογίας που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΤΕΕ και τις
ευρύτερες δραστηριότητες που αναπτύσσει το ίδιο και τα μέλη του σε όλα τα
επίπεδα της παραγωγικής και της κοινωνικής διαπραγμάτευσης.

5. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(α) Θέματα Μηχανικών στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα
Ενεργή σχέση με τα ζητήματα που απορρέουν από την καθημερινή άσκηση της
επαγγελματικής τους απασχόλησης στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.
Ανάδειξη των προβλημάτων και των αναγκών της εργασίας τους και
υπεράσπιση των κατακτήσεων του κλάδου (επαγγελματικά δικαιώματα.
φορολογικό ,κ.α.). Ιδιαίτερη έμφαση και ενδιαφέρον πρέπει να δοθεί στα
προβλήματα των νέων συναδέλφων αλλά και των συναδέλφων που η γενική
συγκυρία και η προσωπική αδυναμία τους οδήγησε έξω από τον επαγγελματικό
στίβο. Ζητήματα που δοκιμάζουν τη δύναμη της αλληλεγγύης απέναντι στον
ανταγωνισμό που ο εξελισσόμενος παραγωγικός καταμερισμός, ωθεί και
εξαναγκάζει στην ανεργία, την υποαπασχόληση ή/και ετεροαπασχόληση τους
περισσότερους απ’ αυτούς.
Ενεργή εμπλοκή του ΤΕΕ για την καλλιέργεια θετικού κλίματος στις σχέσεις των
Μηχανικών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και μεταξύ
των διαφορετικών ειδικοτήτων, ενόψει και του νέου άγνωστου τοπίου που
διαμορφώνεται από το 2015 και μετά.
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(β) Διαρκής Επιμόρφωση, Ενημέρωση, Πληροφόρηση
Η γνώση αποτελεί δύναμη και όπλο, αλλά για το Μηχανικό είναι εργαλείο και
στάση ζωής. Σήμερα, το σύνολο σχεδόν της νομοθεσίας που για χρόνια
ρύθμιζε τις παραμέτρους άσκησης του επαγγέλματος έχει ανατραπεί και λίγο ως
πολύ είναι άγνωστο τόσο στους έμπειρους όσο και στους νέους συναδέλφους.
Είναι χαρακτηριστικό για παράδειγμα, ότι το σύνολο της πολεοδομικής
νομοθεσίας που ισχύει έχει πλέον αναφορά στο έτος 2010 και μετά. Επιπλέον,
παγιώνεται το πέρασμα μιας σειράς διαδικασιών στην ηλεκτρονική εποχή των
διαδικτυακών υπηρεσιών, γεγονός που αλλάζει σημαντικά τον τρόπο
καθημερινής δουλειάς του Μηχανικού και η τάση αυτή ενισχύεται και
επιταχύνεται.
Ιδιαίτερο βάρος λοιπόν, πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών και του διαδικτύου και στη συστηματική επαφή με άλλους
επιστημονικούς φορείς και Πανεπιστήμια για την οργάνωση προγραμμάτων
επιμόρφωσης έτσι ώστε να προσφέρεται στους έλληνες Μηχανικούς ένα
ανοικτό πεδίο κατανόησης της σύγχρονης εξέλιξης και να τους παρέχεται η
δυνατότητα να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες σε περιφερειακό αλλά και στο
ευρύτερο διεθνές περιβάλλον με εξωστρεφή τρόπο.
Η εμπειρία από την υλοποίηση των πρόσφατων σεμιναρίων για τα αυθαίρετα με
ηλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος και διαδικτυακή κάλυψη μπορεί να
επεκταθεί σε θέματα που θα καλύπτουν την πολεοδομική νομοθεσία, τη
διαχείριση χωρικών πληροφοριών, τον οικοδομικό κανονισμό, την υγιεινή και
ασφάλεια στην εργασία, την ενεργειακή αναβάθμιση κτλ, ανάλογα με το
ενδιαφέρον των συναδέλφων. Ο εθελοντισμός και για τέτοιες δράσεις θα
αποτελέσει κι εδώ σημαντικό παράγοντα.
(γ) Ασφαλιστικό και Αλληλεγγύη
Η δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών του ΤΕΕ_ΤΑΚ, αποτέλεσε
μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Τμήματος, ως ένα πρώτο βήμα
για την έμπρακτη οργάνωση δράσεων που αντιμετωπίζουν με ενεργό τρόπο τα
μεγάλα ζητήματα που εμφανίζονται στο χώρο δραστηριότητας των Μηχανικών
και ιδιαίτερα των νέων. Επίσης, η μείωση (μετά από ουσιαστική οικονομική
μελέτη βιωσιμότητας) του δυσβάσταχτου ύψους των ασφαλιστικών εισφορών,
η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού κλιμακίου, η αυτοτέλεια αλλά και η
διατήρηση της δυνατότητας παροχής «εγγυοδότησης» του ΤΣΜΕΔΕ, είναι
ζητήματα που θέτουν σε διαρκή προτεραιότητα την ανάγκη συστηματικής
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συλλογικής αντιμετώπισής τους, με όλους τους εφικτούς τρόπους και
συνεργασίες. Αυτή την προσέγγιση οφείλουμε να την εμβαθύνουμε και να την
προσαρμόσουμε στη σημερινή συγκυρία συναρτώντας τη με την εξέλιξη του
ασφαλιστικού.
Παράλληλα πρέπει να μην εφησυχάζουμε και να κινηθούμε για την
αγωνιστική προστασία των ασφαλιστικών κατοχυρώσεων και του ταμείου του
κλάδου. Ως βασική και πρώτη διεκδίκηση πρέπει να είναι η άνευ όρων
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πρόνοια για όποιον διαθέτει την ιδιότητα
του μηχανικού, ως ελάχιστη έκφραση αξιοπρέπειας και πολιτισμού απέναντι σε
όσους ζητείται η υποχρέωση καταβολής εισφορών για τον ίδιο λόγο.
(δ) Δημόσιος χώρος, Περιβάλλον, Πολιτιστικοί πόροι
Η ανάδειξη και η υπεράσπιση της ποιότητας του δημόσιου χώρου μέσα από
προτάσεις και δράσεις που έχουν στόχο την απόδοσή του σε κοινή χρήση και
την αναβάθμιση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών, οφείλει να αποτελεί
οδηγό και για την περίοδο 2014‐2017. Απαραίτητο συμπλήρωμα στην
κατεύθυνση αυτή αποτελεί η φιλική προς το περιβάλλον και τους πόρους του
αντιμετώπιση κάθε μελέτης ή έργου και η διαρκής αναζήτηση και
προβληματισμό πάνω σε ζητήματα αειφορίας και περιβαλλοντικής προστασίας.
Η ανάδειξη και η προστασία του αρχιτεκτονικού αποθέματος του τόπου μας
στον αστικό και τον αγροτικό χώρο, η προστασία των ιστορικών τόπων και της
μνημειακής μας κληρονομιάς στον αντίποδα της θεσμικής εγκατάλειψης που
τους επιφυλάσσει η κεντρική εξουσία και η ενδυνάμωση κι ενθάρρυνση της
συνεργασίας με όλους τους θεσμικούς φορείς και τη διοίκηση για την αρτιότερη
και αποτελεσματικότερη προώθηση σχετικών ζητημάτων, οφείλει να βρίσκεται
στις προτεραιότητες του ΤΕΕ_ΤΑΚ.
Οι αλλαγές επί τα χείρω και τα «προχείρω» στη νομοθεσία στην πράξη
αποδυναμώνουν το προστατευτικό πλαίσιο σχεδόν για όλα τα δημόσια
αγαθά που αποτελούν συστατικά προστιθέμενης αξίας για τον πολιτισμό.
Το ΤΕΕ_ΤΑΚ οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες διαλόγου και παρέμβασης σε
θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και να συνεχίσει περαιτέρω τη
διαρκή και συστηματική προβολή κάθε δραστηριότητας με προσανατολισμό στο
περιβάλλον και στον πολιτισμό, διευρύνοντας τον κύκλο της ενημερωτικής
παρέμβασης του στα σχολεία και σε άλλους κοινωνικούς φορείς, ως γραμμή
άμυνας στην εμπορευματοποίηση.
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(ε) Υπεράσπιση των ανθρώπινων αξιών και του Πολιτισμού
Θεωρούμε πως πρόταγμα των Ελλήνων Μηχανικών δεν μπορεί να είναι μόνο η
ανάδειξη του επιστημονικού ρόλου τους και η υπεράσπιση των ζητημάτων που
άπτονται της παραγωγικής τους δραστηριότητας, αλλά οφείλουν με την πράξη
και το παράδειγμά τους να στοχεύουν κυρίως στον ηθικό και ιδεολογικό
αναπροσδιορισμό όλων εκείνων των προτεραιοτήτων που υπογραμμίζουν και
εξυψώνουν ως ιδέα, την ανθρώπινη ύπαρξη.
Η ανάγνωση και μόνο του αρχείου Νίκου Κιτσίκη (που υπάρχει στη βιβλιοθήκη
του Τμήματος στο Ηράκλειο και πρέπει να εκδοθεί από το ΤΕΕ ΤΑΚ για να γίνει
κοινό κτήμα όλων μας), μας δείχνει με συγκλονιστικό τρόπο την ανταπόκριση
που οφείλουμε να επιδεικνύουμε πάντα στην υπεράσπιση των ανθρώπινων και
οικουμενικών αξιών.
Η αδιαφορία στα ποικίλα κοινωνικά προβλήματα και ο στείρος εγκλωβισμός
μας σε θέματα που αφορούν αυστηρά και μόνο τον κλάδο μας,
θεωρούμε ότι δεν έχει την παραμικρή θέση στον ρόλο που καλείται να
διαδραματίσει το ΤΕΕ_ΤΑΚ την δύσκολη αυτή περίοδο. Θέλουμε ένα ΤΕΕ
ανοιχτό στις προκλήσεις και στις προσκλήσεις του παρόντος, ένα ΤΕΕ που δεν θα
φοβάται να αρθρώσει λόγο, να δράσει, αλλά και να αναλάβει το μερίδιο
ευθύνης που του αναλογεί.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Οι μηχανικοί με το έργο τους, αλλάζουν ενίοτε τις συνήθειες και τη ζωή των
ανθρώπων. Είναι λοιπόν δομικό στοιχείο της επαγγελματικής μας
ταυτότητας η αλλαγή, όσο κι αν αυτό μέχρι σήμερα στη συλλογική έκφραση
του κλάδου δεν αποτυπώνεται. Το περιβάλλον γύρω μας είναι πλέον πολύ
διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει ή αυτό που θα θέλαμε. Πρέπει
λοιπόν αυτή την αλλαγή να τη διαχειριστούμε, να την αντιμετωπίσουμε και να
αναζητήσουμε τις ευκαιρίες με ορίζοντα στο μέλλον.
Το πλήγμα στον κλάδο των κατασκευών και στην κοινότητα των μηχανικών ήταν
μεγάλο, ευρύ κι αιφνίδιο με βαρύ τίμημα, όπως και για ολόκληρο τον
επιστημονικό κόσμο. Πλήγμα που δεν ήταν τυχαίο, ούτε απότοκο της κρίσης και
απάντηση στις «στρεβλώσεις» του «κλειστού» επαγγέλματός μας. Η διάλυση
του κραταιού τεχνικού κόσμου της χώρας αποτελεί κεντρική επιλογή για την
επίτευξη ολοκληρωτικής εξάρτησης της χώρας σε ένα μοντέλο σύγχρονης
οικονομικής αποικιοκρατίας απολύτως ελεγχόμενης από μια ιδιότυπη
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χρηματοπιστωτική ολιγαρχία. Επιδίωξη που θα καθηλώσει για δεκαετίες τη
χώρα σε οικονομικό αφανισμό, κοινωνικό μαρασμό και πολιτισμική φτώχεια.
Η ενεργή συμμετοχή και δράση στη συλλογικότητα που οφείλει να μας εκφράζει
αποτελεί ίσως, το μόνο αντίβαρο στην ισοπεδωτική πολιτική που εφαρμόζεται.
Η γνώση κι εμπειρία του καθένα μας είναι οι απαραίτητες συνιστώσες για τη
συλλογική ταυτότητα του ΤΕΕ και όσων μπορεί και πρέπει να εκφράζει. Η γνώση
κι η εμπειρία μπορούν να αναδείξουν τα εργαλεία με τα οποία θα
διαχειριστούμε τις αλλαγές στον κλάδο και στην κοινωνία, για να δούμε ξανά
ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας που θα γεννήσουν ευκαιρίες.
Με το νου στο μέλλον και το βλέμμα σε ανοικτό ορίζοντα μπορούμε μέσα από
τη συλλογικότητα μας να διαμορφώσουμε το προφίλ για τον Έλληνα Μηχανικό
του 21ου αιώνα, γιατί εκεί βρισκόμαστε πλέον και δεν μπορούμε άκριτα με
σκυμμένο κεφάλι να γυρίσουμε πίσω, εκεί όπου μας οδηγούν οι πολιτικές που
βιώνουμε σήμερα.
Θέλει τόλμη, όμως, να αφήσουμε τη σιγουριά του λιμανιού και ν’ αρμενίσουμε
στο πέλαγος. Μένει ν’ αποδείξουμε ως μηχανικοί … ότι την έχουμε._
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Σε αυτό το ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ εδράζεται το ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ της Δ.Ε. του ΤΕΕ_ΤΑΚ
για την περίοδο 2014‐2017 που διανύουμε και αναφέρεται με συγκεκριμένο
τρόπο στα θέματα στα οποία πρέπει να εστιάσει η Δ.Ε. και στις ενέργειες που
θα πραγματοποιήσει προκειμένου να προκύψουν βέλτιστα αποτελέσματα.
Στο επισυναπτόμενο παράρτημα, υπάρχει για κάθε μία από τις Μόνιμες
Επιτροπές, σχέδιο που αναφέρεται στη λειτουργία, τα θέματα με τα οποία θα
ασχοληθούν τα μέλη τους καθώς και οι στόχοι κι οι άξονες δράσης τους.
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΕ _ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2014 – 2017

1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο Δημόσιος Τομέας πρέπει ταχύτατα να μετεξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Με όπλο τις νέες τεχνολογίες και στόχο
την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχουν ωριμάσει οι
συνθήκες για βαθιές τομές στη διάρθρωση και στην αποτελεσματικότητα της
κρατικής διοίκησης. Ζητήματα που οφείλουν να αναδειχθούν απέναντι στη
δημοσιονομική ιλαρότητα η οποία αποψιλώνει σε δυναμικό τη Δημόσια
Διοίκηση επιτυγχάνοντας την κατάργηση παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμιά
οικονομία κλίμακας και χωρίς ελάφρυνση των φορολογουμένων.
Η αναδιάρθρωση της αυτοδιοίκησης με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», σε
συνδυασμό με την τεράστια περικοπή πόρων από την Αυτοδιοίκηση αποτελεί το
στοίχημα επιβίωσης του εγγύτερου στον πολίτη θεσμού και της παροχής έργου
απέναντι στις τοπικές κοινωνίες που σκληρά δοκιμάζονται.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι απαραίτητη:
α)

η αναδιοργάνωση σε κεντρικό, σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό
επίπεδο,

β)

η στελέχωση με πρόσληψη νέων Διπλωματούχων Μηχανικών στις Τεχνικές
και συναφείς Υπηρεσίες κάθε βαθμίδας, ώστε να λειτουργούν εύρυθμα οι
Υπηρεσίες Δόμησης και οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες των έργων,

γ)

η νομική κάλυψη και προστασία των Μηχανικών απέναντι σε κακόβουλες
καταγγελίες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

δ)

η μισθολογική αναγνώριση των Μηχανικών στην λογική των ένστολων για
την ευθύνη που αναλαμβάνουν και το έργο που επιτελούν

ε)

η θεσμική κατοχύρωση της επιτελικής στελέχωσης των τεχνικών τομέων της
Δημοσίας Διοίκησης από Μηχανικούς.

Στην κατεύθυνση αυτή, το ΤΕΕ_ΤΑΚ οφείλει:
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•

Να διατηρήσει και να διευρύνει την καλή συνεργασία με τους κλαδικούς
Συλλόγους, την ΕΜΔΥΔΑΣ και Συλλόγους Εργοληπτών, για ενδυνάμωση
της πολιτικής «πλήρεις μελέτες για ποιοτικά έργα» και να εξετάζονται από
κοινού ζητήματα που αφορούν στους συναδέλφους που στελεχώνουν το
Δημόσιο Τομέα.

•

Ουσιαστικές επαφές και συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων και σχετικών φορέων προκειμένου
με πιεστικό τρόπο να τίθενται προς επίλυση ζητήματα που αγγίζουν όλες τις
πτυχές της τοπικής ανάπτυξης αλλά και της κάλυψης των κενών στις
Τεχνικές και συναφείς Υπηρεσίες.

