
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: (+30) 2810 342520  - Fax: (+30) 2810 281128 

e-Mail: teetak@tee.gr  -  URL: http://www.teetak.gr 

 1 

- 

 

ΑΠ Ο ΦΑΣ Η  4 η ς  Σ Υ Ν Ε∆ ΡΙ ΑΣ Η Σ  ΑΝ Τ Ι Π Ρ ΟΣ Ω ΠΕ Ι ΑΣ  
Τ Ε Ε/ Τ ΑΚ  

της 25
ης

 Οκτωβρίου 2017 

ΘΕΜΑ 4
Ο
: «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΤΕΕ/ΤΑΚ 2017-2019» 

 

Η Αντιπροσωπεία του Περ. Τμήματος ΤΕΕ Αν. Κρήτης, συνήλθε σε Τακτική 4
η
 Συνεδρίαση στη 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος, οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών, στις 25 Οκτ. 2017, μετά 

από πρόσκληση του Προέδρου της Αντιπροσωπείας και με θέματα Ημερήσιας Διάταξης που 

περιλαμβάνονται στην με αρ.πρωτ. 1915/11-10-2017 πρόσκληση. 

Η Αντιπροσωπεία σε νόμιμη απαρτία αφού απασχολήθηκε και συζήτησε διεξοδικά σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας το 4
ο
 θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Πλαίσιο 

και Πρόγραμμα Δράσης – Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ.ΤΑΚ 2017-2019», το οποίο αποτελούσε 

ομόφωνη απόφαση της 23
ης

 Οκτ. 2017 της Διοικούσας Επιτροπής, αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία: 

[α] Αποδέχεται ως απόφαση της Αντιπροσωπείας το Πλαίσιο και Πρόγραμμα Δράσης όπως 

ψηφίστηκε από την Διοικούσα Επιτροπή στις 23 Οκτ 2017 και παρατίθεται στην συνέχεια. 

[β] Εγκρίνει και αποδέχεται ως απόφαση της Αντιπροσωπείας τις προτεινόμενες Μόνιμες 

Επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΑΚ, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην πρόταση/απόφαση της 

Διοικούσας Επιτροπής στις 23 Οκτ. 2017 και παρατίθενται στην συνέχεια: 

 



 

ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ  
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1. Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΗΜΕΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Τα τελευταία χρόνια βιώνουµε έντονα στη χώρα µας τα αποτελέσµατα µιας 

πρωτόγνωρης κρίσης, οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής, που έχει οδηγήσει 

πολλούς συµπολίτες µας στη φτώχεια, την ανεργία και την απελπισία. Σε ορισµένες 

ακραίες περιπτώσεις ακόµη και στην αυτοκτονία… 

Συσσωρευµένα ελλείµµατα και στρεβλώσεις στην οικονοµία, στην κοινωνία, 

στην πολιτική, στην εκπαίδευση, στην τεχνολογική ανάπτυξη, στον πολιτισµό, 

σταδιακά οδήγησαν τη χώρα και τους πολίτες της σε αδιέξοδο που εκφράζεται µε την 

οπισθοχώρηση σε όλα τα βασικά δικαιώµατα και κεκτηµένα της κοινοβουλευτικής 

δηµοκρατίας: συνταγµατική ακεραιότητα, δηµοκρατικές ελευθερίες, πολιτική 

αυτοδιάθεση, εθνική ανεξαρτησία, δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη, κράτος 

πρόνοιας & δικαίου, παιδεία, σωµατική και ψυχική υγεία, κ.α.  

Μεγάλα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας έχουν βάναυσα φτωχοποιηθεί, η 

µεσαία τάξη τείνει να εξαφανιστεί κάτω από συνθήκες οικονοµικής δυσπραγίας, 

σκληρής, παρατεταµένης λιτότητας και υπερφορολόγησης. 



 

Μετά από την εφαρµογή τριών σκληρών µνηµονιακών οικονοµικών 

προγραµµάτων, αναζητούµε µάταια το δρόµο της εξόδου από την επιτροπεία, την 

αύξηση της απασχόλησης, την πολυπόθητη «ανάπτυξη», την ανάκαµψη της οικονοµίας 

και της κοινωνίας… 

  

Στο διεθνή χώρο, η πολιτική και κοινωνική κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται. 

Φτώχεια, εκµετάλλευση, πόλεµοι, προσφυγιά και εθνικισµός κυριαρχούν.  

Στην «Ευρώπη της προόδου και της δηµοκρατίας», καραβιές προσφύγων 

ναυαγούν, συρµατοπλέγµατα και τείχη ανυψώνονται, ολοένα και περισσότερα 

κοινωνικά στρώµατα βυθίζονται στη φτώχεια. Τα αποµεινάρια του «κοινωνικού 

κράτους» κατεδαφίζονται, το άγχος κυριαρχεί και η υποκουλτούρα θριαµβεύει. Ο 

φασισµός µε και χωρίς τη συνοδεία του εθνικισµού, το φάντασµα της σύγχρονης 

ευρωπαϊκής ιστορίας, αναπτύσσεται σταθερά σε όλο και περισσότερες χώρες, 

κατακτώντας µε γοργά βήµατα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια.  

Η Ελλάδα, µέσα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, οφείλει να 

ανακάµψει, µε σεβασµό στον άνθρωπο, την εργασία και το περιβάλλον, στηρίζοντας 

αποτελεσµατικά τα πιο αδύναµα κοινωνικά στρώµατα και να οικοδοµήσει ένα 

δηµιουργικό οικονοµικό περιβάλλον και µια σύγχρονη δηµόσια διοίκηση, αξιοποιώντας 

τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα προς όφελος του λαού και της χώρας.  

 

2. Η ΚΡΗΤΗ - ΝΗΣΙ ΜΕ ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Η Κρήτη, το µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το πέµπτο µεγαλύτερο της 

Μεσογείου, αποτελούσε ανέκαθεν κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό διακριτό πόλο 

µε ιδιαίτερη συνεισφορά στη χώρα, τόσο στους ιστορικούς χρόνους, όσο και τους 

πρόσφατους. Ως µέρος της ελληνικής επικράτειας, η Κρήτη προφανώς δεν έχει µείνει 

ανεπηρέαστη από τα γενικότερα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά ρεύµατα και 

διεργασίες που συντελούνται στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, µε διακριτή 

αφετηρία τις δραστικές µεταβολές στον αυτοδιοικητικό χάρτη [αρχικά µε το 

πρόγραµµα «Καποδίστριας» - 1997, και στη συνέχεια µε το πρόγραµµα «Καλλικράτης» 

- 2011], συντελείται στο νησί ένας πολυδιάστατος µετασχηµατισµός, που ωστόσο δεν 

υλοποιείται µε την ίδια ταχύτητα παντού. 