Για τα παραπάνω, το έργο της Δ.Ε. θα πλαισιώνεται θεματικά κατά περίπτωση
και από τις αρμόδιες για κάθε ζήτημα Μόνιμες Επιτροπές.

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορόσημο για την τρέχουσα περίοδο αποτελεί η νομοθετική ρύθμιση για τις
βασικές ειδικότητες μηχανικών που θα τεθεί σε εφαρμογή με το νέο έτος. Η
αλλαγή αυτή αναθεωρεί ένα θεσμικό πλαίσιο με σχεδόν ένα αιώνα ζωής,
ανοίγοντας μια σειρά από θέματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε
όπως η επικάλυψη δικαιωμάτων μεταξύ ειδικοτήτων, η αναγνώριση
δικαιωμάτων σε νέες ειδικότητες, σε τεχνολόγους αλλά και σε απόφοιτους
κολλεγίων. Ζητήματα που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον
άσκησης του επαγγέλματος και την αγορά.
Το θέμα πρόσφατα ανατέθηκε προς μελέτη σε ομάδα εργασίας που συστάθηκε
ειδικά για το σκοπό αυτό και το έργο της θα πλαισιωθεί και θα συμπληρωθεί
από την αντίστοιχη Μόνιμη Επιτροπή που θα επωμιστεί και την παρακολούθηση
των εξελίξεων.
Οι ακολουθούμενες πολιτικές συγκέντρωσης όλων πλέον των έργων σε λίγες
εργοληπτικές επιχειρήσεις και η γενίκευση των ιδιωτικοποιήσεων και των Σ.Δ.Ι.Τ
που αποφεύγουν το θεσμικό πλαίσιο Δημοσίων Έργων και Μελετών,
επιδεινώνει πολύ περισσότερο τη δεινή θέση των μικρών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Ο κίνδυνος πλήρους
αφανισμού του μικρομεσαίου μελετητικού και εργοληπτικού δυναμικού είναι
πλέον πραγματικότητα, ειδικά μετά τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις.
Παράλληλα, το ανύπαρκτο, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων καθιστά
προβληματική ακόμη και την υλοποίηση έργων με ευρωπαϊκούς πόρους αφού
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δεν χρηματοδοτούνται οι αναγκαίες μελέτες. Το πρόβλημα αυτό είναι
εντονότερο στην περιφέρεια και είναι ένα από τα δομικά προβλήματα της
Αυτοδιοίκηση για την επόμενη περίοδο.
Η ένταξη των νέων Μηχανικών στην αγορά εργασίας αποτελεί σήμερα την
πλέον προβληματική συνθήκη και πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο
τεχνικός κόσμος. Η συρρίκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας αλλά και το
μικρό βάθος του κλάδου της τεχνολογίας δεν παρέχουν τη δυνατότητα για να
απορροφηθούν εύκολα υψηλής εξειδίκευσης στελέχη. Αυτός είναι και ο
κυριότερος λόγος για την ανάγκη εξωστρέφειας. Η διεύρυνση παροχής
υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης σε αγορές εκτός συνόρων από τον τόπο μας με
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνιών,
μπορεί να δώσει διέξοδο ώστε να ανασχεθεί και το δυνατόν το ρεύμα
μετανάστευσης κυρίως προς τις χώρες του Βορρά.
Χρειάζεται λοιπόν, το ΤΕΕ να πρωτοστατήσει, όπως οφείλει ως τεχνικός
σύμβουλος της Πολιτείας, στη χάραξη μιας πιο δυναμικής τεχνολογικής
πολιτικής για το δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να
απελευθερωθούν δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, με τη συνδρομή όλων
των Μηχανικών.
Ιδιαίτερο ρόλο παίζει επίσης ο τρόπος με τον οποίο στέκεται το ΤΕΕ απέναντι
στους νέους συναδέλφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα τείχος απόρριψης για
τις προσδοκίες και την ορμή τους, στρέφοντας το βλέμμα τους στη χίμαιρα της
ξενιτιάς για το κυνήγι του προσωπικού ονείρου. Το ΤΕΕ μπορεί να λειτουργήσει
ως ο χώρος δημιουργικής απελευθέρωσης της νεανικής ορμής η οποία δεν
στερείται γνώσης και δεξιοτήτων, με δράσεις ενημέρωσης και προβολής του
επιστημονικού έργου των νέων μηχανικών, εκδηλώσεις για τις σύγχρονες τάσεις
στα πεδία ενδιαφέροντος τους και ανάδειξη νέων πεδίων επαγγελματικής
δραστηριότητας στην αγορά όπου μέχρι σήμερα οι μηχανικοί απέχουν, όπως η
αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαχείριση υποδομών και κτιρίων,
διασύνδεση επαγγελματιών κτλ. Δεν περισσεύουν Έλληνες μηχανικοί για τη
στελέχωση άλλων οικονομιών, δεν μπορεί και δεν πρέπει να στερήσουμε από
την ελληνική κοινωνία τον ανθό της που με αβάστακτες θυσίες καλλιέργησε για
να τον χαρούν άλλοι.
Όπως αναφέρθηκε, το θεσμικό περιβάλλον για την άσκηση του επαγγέλματος
του μηχανικού είναι εντελώς νέο, προϊόν βιαστικών αλλαγών που
υπαγορεύθηκαν από ξένα κέντρα σε εφαρμογή του μνημονίου και της
δανειακής σύμβασης της χώρας. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν ήταν
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απαραίτητες οι αλλαγές σε ένα δαιδαλώδες πλαίσιο όπου για να εργαστείς
παραγωγικά απαιτείται περισσότερη εξειδίκευση στα νομικά παρά σε ειδικά
τεχνικά θέματα.
Ακόμη και αν αρθεί το σύνολο των αλλαγών που συντελέστηκαν στη νομοθεσία,
είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα προχωρήσουμε με διαφορετικές συνθήκες από
όσες μέχρι σήμερα έχουμε γνωρίσει. Είναι επιτακτική λοιπόν ανάγκη οι

δράσεις διαλόγου και επιμόρφωσης να τεθούν σε πρώτη
προτεραιότητα ώστε αφενός να ενημερωθεί έγκυρα κι αξιόπιστα ο κάθε
επαγγελματίας Μηχανικός και αφετέρου να ανοίξει η συζήτηση για τη βελτίωση
προβληματικών διατάξεων στη βάση της εφικτής εφαρμογής τους. Ένας
διάλογος που μας αφορά όλους αλλά περισσότερο την κοινωνία στην οποία
απευθύνεται το έργο μας.
Ανεξερεύνητο πεδίο που δεν πρέπει να ξεφύγει της προσοχής μας είναι η
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά μετά την απελευθέρωση στις
υπηρεσίες μηχανικών. Αντικείμενο που θα φωτίσει παθογένειες του κλάδου και
θα βοηθήσει στην εμπέδωση μιας άλλης φιλοσοφίας για την παροχή
υπηρεσιών μηχανικού ειδικά στον τόπο μας όπου πλήθος συναδέλφων έχουν
στο πελατολόγιο τους αρκετούς αλλοδαπούς που προτιμούν την Κρήτη για να
ζήσουν.

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΈΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ
Η σημερινή δυσμενής οικονομική συγκυρία, έχει ως αποτέλεσμα την ύφεση
στον τομέα των μεγάλων έργων. Παρά το ότι είναι πια καιρός να προωθηθούν
πραγματικά μεγάλα έργα στην Κρήτη, ώστε να αμβλυνθεί δραστικά το
αναπτυξιακό έλλειμμα του νησιού, ο στόχος αυτός στη τρέχουσα συγκυρία
γίνεται ολοένα και πιο θολός.
Η προσπάθεια δημιουργίας μεγάλων υποδομών στέλνει παράλληλα ισχυρά
περιβαλλοντικά μηνύματα. Έργα όπως η ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ σε όλη την
Ανατολική Κρήτη, η δημιουργία διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι, η δημιουργία
ενεργειακού αποθέματος, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ,
(Αντλησιοταμιευτήρες, ανεμογεννήτριες, ενεργειακές καλλιέργειες, ηλιακά
πάρκα,), τα έργα δημιουργίας ή ανάδειξης πολιτιστικών και θεματικών πάρκων,
καθώς και η ολοκλήρωση του δικτύου μαρίνων και αλιευτικών καταφυγίων, δε
μπορεί να αφήνουν το ΤΕΕ_ΤΑΚ αδιάφορο.
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Η ενσωμάτωση στα έργα διάστασης ποιότητας, νέων τεχνολογιών και
αντιλήψεων, η διασφάλιση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, η θεσμική και
νομική προστασία των συναδέλφων, θα πρέπει να είναι μόνιμη επιδίωξη του
ΤΕΕ. Η διασφάλιση της ποιότητας και η πιστοποίηση έργων και διαδικασιών θα
συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των έργων, στην αποτελεσματική
διαχείριση πόρων, καθώς και στην αύξηση της ασφάλειας των πολιτών,
δημιουργώντας ταυτόχρονα, νέα πεδία επαγγελματικής απασχόλησης και
παροχής υπηρεσιών Μηχανικού.
Παρότι έγινε πολύ συζήτηση αλλά και επενδύσεις σε ΑΠΕ, η στροφή στην
κυβερνητική πολιτική και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον καθήλωσαν την
περαιτέρω ανάπτυξη σε συνδυασμό με την ανυπαρξία ουσιαστικού
σχεδιασμού και συσχέτισης των ΑΠΕ με την ενεργειακή αυτάρκεια της Κρήτης.
Η υποχρεωτική εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και των ενεργειακών επιθεωρήσεων
δημιουργεί ευκαιρίες για διεύρυνση της αγοράς υπηρεσιών Μηχανικού, οι
οποίες πνίγονται όμως από τις κυβερνητικές επιλογές υπέρμετρης φορολογικής
επιβάρυνσης των ακινήτων. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις και ο έλεγχος των
κατασκευών από ιδιώτες μηχανικούς για χρόνια αποτελούσαν επιδιώξεις του
κλάδου αλλά στο γενικότερο κλίμα της περιόδου δεν μπορούν να τύχουν
ενσωμάτωσης στη λειτουργία της αγοράς ακινήτων η οποία βρίσκεται
ουσιαστικά σε ελεύθερη πτώση.
Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, μαζί
με την αναθεώρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τις βασικές
ειδικότητες Μηχανικών, έφερε στο προσκήνιο και τη συζήτηση για ενιαίο
θεσμικό πλαίσιο μελετών και κατασκευών ανεξάρτητα αν αφορά δημόσιο ή
ιδιωτικό έργο. Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει χωρίς προκαταλήψεις και με
αναφορά στο μέλλον.
Με τα παραπάνω θέματα, θα ασχοληθούν κατά περίπτωση οι Μόνιμες
Επιτροπές Μελετών Δημοσίου, Έργων Δημοσίου, Ιδιωτικών Έργων και
Βιομηχανίας ‐ Έρευνας & Νέων Τεχνολογιών.
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4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που προτάσσει μια ανάπτυξη με ισόρροπη
έμφαση στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή και στην περιβαλλοντική
προστασία, προβάλλει σήμερα ως η μόνη προοπτική για το μέλλον της ζωής
στον πλανήτη. Ένα μέλλον που για να έχει ρεαλιστικό ορίζοντα, πρέπει να είναι
συνυφασμένο με τον έλεγχο της οικονομικής ανάπτυξης και διατήρησης
σε ηπιότερα επίπεδα, συμβατά με τη φέρουσα περιβαλλοντική ικανότητα του
πλανήτη σε διαθέσιμα.
Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι η προστασία του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας
ζωής των κατοίκων στις οικιστικές συγκεντρώσεις αποτελούν κομβικά ζητήματα
για τη λειτουργία της κοινωνικής ζωής. Ο σχεδιασμός, όμως, σημαντικών
ζητημάτων που αφορούν είτε την ανάπτυξη ή τη βελτίωση της ζωής παρουσιάζει
υστέρηση και αστοχίες από την πλευρά της πολιτείας, τόσο σε επίπεδο
σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο υλοποίησης.
Το ΤΕΕ οφείλει όχι απλώς να παρακολουθεί τις εξελίξεις αλλά να προτείνει
λύσεις όπου η πολιτεία εμφανίζεται απρόθυμη με ένδεια πολιτικών και
σχεδιασμού. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΤΕΕ_ΤΑΚ οφείλει να απαιτεί ‐ και το
πράττει ‐ πλήρεις περιβαλλοντικές μελέτες. Ειδικότερα, πρέπει να επιδιώξουμε:
•

Πλήρεις φακέλους με μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε): Η
προκήρυξη και σύνταξη Μ.Π.Ε. για Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα να γίνεται
παράλληλα με τις τεχνικές μελέτες προκειμένου να ενσωματώνεται στον
εγγενή σχεδιασμό η περιβαλλοντική διάσταση και να μην παρατηρούνται
φαινόμενα ελλείψεων ή καταστρατήγησης περιβαλλοντικών όρων ή
ακόμα και ανασυντάξεων μελετών εκ των υστέρων.

•

Επιμόρφωση ‐ Προδιαγραφές. Οι Μ.Π.Ε. είναι από τη φύση τους
σύνθετες μελέτες. Το ΤΕΕ μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των Μ.Π.Ε
με σεμινάρια, προτάσεις για θεσμικά μέτρα, με προδιαγραφές κ.λ.π. Η
προστασία του περιβάλλοντος να είναι κυρίαρχη ευθύνη όλων των
Μηχανικών μεταξύ των οποίων βεβαίως αυτών που το περιβάλλον
αποτελεί κύρια ύλη των σπουδών τους, των Μηχανικών Περιβάλλοντος.

•

Παρακολούθηση και Παρέμβαση στον Περιφερειακό Σχεδιασμό
Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων ‐ Αστικών και Βιομηχανικών,
στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, στην προστασία των
οικοτόπων και του αιγιαλού από την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα
οικονομικών συμφερόντων.
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Με τα παραπάνω θέματα, θα ασχοληθεί αντίστοιχη Μόνιμη Επιτροπή

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα που αγγίζει με καταλυτικό τρόπο κάθε
συνάδελφο, ενεργό ή μη μηχανικό. Οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες στο
ασφαλιστικό σύστημα, μέχρι τώρα έχουν απορρυθμίσει τη λειτουργία των
Ταμείων επιδιώκοντας με αμφίβολο τρόπο μεσοπρόθεσμες λύσεις
βιωσιμότητας. Στην πράξη, βιώνουμε τη μεγαλύτερη οπισθοδρόμηση για πάγιες
διεκδικήσεις του ΤΕΕ σχετικά με την εξίσωση «παλαιών» και «νέων» Μηχανικών
όπως και για την πραγματική αύξηση των συντάξεων των Μηχανικών. Οι κόποι
γενεών εξανεμίστηκαν με την επιλογή κουρέματος των αποθεματικών
βάζοντας βόμβα ουσιαστικά στα θεμέλια του Ταμείου μας που κατά γενική
ομολογία αποτελούσε ένα εύρωστο ταμείο, άρα ικανό να καλύψει τα συνολικά
κενά με τη συγχώνευση των ταμείων, κατά την απλουστευτική λογική των
κυβερνητικών επιλογών.
Οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι οι Μηχανικοί πρέπει να σταθούν μαζικά και με
δυναμικό τρόπο στο κρίσιμο αυτό θέμα, πράγμα που μέχρι σήμερα δεν γίνεται
στο βαθμό που οι συνθήκες απαιτούν. Το ΤΕΕ_ΤΑΚ πρέπει να εξακολουθήσει να
διεκδικεί διαφάνεια και νομιμότητα, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να
ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα τους Μηχανικούς για τα τεκταινόμενα και να
κινητοποιεί με κάθε τρόπο τον κλάδο απέναντι στις άλογες πρακτικές που
υιοθετούνται.
Οι παρεμβάσεις της Πολιτείας όχι μόνο αποτελούν βάναυση καταστρατήγηση
του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα του αλλά και τροχοπέδη για αξιοπρεπή
ασφαλιστικά δικαιώματα.
Το ΤΕΕ_ΤΑΚ, σε συνεργασία με το κεντρικό ΤΕΕ και τα άλλα Περιφερειακά
Τμήματα, θα κινηθεί αγωνιστικά για την ανατροπή αυτού του πλαισίου και των
πρακτικών οι οποίες υποβαθμίζουν το επίπεδο διαβίωσης των Μηχανικών και
εξωθούν πλέον προς την έξοδο από το επάγγελμα χιλιάδες συναδέλφους
αφήνοντας τους χρεωμένους και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
Βασικοί άξονες δράσης του Τμήματος θα είναι:
•

Διαρκής παρακολούθηση και συντονισμός με τα άλλα Περιφερειακά
Τμήματα και το ΤΕΕ για την οργανωμένη αντιμετώπιση και κινητοποίηση

‐ 19 ‐

ΤΕΕ ‐ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

του κλάδου για το ασφαλιστικό και άμεση ενημέρωση των συναδέλφων
για τις όποιες εξελίξεις.
•

Ενημερωτικές δράσεις προς τους συναδέλφους σχετικά με το νέο
ασφαλιστικό και τις επιπτώσεις που ήδη έχει στον εργασιακό και
οικογενειακό τους προγραμματισμό (εισφορές‐περίθαλψη‐συντάξεις)

•

Παρακολούθηση και συνδρομή κατά περίπτωση στα προβλήματα και
αιτήματα των τοπικών Γραφείων του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ), όπως η
στελέχωση, ελεγκτές ιατροί κλπ

Με τα παραπάνω θέματα, θα ασχοληθεί αντίστοιχη Μόνιμη Επιτροπή

6. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Οι πόλεις είναι σήμερα, ο βασικότερος τόπος συνάθροισης πληθυσμών, ο
κυριότερος χώρος συνεύρεσης πολιτισμών, ο σπουδαιότερος πόλος οικονομικής
ανάπτυξης, και το ισχυρότερο πεδίο κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Η νέα πόλη θα πρέπει να αναζητήσει τους τρόπους με τους οποίους θα
μπορέσει να θέσει σε ουσιαστική λειτουργία τους ελεύθερους και
κοινόχρηστους χώρους και να ανακατανείμει τις διάφορες χρήσεις προς όφελος
της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Οφείλουμε να διερευνήσουμε πως θα ανασχεδιαστεί η πρόσβαση στην πόλη με
τρόπο που να κρατά τους δημότες της, πως θα ενσωματώνει τις λειτουργίες
αλλά και το εύρος των προαστίων της αλλά και πως θα «ανακυκλώνει ή
αναδιατάσσει» τους χώρους της ώστε να αποδίδονται προς χρήση για τις
εκάστοτε ανάγκες των κατοίκων της. Μαζί πρέπει να διερευνήσουμε το εύρος
και το βάθος συμμετοχής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην
ανάπτυξη και στο σχεδιασμό της, ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία που ο
χωρικός σχεδιασμός ως βασική προτεραιότητα κρατικής μέριμνας δείχνει να
εγκαταλείπεται από το αρμόδιο Υπουργείο.
Στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο η άναρχη οικοδομική δραστηριότητα,
χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό, έδωσε υποβαθμισμένα και κατακερματισμένα
οικιστικά σύνολα και έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Απόλυτη προτεραιότητα
συνεχίζει να αποτελεί η ολοκλήρωση και εφαρμογή του πολεοδομικού
σχεδιασμού σε όλες τις περιοχές του θεσμοθετημένου Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου. Προτεραιότητα που δυναμιτίζεται με τις πρόσφατες νομοθετικές
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ρυθμίσεις για τα επίπεδα του χωρικού σχεδιασμού και την ουσιαστική
κατάργηση όλων των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.
Επιτακτική είναι η ανάγκη της διερεύνησης θεμάτων της πολιτικής προστασίας
και ειδικότερα του βαθμού που επηρεάζουν οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες την
σεισμική συμπεριφορά των κατασκευών αναδεικνύοντας την ανάγκη ενός
πολυδιάστατου χωρικού σχεδιασμού για τη χάραξη πολιτικών.
Για την παλιά πόλη του Ηρακλείου είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να
θεσμοθετηθεί το συντομότερο δυνατό η αναθεώρηση του πολεοδομικού
σχεδίου και η εκτέλεση των παρεμβάσεων και έργων να γίνεται με βάση το
αναθεωρημένο σχέδιο και την κυκλοφοριακή μελέτη.
Παράλληλα, μέλημά μας οφείλει να είναι η προστασία και η ανάδειξη της
αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς με ολοκληρωμένο κι όχι
αποσπασματικό τρόπο στις πόλεις και τους οικισμούς, γιατί τα στοιχεία
αυτά αναδεικνύουν την ιστορική διαδρομή και την ταυτότητα του κάθε τόπου.
Το έργο καταγραφής του αρχιτεκτονικού πλούτου των οικισμών του τόπου μας
πρέπει να διευρυνθεί σε περισσότερους οικισμούς και άλλων δήμων,
επιδιώκοντας Προγραμματικές Συμβάσεις με την Περιφέρεια Κρήτης ή τους
Δήμους που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον. Πέρα από το ενδιαφέρον για τη
θεσμική προστασία τους, το υλικό της καταγραφής αποτελεί, ίσως, το καλύτερο
υλικό προβολής του πλούτου μας. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η
κατάλληλη προβολή των «προϊόντων» της καταγραφής σε σχετική πύλη στο
διαδίκτυο θα καταδείξει την αξία της προσπάθειας αλλά πολύ περισσότερο θα
αναδείξει τον παλμό του τόπου μας που χτυπά στους οικισμούς του.
Βασικοί άξονες δράσης του ΤΕΕ_ΤΑΚ θα είναι:
•

Η επιδίωξη ολοκλήρωσης κι εφαρμογή του χωροταξικού και πολεοδομικού
σχεδιασμού, στο νέο θεσμικά τοπίο που διαμορφώνεται με παράλληλη
αξιοποίηση διαθέσιμων μελετών .

•

Η προστασία και η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.

•

Η αποκωδικοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για το χωρικό σχεδιασμό
και τη θεσμική προστασία του αρχιτεκτονικού πλούτου των οικισμών

Στους άξονες αυτούς θα κινηθεί το έργο της αντίστοιχης Μόνιμης Επιτροπής
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7. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η αντισεισμική θωράκιση τεχνικών υποδομών και κτιριακού αποθέματος
αποτελεί πάγια πολιτική του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ως μέτρο «παθητικής
ασφάλειας» και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.
Στην τρέχουσα συγκυρία, οι περιορισμένοι πόροι (για δημόσιο και ιδιώτες)
προτάσσουν έντονα την ανάγκη έμφασης και σε ζητήματα «ενεργητικής
ασφάλειας» έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές (σεισμός, θεομηνία,
δασική πυρκαγιά κτλ).
Η ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης των πόλεων, αντισεισμικής θωράκισης
κρίσιμων υποδομών (νοσοκομεία, σχολεία κτλ) και πολυεπίπεδου ορθολογικού
σχεδιασμού για τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων είναι επιτακτική
λαμβάνοντας υπόψη την ελλιπέστατη συντήρηση των υποδομών λόγω
υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και έλλειψης πολιτικής βούλησης.
Πράγμα που εκτιμάται ότι θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο δίνοντας
αφορμές για καταστάσεις που με ρηχό τρόπο γίνονται πρωτοσέλιδα και
κορυφαίες ειδήσεις στα ΜΜΕ μετά απ’ τις καταστροφές. Με αυτό τον τρόπο
εύκολα δημιουργούνται μαζικά αισθήματα ενοχής στην κοινωνία για τα
αποτελέσματα μη άσκησης κατάλληλων πολιτικών από τις κεντρικές και ενίοτε
τοπικές Αρχές, μετατοπίζοντας την ευθύνη από το πεδίο λήψης αποφάσεων και
έργων σε όσους υφίστανται τις επιπτώσεις.
Η δράση του ΤΕΕ, βρίσκεται φυσικά στον αντίποδα αυτής της διαδικασίας, όπου
έγκαιρα και τακτικά (συνήθως έξω από τα φώτα της δημοσιότητας) ανακινεί τα
ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ως
ανεκτίμητο αγαθό και αξία, έναντι φυσικών καταστροφών. Παράλληλα, στο
πλαίσιο του επιστημονικού έργου του, παρακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις και
εξελίξεις ώστε με ενημερωτικές δράσεις να πληροφορεί και να επιμορφώνει τα
μέλη του.
Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς, αλλά κι εδώ στον τόπο μας, οι πυρκαγιές στη
Βιάννο, στο Μύρτο και στη Μεσσαρά, κατέδειξαν ότι το ΤΕΕ και τα μέλη του δεν
ζουν «κλεισμένοι σε αποστειρωμένο δοχείο». Βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή όταν οι συνθήκες το απαιτούν δίπλα στις δημόσιες και εντεταλμένες
αρχές ώστε με τη γνώση τους να δώσουν λύσεις, άμεσες, εφικτές και
αποτελεσματικές ανακουφίζοντας τις επιπτώσεις των πληγέντων.
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Η εμπειρία υλοποίησης του ΕΠΑΝΤΥΚ και των προσεισμικών ελέγχων σε
δημόσια κτίρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη χάραξη πολιτικών που θα
εμπεδώσουν βαθύτερα την ανάγκη τόσο για την επιμόρφωση των Μηχανικών
όσο και των δράσεων που θα πρέπει να αναλάβει η Πολιτεία.
Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνονται οι εξής δράσεις:
•

Ενημερωτικές δράσεις για την εφαρμογή του ΚΑΝ.ΕΠΕ, για τεχνικές
κατασκευών και μεθόδους αποκατάστασης που μπορούν να αφορούν
ακόμη και ειδικευμένους τεχνίτες στα πλαίσια υιοθέτησης ορθών
πρακτικών για την ποιότητα των κατασκευών.

•

Ενημερωτικές δράσεις προς το ευρύ κοινό για το σημαντικό ρόλο του κάθε
πολίτη στην επιτυχία του σχεδιασμού διαχείρισης καταστροφών και την
αξία της πολιτικής προστασίας.

•

Ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές για την πολιτική
προστασία και σχεδιασμός κοινών δράσεων, ακόμη και ασκήσεων
ετοιμότητας σε μικρή ή/και μεγάλη κλίμακα.

•

Ενημερωτική καμπάνια προς την εκπαιδευτική κοινότητα για την τήρηση
προληπτικών και πρακτικών μέτρων καθημερινής ασφάλειας έναντι
φυσικών καταστροφών.

•

Παροχή τεχνογνωσίας και αρωγής προς τις αρμόδιες αρχές για την
προετοιμασία και διενέργεια ελέγχων επάρκειας σε κρίσιμες υποδομές για
τη δημόσια ασφάλεια και υγεία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, αποτελούν αντικείμενα ενασχόλησης για την
αντίστοιχη μόνιμη Επιτροπή.

8. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η καθημερινότητα έχει να επιδείξει έξαρση ατυχημάτων στους χώρους
δουλειάς, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ελαστικοποίηση της αγοράς
εργασίας, στην εντατικοποίηση των συνθηκών εργασίας, στην εμπλοκή λιγότερο
ειδικευμένων εργαζομένων σε θέματα που απαιτείται εξειδίκευση αλλά και
στην ελλιπή τήρηση ή μέριμνα για μέτρα ασφάλειας, τα οποία κατά τον «κοινό
επιχειρηματικό νου», αυξάνουν με περιττά έξοδα το λειτουργικό κόστος.
Η παρέμβαση του ΤΕΕ οφείλει να κινείται σε δύο επίπεδα, ενημέρωση προς το
ευρύ κοινό για την ανάγκη αυτοματοποίησης τήρησης προληπτικών μέτρων
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ασφάλειας (π.χ. δεν μπαίνεις στο εργοτάξιο αν δεν φοράς κράνος) και
επιμόρφωση των συναδέλφων για τις διαδικασίες ελέγχου, τα μέτρα πρόληψης
και τις μεθόδους αποφυγής/εξάλειψης κινδύνων, σε συνδυασμό με την ευθύνη
που αναλαμβάνει ο Τεχνικός Ασφάλειας για όλα τα παραπάνω.
Για τις εξελίξεις στα ζητήματα αυτά το ΤΕΕ_ΤΑΚ θα εντείνει το ενδιαφέρον του,
όπως άλλωστε έχει υποχρέωση, και θα εστιάσει:
•

Σε ενημερωτικές δράσεις με συνέργειες και άλλων φορέων που
εμπλέκονται σε θέματα υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
(Επιμελητήριο Ηρακλείου, Εργατικό Κέντρο κτλ) με συναφή θεματολογία.

•

Στην έκδοση φυλλαδίων απλών οδηγιών κανόνων ασφάλειας για τους
εργαζόμενους, τους εργοδότες και εν γένει τους πολίτες και ηλεκτρονική
διάθεση μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ_ΤΑΚ

•

Στην καταγραφή και μελέτη του επιπέδου ασφάλειας στα Δημόσια Έργα
και στις παραγωγικές βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες.

Τα παραπάνω θα αποτελέσουν τον κορμό θεμάτων που θα απασχολήσουν την
σχετική Μόνιμη Επιτροπή.

9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ_ΤΑΚ
Το επιστημονικό έργο του ΤΕΕ_ΤΑΚ δρομολογείται κατά κύριο λόγο απ’ τις
ομάδες Εργασίας και τις Μόνιμες Επιτροπές για όλα τα θέματα που άπτονται
του ενδιαφέροντος των μηχανικών στο πλαίσιο των αρχών που θέτει η «Α» και
υπό την εποπτεία της Δ.Ε. . Οι πιο συνιθισμένες δράσεις άμεσης επικοινωνίας
αφορούν σε ανοικτές ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια.
Άλλες μορφές που έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα για ενημέρωση και
πληροφόρηση είναι οι εκδόσεις και το διαδίκτυο. Μετά τη διακοπή της έκδοσης
του έντυπου «ΤΑΥ» λόγω κόστους, ο κύριος τρόπος επικοινωνίας,
πληροφόρησης κι ενημέρωσης του ΤΕΕ_ΤΑΚ προς τα μέλη του είναι η
ιστοσελίδα του και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Άτυπα και
πειραματικά επιχειρήθηκε να αξιοποιηθούν οι πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης, με τη δημιουργία και συντήρηση σχετικού προφίλ στο Facebook, μια
προσπάθεια που πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί σε
εθελοντική βάση.
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Η επικοινωνία και η δικτύωση ενισχύουν τον παρεμβατικό χαρακτήρα του
ΤΕΕ_ΤΑΚ με τρόπο καταλυτικό. Πρόσφατο δελτίο τύπου του ΤΕΕ_ΤΑΚ για την
επίσκεψη του Φούχτελ στο Ηράκλειο που διακινήθηκε και ηλεκτρονικά,
αποτέλεσε θέμα ακόμη και σε αθηναϊκή οικονομική εφημερίδα (Ναυτεμπορική).
Οι νέες δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία μπορούν να ενισχύσουν
σημαντικά τα εξωστρεφή χαρακτηριστικά που χρειαζόμαστε και
επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε.
Η αξιοποίηση των τηλεδιασκέψεων για τις οποίες πολύ πρόσφατα μας
χορηγήθηκε εξοπλισμός, τα διαδικτυακά σεμινάρια και συζητήσεις με χρήση
videos και εκπαιδευτικές πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού αποτελούν
προκλήσεις που πρέπει να κατακτήσουμε. Αν θέλουμε να κερδίσουμε το
ενδιαφέρον των συναδέλφων και όχι μόνο, οφείλουμε εμείς να μπούμε
στο γραφείο τους, στον οικείο χώρο τους και να μιλήσουμε μαζί τους κι ο
τρόπος να το πετύχουμε με οικονομικά προσιτό τρόπο είναι το διαδίκτυο κι οι
εφαρμογές του. Οι νέες δυνατότητες επικοινωνίας σε καμιά περίπτωση, φυσικά,
δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη στενή συνεργασία με τους φορείς και τις
συλλογικότητες του τόπου. Σχέσεις και ωσμώσεις οι οποίες αποδεικνύεται ότι
είναι χρήσιμες, γόνιμες και παράγουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την
κοινωνία και τους φορείς της.
Το ΤΕΕ λόγω της φύσης και του θεσμικού ρόλου του, αποτελεί τη γέφυρα
ανάμεσα στον κόσμο της γνώσης και στην κοινωνία. Αυτό το ρόλο πρέπει να τον
ενισχύσουμε περισσότερο κι εδώ, παρότι στην Ανατολική Κρήτη δεν εδρεύει
Πολυτεχνική Σχολή. Στην κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να ενδυναμώσουμε τις
σχέσεις μας με την ακαδημαϊκή κοινότητα της Κρήτης και παράλληλα να
συμβάλλουμε στην αναγνώριση και διάδοση του έργου των Ανωτάτων
Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Σχολών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων του
νησιού μας. Η διασύνδεση των παραπάνω ιδρυμάτων με τις παραγωγικές δομές
μπορεί να υποστηριχθεί και μέσω σχετικών δράσεων του ΤΕΕ_ΤΑΚ.
Οι συνέργειες με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και της Κρατικής Διοίκησης στη
διεξαγωγή συνεδρίων, ενημερωτικών ημερίδων και δράσεων προς τους πολίτες,
ενδυναμώνει το κύρος του ΤΕΕ, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των
διακριτών ρόλων, συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των μελών του και
βοηθά τη Δημόσια Διοίκηση και την κοινωνία των πολιτών στη λήψη κρίσιμων
αποφάσεων. Στην τρέχουσα περίοδο εκτιμούμε ότι οι συνέργειες αυτές θα
πολλαπλασιαστούν κυρίως λόγω της στενότητας διαθέσιμων πόρων.
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Η διοικητική αυτοτέλεια και η περιφερειακή διάρθρωση, δεν στέρησαν μέχρι
σήμερα από το ΤΕΕ την εικόνα ενός ενιαίου φορέα προς την κοινωνία. Πολύ
περισσότερο, εδώ στην Κρήτη για όλα τα θέματα που κληθήκαμε να
αντιμετωπίσουμε από κοινού με το ΤΕΕ/ΤΔΚ, η συνεργασία ήταν άριστη.
H στενή συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο, ώστε οι θέσεις του ΤΕΕ
για την αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης και τα μεγάλα έργα που χρειάζεται
να είναι συμπαγείς και μονοσήμαντες για να έχουν παγκρήτια απήχηση. Με
την ίδια φιλοσοφία πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο τις σχέσεις μας και με
τα άλλα περιφερειακά τμήματα ιδιαίτερα με αυτά των νησιών, αναδεικνύοντας
την περιφερειακή διάσταση και αναζητώντας κοινές αναφορές σε
προβλήματα και λύσεις.
Διευρύνοντας τον κύκλο της δικτύωσης και επικοινωνίας του ΤΕΕ_ΤΑΚ, πρέπει
να καλλιεργήσουμε τις σχέσεις μας με τον τεχνικό κόσμο της Μεσογείου, όπου η
Κρήτη κατέχει δεσπόζουσα θέση. Πρέπει να μοιραστούμε προβληματισμούς και
εμπειρίες προκειμένου να καταδείξουμε την αξία των Ελλήνων