 

Από τη µια πλευρά παραµένει ένας δυισµός σε θέµατα διοικητικής και 

διαχειριστικής πρακτικής, που συγκεφαλαιώνεται στο σχήµα «Ανατολική και ∆υτική 

Κρήτη». Στην διατήρηση, δηλαδή, ενός ισχυρού διπόλου, που µε αφετηρία ιστορικές 

καταβολές, εξακολουθεί να παράγει αρνητικά πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά αποτελέσµατα, που οφείλονται στον κατακερµατισµό των πόρων και των 

δράσεων, στη λογική του “διαίρει και βασίλευε”.  

Από την άλλη πλευρά, έχει αρχίσει να αναδύεται µια νέα προσέγγιση µε 

παγκρήτια εµβέλεια στα θέµατα που αφορούν τα µεγάλα διακυβεύµατα της κοινωνίας 

του νησιού, όπως: η αναπτυξιακή προοπτική, η κοινωνική συνοχή, η περιβαλλοντική 

διαχείριση, η διαχείριση αποβλήτων, οι ενεργειακοί πόροι, η ασφάλεια και η υγεία και 

η παιδεία. Τα θέµατα αυτά οδηγούνται όλο και πιο πολύ σ’ ένα πλαίσιο συζήτησης και 

επίλυσης που αντανακλά σε όλη την Κρήτη, αν και µε ασυµµετρίες τοπικότητας σε 

επιµέρους θέµατα [διοικητική πολυπολικότητα στο Λασίθι, ασύµµετρη συσσώρευση 

ενεργειακών υποδοµών στους ορεινούς όγκους και σε περιοχές υψηλής 

περιβαλλοντικής σηµασίας, τουριστική ανάπτυξη πολλών ταχυτήτων, ετερογενής 

νησιωτικότητα µε σηµαντικές διαφορές µεταξύ βόρειων και νότιων ακτών κλπ.] 

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν όµως και οι στρεβλώσεις που έχουν 

ήδη συσσωρευτεί τις τελευταίες δεκαετίες στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον 

της Κρήτης, όπως: άναρχη ανάπτυξη, χρόνια εγκατάλειψη των στρατηγικών υποδοµών, 

αυθαίρετη δόµηση, παράνοµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, καταπατήσεις 

δηµόσιων εκτάσεων και προστατευόµενων περιοχών, γκρίζες και µαύρες οικονοµικές 

δραστηριότητες, ασύµµετρη και άµετρη κατανοµή και ανάπτυξη ενεργειακών 

υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένων και των ΑΠΕ, οπισθοχώρηση δεικτών ευηµερίας του 

πληθυσµού και πολλά άλλα. Στο οικονοµικό πεδίο και στις επενδύσεις, η Κρήτη 

βρίσκεται στα επίπεδα του 2000. Ωστόσο, ο τουρισµός, ο αγροτοδιατροφικός τοµέας 

και το ανθρώπινο δυναµικό, µε αναπτυξιακό µοχλό την καινοτοµία και τα εκπαιδευτικά 

και ερευνητικά ιδρύµατα της Κρήτης, δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για ευηµερία, η 

οποία, όµως, δεν πρέπει να επαναλαµβάνει τα σφάλµατα του παρελθόντος και θα 

πρέπει να λαβαίνει υπόψη της το αειφορικό µέλλον και το παγκόσµιο γίγνεσθαι, όπως 

αυτά γίνονται αντιληπτά στην κοµβική αυτή πλευρά της ανατολικής Μεσογείου. Οι 

παράγοντες αυτοί δεν µπορεί παρά να είναι: δηµοκρατική διαχείριση των κοινών, 

κυκλική οικονοµία και εξωστρέφεια. 

 



 

3. ΤΟ ΤΕΕ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ 

ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ 
 

Στον πολιτικό και κοινωνικό χάρτη της Ελλάδας και της Ευρώπης, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας δεν µπορούσε να 

παραµείνει ανεπηρέαστο. Στην πραγµατικότητα, υπήρξε αλληλεπίδραση και αρνητική 

ανάδραση µεταξύ κοινωνίας και θεσµικών φορέων, όπως του ΤΕΕ, ώστε τα 

προβληµατικά σηµεία και οι αγκυλώσεις της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής, να 

µπολιαστούν στο επιµελητηριακό σώµα και να διογκωθούν, πριν ακόµη η ελληνική 

κοινωνία στο σύνολο της βιώσει έντονα παρόµοια συµπτώµατα. 

Ταυτόχρονα, το ΤΕΕ δεν κατάφερε να δηµιουργήσει νησίδες αντίστασης και 

θερµοκήπια τεχνολογικής ανάπτυξης, στον κατεξοχήν τοµέα που διαθέτει πλεονέκτηµα 

και τεχνογνωσία, στην αναπτυξιακή µόχλευση της κοινωνίας µε πολλαπλασιαστή την 

τεχνολογία και τους µηχανικούς. Ως αποτέλεσµα, το ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια, µε 

αφετηρία τα χρόνια της µεταπολίτευσης, αντάλλαξε την τεχνολογική πρωτοπορία µε τη 

γραφειοκρατικοποίηση του επαγγέλµατος. Ύψωσε, φαινοµενικά, όπως αποδείχτηκε, 

προστατευτικά τείχη για τα µέλη του, αλλά και ανάµεσα στα µέλη του, όταν η 

κοινωνία, η τεχνολογία και η οικονοµία έριχναν, όχι συντονισµένα, αλλά πάντως χωρίς 

πολύ δισταγµό τα «κάστρα» των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 

Σήµερα το ΤΕΕ αναζητεί το ρόλο του, όταν τα µνηµόνια εισάγουν άκριτα 

πρακτικές διοίκησης και διαχείρισης που έχουν ελάχιστη σχέση µε την ελληνική 

πραγµατικότητα. Αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του τεχνικού κόσµου, 

αντιδρώντας µε περισσότερη γραφειοκρατία [ψηφιακή αυτή τη φορά], µε διαρκώς 

µειούµενη συµµετοχικότητα, µε προβληµατική αντιπροσωπευτικότητα, µε όλο και 

λιγότερη έµφαση στην τεχνική επιστήµη και τη µηχανική. 

Ο επαγγελµατικός φορέας των µηχανικών, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, 

δεν έχει καταφέρει να σταθεί επάξια στο πλευρό των µηχανικών, ενώ πολλές φορές έχει 

βρεθεί αντιµέτωπος µε τα συµφέροντα των µελών του (Τράπεζα Αττικής, PSI). Επίσης, 

το ΤΕΕ έχει απολέσει σε έναν µεγάλο βαθµό τον επιστηµονικό του ρόλο -σύµβουλος 

του κράτους σε τεχνικά ζητήµατα-, µε την υποβάθµιση των επιστηµονικών επιτροπών, 

τον αποκλεισµό της µεγάλης µάζας των µηχανικών, το αναγχρονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας του.  

 



 

4. ΤΕΕ-ΤΑΚ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ-

ΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 
 

Χρειάζεται συνεπώς ένα φιλόδοξο, µακρόπνοο εθνικό σχέδιο, µε αξιοποίηση 

του ανθρώπινου και φυσικού δυναµικού και πλούτου της χώρας, που στην περίπτωση 

του τοπικού Επιµελητηρίου, πρέπει να έχει αναφορά και να είναι προσαρµοσµένο στην 

Κρήτη. Σε µια τέτοια προσπάθεια, ο ρόλος του µηχανικού είναι πρωτεύουσας 

σηµασίας, για τον εκσυγχρονισµό του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης, την 

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέσα 

από µια ορθολογική ανάπτυξη σε τοµείς της οικονοµίας όπως η αγροτοδιατροφή, το 

περιβάλλον, η ενέργεια, ο τουρισµός, οι νέες τεχνολογίες, αλλά και η γλώσσα, ο 

πολιτισµός και οι τέχνες.  

Αντί αυτού φαίνεται ότι το επάγγελµα του µηχανικού στη χώρα µας 

υποβαθµίζεται διαρκώς µέσα από την υποχρηµατοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης, 

τη συνεχή απαίτηση για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ακόµη και σε 

βασικούς τοµείς του γνωστικού αντικειµένου του µηχανικού, ως προαπαιτούµενου για 

την άσκηση του επαγγέλµατος, την απαξίωση -µε την συν-ευθύνη του ΤΕΕ- του 

µηχανικού στην κοινωνία, τη µεγάλη αύξηση των εισφορών για την ασφάλιση του 

κλάδου, µα κυρίως την ετερο-απασχόληση, την ανεργία και τη φυγή νέων επιστηµόνων 

µηχανικών στο εξωτερικό… 

Η πρωτοφανής κρίση στο χώρο της απασχόλησης των Ελλήνων µηχανικών, η 

εκτεταµένη και συστηµατική απαξίωση µέσω επαχθών νοµοθετικών ρυθµίσεων -

εφαρµοστικών των διαδοχικών µνηµονίων που συνάπτονται-, η υποβάθµιση και η 

διάθεση εξαφάνισης του δηµόσιου χαρακτήρα όλων σχεδόν των κεντρικών ρυθµίσεων 

που αφορούν την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του πολεοδοµικού και φυσικού πλούτου 

της χώρας, η ολοκληρωτική πορεία εκχώρησης όλων των  δραστηριοτήτων σε χέρια 

ιδιωτών µε την επιδεικτική περιφρόνηση και «εφεδρειακή» αποστράτευση του 

πολύτιµου ανθρώπινου κεφαλαίου µε τη σηµαντική εµπειρία που απέκτησε µέχρι 

σήµερα και ο εξαναγκασµός χιλιάδων νέων επιστηµόνων στην ανεργία, την 

υποαπασχόληση και τη µετανάστευση, αποτελούν µόνο µερικές από τις δραµατικές 

συνέπειες που χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις. 

Τα Περιφερειακά Τµήµατα του ΤΕΕ, όπως και το ΤΕΕ-ΤΑΚ, δυσκολεύονται σε 

µεγάλο βαθµό να αντεπεξέλθουν στις νέες κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές 



 

συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί για τους µηχανικούς. ∆εν έχουν καταφέρει να 

συντονίσουν ικανοποιητικά τους αγώνες των µηχανικών για τα επαγγελµατικά και τα 

ασφαλιστικά ζητήµατα, να αναδείξουν τα προβλήµατα των νέων µηχανικών και τη 

φυγή του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού της χώρας στο εξωτερικό, να φέρουν τους 

µηχανικούς, ιδιαίτερα του νέους επιστήµονες, κοντά στο Επιµελητήριο, να 

προστατεύσουν και να ενισχύσουν το ρόλο του µηχανικού στη δηµόσια διοίκηση, να 

ανοίξουν καινούργιους δρόµους και να προτείνουν λύσεις για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη στην Περιφέρεια, να ενισχύσουν τον διαρκώς 

φθίνοντα επιστηµονικό ρόλο του Τεχνικού Επιµελητηρίου. ∆ύσκολοι στόχοι, αλλά 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να ανακτήσει το επάγγελµα του µηχανικού την 

κοινωνική εκτίµηση, µα κυρίως ο ίδιος ο µηχανικός την αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίµηση που του αρµόζει.  

5. ΤΕΕ – ΤΑΚ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ, 

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2017-2020 
 

Στις επιµελητηριακές εκλογές του Νοεµβρίου του 2016 και τη νέα 

διαπαραταξιακή συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αναδύθηκαν νέες 

δυνατότητες θετικής δράσης του Επιµελητηρίου. Παρά την αναµενόµενη δυσκολία 

στην εύρεση και στήριξη κοινών πολιτικών δράσης, λόγω των διαφορετικών πολιτικών 

καταβολών και της κινηµατικής προσέγγισης των επιµέρους θεµάτων, η κρίση που 

ολοένα αφήνει εντονότερα τα σηµάδια της, ιδιαίτερα στους νέους και µικροµεσαίους 

µηχανικούς, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για συγκλίσεις και παραγωγική συνεργασία 

σε κοινούς οραµατικούς στόχους για την περίοδο 2017-2020. Οι στόχοι αυτοί 

περιγράφουν ένα Τµήµα του ΤΕΕ που: 

  

• θα κινηθεί αγωνιστικά για την βελτίωση του ασφαλιστικού πλαισίου 

που υποβαθµίζει το επίπεδο διαβίωσης των µηχανικών και εξωθεί πλέον προς την έξοδο 

από το επάγγελµα χιλιάδες συναδέλφους ώστε να µειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές 

και να υπάρχει ασφάλιση για όλους, 

• θα στηρίξει την εργασία για τον ελεύθερο επαγγελµατία, τον 

υπάλληλο, τον άνεργο, τους νέους συναδέλφους και θα αποτελέσει θεµατοφύλακα και 

εκφραστή των δικαιωµάτων (αλλά και των υποχρεώσεων) των µηχανικών,  



 

• θα αγωνιστεί για ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης, µε γνώµονα τον 

ορθολογισµό, το σχεδιασµό, την περιφερειακή διάσταση, το σεβασµό στους φυσικούς 

πόρους και τον άνθρωπο, την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της τεχνολογίας, 

• θα λάβει υπόψη του ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας και 

του νησιού συνιστούν τις κρίσιµες διαφορές και ταυτόχρονα τις ευκαιρίες για την 

πρόοδο και την ανάπτυξη, τα αποτελέσµατα της οποίας θα ξεκινούν και θα επιστρέφουν 

στην κοινωνία.  

∆εν πιστεύουµε ότι έχουµε την απόλυτη λύση… µάλιστα δεν πιστεύουµε ότι 

υπάρχει καν κάτι τέτοιο. ∆εν φιλοδοξούµε να δώσουµε λύσεις – πανάκειες. ∆εν 

πιστεύουµε ότι κατέχουµε περισσότερα ψήγµατα σοφίας από τους υπόλοιπους. 