Μηχανικών και το ρόλο που μπορούν να έχουν στο ενεργειακό τοπίο που
διαμορφώνεται στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στην κατεύθυνση αυτή
μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και μέλη μας που ζουν κι εργάζονται στο
εξωτερικό χτίζοντας το διεθνές προφίλ της δικής μας συλλογικότητας.
Τέλος, η εμπειρία έχει δείξει ότι οι δράσεις που σχεδιάσθηκαν από το ΤΕΕ_ΤΑΚ
ή είχε συμμετοχή, όπως οι δράσεις ενάντια στην καταστροφή των χημικών της
Συρίας στη Μεσόγειο και προβλήθηκαν έγκαιρα στα ΜΜΕ ή/και στο διαδίκτυο
έτυχαν μεγάλης συμμετοχής και πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία
αναδεικνύοντας τη δυναμική της επικοινωνίας. Μια σημαντική δυναμική και
διάσταση η οποία εν γένει δεν αποτελεί προτεραιότητα για τον τεχνικό κόσμο.
Η συσπείρωση των συναδέλφων γύρω από τις δράσεις μας και η απήχηση των
θέσεων μας στην κοινωνία συναρτάται άμεσα και σημαντικά από την
επικοινωνιακή στρατηγική μας. Η οποία σε μεγάλο βαθμό θα διαμορφωθεί από
τη συνεργασία της Δ.Ε. με την αντίστοιχη μόνιμη Επιτροπή.
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Η Δ.Ε. ΤΕΕ_ΤΑΚ, μετά από πρόταση του Αντιπροέδρου της Οδυσσέα Σγουρού, Αρχιτέκτονα
Μηχανικού, ενέκρινε το παρακάτω κείμενο αρχών για τη λειτουργία των μελών της Δ.Ε. για
την τριετία 2010 ‐ 2013:

Η Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ_ΤΑΚ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΈΚΦΡΑΣΗΣ & ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΨΕΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ_ΤΑΚ αποτελεί θεσμικό αιρετό του όργανο, που αντιπροσωπεύει το
σύνολο των μελών του. Το πλαίσιο λειτουργίας της αποτελεί υπόθεση των εσωτερικών
διαδικασιών που έχουν παγιωθεί στο χώρο του επιμελητηρίου. Κορυφαίο ζήτημα όμως
στην έκφραση και τη λειτουργία της αποτελεί η βαθύτερη και ολοκληρωμένη
ανταπόκρισή της στις σύνθετες διαδικασίες που μορφοποιούνται στο σώμα των μελών
του ΤΕΕ και στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής και συλλογικής διαπραγμάτευσης. Το
σημαντικότερο πρόταγμα της σημερινής συγκυρίας είναι το ακόμη μεγαλύτερο
άνοιγμα του επιστημονικού επιμελητηρίου των ελλήνων μηχανικών στις καθημερινές
πραγματικές ανάγκες των μελών του και η εμπλοκή του σε όλα τα δημιουργικά πεδία
πρωτοβουλιών της τοπικής ανθρώπινης κοινότητας και του θεσμικού περιβάλλοντος
της περιφέρειας της ανατολικής Κρήτης. Για την ανάπτυξη και τη διάχυση δράσεων και
προτάσεων θεωρείται σημαντική η συμβολή των μελών του ΤΕΕ, η επιστημονική τους
προσέγγιση στα σοβαρά ζητήματα της ιδιωτικής και της δημόσιας καθημερινότητας και
η ανάδειξη με τον ευρύτερο και πιο ανοικτό δημοκρατικό τρόπο όλων των συνιστωσών
που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του παραγωγικού, του κοινωνικού και του
πολιτισμικού κεφαλαίου του τόπου μας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΗ ΝΕΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
Α_ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
Η ενεργή και υπεύθυνη παρουσία όλων των μελών της Δ.Ε. σε εννέα μεγάλους
θεματικούς τομείς με εισηγητικό χαρακτήρα και αυτοτελή δυνατότητα ανάληψης
πρωτοβουλιών και δράσεων, κρίνεται ως απαραίτητη διαδικασία ενεργής συμμετοχής
και δυναμικής συμβολής του χώρου του ΤΕΕ_ΤΑΚ στην καθημερινή παραγωγική και
κοινωνική διαπραγμάτευση.
Η ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη οργάνωση της δράσης αυτής θα βασίζεται στην
οργάνωση της συμμετοχής των μελών μας που θα εκδηλώσουν τη θέληση να
απασχοληθούν και στην προσωπική, επιστημονική και πολιτική ετοιμότητα του κάθε
μέλους της Δ.Ε. και θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους να συμβάλλουν καθοριστικά στη
διαμόρφωση ενός δυναμικού και ανοικτού επιμελητηρίου ικανού να ανταποκρίνεται
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

στις σημερινές πιεστικές ανάγκες και τις προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας μ'ένα
ανοικτό βλέμμα στον κόσμο.
Οι προτεινόμενοι διακλαδικοί θεματικοί τομείς, είναι εννέα ‐όσοι και τα μέλη της Δ.Ε.‐
και προτείνεται ο καθένας να αποτελέσει αντικείμενο μιας πενταμελούς επιτροπής
(2+2+1), στην οποία θα συμμετέχουν δυο μέλη του ΤΕΕ_ΤΑΚ, δυο μέλη της
αντιπροσωπείας του ΤΕΕ_ΤΑΚ και ο αντίστοιχος υπεύθυνος συνάδελφος από τη
διοικούσα επιτροπή που θα έχει και την εκτελεστική αρμοδιότητα και θα δημιουργεί
την απαραίτητη σύνδεση με τα θεσμοθετημένα όργανα του επιμελητηρίου.
Η επιτροπή αυτή, σε ειδικές περιπτώσεις που κρίνει μπορεί να εμπλουτίζεται από την
παρουσία και τη συμμετοχή μελών της ευρύτερης ανθρώπινης κοινότητας του τόπου,
που μπορούν να συμβάλλουν στη σχετική δραστηριότητα καταθέτοντας την ιδιαίτερη
προσωπική, επιστημονική, καλλιτεχνική, κοινωνική, πολιτική και ανθρώπινη συμβολή
τους σε ζητήματα που διατρέχονται από την ανάγκη ευρύτερης προσέγγισης και
επεξεργασίας. [Σημειώνεται πως το σώμα των πολιτών‐συμβούλων απαρτίζεται από
όσους κατοικούν στην περιοχή μας ,ανεξάρτητα από τόπο γέννησης και καταγωγής και
βέβαια αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική τους παρουσία που δεν έχει σε
καμιά περίπτωση σχέση με φυλετικούς, θρησκευτικούς, ταξικούς, πολιτισμικούς ή
προσωπικούς προσανατολισμούς και ιδιαιτερότητες που διαθέτει ο καθένας.]

ΤΟΜΕΑΣ _01
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ_ΤΑΚ /
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Η σημαντικότερη και ουσιαστικότερη συνιστώσα του τοπικού τμήματος είναι εκείνη
που αναφέρεται στην εσωτερική του οργάνωση, τη δομή του ως διοικητικού σχήματος,
τη λειτουργία του ως ευδιάκριτου επιστημονικού οργανισμού, τη συμμετοχή του ως
ενεργού θεσμού στα δρώμενα την τοπικής κοινωνίας, τη σχέση του με τις άλλες
παραγωγικές και κοινωνικές κοινότητες της περιοχής, την παρουσία του σε όλα τα
επίπεδα της συλλογικής διαπραγμάτευσης μέσα από δημοκρατικές και ανοικτές
διαδικασίες και προσεγγίσεις.
Οι σχέσεις του με τα υπόλοιπα περιφερειακά τμήματα (και ιδιαίτερα με το τμήμα της
Δυτικής Κρήτης) και με τους κεντρικούς θεσμούς του ΤΕΕ, είναι μια σημαντική
προτεραιότητα που πρέπει να υπηρετεί με όλους τους τρόπους την κατάκτηση της
μεγαλύτερης δυνατής συνοχής στο χώρο των Ελλήνων μηχανικών και παράλληλα να
αφήνει ένα ευδιάκριτο ίχνος παρουσίας που θα επικυρώνει καθημερινά τη θέση που
κατέχει στο σημερινό καταμερισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η συνάντηση του ΤΕΕ_ΤΑΚ
με τα άλλα επιμελητήρια και η επεξεργασία θεμάτων τόσο σε περιφερειακό όσο και
εθνικό επίπεδο αποκτά στη σημερινή συγκυρία μια επείγουσα σημασία, καθώς μπορεί
να θέτει με επιτακτικό τρόπο ζητήματα που χρειάζονται μια επιμελώς τεκμηριωμένη
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και ορθολογική αντιμετώπιση και μια ιδιαίτερη και διαρκώς ευαίσθητη στάση που θα
παίρνει υπόψη της όλες τις νέες πολιτικές και ηθικές ανάγκες της σημερινής συγκυρίας.
Όλα τα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του ΤΕΕ_ΤΑΚ, πρέπει να αποτελούν
συλλογική ευθύνη των οργάνων του αλλά και όλων των συναδέλφων μηχανικών και
πρέπει να χαρακτηρίζονται από τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και βέβαια την
υποχρέωση όλων να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν με θετικό τρόπο,
διαμορφώνοντας στην πράξη ένα ακόμη πιο ανοικτό τεχνικό επιμελητήριο, κοινό τόπο
συνάντησης όλων των συναδέλφων.
Το ΤΕΕ_ΤΑΚ πρέπει να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια ένα σημαντικό επιστημονικό και
επιχειρησιακό θύλακα των μηχανικών ικανό να διεκπεραιώνει με τον πληρέστερο
τρόπο το σύνθετο ρόλο του κλάδου μας στο σημερινό παραγωγικό, κοινωνικό και
πολιτικό περιβάλλον του τόπου μας.

ΤΟΜΕΑΣ _02
2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ
Το ΤΕΕ_ΤΑΚ, ως επιστημονικό επιμελητήριο και ευδιάκριτη συλλογικότητα στο χώρο
της ελληνικής πραγματικότητας, οφείλει να συντονίζεται και να συνυπάρχει με όλους
τους κοινωνικούς του εταίρους, προτείνοντας και αναπτύσσοντας το δημόσιο διάλογο
και συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα ζητήματα που κινητοποιούν την ελληνική
κοινωνία.
Στις σημερινές μεγάλες προτεραιότητες που υπάρχουν και διευρύνονται θεματικά όσο
οι αποστάσεις του κόσμου περιορίζονται και απέναντι στην εμφανή και επιθετική
τακτική που καλλιεργούν οι δυνάμεις ενός πανίσχυρου συστήματος οικονομικών και
πολιτικών σκοπιμοτήτων, ο χώρος των Ελλήνων μηχανικών με την εμπειρία που
διαθέτει και την παρουσία που αναπτύσσει σε όλες τις κεντρικές και περιφερειακές
υποθέσεις, πρέπει να αποτελεί πυκνωτή και πομπό μιας συγκροτημένης και
αποτελεσματικής κινητικότητας που θα ανταποκρίνεται με τον πληρέστερο τρόπο στα
προτάγματα και τις αναζητήσεις της καθημερινής συγκυρίας του τόπου μας.
Η διαρκής συνεννόηση σε όλα τα πεδία με τις συλλογικότητες της περιοχής, η
προγραμματική και επιχειρησιακή εμπλοκή στον ολικό σχεδιασμό των ανοικτών
θεμάτων που απασχολούν το τοπικό θεσμικό σύστημα με την επιστημονική οπτική και
τεκμηρίωση που χαρακτηρίζει τον κλάδο, η επαφή και η αναζήτηση κοινών δράσεων με
τους επιστημονικούς και τους συλλογικούς φορείς του τόπου για την προβολή και την
ανάδειξη σημαντικών υποθέσεων και την αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνογνωσίας
που δημιουργεί η σύγχρονη εξέλιξη, αποτελούν προνομιακό χώρο ανάληψης
πρωτοβουλιών και συμμετοχής σε δράσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της
κοινής καθημερινής μας πραγματικότητας.
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Ο ρόλος του ΤΕΕ_ΤΑΚ μπορεί να είναι καθοριστικός για την επανασυγκρότηση με θετικό
τρόπο σε όλα τα πεδία της παραγωγικής, της κοινωνικής και της πολιτικής
πραγματικότητας όλων των δημιουργικών συνιστωσών που διαθέτει η τοπική και
περιφερειακή ανθρώπινη κοινότητα και η συμβολή του στη δημιουργία συνεκτικών
δεσμών μεταξύ τους που μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των
δραστήριων ανθρώπινων δικτύων που απαιτεί η σύγχρονη πρακτική για την εξέλιξη
ενός ολοένα και πιο πολύπλοκου κόσμου.

ΤΟΜΕΑΣ _03
3. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΔΥΔΑΣ
Η παρουσία των μηχανικών στο δημόσιο τομέα της ελληνικής οικονομίας είναι
πολυεπίπεδη και διαθέτει μεγάλο εύρος ανταπόκρισης στις υποθέσεις που
συμβάλλουν καθοριστικά στη συνολικότερη κατάσταση του τόπου. Οι μεγάλες
δημόσιες υποδομές, τα έργα και οι τεχνικοί επιχειρησιακοί μηχανισμοί υποστήριξης της
δραστηριότητας της χώρας τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά, βασίζονται σε μεγάλο
βαθμό στην επιστημονική παρουσία και την απασχόληση των μηχανικών του δημοσίου.
Παράλληλα στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα
υπάρχει καθημερινή σχέση μεγάλου αριθμού συναδέλφων του ιδιωτικού τομέα με
Μηχανικούς ‐ στελέχη της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, η οποία συμβάλλει
καθοριστικά στο χειρισμό όλων των υποθέσεων που απασχολούν τον προγραμματισμό
και την εξέλιξη των μελετητικών και κατασκευαστικών ζητημάτων.
Η οργάνωση και η συστηματοποίηση ενός διαρκούς τρόπου επαφής και συνεννόησης
που θα βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα με αναφορά σε ένα σύστημα ρυθμίσεων
αποδεκτό από όλες τις πλευρές μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά τόσο το επίπεδο των
σχέσεων όσο και την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα. Η θεσμοποίηση αξιόπιστων μηχανισμών διαβούλευσης μεταξύ των
συναδέλφων και των ευρύτερων εκφράσεων του κλάδου στο χώρο του δημοσίου
πρέπει να αποτελεί διαρκή και διακριτή προτεραιότητα όλων μας και βέβαια του
κοινού τόπου συνάντησης δηλαδή του ΤΕΕ_ΤΑΚ και των οργάνων του.
Ο ρόλος και η αναβάθμιση της σχέσης μας με την ΕΜΔΥΔΑΣ μπορεί να λειτουργήσει με
θετικό τρόπο στην κατεύθυνση τόσο της βελτίωσης της θέσης των μηχανικών στους
παραγωγικούς τους χώρους όσο και στη συνολικότερη αποκατάσταση ενός καλύτερου
περιεχομένου στο χώρο των δράσεων του ευρύτερου τεχνικού κόσμου και του τομέα
του Δημοσίου. Η συμβολή των μηχανικών πρέπει να είναι καθοριστική στην
υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα μιας σειράς κατακτήσεων μιας δημοκρατικής
και ανοικτής στις όψεις του κόσμου που αλλάζει, ελληνικής κοινωνίας.
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ΤΟΜΕΑΣ _04
4. ΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / ΆΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ /
ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ο χώρος άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού στον ιδιωτικό τομέα, έχει με την
πάροδο του χρόνου ενσωματώσει τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων και έχει ήδη
εισέλθει σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται τα πιεστικά ζητήματα που τους
απασχολούν. Η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου με ρητές προβλέψεις
για την ανάπτυξη των επιστημονικών δραστηριοτήτων των διαφόρων ειδικοτήτων των
μηχανικών, η παρουσία στο χώρο του καθημερινού ανταγωνισμού ειδικοτήτων
τεχνολογικού χαρακτήρα χωρίς αποσαφηνισμένο θεσμικό πλαίσιο, ο μεγάλος
πληθυσμός των νεοεισερχομένων στην παραγωγική διαδικασία χωρίς στοιχειώδη τις
περισσότερες φορές εξασφάλιση επαρκούς παραγωγικής απασχόλησης, η ύπαρξη ενός
πολυδαίδαλου νομοθετικού πλαισίου που δεν προάγει τα θεμελιώδη ζητήματα της
ορθολογικής ανταπόκρισης στα ζητήματα που υπηρετούν οι μηχανικοί, η ύπαρξη ενός
συνόλου δυσμενών προβλέψεων που ποινικοποιούν με αδιάκριτο τρόπο τη
δραστηριότητα των μελών μας χωρίς να υπάρχει μια στοιχειώδης αντίστοιχη ρύθμιση
για την επάρκεια των υπόλοιπων κλάδων που εμπλέκονται στην παραγωγή και οι
μεγάλες γραφειοκρατικές αντιστάσεις και η αδράνεια ενός ελάχιστα εκσυγχρονισμένου
και αναποτελεσματικού δημόσιου τομέα, καθιστούν σήμερα την άσκηση του
επαγγέλματος μια ιδιαίτερα επίπονη και απαιτητική δραστηριότητα που απαιτεί μια
ολοκληρωτική καθημερινή εμπλοκή και απασχόληση των συναδέλφων.
Οι κλαδικοί σύλλογοι των μηχανικών, έχοντας την απαιτούμενη εξειδίκευση και τη
δυνατότητα ειδικής προσέγγισης των σχετικών ζητημάτων μπορούν να αποτελέσουν
σημαντικούς επιχειρησιακούς εταίρους του ΤΕΕ_ΤΑΚ για την ανάδειξη και την προβολή
όλων των σχετικών θεμάτων. Η διαρκής επαφή και συνεργασία μαζί τους, η οργάνωση
κοινών εκδηλώσεων και γεγονότων επιστημονικού και ευρύτερα διαδραστικού
κοινωνικού χαρακτήρα και η κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών στα καθημερινά ζητήματα
των επιστημονικών περιοχών των διαφόρων ειδικοτήτων, οφείλει να αποτελέσει ένα
από τα κεντρικά ζητήματα της δράσης του τμήματος τα επόμενα χρόνια.
Παράλληλα το ΤΕΕ_ΤΑΚ, πρέπει να αναδειχτεί σε κοινό τόπο συνάντησης και ανοικτής
διαπραγμάτευσης όλων των συναδέλφων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και να δημιουργεί όλες τις απαιτούμενες ωσμώσεις που
μπορούν να προσφέρουν συνολικότερα στην αναβάθμιση του ρόλου και του κύρους
των Ελλήνων μηχανικών.
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ΤΟΜΕΑΣ _05
5. ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ &
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ / ΠΡΟΒΟΛΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το ΤΕΕ_ΤΑΚ, αποτελεί ένα περιφερειακό τμήμα του μεγαλύτερου επιστημονικού
επιμελητηρίου του τόπου, αλλά και ένα σημαντικό πόλο για την ανάπτυξη μιας
ευρύτερης θεσμικής και συλλογικής δραστηριότητας που άπτεται των μεγάλων
ζητημάτων της καθημερινής παραγωγικής και κοινωνικής διαπραγμάτευσης της
περιοχής της ανατολικής Κρήτης. Το ζήτημα της δημιουργίας ισχυρών δεσμών με την
τοπική κοινωνία ξεκινά από τη διαμόρφωση πρωταρχικά ενός συνεκτικού εσωτερικού
πλαισίου αναφοράς μεταξύ των μελών του και φτάνει μέχρι τις παρυφές της τοπικής
πραγματικότητας εκεί όπου δοκιμάζονται πολλές φορές οι ελλειμματικές θεσμικές
προβλέψεις και η έλλειψη αξιόπιστων μηχανισμών της θεσπισμένης πολιτείας.
Η διαρκής και επίμονη αναζήτηση της επίτευξης όλων των πολυποίκιλων σχέσεων και
των συνάψεων που απαιτεί η καθημερινή συνύπαρξη στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής
και ανοικτής κοινωνίας είναι ζήτημα αιχμής του τμήματος τα επόμενα χρόνια. Η
συνάντηση με τον «άλλο», συνάδελφο, συμπολίτη ή κοινωνικό εταίρο, σε όλα τα
επίπεδα που διαμορφώνει ένας κοινός βίος,
είναι ένας τομέας που το ΤΕΕ_ΤΑΚ, οφείλει να αναδείξει με συστηματικό και ενεργό
τρόπο καθώς εκεί διαμορφώνονται ουσιαστικά οι συνεκτικοί δεσμοί που απαιτεί η
σύγχρονη ανοικτή και δίκαιη κοινωνία.
Σε μια περίοδο που δοκιμάζεται με χαρακτηριστικό τρόπο το ευάλωτο εποικοδόμημα
μιας καταναλωτικής και «θεαματικής» συνθήκης που προέκυψε ιστορικά μέσα από το
μονοδιάστατο προσανατολισμό ενός συστήματος αρθρωμένου μόνο πάνω στη λογική
των μηχανισμών του κέρδους, η συλλογικότητα των ελλήνων μηχανικών οφείλει να
αναλάβει ρόλους και πρωτοβουλίες που επαναπροσανατολίζουν τις κεντρικές
προτιμήσεις και τον πυρήνα των επιλογών μας με ένα διαφορετικό τρόπο.
Οι πολύτιμοι ανθρώπινοι πόροι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας συστηματικής
και σωστά προσανατολισμένης προσέγγισης. Το περιβάλλον που ζούμε, φυσικό και
ανθρωπογενές, η κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά και αυτά που αξίζουν να
προστατεύσουμε και να αναδείξουμε, οι οικισμοί και οι πόλεις μας και η σχέση μας με
το δημόσιο χώρο (που πρέπει να μεταμορφωθεί από τοπίο αποξένωσης σε χώρο
οικειοποίησης και συλλογικής δράσης), η καταπολέμηση του αποκλεισμού σε όλες τις
περιοχές όπου διαβιώνουν άνθρωποι και η στοιχειώδης ανταπόκριση στα ελάχιστα
αποδεκτά όρια της ποιότητας των υποδομών ανεξάρτητα από ταξικές και πολεοδομικές
ιδιαιτερότητες που επιβάλλει η σύγχρονη λογική της εκλεκτικής ανάπτυξης, είναι
ανοικτά ζητήματα σε κάθε ευρωπαϊκή κοινωνία, που επιδιώκει να αποτελεί πολιτική
κοινότητα και όχι μόνο μέρος ενός μονόπλευρου οικονομικού και χρηματοπιστωτικού
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συστήματος αξιών που είναι έτοιμο να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή κάτω από το
βάρος των εσωτερικών του αδιεξόδων.
Το ΤΕΕ‐ΤΑΚ, αναδεικνύοντας τις σχετικές δράσεις με συμμετοχικό τρόπο, οργανώνοντας
εκδηλώσεις και ημερίδες και επιδεικνύοντας μια διαρκή κινητικότητα ανάληψης
δράσεων, οφείλει να προβάλλει ,να προτείνει και να φωτίζει με όλους τους εφικτούς
τρόπους και κάθε επιχειρησιακό και πληροφοριακό σύστημα , όλα τα θέματα που
έχουν σχέση με τα ζητήματα της επιστημονικής, πολιτικής και ηθικής του στάσης
απέναντι στα μικρά και μεγάλα τοπικά προβλήματα και παράλληλα να αποτελεί εταίρο
μιας χωρίς όρια ανοικτής συλλογικής διαπραγμάτευσης που μπορεί να αναδείξει το
χώρο των μηχανικών σε δυναμικό πόλο έκφρασης του υψηλότερου αισθήματος
αλληλεγγύης των μελών του μεταξύ τους και με την ελληνική κοινωνία.

ΤΟΜΕΑΣ _06
6. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ο επιστημονικός χώρος των μηχανικών διαθέτει πολλές ειδικότητες και εξειδικεύσεις
που αναφέρονται σε μεγάλο εύρος θεμάτων και επηρεάζονται καθοριστικά από την
εξέλιξη των σύγχρονων τεχνολογιών τόσο στο επίπεδο της μελέτης όσο και στις
πολύπλευρες επιχειρησιακές και επαγγελματικές τους πρακτικές. Η εκρηκτική
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος τα τελευταία 30 χρόνια με την επανάσταση των
υπολογιστών επέφερε κατακλυσμικές αλλαγές στις μέχρι τότε και για αιώνες
αναλλοίωτες πολλές φορές επιστημονικές πρακτικές και τεχνογνωσίες. Κατά κοινή
παραδοχή η διαρκής ενημέρωση, η προσπέλαση στις πρωτογενείς περιοχές παροχής
της γνώσης και η συμμετοχή σε μια διαδικασία διαρκούς επιμόρφωσης και κατάρτισης
θεωρείται σήμερα ως απαραίτητη συνιστώσα σε όλο τον εργασιακό βίο του
Μηχανικού.
Τα ζητήματα παιδείας και δια βίου εκπαίδευσης αποτελούν κεντρικές ανάγκες στο
σημερινό παραγωγικό τοπίο των συναδέλφων καθώς διαμορφώνουν τις απαιτούμενες
συνθήκες για την ευχερή ένταξή τους στο σύγχρονο καταμερισμό της εργασίας. Οι
εμπειρίες του παραγωγικού βίου των μηχανικών δεν επαρκούν από μόνες τους σήμερα
για να υποστηρίξουν τις διαρκώς διευρυνόμενες ανάγκες που παρουσιάζονται σε ένα
πολύπλοκο κόσμο και ένα διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικά διεθνές περιβάλλον.
Η παρακολούθηση συνεδρίων, η διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων και η
δυνατότητα προσπέλασης μέσω του διαδικτύου σε όλους τους διατιθέμενους
ιστότοπους και σε βάσεις επιστημονικών δεδομένων, πρέπει να αποτελούν για το
ΤΕΕ_ΤΑΚ, ένα σημαντικό πεδίο δραστηριοτήτων που πρέπει να παρουσιάζονται με
συστηματικό και συγκροτημένο τρόπο για να διαθέτουν το μεγαλύτερο βαθμό
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αποτελεσματικότητας και να είναι άξιες προσοχής από τη μεγάλη πλειοψηφία των
συναδέλφων.
Στη διαδικασία αυτή μπορούν να συμβάλλουν όλοι εκείνοι οι φορείς και τα πρόσωπα
που διαθέτουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις επιστημονικές περιοχές και τις
δραστηριότητες των μηχανικών και βέβαια θεωρείται πρωτεύουσα η σημασία και η
σχέση με την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα του τόπου που είναι σε θέση να
υποστηρίζει και να αναπτύσσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Τα ερευνητικά
προγράμματα των πανεπιστημίων πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται σε
πραγματικά αντικείμενα που απαιτούν τη συμβολή της ακαδημαϊκής εμπειρίας και σε
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αναφέρονται σε ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο
μελέτης των συναδέλφων μηχανικών μελετητών δημοσίου.
Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει η δυνατότητα ουσιαστικής και εποικοδομητικής
συνεργασίας με το χώρο του πανεπιστημίου, το οποίο διαθέτει όλες εκείνες τις
πολυθεματικές και διατομεακές δυνατότητες που χρειάζονται για μια βαθύτερη
επιστημονική αναλυτική προσέγγιση σε μεγάλα ζητήματα του τόπου με τα οποία οι
θεσμικοί φορείς και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν σε πολλές περιπτώσεις τη
δυνατότητα αντικειμενικής και τεκμηριωμένης επαφής και κατανόησης.

ΤΟΜΕΑΣ _07
7. ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Το θέμα της προστασίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αποτελεί
πλέον ένα κορυφαίο ζήτημα σε όλες τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν οι
ανθρώπινες κοινότητες και υπάρχει μεγάλη κινητικότητα τόσο σε επίπεδο συλλογικής
διαπραγμάτευσης (σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας) όσο και στο επίπεδο των
θεσμικών και πολιτικών ρυθμίσεων.
Η πίεση των φιλοπεριβαλλοντικών οργανώσεων και η κινητοποίηση για την
υπεράσπιση των αρχών της αειφορίας που έχει υπάρξει τα τελευταία 20 χρόνια σε
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες έχει
διαμορφώσει ένα θετικό πλαίσιο υποδοχής των νέων πολιτικών που αναφέρονται στην
αξιοποίηση των ήπιων και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και θέτουν σε σοβαρή
αμφισβήτηση τις μέχρι σήμερα πρακτικές της κατασπατάλησης των φυσικών και μη
ανανεώσιμων πόρων.
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές και κανονιστικές αποφάσεις για τα περιβαλλοντικά θέματα
σταδιακά ενσωματώνονται στην ελληνική εθνική νομοθεσία και σήμερα για πρώτη
φορά υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο υπουργείο περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής
επιφορτισμένο με τις πολιτικές πάνω στα σχετικά ζητήματα. Το σοβαρότερο από αυτά
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αποτελεί ασφαλώς η κεντρική εθνική προσέγγιση αλλά και οι εξειδικεύσεις της στο
επίπεδο του φυσικού και του χωροταξικού σχεδιασμού της περιφέρειας, με τρόπους
που να ανταποκρίνονται στο νομοθετικό κεκτημένο και παράλληλα παίρνουν υπόψη
τους τις πρακτικές και τις επιχειρησιακές παραμέτρους που αναδεικνύονται από τις
τοπικές κοινωνίες.
Το περίφημο θέμα της «ανάπτυξης», αποτελεί ένα ζήτημα που επιδέχεται πολλές
διαφορετικές οπτικές ανάλογα με το πρόσημο που θέτει ως προτεραιότητα κάθε
αντίστοιχη προσέγγιση. Είναι προφανές πως στο θέμα αυτό ο ρόλος των οικονομικών
παραγόντων και της αγοράς καθίσταται κυρίαρχος και σε πολλές περιπτώσεις οι
μηχανισμοί του κέρδους κυριαρχούν και καθορίζουν τις προτεραιότητες που μια
στοιχειώδης ορθολογική αντιμετώπιση θα επέβαλε να αρθρώνονται πάνω στη λογική
της αειφορίας και του σεβασμού μιας «πράσινης» προοπτικής. Η υπόθεση του
περιβάλλοντος είναι πρωτεύουσα παράμετρος της ποιότητας ζωής.
Το ΤΕΕ_ΤΑΚ, ως επιστημονικός φορέας αλλά και ως θεσμικός εκφραστής των τεχνικών
απόψεων της ελληνικής κοινωνίας, έχει μέχρι σήμερα τοποθετηθεί με ιδιαίτερα
συγκροτημένο τρόπο πάνω στα σχετικά ζητήματα και έχει συμβάλει ενεργά με το κύρος
του στην κατανόηση της ανάγκης για ένα φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό στον
τομέα της παραγωγής υποδομών και έργων. Τα μέλη του έχουν υπηρετήσει με πολλούς
τρόπους, τόσο ως στελέχη των μηχανισμών της διοίκησης όσο και ως μελετητές
μεγάλων έργων, στην ανάδειξη των θεμάτων του περιβάλλοντος και στη συμμόρφωση
με τις πρακτικές προστασίας του.
Είναι σαφές πως με την ουσιαστική συμβολή και την ενημέρωση των μελών του
επιμελητηρίου, για όλα τα ζητήματα των νέων εναλλακτικών ενεργειακών πηγών και
των διαχειριστικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος, θα καταστεί εφικτός και ο σταδιακός μετασχηματισμός των πρακτικών
και των πολιτικών της περιφερειακής θεσμικής και κοινωνικής στάσης απέναντι στο
μεγάλο αυτό ζήτημα. Η περίφημη «πράσινη» προσέγγιση χρειάζεται κανόνες, πολιτικές
και δεσμεύσεις απόλους και κυρίως μια διαρκή φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση και
κινητοποίηση.