Πιστεύουµε όµως ότι η συµφωνία όλων µας, σε µερικές βασικές αρχές και 

κατευθύνσεις, θα διαµορφώσει έναν αποδεκτό οδικό χάρτη, στον οποίον ο κάθε ένας 

από εµάς θα συµβάλλει µε τον τρόπο που µπορεί και θέλει.  

Μια τέτοια συµφωνία, µε ανάλυση σε τοµείς που κρίνουµε ότι µπορούν να 

αποτελέσουν ενιαίες θεµατικές ενότητες, είναι η ακόλουθη: 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  

Ένας από τους σοβαρότερους παράγοντες που επιτείνουν την αβεβαιότητα στον 

κλάδο των µηχανικών  (και γενικότερα των ελλήνων επιστηµόνων) είναι η πλήρης 

σύγχυση που έχει προκαλέσει ο νέος ασφαλιστικός  νόµος. Είναι απολύτως σαφές  ότι 

το προηγούµενο καθεστώς, το οποίο δεν το είχαµε δει ακόµα να αναπτύσσεται πλήρως, 

(δεν είχαν αρχίσει να επιβάλλονται οι υπέρογκες εισφορές που προβλέπονταν στις 

ανώτερες κλάσεις), είχε προ πολλού υπερβεί τα όρια αντοχής του. Όπως επίσης η 

αποσύνδεση της ιδιότητας του µηχανικού από την ασφαλιστική υποχρέωση, είναι µέτρο 

προς την σωστή κατεύθυνση. Όµως το πάντρεµα της  επιβεβληµένης αλλαγής µε τις επί 

µακρά χρονική περίοδο επιβληθείσες µνηµονιακές υποχρεώσεις, έφεραν αυτό το σαφώς 

µη αποδεκτό κρυπτοφορολογικό αποτέλεσµα.   

∆υσβάσταχτες εισφορές οι οποίες εκτοξεύουν την συνολική επιβάρυνση (εισφορών και 

φόρων) των συναδέλφων ελεύθερων επαγγελµατιών σε ποσοστό άνω του 60% του 

εισοδήµατος.  

Πλήρης ενοποίηση ταµείων, µε αποκλειστικό σκοπό και στόχο την διαχείριση των 

αποθεµατικών των υγειών ασφαλιστικών οργανισµών (των οποίων οι ασφαλισµένοι 



 

κατά κανόνα έχουν και τις υψηλότερες εισφορές) για την κάλυψη αναγκών των 

υπολοίπων.  

Σκοπίµως καλλιεργούµενο θολό τοπίο, όσον αφορά το πραγµατικό ύψος των 

συντάξιµων αποδοχών και απολαβών, καθόσον αυτό ακόµα δεν είναι καθαρό ούτε 

στους έχοντες την εξουσία.  

Το ΤΕΕ_ΤΑΚ, σε συνεργασία µε το κεντρικό ΤΕΕ και τα άλλα Περιφερειακά 

Τµήµατα, πρέπει να κινηθεί αγωνιστικά για την αλλαγή αυτού του πλαισίου που 

υποβαθµίζει το επίπεδο διαβίωσης των Μηχανικών και εξωθεί πλέον προς την 

έξοδο από το επάγγελµα χιλιάδες συναδέλφους αφήνοντας τους χρεωµένους και 

χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Να ενταθεί η προσπάθεια ώστε να ακυρωθούν τα νέα 

χαράτσια των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέφθηκαν για να αντισταθµίσουν 

τη ληστεία των αποθεµατικών των ταµείων µε το "κούρεµα" του χρέους, να 

αποδοθούν ευθύνες στους υπαίτιους της κλοπής των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε 

και να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόµοι.  

Ο αγώνας µας για αλλαγή του συστήµατος, είναι στην πράξη αγώνας επιβίωσης. Αν 

απέχουµε από τις διαδικασίες αναµόρφωσης και ανασύστασης, άλλοι θα µας 

υποκαταστήσουν, οπότε πάλι θα είµαστε πίσω από τις εξελίξεις. Βέβαια θα βρούµε 

κάποιους να κατηγορούµε, αλλά αυτό ούτε θα κάνει τις εισφορές µας ανεκτές, ούτε 

τις συντάξεις αναλογικότερες και αξιοπρεπείς  και ούτε βέβαια θα επαναφέρει τη 

µάζα των ελλήνων επιστηµόνων στον εργασιακό στίβο. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΓΑ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η δουλειά του µηχανικού είναι από τη φύση της συνυφασµένη µε το συµφέρον 

της κοινωνίας και µε την ανάπτυξη, η οποία ιδιαίτερα στη χώρα µας καθορίζεται από 

την περιφερειακή της διάσταση.  

Οι ακολουθούµενες πολιτικές συγκέντρωσης όλων πλέον των έργων σε λίγες 

εργοληπτικές επιχειρήσεις και η γενίκευση των ιδιωτικοποιήσεων και των Σ.∆.Ι.Τ που 

αποφεύγουν το θεσµικό πλαίσιο ∆ηµοσίων Έργων και Μελετών, επιδεινώνει περαιτέρω 

τη δεινή θέση των µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα ∆ηµόσια 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 δεν χρηµατοδοτούνται οι αναγκαίες µελέτες. Το πρόβληµα αυτό είναι 

εντονότερο στην περιφέρεια και είναι ένα από τα δοµικά προβλήµατα της 



 

Αυτοδιοίκησης για την επόµενη περίοδο. Επιπλέον έχει ενταθεί µε την τελευταία 

νοµοθεσία η πρακτική να βαφτίζονται τα έργα "προµήθειες" και οι µελέτες "έρευνα" µε 

τα ιδρύµατα να «κλέβουν» τις δουλειές από τους αποφοίτους τους δηµιουργώντας ένα 

περιβάλλον αθέµιτου ανταγωνισµού. 

  

Με βάση τα παραπάνω πρέπει να στηριχτούν οι µηχανικοί και οι ντόπιες 

παραγωγικές δυνάµεις και να συνεργαστούν σε επενδύσεις που βασίζονται στην 

ποιότητα, που επανεπενδύουν τα κέρδη στην ντόπια οικονοµία, σέβονται τους φυσικούς 

και πολιτιστικούς πόρους και την εξοικονόµηση αντί της κατανάλωσης πόρων, σε όλα 

τα πεδία ζωής και επιχειρηµατικής δράσης. 

 

Στόχος µας είναι η συµβολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη ∆ιοίκηση έτσι ώστε να 

καθοριστούν σε επίπεδο ανατολικής Κρήτης οι οριογραµµές αιγιαλού και παραλίας, να 

οριοθετηθούν τα σηµαντικά ρέµατα, να ψηφιοποιηθούν όλες οι θεσµοθετηµένες 

γραµµές και χρήσεις (όρια απαλλοτρίωσης, όρια οικισµών κλπ) να ελεγχθούν όλα τα 

δηµόσια κτίρια για θέµατα στατικής επάρκειας και κατανάλωσης ενέργειας, να 

µελετηθούν φαινόµενα διάβρωσης παράκτιας ζώνης. 

 

Τα παραπάνω απαιτούν τη ρύθµιση του επαγγέλµατος του µηχανικού µε 

διαφάνεια και αντικειµενικότητα, λαµβάνοντας υπόψη, όλα τα ερεθίσµατα από την 

αγορά εργασίας, µε αναπτυξιακό γνώµονα. 

 

Θα διεκδικήσουµε:  

διαφάνεια και ανοιχτή διαβούλευση. Να γνωρίζουν οι µηχανικοί τι συζητιέται για το 

µέλλον τους και να µπορούν να εκφράσουν την άποψή τους, τους ενδοιασµούς 

τους, τις επιθυµίες τους, τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Να µη γίνουν οι 

αλλαγές άλλο ένα παιχνίδι δύναµης ή συναλλαγής.  

επαγγελµατική κατοχύρωση όλων των ειδικοτήτων των διπλωµατούχων µηχανικών, 

βάσει του γνωστικού τους αντικειµένου και του προγράµµατος σπουδών, η οποία 

οφείλει να καταγραφεί και στη νοµοθεσία. 

 

 



 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

 

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα πρέπει να συµβάλει ώστε  να ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός σε 

επίπεδο ΓΠΣ, Τοπικών Χωρικών, ΣΧΟΟΑΠ κλπ, να λυθεί το θέµα οικοδοµησιµότητας 

στους οικισµούς  και να τακτοποιηθεί το θέµα των χρήσεων γης. 

• Πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ  σε όλους τους επικείµενους και σε 

εξέλιξη σχεδιασµούς όπως παράκτια χωροταξία, ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες και 

φορείς διαχείρισής τους κλπ. 

• Παρακολούθηση στην εφαρµογή των θεσµοθετηµένων σχεδιασµών π.χ. 

Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο Κρήτης, ΣΧΟΟΑΠ κλπ και ενηµέρωση των 

µηχανικών για την επίδραση στην καθηµερινότητά τους 

• Παρακολούθηση και Παρέµβαση στον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης 

Στερεών και Υγρών Αποβλήτων - Αστικών και Βιοµηχανικών µε έµφαση στη 

διαλογή στην πηγή,  στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, στην 

προστασία των οικοτόπων και του αιγιαλού από την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα 

οικονοµικών συµφερόντων. 

• Η ανάδειξη και η υπεράσπιση της ποιότητας του δηµοσίου χώρου µέσα από 

προτάσεις και δράσεις που έχουν στόχο την απόδοση του σε κοινή χρήση και την 

αναβάθµιση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών, οφείλει να αποτελεί οδηγό και για 

την περίοδο 2017-2020. Απαραίτητο συµπλήρωµα στην κατεύθυνση αύτη αποτελεί 

η φιλική προς το περιβάλλον και τους πόρους του, αντιµετώπιση κάθε µελέτης ή 

έργου και η διαρκής αναζήτηση και ο προβληµατισµός πάνω σε ζητήµατα αειφόρας 

και περιβαλλοντικής προστασίας.  

 

Οφείλουµε να παρακολουθούµε και να συµµετέχουµε ενεργά σε όλες τις 

δράσεις που αφορούν σε θέµατα που άπτονται της προστασίας και ανάδειξης του 

κτιριακού πλούτου των πόλεων της Ανατολικής Κρήτης (διατήρηση ιστού, µελέτη 

παλιάς πόλης) και νέες µελέτες και έργα που πραγµατοποιούνται  σε αυτές. Επίσης 

έµφαση πρέπει να δοθεί σε δράσεις που αφορούν τον δηµόσιο χώρο, και την ισότιµη 

πρόσβαση σε αυτόν, τα δίκτυα κοινοχρήστων χώρων στις αστικές και περιαστικές 

περιοχές και την οργάνωση των µικρών οικισµών, 

 

 



 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

  

• να µη διαλυθεί ο δηµόσιος τοµέας, να πάψει να απαξιώνεται η έννοια του δηµοσίου 

συµφέροντος και η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας να είναι προς όφελος της 

κοινωνίας, 

• να απλουστευθούν οι διαδικασίες για την έναρξη επενδυτικών και επιχειρηµατικών 

πρωτοβουλιών και να µειωθεί η γραφειοκρατία στη δηµόσια διοίκηση χωρίς 

εκπτώσεις στο τεχνικό αντικείµενο, 

• να γίνει κωδικοποίηση νοµοθεσίας, ξεκαθάρισµα των αρµοδιοτήτων σε επίπεδο 

διοίκησης,  

• να εξειδικευτεί και να αναβαθµιστεί το υπαλληλικό προσωπικό και να προσληφθούν 

διπλωµατούχοι µηχανικοί στις τεχνικές υπηρεσίες,  

• να εξασφαλιστεί η νοµική κάλυψη και προστασία των Μηχανικών κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους, η µισθολογική αναγνώριση των Μηχανικών για την ευθύνη 

που αναλαµβάνουν και το έργο που επιτελούν και  η θεσµική κατοχύρωση της 

επιτελικής στελέχωσης των τεχνικών τοµέων της ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης από 

Μηχανικούς, 

• να βελτιωθεί το σύστηµα απόδοσης και απονοµής δικαιοσύνης,  

• να καταστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία, κεντρική συνιστώσα σε όλα τα επίπεδα 

της πολιτικής, της παραγωγικής και της κοινωνικής δραστηριότητας ανεξάρτητα από 

τα οποιαδήποτε κέντρα επιρροής και ισχύος τις επηρεάζουν,  

• να αναπτυχθεί µε όλους τους τρόπους η αλληλεγγύη µε τους κοινωνικούς φορείς και 

να καταστούν κυρίαρχες οι πρακτικές της συλλογικότητας και η παρουσία της 

κοινωνίας των Πολιτών σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής και της κοινωνικής µας 

συνθήκης, 

• να ενισχυθεί και να υποστηριχτεί η έρευνα και η καινοτοµία τόσο σε ερευνητικό 

επίπεδο όσο και στην ίδια την παραγωγική διαδικασία.  

 

 



 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Οι προκλήσεις στον τοµέα των µεταφορών αυξάνονται ραγδαία τόσο σε τοπικό 

όσο και εθνικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο αναπόσπαστο κοµµάτι του σχεδιασµού, 

οφείλει να είναι ο σεβασµός και η προστασία στο περιβάλλον. 