ΤΟΜΕΑΣ _08
8. ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Το νομοθετικό πλαίσιο, οι νόμοι, τα διατάγματα και οι κανονιστικές ρυθμίσεις, ένας
πολυδαίδαλος θεσμικός εξοπλισμός της πολιτείας και οι διεθνείς συμβάσεις αποτελούν
ένα εκτεταμένο πεδίο αναφορών στη σημερινή πραγματικότητα της διοίκησης και του
χώρου άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού. Οι διαρκής νομική ενημέρωση σε
πολλά ζητήματα είναι καθημερινή υποχρέωση ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκεί
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καθώς το θέμα της ερμηνείας μπορεί να δημιουργεί καθημερινά απαιτήσεις
διευκρινίσεων και ειδικών γνωμοδοτήσεων ή εγκυκλίων.
Παράλληλα μια σειρά από σοβαρά θέματα που αναφέρονται στην άσκηση των
επιστημονικών καθηκόντων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών και
μια μεγάλη σειρά κανονιστικών προτύπων και κωδίκων σχετικών με σημαντικά
ζητήματα ποιοτικού ελέγχου των υλικών και των κατασκευών, απαιτούν μια συνεχή και
σχολαστική ενημέρωση και παρακολούθηση.
Το ΤΕΕ_ΤΑΚ, μπορεί να έχει ουσιαστική συμβολή στη συστηματοποίηση και τη
δημιουργία βάσεων δεδομένων για όλα τα παραπάνω ζητήματα και να συγκροτεί
ομάδες παρακολούθησης και ενημέρωσης ή κοινές επιτροπές δημοσίων φορέων και
ελεύθερων επαγγελματιών που θα αναπτύξουν το διάλογο και θα δίνουν κατευθύνσεις
και λύσεις στα σχετικά θέματα που παρουσιάζονται. Η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων
και ενημερωτικών συναντήσεων και η συνεχής προσπάθεια τεκμηρίωσης όλων των
θεσμικών και νομικών εκκρεμοτήτων που απασχολούν τους Μηχανικούς μπορούν να
αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την πληρέστερη κατανόηση των τυπικών
ζητημάτων και της συμμόρφωσης στο νομοθετικό πλαίσιο και τους κοινά αποδεκτούς
κανόνες, που αποτελούν ισχυρές παραμέτρους για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της
ποιότητας των υπηρεσιών και των έργων σε κάθε τομέα.
Σοβαρό θέμα εκτός των παραπάνω είναι και ο εναρμονισμός της εθνικής με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα νέα πρότυπα και τους ευρωκώδικες και βέβαια η διαρκής
ενημέρωση των συναδέλφων πάνω στο περιεχόμενο και τις προβλέψεις που υπάρχουν
για όλα τα σχετικά θέματα.
Η συμβολή μιας διαρκούς νομικής επιτροπής του ΤΕΕ_ΤΑΚ κρίνεται ως το
σημαντικότερο θεσμικό εργαλείο που θα συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση
μιας μέσης θετικής γνώσης απέναντι στο μεγάλο ζήτημα της αστικής και της νομικής
ευθύνης που έχουν όλοι οι συνάδελφοι κατά τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητάς
τους και παράλληλα θα θέσει με αποφασιστικό τρόπο το ζήτημα της νομικής
κατοχύρωσης αλλά και όλων των προαπαιτούμενων υποχρεώσεων που οφείλουν να
ρυθμιστούν με κεντρικές ρυθμίσεις και αναφέρονται σε όλο το εποικοδόμημα παροχής
υπηρεσιών στον τεχνικό τομέα.

ΤΟΜΕΑΣ _09
9. ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Το ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό του ΤΕΕ_ΤΑΚ, έχει διευρυνθεί με γοργούς
ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Νέοι συνάδελφοι με εξαιρετικούς τίτλους σπουδών
έχουν εισέλθει στο επάγγελμα τα τελευταία χρόνια, μεταφέροντας ένα μεγάλο
απόθεμα δυναμισμού και νέων ιδεών στο χώρο του επιμελητηρίου. Το άνοιγμα του
ΤΕΕ_ΤΑΚ στο χώρο των νέων συναδέλφων έδωσε τη δυνατότητα μιας σημαντικής
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ανανέωσης στις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του και παράλληλα δημιούργησε τις
προϋποθέσεις για μια μεγαλύτερη και ποιοτικότερη παρουσία του κλάδου των
μηχανικών στις τοπικές υποθέσεις.
Οι νέοι μηχανικοί βέβαια εκτός από τη διάθεση συμμετοχής και ένταξης στις
παραγωγικές και κοινωνικές πραγματικότητες της περιοχής τους και την ολοφάνερη
συμβολή τους στη διαμόρφωση μιας νέας ποιότητας που έχει ανάγκη η ελληνική
κοινωνία, έχουν και την ανάγκη μιας διαρκούς και ανοικτής επαφής με το ΤΕΕ_ΤΑΚ, που
πρέπει να υποστηρίζει και να προβάλλει τα ζητήματα και τα προβλήματα που τους
απασχολούν σε όλους τους τομείς της καθημερινής τους δραστηριότητας. Παράλληλα
πρέπει να τους παρέχει ένα διαρκές και ανοικτό βήμα για την ανάληψη πρωτοβουλιών
και δράσεων που θα αναδεικνύουν και θα προτείνουν τη δική τους οπτική για τη
σύγχρονη παραγωγική και κοινωνική συνθήκη και θα τους δίνει τη δυνατότητα να
ελέγχουν, να αμφισβητούν και να ανατρέπουν τα στερεότυπα και τις παγιωμένες
προσεγγίσεις μέσα από μια σύγχρονη ριζοσπαστική και εναλλακτική προσέγγιση που
θα διαθέτει το περιεχόμενο και τις σκοπεύσεις που θα προκρίνουν εκείνοι.
Το σύνθημα του παρισινού Μάη, «είμαστε ρεαλιστές, αναζητούμε το ανέφικτο»,
αποτελούσε πάντα ένα πρόταγμα για τη νεολαία και εξακολουθεί πάντα να περιγράφει
με χαρακτηριστικό τρόπο τις προτεραιότητες των αναζητήσεών της. Το ΤΕΕ_ΤΑΚ,
οφείλει να διαμορφώσει όλη εκείνη τη θετική υποδοχή που χρειάζονται οι νέοι
μηχανικοί και να τους δώσει τη δυνατότητα να επηρεάσουν με τις ιδέες και την
οραματική τους την υπόθεση ενός νεανικού, δυναμικού και ριζοσπαστικού
επιμελητηρίου ανοικτού στην αμφισβήτηση και την ανατροπή όλων εκείνων των
παρωχημένων κεκτημένων και στερεοτύπων του κλάδου.
Η σχέση του ΤΕΕ_ΤΑΚ με τον ευρύτερο κοινωνικό του χώρο και τις συλλογικές δράσεις
που αναπτύσσονται από τις ανθρώπινες κοινότητες που τον συγκροτούν, είναι ζήτημα
που έχει τη δυναμική του αφετηρία στην επιστημονική κοινότητα που εκπροσωπεί
αλλά κυρίως εστιάζεται στην κινητοποίηση των μελών του ως ενεργών κοινωνικών και
πολιτικών υποκειμένων, που έχουν τη διάθεση να συμμετέχουν και να
συνδιαμορφώνουν τις εξελίξεις στο χώρο της καθημερινής συνύπαρξης. Η παρουσία
των νέων είναι ο βασικός καταλύτης για να αποκτήσει το ΤΕΕ_ΤΑΚ όλο το θετικό και
δυναμικό φορτίο που απαιτεί η πολυσύνθετη σημερινή τοπική και διεθνής συνθήκη.
Ο κόσμος μας αλλάζει με ρυθμούς πολλές φορές απρόβλεπτους. Η μεγάλη μας
προτεραιότητα σήμερα είναι μια διαρκής και ενεργή στάση επαγρύπνησης και
αφύπνισης για όλα εκείνα τα ζητήματα που μετασχηματίζουν τις όψεις του και
απαιτούν ένα ανοικτό δικό μας βλέμμα προς όλους. Αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε
τον κόσμο ας αλλάξουμε τουλάχιστον τον κόσμο μας . Αναμφίβολα με τον καθημερινό
μας αγώνα ένας καλύτερος κόσμος μπορεί να γίνει εφικτός.
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Β_ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑ‐ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
[ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ]
Αποτελείται από 5‐.... μέλη του ΤΕΕ_ΤΑΚ (ορίζονται τα αρχικά μόνο) όπου μπορούν να
συμμετέχουν ελεύθερα, χωρίς πρωτόκολλο και υποχρεωτικές παρουσίες κάθε φορά
που κρίνουν ή επιθυμούν, όλοι οι συνάδελφοι. Μετά από πρόταση μέλους ή και με
δική του αυτόβουλη διάθεση μπορεί να συμμετέχει σ' αυτή κάθε πολίτης ή κάτοικος
της περιοχής μας χωρίς να είναι μέλος του ΤΕΕ, συμβάλλοντας σε μια ανοικτή και
ελεύθερη διαπραγμάτευση ζητημάτων της τοπικής ανθρώπινης κοινότητας.
Επεξεργάζεται και προτείνει διάφορα θέματα χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς προς
τους αντίστοιχους εννέα (9) θεματικούς τομείς (με υπεύθυνο μέλος της Δ.Ε.) και μπορεί
να αναλαμβάνει ολοκληρωμένες εισηγήσεις του αντίστοιχου τομέα προς τη Δ.Ε.
Τα θέματά της και οι αποφάσεις της δεν υπακούουν στις αρχές της
αντιπροσωπευτικότητας ή της πλειοψηφίας αλλά αποτελούν ζητήματα μιας ενιαίας
ανοικτής διάταξης και διαδικασίας.

Γ_ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ε.
Μετά από πρόταση τομέα ή επιτροπής, ορισμός ειδικού εισηγητή για την
ολοκληρωμένη παρουσίαση ή εισήγηση θέματος προς τη Δ.Ε. .Μπορεί να είναι
συνάδελφος μέλος του ΤΕΕ_ΤΑΚ, του ΤΕΕ ή Περιφερειακού. Τμήματος, ή
προσωπικότητα ή πολίτης από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.

Δ_ Η ΏΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ_ΤΑΚ
Στην τελευταία συνεδρίαση της Δ.Ε. κάθε μήνα, υπάρχει «η ώρα του Προέδρου». Κατά
τη διάρκειά της τα μέλη του τμήματος, όλοι οι συνάδελφοι μηχανικοί, μπορούν να
θέτουν ελεύθερα ερωτήματα ή ζητήματα οποιουδήποτε περιεχομένου, σχετικά με τη
λειτουργία του ΤΕΕ_ΤΑΚ και του Προέδρου της Δ.Ε., αφού πρώτα έχει κατατεθεί γραπτό
υπόμνημα (το πολύ 2 σελίδων) 10 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στη γραμματεία της
Δ.Ε., το οποίο θα περιγράφει με συνοπτικό τρόπο το αντικείμενο της συζήτησης.
Η νέα αυτή δυνατότητα διαβούλευσης και διαλόγου θα δώσει τη δυνατότητα στα μέλη
να έχουν πιο στενή και άμεση σχέση με τα θέματα του ΤΕΕ και τον Πρόεδρο του
τμήματος και θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ακόμη πιο ανοικτού τεχνικού
επιμελητηρίου.
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Οι μόνιμες επιτροπές θα συνεδριάζουν στα γραφεία του Περιφερειακού
Τμήματος (Ηράκλειο) και της Νομαρχιακής Επιτροπής (Άγιος Νικόλαος,
Ιεράπετρα, Σητεία) εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες τα θέματα
που θα συζητηθούν παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης
οπότε σε αυτή την περίπτωση οι συνεδριάσεις θα είναι κοινές και θα
διενεργούνται όπου χρειαστεί.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με το Ν.1486/84, οι απόψεις και προτάσεις των
Μονίμων Επιτροπών που συστήνουν τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, έχουν
γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς τη ΔΕ. του Περιφερειακού Τμήματος στην οποία
και πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση.
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1. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Κύριες θεματικές ενότητες:
1. Οι δράσεις του ΤΕΕ_ΤΑΚ και η προβολή του
2. Ενημέρωση των πολιτών και των φορέων για τις δράσεις του ΤΕΕ_ΤΑΚ.
3. Καλλιέργεια κι ενδυνάμωση εσωτερικής πληροφόρησης
και επικοινωνίας για τα μέλη μας.

Άξονες Δραστηριοτήτων:
1. H προβολή πολιτιστικών, αθλητικών, κοινωνικών εκδηλώσεων
που προάγουν το κύρος της κοινωνίας των Μηχανικών
2. Η ενδυνάμωση της εσωτερικής συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ
των μελών αλλά και των κλαδικών συλλόγων που έχουν έδρα
στην Ανατολική Κρήτη
3. Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τους δημόσιους φορείς καθώς και με
τους τεχνολογικούς, ακαδημαϊκούς και αναπτυξιακούς φορείς της Κρήτης
4. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σχετικά με
την νέα Τεχνική Νομοθεσία, ΝΟΚ, Νόμο Αυθαιρέτων, κλπ..
5. Διαχείριση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του τμήματος για την
καθημερινή ενημέρωση των Μηχανικών και διαχείριση των Μ.Μ.Ε.

Στόχοι:
1. Η προώθηση της εξωστρέφειας του ΤΕΕ.
2. Το άνοιγμα του ΤΕΕ προς όλους τους συναδέλφους και ειδικότερα τους νέους
3. Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα Επιμελητήρια, αναπτυξιακούς
και επιστημονικούς φορείς.
4. Η υποστήριξη του τμήματος στην ανάπτυξη νέων μεθόδων επικοινωνίας
με τα μέλη μας, όπως τα κοινωνικά δίκτυα
5. Διεύρυνση Βάσης Δεδομένων των μελών του ΤΕΕ_ΤΑΚ
6. Προσπάθεια ηλεκτρονικής έκδοσης και διανομής του ‘ΤΑΥ’
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Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Όλες

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 7 (αναπληρωματικοί: 1 – 2)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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2. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κύριες θεματικές ενότητες:
1. Παρακολούθηση εξελίξεων για το νέο πλαίσιο άσκησης
του επαγγέλματος του μηχανικού (Ν.4254/2014)
2. Παρακολούθηση εξελίξεων για τα ασφαλιστικά θέματα των μηχανικών
και τη λειτουργία του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΤΣΜΕΔΕ)
Άξονες δραστηριοτήτων:
1. Παρακολούθηση ενεργειών ΤΕΕ ως προς την συγκρότηση και προώθηση
προτάσεων για τα επαγγελματικά δικαιώματα (διαδικασίες προβλεπόμενες
από τον Ν4254/2014)
2. Σύνθεση πρότασης ΤΕΕ_ΤΑΚ, για τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου
3. Συνεργασία με τους τοπικούς αλλά και εθνικούς κλαδικούς συλλόγους
και ουσιαστικός ανοικτός διάλογος ενός πραγματικού και χρόνιου
προβλήματος.
4. Αξιοποίηση του έργου της σχετικής Ομάδας Εργασίας
που έχει συσταθεί για τα επαγγελματικά δικαιώματα.
5. Παρακολούθηση εξελίξεων στα προγράμματα σπουδών
των Πολυτεχνικών Σχολών.
6. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων.
7. Έλεγχος και παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων του ΤΣΜΕΔΕ
8. Έλεγχος και προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών
από το ΤΣΜΕΔΕ και προσαρμογή αυτών στις πραγματικές ασφαλιστικές
ανάγκες των Μηχανικών.
9. Διερεύνηση της δυνατότητας προαιρετικής ασφάλισης
των Μηχανικών στο ΤΣΜΕΔΕ.
10. Εξέταση συνεργασίας με την Τράπεζα Αττικής και διερεύνηση
για περιθώρια δημιουργίας ειδικών προνομίων για τους Μηχανικούς.
11. Διερεύνηση του τρόπου δημιουργίας και λειτουργίας
του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΤΕΕ_ΤΑΚ
12. Δράσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και την ενίσχυση
της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του ΤΕΕ_ΤΑΚ.
13. Αξιοποίηση των συμπερασμάτων και των προτάσεων της πρόσφατης
ομάδας εργασίας για το ασφαλιστικό και η συνέχεια του έργου της
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Στόχοι:
1. Ένταξη νέων συναδέλφων στην ολοένα και συρρικνούμενη αγορά εργασία
2.

Αποσαφήνιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα.

3. Δημιουργία προϋποθέσεων για κάλυψη θέσεων εργασίας
από ανέργους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων.
4. Προάσπιση των συμφερόντων των Μηχανικών και αποκατάσταση
του ρόλου τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.
5. Επίλυση προβλημάτων και προάσπιση των δικαιωμάτων
των εργαζόμενων Μηχανικών.
6. Ενημέρωση των συναδέλφων για τις τρέχουσες εξελίξεις.
7. Προσπάθεια άμβλυνσης των υφιστάμενων αντιθέσεων
μεταξύ διάφορων ειδικοτήτων.
8. Παρέμβαση σε κάθε δυνατό επίπεδο για προώθηση των απόψεων και
προτάσεων του TEE_TAK για τα επαγγελματικά δικαιώματα (διαδικασίες
που προβλέπει ο Ν.4254/2014) στο κεντρικό ΤΕΕ.
9. Εκσυγχρονισμός παροχών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης από
το ΤΣΜΕΔΕ και υποχρεωτική κάλυψη των άνεργων συναδέλφων.
10. Θέματα σχετιζόμενα με την συνταξιοδότηση από το ΤΣΜΕΔΕ.
11. Προτάσεις για Μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών και του τρόπου καταβολής
τους καθώς και ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.
12. Κατάργηση του ΚΕΑΟ και πάγωμα κατασχέσεων.
13. Η βελτίωση των συνθηκών που ισχύουν στον ασφαλιστικό μας
φορέα και των παροχών του Ταμείου μας.
14. Η δημιουργία κοινού αναδιανεμητικού ταμείου αλληλεγγύης
των μελών του ΤΕΕ_ΤΑΚ.
Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Όλες

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 7 (αναπληρωματικοί: 2 – 5)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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3. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Κύρια θεματική ενότητα:
Παρακολούθηση των εξελίξεων και παρέμβαση στη νομοθεσία
περί μελέτης και κατασκευής των Δημοσίων Έργων
Δευτερεύουσες θεματικές ενότητες:
1. Παρακολούθηση διαδικασιών Ανάθεσης
κι Εκπόνησης Μελετών Δημοσίου,
2. Παρακολούθηση διαδικασιών Δημοπράτησης
και κατασκευής Δημοσίων Έργων
Άξονες Δραστηριοτήτων:
1. Παρακολούθηση εξέλιξης των νομοθετικών πλαισίων
2. Διοργάνωση ημερίδων για ενημέρωση συναδέλφων
3. Προτάσεις πιθανών αλλαγών στις διατάξεις του νέου νομικού
καθεστώτος, εγρήγορση και παρέμβαση στην διαβούλευση
4. Παρεμβάσεις για ενίσχυση των τμημάτων μελετών και έργων
στις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα
5. Παρεμβάσεις ως προς την διατήρηση της νομιμότητας στις διαδικασίες
προκήρυξης τόσων των μελετών όσο και των διακηρύξεων δημοσίων έργων
6. Συνεργασία με τους κλαδικούς συλλόγους αλλά και τους συλλόγους
εργοληπτών και μελετητών (εθνικούς και τοπικούς)

Στόχοι:
1. Ενημέρωση των συναδέλφων για το νέο θεσμικό πλαίσιο.
2. Ενημέρωση των συναδέλφων για τις διαδικασίες συναλλαγής
με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
3. Συγκρότηση πρότασης του κλάδου για τον προγραμματισμό των μεγάλων
έργων καθώς και τον προσδιορισμό των ζωτικής σημασίας απαιτούμενων
επεμβάσεων σε επίπεδο Περιφέρειας.
4. Παρέμβαση στον προγραμματισμό και σχεδιασμό των μελετών
και έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
5. Προσπάθεια ώστε οι προκηρύξεις και διακηρύξεις να καθιστούν δυνατή
την καλύτερη αξιοποίηση του χειμαζόμενου τοπικού δυναμικού.
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Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Μηχανικοί των υπηρεσιών του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, όλες οι κατηγορίες των μελετητών
και κατασκευαστών δημοσίων έργων.

Αριθμός μελών επιτροπής:

προεκτιμώμενος – 9 (αναπληρωματικοί 3‐5)
εκ των οποίων τουλάχιστον 3 κάτοχοι μελετητικού
και 3 κατασκευαστικού πτυχίου.

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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4. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κύρια θεματική ενότητα:
Μελέτες και Έργα Ιδιωτικού Τομέα, Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία

Άξονες Δραστηριοτήτων:
1. Το θεσμικό πλαίσιο μελετών κατασκευών ιδιωτικών έργων και ανάπτυξη
προτάσεων για την τροποποίηση και βελτίωση του
2. Θέματα που έχουν να κάνουν με τον προσδιορισμό
των αμοιβών και των εισφορών.
3. Θέματα που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης
και άλλων Υπηρεσιών με τις οποίες συναλλάσσονται οι Μηχανικοί.
4. Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων.
5. Συγκέντρωση υλικού και δημοσίευσή του στην ιστοσελίδα του Τμήματος
(με παράλληλη σύνδεση με την ιστοσελίδα του Κεντρικού Τ.Ε.Ε. και του
Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας). Δεδομένου ότι η
σχετική νομοθεσία υπάρχει σε άλλα sites προτείνεται η ανάρτηση σχετικού
υλικού σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή μας.
6. Διοργάνωση Ημερίδων, σεμιναρίων και ενημερωτικών συναντήσεων
με συναδέλφους του Τμήματος και με επαγγελματικούς φορείς προς
ενημέρωση των μελών τους προκειμένου να καταστεί προσβάσιμη
σε όλους κάθε μορφής πληροφορία που έχει σχέση με το αντικείμενο
της ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας.
7. Πρόταση προς τους αρμόδιους φορείς (κυρίως Σ.ΕΠ.Ε. και Εργατικά Κέντρα)
προκειμένου να συσταθούν κοινές επιτροπές ή σύσταση επιτροπής
ανά περίπτωση προκειμένου να γίνεται η εξέταση των ατυχημάτων,
δημιουργώντας την αντίστοιχη τεχνογνωσία στο αντικείμενο.
8. Έρευνα, συλλογή, επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στα εργατικά
ατυχήματα στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.
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Στόχοι:
1. Μείωση των προβλημάτων από την σύνταξη διαφόρων μελετών
και ελαχιστοποίηση του χρόνου έκδοσης Αδειών Δόμησης,
2. Καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού,
3. Καταπολέμηση του φαινόμενου παραποίησης του τίτλου του Μηχανικού,
4. Προσπάθεια επίσπευσης θέσπισης του Μητρώου
Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων κ.λ.π.
5. Αποσαφήνιση των απαιτήσεων της νομοθεσίας σε απλούστερη
μορφή για την εξυπηρέτηση συναδέλφων και εργαζομένων.
6. Ελαχιστοποίηση ‐ βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας.
7. Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του ΤΕΕ στο τοπικό
και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Όλες

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 7 (αναπληρωματικοί: 1 – 2)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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5. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ‐ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Θέματα Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Οικιστικού Πλούτου

Άξονες Δραστηριοτήτων:
1. Το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, τα Ειδικά Πλαίσια
Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης.
2. Παρακολούθηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
που αναθεωρείται αυτή την περίοδο και βρίσκεται στην Β1 φάση.
3. Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της πόλης του Ηρακλείου που εκπονείται
αυτή την περίοδο και βρίσκεται στην Β1 φάση .
4. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων
(Τ.Χ.Σ) και των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) που προγραμματίζονται.
5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ)
και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
(Σ.Χ.Ο.Ο.ΑΠ) που εκπονούνται.
6. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των Πολεοδομικών μελετών και των
Πράξεων Εφαρμογής που εκπονούνται καθώς και των Ρυμοτομικών
Σχεδίων Εφαρμογής που προγραμματίζονται.
7. Τα θέματα που άπτονται της παλιάς πόλης του Ηρακλείου (διατήρηση ιστού,
μελέτη παλιάς πόλης) και οι νέες μελέτες καθώς και τα έργα που
υλοποιούνται σε αυτή.
8. Τα ζητήματα που έχουν σχέση με τα ιστορικά κέντρα των Πόλεων
στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.
9. Τρόποι αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης
10. Αξιοποίηση και ανάδειξη παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών, προβολή
της ιστορίας της οικιστικής εξέλιξης στην Κρήτη και συνεργασία με φορείς
για συντήρηση των αξιόλογων ιστορικών και οικιστικών συνόλων.
11. Τουρισμός ‐ Υπηρεσίες, χρήσεις γης σε παράκτιες περιοχές
και ορεινούς όγκους.
12. Αστική Ανάπτυξη και νέες περιαστική διάχυση.
13. Ανάπτυξη της υπαίθρου και των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών.
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Στόχοι:
Η δυνατότητα του ΤΕΕ_ΤΑΚ να επεξεργάζεται σε βάθος τα ζητήματα
των σχέσεων, της παραγωγικής, κοινωνικής και οικιστικής πραγματικότητας
και να διαμορφώνει το απαραίτητο πλαίσιο παρέμβασης και συμβολής
της επιστημονικής ανάλυσης των μελών του στην ανάπτυξη της Περιφέρειας
Κρήτης και στην αναβάθμιση του ανθρωπογενούς αποθέματός της σε αστικές
περιοχές και ύπαιθρο.
Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Πολεοδόμοι ‐ Χωροτάκτες Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες
Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι
Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 9 (αναπληρωματικοί: 1 – 5)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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6. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Θέματα Αστικών, Θαλάσσιων και Εναέριων Μεταφορών, Logistics,
Συγκοινωνιακά Έργα, Αστικές Συγκοινωνίες και Διαχείριση της Κυκλοφορίας

Άξονες Δραστηριοτήτων:
1. Μεταφορές – Βιώσιμες μεταφορές
2. Ανάδειξη θεμάτων Κύριων Συγκοινωνιακών ζητημάτων (ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ κλπ.)
3. Τοπική καταγραφή‐ ανάλυση κρίσιμων ζητημάτων μεταφορών
και συγκοινωνιακών έργων
4. Ανάλυση κρίσιμων ζητημάτων κυκλοφοριακού σχεδιασμού
μεγάλων‐ μεσαίων και μικρών οικιστικών συνόλων. Αστικές συγκοινωνίες
και ισόρροπη κάλυψη συνόλων.
5. Παρακολούθηση Μελετών Συγκοινωνιακών και Κυκλοφοριακών Μελετών.
Συσχετισμός Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
6. Παρακολούθηση και Οργανωμένες Παρεμβάσεις
στον Κυκλοφοριακό Σχεδιασμό και στις Αστικές Συγκοινωνίες.
7. Βιώσιμη Κινητικότητα. Ζητήματα εξάρτησης από μηχανοκίνητα οχήματα.
Περιβαλλοντική διαχείριση Κυκλοφορίας Ήπιες Μορφές Μετακίνησης ΣΒΑΚ.
Μέτρα Αντιμετώπισης
8. Ζητήματα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ & άλλων ευπαθών ομάδων
(ανήλικοι, υπερήλικες κλπ.)
9. Οργάνωση ημερίδων/ Παρεμβάσεων/ Στοχευμένων Κινητοποιήσεων
10. Οργάνωση σεμιναρίων και ολοκληρωμένων προτάσεων/ στρατηγικών
για θέματα μεταφορών, συγκοινωνιακών έργων και βελτίωσης τοπικής
και υπερτοπικής κυκλοφορίας
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Στόχοι:
1. Η Ενημέρωση των συναδέλφων για τις σχετικές
εξελίξεις/ νομολογίες/ νομοθεσίες.
2. Η ενημέρωση των συναδέλφων για υπάρχουσες/ εν εξελίξει και μελλοντικές
μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακών θεμάτων
3. Η Προώθηση Συνδυασμένου Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
4. Η Ενημέρωση των συναδέλφων για την εισαγωγή καινοτόμου τεχνολογίας
και ανάδειξη βέλτιστων ερευνητικών επιτευγμάτων
5. Ενίσχυση της παρουσίας και της παρέμβασης του ΤΕΕ στα δρώμενα στον
τομέα του μεταφορών και της κυκλοφορίας για την Ανατολική Κρήτη.
6. Διαρκής και συστηματική προβολή Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Συνεργασία με φορείς .
Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι Τοπογράφοι
Μηχανικοί, Πολεοδόμοι ‐ Χωροτάκτες Μηχανικοί,
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 7 (αναπληρωματικοί: 1 – 3)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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7. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΩΣΜΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Θέματα Αρχιτεκτονικής, Δημοσίου Χώρου και Πολιτισμού

Άξονες Δραστηριοτήτων:
1. Θέματα που άπτονται της προστασίας και ανάδειξης του κτιριακού πλούτου
της παλιάς πόλης του Ηρακλείου και των άλλων πόλεων της Ανατολικής
Κρήτης (διατήρηση ιστού, μελέτη παλιάς πόλης) και οι νέες μελέτες και τα
έργα που πραγματοποιούνται σε αυτές.
2. Ζητήματα που έχουν σχέση με την αρχιτεκτονική στρωματογραφία και
την ανάδειξη της ποιότητας και της φυσιογνωμίας των αστικών κέντρων
των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου.
3. Τρόποι προστασίας , αναβάθμισης και αποκατάστασης
της αρχιτεκτονικής στρωματογραφίας.
4. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική παραγωγή, η εθνική και διεθνής
εμπειρία και τα νέα ανθρωπογενή σύνολα.
5. Ο δημόσιος χώρος, οι ποιότητες και η ισότιμη πρόσβαση σε αυτόν,
τα δίκτυα κοινοχρήστων χώρων στις αστικές και περιαστικές περιοχές
και η οργάνωση των μικρών οικισμών.
6. Ερευνητικά προγράμματα και δράσεις για την καταπολέμηση
των αποκλεισμών στο δημόσιο χώρο, στον κοινωνικό εξοπλισμό,
στις υποδομές και στα δίκτυα των πόλεων και των οικισμών
7. Υπεράσπιση, προβολή και ανάδειξη της κληρονομιάς
του μοντέρνου κινήματος και της νεωτερικότητας.
8. Η νέα αρχιτεκτονική και τα διεθνή ρεύματα. Η ελληνική περίπτωση.
9. Ο πολιτισμός και οι συνάψεις του με την αρχιτεκτονική και το δημόσιο
χώρο. Οι διαδράσεις και οι επιρροές των καλλιτεχνικών και εκφραστικών
αναζητήσεων στο χώρο της αρχιτεκτονικής.
10. Τα ανθρώπινα και αρχιτεκτονικά δίκτυα και το ΚΑΜ στα Χανιά. Συνεργασίες
και συναντήσεις. Σχέσεις με UIA, Docomomo, TICCIH, ICOMOS, TEE, EIA,
ΣΑΔΑΣ κ.α.
11. Γεγονότα αρχιτεκτονικής στην Κρήτη, το Ηράκλειο και το Λασίθι
σε ετήσια βάση (διοργάνωση εκθέσεων, ημερίδων κ.ο.κ.).
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Στόχοι:
Η δυνατότητα του ΤΕΕ_ΤΑΚ να επεξεργάζεται σε βάθος τη σύγχρονη
αρχιτεκτονική έκφραση και τις πολύπλευρες συνάψεις της με τα ζητήματα
της ανθρώπινης και κοινωνικής γεωγραφίας και τους δυναμικούς
διαδραστικούς δεσμούς της με καλλιτεχνικά ρεύματα, τις δημιουργικές
αναζητήσεις, τις ιδέες και τα έργα ανθρώπινου πολιτισμού.
Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί,
Πολεοδόμοι ‐ Χωροτάκτες Μηχανικοί

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 7 (αναπληρωματικοί: 1 – 3)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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8. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
& ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ‐ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Θέματα Αρχαιολογίας,Αρχιτεκτονικό και Μνημειακό Απόθεμα

Άξονες Δραστηριοτήτων:
1. Αξιοποίηση και ανάδειξη παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών, προβολή
της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στην Κρήτη και συνεργασία με φορείς για
τη συντήρηση των αξιόλογων ιστορικών και αρχιτεκτονικών συνόλων και
των διατηρητέων κτιρίων.
2. Οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία και τα μνημειακά σύνολα
και η προστασία της ιστορικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
3. Η αειφορική προσέγγιση της υπαίθρου και των ιστορικών
και παραδοσιακών οικισμών.
4. Προστασία της αυτόνομης συνιστώσας του τοπίου και των ιστορικών
και φυσικών τοποθεσιών. Κατάλογος UNESCO στην περιφέρεια Κρήτης.
5. Τα ανθρώπινα και αρχιτεκτονικά δίκτυα διατήρησης της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς. Συνεργασία με MONUMENTA κ.λ.π..
6. Συνεργασία με τις τοπικές εφορίες αρχαιοτήτων για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των Μηχανικών και την πιθανή συνεργασία του τμήματος
με τις ανασκαφικές ομάδες σε για παροχή συνδρομής σε τεχνικό και
επιστημονικό επίπεδο.