Κατεύθυνση θα πρέπει να είναι ο εκσυγχρονισµός,  αναβάθµιση, δηµιουργία 

σύγχρονων και κυρίως ασφαλών θαλάσσιων, οδικών και εναέριων υποδοµών και 

διασύνδεση των έργων αυτών µεταξύ τους µε ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την Κρήτη µε 

γνώµονα την εξοικονόµηση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Επιπλέον εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά 

το ΤΕΕ/ΤΑΚ την ερχόµενη/ διανυόµενη τριετία αποτελεί η οδική ασφάλεια σε αστικές 

και υπεραστικές οδούς τόσο στο υφιστάµενο όσο και στο σχεδιαζόµενο δίκτυο (επίπεδο 

µελέτης νέων αξόνων), ολοκλήρωση ΒΟΑΚ & ΝΟΑΚ. 

Οι βασικοί άξονες δράσης του τµήµατος προτείνεται να διαµορφώνονται µε 

βάση τις παρακάτω κατευθύνσεις: 

•  παρακολούθηση υφιστάµενων και σχεδιαζόµενων µεγάλων έργων οδικών υποδοµών 

(ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ, συνδέσεις µε αεροδρόµια, λιµάνια κ.ο.κ.), 

• παρακολούθηση και αξιολόγηση υποδοµών µε αναφορά σε πολεοδοµικά/ 

χωροταξικά/ περιβαλλοντικά κριτήρια (Συνδυασµένος Πολεοδοµικός και 

Κυκλοφοριακός Σχεδιασµός),  

• πρωτοβουλίες διαλόγου και παρέµβασης-ενηµέρωσης συναδέλφων για τα νέα 

πλαίσια και τις οδηγίες που αφορούν τον κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό 

σχεδιασµό. 

 

 



 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2017-2020: 

 

• Nα ενισχυθεί και προωθηθεί ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΑΚ ως φορέα 

αναδιανοµής και προώθησης της εξειδικευµένης τεχνικής γνώσης και πληροφορίας 

στους µηχανικούς και τον τεχνικό κόσµο της Περιφέρειας. Στόχος είναι η διαρκής 

ενηµέρωση των µηχανικών µε ηµερίδες, σεµινάρια κλπ. 

• Nα ενισχυθεί και διευρυνθεί η συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΑΚ µε τους 

συλλογικούς φορείς των µηχανικών, των τεχνικών και των συλλογικοτήτων που 

αλληλεπιδρούν θετικά και προάγουν τις πολιτικές και τις θέσεις του Επιµελητηρίου. 

•        Να οικοδοµηθεί αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ του ΤΕΕ και των µελών 

του µε την παρέµβαση του ΤΕΕ στα προβλήµατα των µηχανικών ώστε να διευκολυνθεί 

η καθηµερινότητά τους. 

•      Να επιτύχει την οργάνωση και την συστηµατοποίηση ενός διαρκούς τρόπου 

επαφής και συνεννόησης του ΤΕΕ/ΤΑΚ µε τους τοπικούς φορείς, που θα βασίζεται σε 

αντικειµενικά δεδοµένα  - µε αναφορά σε ένα σύστηµα ρυθµίσεων αποδεκτό από όλες 

τις πλευρές- που να µπορεί να αναβαθµίσει σηµαντικά τόσο το επίπεδο των σχέσεων 

όσο και την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών του δηµόσιου 

τοµέα. Ο ρόλος και η αναβάθµιση της σχέσης µας τους τοπικούς φορείς, µπορεί να 

λειτουργήσει µε θετικό τρόπο στην κατεύθυνση τόσο της βελτίωσης της θέσης των 

µηχανικών στους παραγωγικούς τους χώρους όσο και  σε ένα καλύτερο αποτέλεσµα 

στις δράσεις του ευρύτερου τεχνικού κόσµου και του τοµέα του ∆ηµοσίου.  

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. 

 



 

ΜΟΝΙΜΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΤΕΕ/ΤΑΚ 



 

Οι µόνιµες επιτροπές λειτουργούν µε βάση τις αρχές και τις 

κατευθύνσεις του Πλαισίου ∆ράσης του ΤΕΕ/ΤΑΚ , όπως αυτό 

ψηφίζεται απο την Αντιπροσωπεία του τµήµατος µετά από 

εισήγηση της ∆.Ε. 

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 ∆Ε. του 

Περιφερειακού Τµήµατος στην οποία και πρέπει να 

υποβάλλονται προς έγκριση. 

 

 

 1. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 

  

Κύριες θεµατικές ενότητες: 

 Οι δράσεις του ΤΕΕ_ΤΑΚ και η προβολή του 

 Ενημέρωση των πολιτών και των φορέων για τις δράσεις του ΤΕΕ_ΤΑΚ. 

 Καλλιέργεια κι ενδυνάμωση εσωτερικής πληροφόρησης 

 και επικοινωνίας για τα μέλη μας. 

 

Άξονες ∆ραστηριοτήτων: 

 H προβολή πολιτιστικών, αθλητικών, κοινωνικών εκδηλώσεων 
που προάγουν το κύρος της κοινωνίας των Μηχανικών. 

 Η ενδυνάµωση της εσωτερικής συνοχής και αλληλεγγύης µεταξύ 
των µελών αλλά και των κλαδικών συλλόγων που έχουν έδρα 
στην Ανατολική Κρήτη. 

 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τους δηµόσιους φορείς καθώς 

και µε τους τεχνολογικούς, ακαδηµαϊκούς και αναπτυξιακούς 

φορείς της Κρήτης. 

 ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων σχετικά µε 
την νέα Τεχνική Νοµοθεσία, ΝΟΚ, Νόµο Αυθαιρέτων, κλπ.. 

 ∆ιαχείριση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του τµήµατος για την 

καθηµερινή ενηµέρωση των Μηχανικών και διαχείριση των Μ.Μ.Ε. 

 



 

Στόχοι: 

 Η προώθηση της εξωστρέφειας του ΤΕΕ. 

Το άνοιγµα του ΤΕΕ προς όλους τους συναδέλφους και ειδικότερα τους 

νέους. 

Η ανάπτυξη συνεργασιών µε άλλα Επιµελητήρια, αναπτυξιακούς 
και επιστηµονικούς φορείς. 

Η υποστήριξη του τµήµατος στην ανάπτυξη νέων µεθόδων 

επικοινωνίας 
με τα µέλη µας, όπως τα κοινωνικά δίκτυα 

∆ιεύρυνση Βάσης ∆εδοµένων των µελών του ΤΕΕ_ΤΑΚ. 

 

 

Συσχετιζόµενες ειδικότητες:   Όλες 

Αριθµός µελών επιτροπής: Προεκτιµώµενος – 5 (αναπληρωματικοί: 1 

– 2) 

Υπεύθυνος ∆ιοικούσας Επιτροπής: 



 

 

2.ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  

 

Κύριες θεµατικές ενότητες: 

 Παρακολούθηση εξελίξεων για το νέο πλαίσιο άσκησης 

 του επαγγέλματος του μηχανικού  

  Παρακολούθηση εξελίξεων για τα ασφαλιστικά θέματα των μηχανικών 

 και τη λειτουργία του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ/ΤΜΕΔΕ)  

Άξονες δραστηριοτήτων: 

Παρακολούθηση ενεργειών ΤΕΕ ως προς την συγκρότηση και 

προώθηση προτάσεων για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. 

 Συνεργασία µε τους τοπικούς αλλά και εθνικούς κλαδικούς συλλόγους 

και ουσιαστικός ανοικτός διάλογος αντιµετώπισης ενός 

πραγµατικού και χρόνιου προβλήµατος. 

 Παρακολούθηση εξελίξεων στα προγράµµατα σπουδών 

των Πολυτεχνικών Σχολών. 

 ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων. 

Έλεγχος και προτάσεις αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών 

από το ΤΜΕ∆Ε και προσαρµογή αυτών στις πραγµατικές ανάγκες 

των Μηχανικών. 

∆ιερεύνηση της δυνατότητας προαιρετικής ασφάλισης 

των Μηχανικών στο ΤΜΕ∆Ε. 

  

Στόχοι: 

  

Αποσαφήνιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων ανά ειδικότητα. 

Προάσπιση του ρόλου των στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. 

Παρέµβαση σε κάθε δυνατό επίπεδο για προώθηση των απόψεων και 

προτάσεων του TEE_TAK για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα 

Θέµατα σχετιζόµενα µε την συνταξιοδότηση από το ΤΜΕ∆Ε. 

Προτάσεις για τον εξορθολογισµό του τρόπου υπολογισµού 

Ασφαλιστικών Εισφορών και του τρόπου καταβολής τους. 

Προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών που ισχύουν στον 

ασφαλιστικό µας φορέα και των παροχών του Ταµείου µας. 



 

 

Συσχετιζόµενες ειδικότητες:  Όλες 

Αριθµός µελών επιτροπής: Προεκτιµώµενος – 7 (αναπληρωματικοί: 2 

– 3) 

Υπεύθυνος ∆ιοικούσας Επιτροπής: 



 

 

3.ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΈΡΓΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

Κύριες θεµατικές ενότητες: 

 Παρακολούθηση των εξελίξεων και παρέμβαση στη νομοθεσία 

 περί μελέτης και κατασκευής των Δημοσίων Έργων Ν.4412/2016 

 Παρακολούθηση διαδικασιών Ανάθεσης κι Εκπόνησης Μελετών Δημοσίου, 

  Παρακολούθηση διαδικασιών Δημοπράτησης 

 και κατασκευής Δημοσίων Έργων 

Άξονες ∆ραστηριοτήτων: 

 Παρακολούθηση εξέλιξης των νοµοθετικών πλαισίων. 

 ∆ιοργάνωση ηµερίδων για ενηµέρωση συναδέλφων. 

 Προτάσεις πιθανών αλλαγών στις διατάξεις  του νέου νοµικού 

καθεστώτος και παρέµβαση για τη θεσµοθέτησή τους.  

Παρεµβάσεις για ενίσχυση των  τµηµάτων µελετών και έργων 

στις υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

Παρεµβάσεις ως προς την διατήρηση της νοµιµότητας στις διαδικασίες 

προκήρυξης τόσων των µελετών όσο και των διακηρύξεων  

δηµοσίων έργων. 

Συνεργασία µε τους κλαδικούς συλλόγους αλλά και τους συλλόγους 

εργοληπτών και µελετητών (εθνικούς και τοπικούς). 

 

Στόχοι: 

Ενηµέρωση των συναδέλφων για το νέο θεσµικό πλαίσιο. 

Παρέµβαση ως προς τις παραµέτρους που θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη στον προγραµµατισµό και σχεδιασµό των µελετών 

και έργων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

Προσπάθεια ώστε οι προκηρύξεις και διακηρύξεις να καθιστούν 

δυνατή την καλύτερη αξιοποίηση του τοπικού  δυναµικού. 

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 2 κάτοχοι µελετητικού και 2  

εργοληπτικού πτυχίου. 

Υπεύθυνος ∆ιοικούσας Επιτροπής: 



 

 

4.ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Κύρια θεµατική ενότητα: 

Μελέτες και Έργα Ιδιωτικού Τομέα, Ασφάλεια και  Υγεία στην Εργασία 

Αντισεισμική Θωράκιση Κτιρίων 

Πολιτική Προστασία έναντι καταστροφών 

Άξονες ∆ραστηριοτήτων: 

Το θεσµικό πλαίσιο µελετών κατασκευών ιδιωτικών έργων και ανάπτυξη 

προτάσεων για την τροποποίηση και βελτίωση του. 

Θέµατα που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών 

∆όµησης και άλλων Υπηρεσιών µε τις οποίες συναλλάσσονται οι 

Μηχανικοί. 

∆ιοργάνωση Ηµερίδων, σεµιναρίων και ενηµερωτικών συναντήσεων 

µε συναδέλφους του Τµήµατος και µε επαγγελµατικούς φορείς 

προς ενηµέρωση των µελών τους. 

Οργάνωση ηµερίδων για τις εκάστοτε αλλαγές στις τροποποιήσεις των 

Κανονισµών. 

Συνεργασία µε τα τµήµατα Πολιτικής Προστασίας ∆ήµων - Περιφέρειας 

και άλλων φορέων. 

Οργάνωση-ενηµερωτικών δράσεων από οµάδες Μηχανικών για µέτρα 

πολιτικής προστασίας σε διάφορους χώρους (σχολεία, Κ.Α., 

υπηρεσίες, υποδοµές µε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, κ.α.). 

Οργάνωση ηµερίδων µε θέµατα στατικών προγραµµάτων για την 

ενηµέρωση των Μηχανικών. 

Ενηµερωτικές δράσεις για τη δυναµική της προληπτικής δράση έναντι 

καταστροφών από πληµµύρα ή δασική πυρκαγιά. 

Παροχή τεχνογνωσίας για τον έλεγχο επάρκειας και τρωτότητας 

κρίσιµων δηµοσίων υποδοµών.  

 

 

 

Στόχοι: 

Καταπολέµηση του αθέµιτου ανταγωνισµού. 



 

 Καταπολέµηση του φαινόµενου παραποίησης του τίτλου του 

Μηχανικού. 

 Προσπάθεια επίσπευσης θέσπισης του Μητρώου 

Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων κ.λ.π. 

 Αποσαφήνιση των απαιτήσεων της νοµοθεσίας σε απλούστερη 

µορφή για την εξυπηρέτηση συναδέλφων και εργαζοµένων. 

 Ελαχιστοποίηση - βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας. 

Ενηµέρωση των συναδέλφων για θέµατα Πολιτικής και Αντισεισµικής 

Προστασίας. 

Προβολή αποτελεσµάτων βαθµού επιρροής των πολεοδοµικών 

αυθαιρεσιών σε θέµατα πολιτικής προστασίας. 