Στόχοι:
Η δυνατότητα του ΤΕΕ_ΤΑΚ να επεξεργάζεται σε βάθος τη σχέση του σήμερα
με την ιστορική και αρχιτεκτονική μνήμη και η ανάδειξη, διεύρυνση και
προστασία της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομίας.
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Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί,
Πολεοδόμοι ‐ Χωροτάκτες Μηχανικοί, Αγρονόμοι
Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 9 (αναπληρωματικοί: 1 – 3)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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9. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Αντισεισμική Θωράκιση Κτιρίων
Πολιτική Προστασία έναντι καταστροφών

Άξονες Δραστηριοτήτων:
1. Οργάνωση ημερίδων για τις εκάστοτε αλλαγές
στις τροποποιήσεις των Κανονισμών.
2. Συνεργασία με τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας
Δήμων ‐ Περιφέρειας και άλλων φορέων.
3. Οργάνωση‐ενημερωτικών δράσεων από ομάδες Μηχανικών για μέτρα
πολιτικής προστασίας σε διάφορους χώρους (σχολεία, Κ.Α., υπηρεσίες,
υποδομές με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κ.α.).
4. Οργάνωση ημερίδων με θέματα στατικών προγραμμάτων για την
ενημέρωση των Μηχανικών.
5. Δημοσιεύσεις στον τύπο για θέματα Πολιτικής Προστασίας.
6. Ενημερωτικές δράσεις για τη δυναμική της προληπτικής δράση έναντι
καταστροφών από πλημμύρα ή δασική πυρκαγιά
7. Παροχή τεχνογνωσίας για τον έλεγχο επάρκειας και τρωτότητας
κρίσιμων δημοσίων υποδομών
8. Αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της πόλης του Ηρακλείου για την
μακροπρόθεσμη σεισμική θωράκιση της πόλης, αποτίμηση του σεισμικού
κινδύνου με νέες τεχνικές με ενδυνάμωση της συνεργασίας με ΑΕΙ της
χώρας μας. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε αποτίμηση δομικών βλαβών μέσα
από ημερίδες.
9. Ανάπτυξη συνεργασιών (Δήμος, Περιφέρεια και ΑΕΙ) για τη διαπίστωση της
υφιστάμενης δομικής κατάστασης των κτιρίων της πόλης και οι δυνατότητες
ανταπόκρισης των δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών υπηρεσιών σε
σενάρια πραγματικών συνθηκών κρίσης μέσα από ένα πρόγραμμα
μακρόπνοου σχεδιασμού που θα επιτρέψει την ουσιαστική αναβάθμιση του
κτιριακού δυναμικού, συνυπολογίζοντας τις προτεραιότητες.
10. Δημιουργία βάσης δεδομένων υποδομών, προσβάσιμης από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και ταχεία αποτίμηση και εκτίμηση των νευραλγικών κτιριακών
υποδομών για την εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας της πόλης σε
περίπτωση φυσικής καταστροφής. Μοντέλα ιεράρχησης προτεραιοτήτων
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(π.χ. Σχολεία, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες) και ενσωμάτωση
μηχανισμών υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Στόχοι:
1. Συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Αντισεισμικής Προστασίας σε συνέχεια
του «Σεισμός και Πόλη 1993».
2. Ενημέρωση των συναδέλφων για θέματα Πολιτικής και Αντισεισμικής
Προστασίας.
3. Προτάσεις για την εκπόνηση μελετών για εγκατάσταση συστημάτων
ειδοποίησης φαινομένων έκτακτης ανάγκης, για τις μεγάλες πόλεις
της Ανατολικής Κρήτης.
4. Προβολή αποτελεσμάτων βαθμού επιρροής των πολεοδομικών
αυθαιρεσιών σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί,
Πολεοδόμοι ‐ Χωροτάκτες Μηχανικοί, Αγρονόμοι
Τοπογράφοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί,
Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 9 (αναπληρωματικοί: 1 – 3)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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10. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Θέματα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Αειφόρου Ανάπτυξης

Άξονες Δραστηριοτήτων:
1. Περιβάλλον – πράσινη οικονομία
2. Τοπική καταγραφή‐ανάλυση κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων
3. Παρακολούθηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
για Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα
4. Παρακολούθηση και Παρέμβαση στον Περιφερειακό Σχεδιασμό
Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων – Αστικών και Βιομηχανικών
(ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, εξοικονόμηση υλικών και πόρων, ΧΥΤΑ,
αποκατάσταση εδαφών), στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων,
στην προστασία των οικοτόπων και του αιγιαλό από την ανεξέλεγκτη
δραστηριότητα οικονομικών συμφερόντων.
5. Παρακολούθηση και παρέμβαση για ζητήματα
ατμοσφαιρικής‐ ακουστικής‐ οπτικής ρύπανσης
6. Οργάνωση ημερίδων, παρεμβάσεων και στοχευμένων κινητοποιήσεων
σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης από υπάρχοντα, εν εξελίξει
και μελλοντικά έργα
7. Οργάνωση σεμιναρίων και ολοκληρωμένων προτάσεων/ στρατηγικών
για θέματα αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος
8. Συγγραφή‐δημοσίευση συγγραμμάτων

Στόχοι:
1. Ανάδειξη και υπεράσπιση του αστικού και υπεραστικού περιβάλλοντος
2. Η ενημέρωση των συναδέλφων για τις σχετικές εξελίξεις/ νομολογίες/
νομοθεσίες/ νομικό καθεστώς
3. Ενημέρωση των συναδέλφων για την εισαγωγή καινοτόμου
τεχνολογίας και ανάδειξη βέλτιστων ερευνητικών επιτευγμάτων.
4. Ενίσχυση της παρουσίας και της παρέμβασης του ΤΕΕ
στα δρώμενα για τον τομέα του περιβάλλοντος
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5. Προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης των περιβαλλοντικών θεμάτων
και ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις άλλες πολιτικές.
Ζητήματα αειφορίας.
6. Διαρκής και συστηματική προβολή περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων,
συνεργασία με φορείς .
7. Προστασία & ανάδειξη φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Χημικοί Μηχανικοί,
Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Παραγωγής &
Διοίκησης, Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων,
Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι
Μηχανικοί, Χωροτάκτες Πολεοδόμοι Μηχανικοί,
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Αγρονόμοι Τοπογράφοι
Μηχανικοί

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 7 (αναπληρωματικοί: 1 – 3)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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11. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Θέματα Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ενεργειακών Πόρων
Σύνδεση της Έρευνας με τις παραγωγικές δομές

Άξονες Δραστηριοτήτων:
1. Προτάσεις για οροθέτηση Βιομηχανικών ‐ Βιοτεχνικών περιοχών
και οργάνωση αυτών (πολεοδομική οργάνωση, ανάπτυξη
των απαιτούμενων υποδομών).
2. Καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και προβλημάτων
των τοπικών Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων κατά κλάδο.
Μελέτη των στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων όσο αφορά
σε δυνατές δράσεις υποστήριξης εκ μέρους του ΤΕΕ_ΤΑΚ.
3. Συγκέντρωση στοιχείων για τα δεδομένα εργασίας των Μηχανικών
της Βιομηχανίας. Καταγραφή πιθανών προβλημάτων και δράσεις στήριξης
των συναδέλφων.
4. Οργάνωση ημερίδων διασύνδεσης των Ερευνητικών φορέων με την τοπική
Βιομηχανία ‐ Βιοτεχνία και συμμετοχή του ΤΕΕ_ΤΑΚ σε κοινά προγράμματα
(Περιφερειακά, Εθνικά, Κοινοτικά) που αφορούν στην εφαρμογή νέων
τεχνολογιών, στη διάχυση τεχνολογίας και στην εφαρμογή καινοτομικών
λύσεων στην τοπική Βιομηχανία και Βιοτεχνία.
5. Μεταφορές επικίνδυνων φορτίων (οδικώς ή δια θαλάσσης): διερεύνηση
σχετικής νομοθεσίας και προτάσεις για τη δημιουργία των κατάλληλων
διαμετακομιστικών σταθμών ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά
αυτών των φορτίων.
6. Ενεργειακός Σχεδιασμός, Ενεργειακή Πόροι
7. Ενημέρωση για ανανεώσιμα και βιώσιμα ενεργειακά συστήματα
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Στόχοι:
1. Διασύνδεση του ΤΕΕ_ΤΑΚ με την Βιομηχανία ‐ Βιοτεχνία,
την Ερευνητική κοινότητα της Κρήτης και τους συναδέλφους
που εργάζονται στους κλάδους αυτούς.
2. Συμβολή του ΤΕΕ_ΤΑΚ στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και
των ερευνητικών φορέων αυτών και στην στήριξη των Μηχανικών
που εργάζονται σε αυτές.
3. Συμμετοχή του ΤΕΕ_ΤΑΚ σε ερευνητικά ‐ αναπτυξιακά προγράμματα
και απόκτηση σχετικής εμπειρίας των στελεχών του.
4. Αποτύπωση Έργων και έκφραση απόψεων προς της Δ.Ε. για θέματα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
(Αντλησιοταμιευτήρες, αιολικά, φωτοβολταϊκά και ηλιακά πάρκα,
ενεργειακές καλλιέργειες), από Φυσικό Αέριο κ.α. εναλλακτικές μορφές
ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, καλωδιακή
διασύνδεση του νησιού με το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.
Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί,
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί
Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Παραγωγής &
Διοίκησης, Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων,
Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 7 (αναπληρωματικοί: 1 – 7)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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12. EΡΕΥΝΑΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Θέματα Έρευνας και Νέων Τεχνολογιών
Σύνδεση της Έρευνας με τις παραγωγικές δομές

Άξονες Δραστηριοτήτων:
1. Καταγραφή των δυνατοτήτων προσφοράς ερευνητικών υπηρεσιών,
παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, παροχής υπηρεσιών
τεχνομεσιτείας και ανάπτυξης τεχνολογίας & καινοτομίας όλων των
Ερευνητικών φορέων της Κρήτης. Μελέτη των στοιχείων και διαμόρφωση
προτάσεων ειδικών δράσεων του ΤΕΕ_ΤΑΚ στην κατεύθυνση υποστήριξης
της Έρευνας προς όφελος της τοπικής Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας.
2.

Συγκέντρωση στοιχείων για τα δεδομένα εργασίας των Μηχανικών
της Έρευνας. Καταγραφή πιθανών προβλημάτων και δράσεις στήριξης
των συναδέλφων.

3. Οργάνωση ημερίδων διασύνδεσης των Ερευνητικών φορέων με την τοπική
Βιομηχανία ‐ Βιοτεχνία και συμμετοχή του ΤΕΕ_ΤΑΚ σε κοινά προγράμματα
(Περιφερειακά, Εθνικά, Κοινοτικά) που αφορούν στην εφαρμογή νέων
τεχνολογιών, στη διάχυση τεχνολογίας και στην εφαρμογή καινοτομικών
λύσεων στην τοπική Βιομηχανία και Βιοτεχνία.
4. Καινοτομία και κοινωνία των γνώσεων και της πληροφορίας
5. Ανάπτυξη Διαδικτυακών Υπηρεσιών, τεχνολογίες, τάσεις και εφαρμογές
6. Παρακολούθηση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Μελετών και Έργων
της Περιφέρειας Κρήτης και παροχή τεχνογνωσίας για τη χρήση του
7. Επικοινωνίες ‐ δίκτυα
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Στόχοι:
1. Συμβολή του ΤΕΕ_ΤΑΚ στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και
των ερευνητικών φορέων αυτών και στην στήριξη των Μηχανικών
που εργάζονται σε αυτές.
2. Ανάπτυξη ικανότητας γνωμοδότησης της Διοικούσας Επιτροπής
για θέματα Έρευνας ‐ Καινοτομίας ‐ Νέων Τεχνολογιών σε σχέση
με τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων και των δημοσίων φορέων.
3. Ένταξη της Κρήτης στις Λεωφόρους της Κοινωνίας της Πληροφορίας,
με την ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικών επικοινωνιών και τη δημιουργία
δικτύων και πόλων καινοτομίας και παροχής εξειδικευμένων τεχνολογικών
υπηρεσιών.
4. Συμμετοχή του ΤΕΕ_ΤΑΚ σε ερευνητικά ‐ αναπτυξιακά προγράμματα
και απόκτηση σχετικής εμπειρίας των στελεχών του.
5. Εξοικείωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και των ιδιωτών
μηχανικών με σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων
και με τις διαδικτυακές υπηρεσίες και συναλλαγές.
6. Ενδυνάμωση του τεχνολογικού προφίλ των Μηχανικών
της Ανατολικής Κρήτης
Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Όλες

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 7 (αναπληρωματικοί: 1 – 3)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
Υπεύθυνος Ν.Ε. Λασιθίου:
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13. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟΥ – ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Παρακολούθηση διαδικασιών Σύνταξης Κτηματολογίων
Διεύρυνση της κοινοχρησίας Γεωχωρικών Δεδομένων
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Άξονες Δραστηριοτήτων:
1. Παρακολούθηση εξελίξεων στην υλοποίηση του προγράμματος
ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης σε Περιφερειακό επίπεδο
2. Συνεργασία με τους κατά τόπους συλλόγους Νομικών και
Συμβολαιογράφων για την από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων
3. Παρακολούθηση λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων
και Δασικών Υπηρεσιών.
4. Συνεργασία με τους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α.
5. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για το κτηματολόγιο, ζητήματα
ιδιοκτησίας, χρήσης και διαχείρισης χωρικών δεδομένων
6. Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για GIS
με ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα
7. Συνεργασία με τα ΚΟμβικά Σημεία Επαφής της διοίκησης (κεντρική
διοίκηση, ΟΤΑ) για την οργάνωση των γεωχωρικών δεδομένων
και την πολιτική διάθεσης τους στο κοινό.
8. Παρεμβάσεις για την ψηφιακή διάθεση αξιόπιστων
γεωχωρικών δεδομένων και δημόσιας πληροφορίας
9. Παρακολούθηση σύγχρονων τάσεων και τεχνολογιών για την παραγωγή
και διαχείριση χωρικών δεδομένων ευρείας κλίμακας και χρήσης
10. Αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων για τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης
διάθεσης και διανομής χωρικών δεδομένων για την Ανατολική Κρήτη
11. Παρακολούθηση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Μελετών και Έργων
της Περιφέρειας Κρήτης και παροχή τεχνογνωσίας για τη χρήση του
12. Παρακολούθηση και στήριξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας
έκδοσης αδειών δόμησης
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Στόχοι:
1. Συγκρότηση ενημερωμένου δυναμικού απασχολούμενων συναδέλφων
2. Ομαλή ολοκλήρωση των υπό εκπόνηση
και υπό ανάθεση μελετών και συμβάσεων.
3. Απρόσκοπτη πρόσβαση των συναδέλφων στις δημόσιες
βάσεις χωρικών δεδομένων και πληροφοριών.
4. Εξοικείωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και των ιδιωτών
μηχανικών με σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων
και με τις διαδικτυακές υπηρεσίες και συναλλαγές.
5. Ενδυνάμωση του τεχνολογικού προφίλ των Μηχανικών
της Ανατολικής Κρήτης
Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Πολιτικοί
Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Χωροτάκτες
Πολεοδόμοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
και Μηχανικοί Η/Υ και ΤΠΕ

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 5 (αναπληρωματικοί: 1 – 3)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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14. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Θέματα ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και ζητήματα των Μηχανικών με έδρα στην περιοχή

Άξονες δραστηριοτήτων:
1. Η κατάθεση προτάσεων για έργα υποδομών και αναπτυξιακά
που απαιτούνται για την ανάδειξη περιοχών του δήμου Ιεράπετρας.
2. Η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, όπως των ορεινών όγκων του
Σελακάνου και Θρυπτής ,καθώς και η προσπάθεια δημιουργίας και ένταξη
τους σε ενιαίο φορέα διαχείρισης όπως επίσης και της Νήσου Χρυσής.
3. Η οργάνωση και Διεξαγωγή Σεμιναρίων και Ημερίδων είτε αυτόνομα
είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς ή Ιδρύματα ,για την καλύτερη
επιμόρφωση των συναδέλφων σε θέματα Τεχνολογικά , Χωροταξίας,
Νομοθεσίας κλπ.
4. Η επεξεργασία ζητημάτων τοπικού ενδιαφέροντος ,όπως η παρακολούθηση
μελετών και έργων τα οποία εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή
και η συνεργασία της με την Διοικούσα Επιτροπή.
Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Όλες

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 3 (αναπληρωματικοί: 1 – 3)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
Υπεύθυνος Ν.Ε. Λασιθίου:
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15. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Θέματα ΣΗΤΕΙΑΣ και ζητήματα των Μηχανικών με έδρα στην περιοχή

Άξονες δραστηριοτήτων:
1. Η κατάθεση προτάσεων για έργα υποδομών και αναπτυξιακών
που απαιτούνται για την ανάδειξη περιοχών του δήμου Σητείας .
2. Η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, όπως του ορεινών όγκου της
Θρυπτής, καθώς και η προσπάθεια δημιουργίας και ένταξη τους σε ενιαίο
φορέα διαχείρισης . Επίσης ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού
κάλους όπως το φοινικόδασος του Βαι.
3. Η οργάνωση και Διεξαγωγή Σεμιναρίων και Ημερίδων είτε αυτόνομα
είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς ή Ιδρύματα ,για την καλύτερη
επιμόρφωση των συναδέλφων σε θέματα Τεχνολογικά , Χωροταξίας,
Νομοθεσίας κλπ.
4. Η επεξεργασία ζητημάτων τοπικού ενδιαφέροντος, όπως η παρακολούθηση
μελετών και έργων τα οποία εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή
και η συνεργασία της με την Διοικούσα Επιτροπή.
Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Όλες

Αριθμός μελών επιτροπής:

Προεκτιμώμενος – 3 (αναπληρωματικοί: 1 – 3)

Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
Υπεύθυνος Ν.Ε. Λασιθίου:
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