 

Συσχετιζόµενες ειδικότητες:  Όλες 

Αριθµός µελών επιτροπής: Προεκτιµώµενος – 9 

(αναπληρωματικοί: 1 – 2) 

Υπεύθυνος ∆ιοικούσας Επιτροπής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  

Κύριες θεµατικές ενότητες: 

Θέματα Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και Οικιστικού Πλούτου 

 

Άξονες ∆ραστηριοτήτων: 

Παρακολούθηση του Εθνικού Πλαίσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού,  των 

Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης 

καθώς και όλων των επιπέδων του σχεδιασµού. 

Ενηµέρωση των συναδέλφων για το πως τα επίπεδα των σχεδιασµών 

καθορίζουν τη δουλειά τους.  

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των Πολεοδοµικών µελετών και των 

Πράξεων Εφαρµογής που εκπονούνται καθώς και των 

Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής που προγραµµατίζονται. 

Θέµατα που άπτονται της παλιάς πόλης του Ηρακλείου (διατήρηση 

ιστού, µελέτη παλιάς πόλης. 

Τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε τα ιστορικά κέντρα των Πόλεων 

στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. 

Τρόποι αντιµετώπισης της αυθαίρετης δόµησης. 

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. 

 Αστική Ανάπτυξη και νέες περιαστική διάχυση. 

 Ανάπτυξη της υπαίθρου και των ευαίσθητων περιβαλλοντικά 

περιοχών.  

 

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 ∆ιοικούσας Επιτροπής: 

 

 

 



 

 

6.ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΈΡΓΩΝ 
& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Κύριες θεµατικές ενότητες: 

Θέματα Αστικών, Θαλάσσιων και Εναέριων Μεταφορών, Logistics, Συγκοινωνιακά 

Έργα, Αστικές Συγκοινωνίες και Διαχείριση της Κυκλοφορίας 

 

Άξονες ∆ραστηριοτήτων: 

Μεταφορές – Βιώσιµες µεταφορές. 

Ανάδειξη θεµάτων Κύριων Συγκοινωνιακών ζητηµάτων (ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ 

κλπ.)  

Ανάλυση κρίσιµων ζητηµάτων κυκλοφοριακού σχεδιασµού 

µεγάλων- µεσαίων και µικρών οικιστικών συνόλων. Αστικές 

συγκοινωνίες και ισόρροπη κάλυψη συνόλων. 

Παρακολούθηση και Οργανωµένες Παρεµβάσεις στον Κυκλοφοριακό 

Σχεδιασµό και στις Αστικές Συγκοινωνίες.   

Βιώσιµη Κινητικότητα.  Ζητήµατα εξάρτησης από µηχανοκίνητα 

οχήµατα. Περιβαλλοντική διαχείριση Κυκλοφορίας Ήπιες Μορφές 

Μετακίνησης ΣΒΑΚ. Μέτρα Αντιµετώπισης. 

Ζητήµατα προσβασιµότητας  ΑΜΕΑ & άλλων ευπαθών οµάδων 

(ανήλικοι, υπερήλικες κλπ.) 

Οργάνωση ηµερίδων/ Στοχευµένων  παρεµβάσεων.  

Οργάνωση σεµιναρίων και ολοκληρωµένων  προτάσεων/ 

στρατηγικών για θέµατα µεταφορών, συγκοινωνιακών έργων και 

βελτίωσης τοπικής και υπερτοπικής κυκλοφορίας. 

 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Η Ενηµέρωση των συναδέλφων για τις σχετικές εξελίξεις/ νοµολογίες / 

νοµοθεσίες. 



 

Η ενηµέρωση των συναδέλφων για υπάρχουσες/ εν εξελίξει και 

µελλοντικές µελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακών 

θεµάτων. 

Η Προώθηση Συνδυασµένου Πολεοδοµικού και Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασµού. 

Ενίσχυση της παρουσίας και της παρέµβασης του ΤΕΕ στα δρώµενα  

στον τοµέα του µεταφορών και της κυκλοφορίας για την Ανατολική 

Κρήτη.  

∆ιαρκής 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 – 

9(αναπληρωματικοί: 1 – 3) 

Υπεύθυνος ∆ιοικούσας Επιτροπής: 

 

 

 

 



 

 

 

7. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Κύριες θεµατικές ενότητες: 

Σύγχρονη αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική κληρονομιά, διαχείριση τόπων, 

δημόσιος χώρος, άρση αποκλεισμών στο δομημένο περιβάλλον, συνεργασίες 

με φορείς και δίκτυα, εναρμονισμός με τις νέες τάσεις 

 

Άξονες ∆ραστηριοτήτων: 

η αειφορική προσέγγιση της υπαίθρου, των πόλεων και των οικισµών 

καθώς και ο σεβασµός στη φυσιογνωµία, την κοινωνία, τη 

διαφορετικότητα και τα φυσικά αποθέµατα κάθε τόπου. 

η προστασία, ανάδειξη και διαχείριση αστικών κτιριακών συνόλων και  

µεµονωµένων (διατηρητέων ή/και µη)  κτιρίων αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς στην παλιά πόλη του Ηρακλείου (µελέτη παλαιάς 

πόλης), του Αγίου Νικολάου, της Σητείας και της Ιεράπετρας κ.α., 

καθώς και διερεύνηση προοπτικών για τη διατήρηση του αστικού 

ιστού. 

η προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των παραδοσιακών και 

ιστορικών οικισµών των νοµών Ηρακλείου, Λασιθίου, προβολή της 

ιστορίας της αρχιτεκτονικής και της πολεοδοµικής εξέλιξης του 

δοµηµένου περιβάλλοντος σε συνεργασία µε φορείς, ερευνητές / 

ερευνητικά κέντρα κ.α.  

η διερεύνηση προοπτικών και µεθόδων ανάδειξης και διαχείρισης  της 

ταυτότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος, των αστικών κέντρων 

(κέντρα πόλεων) και των παραδοσιακών και ιστορικών οικισµών  

των Νοµών Λασιθίου και Ηρακλείου. 

οι νέες τάσεις σχεδιασµού δηµόσιων χώρων, ενοποίηση και διαχείριση 

κοινοχρήστων χώρων και µεθόδων  άρσης αποκλεισµού 

εµποδιζόµενων ατόµων τόσο στον αστικό όσο και στο ευρύτερο 

δοµηµένο περιβάλλον καθώς και οργάνωση δράσεων, ενηµέρωση 

και συνεργασίες σε ζητήµατα που άπτονται του σχεδιασµού του 

∆.Χ., των Κ.Χ. και των εµποδιζόµενων ατόµων. 

οι σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές για την ανεµπόδιστη 

πρόσβαση και πλοήγηση στους αρχαιολογικούς χώρους, τα 



 

µνηµεία, τα µουσεία κ.α. και συνεργασία µε φορείς αρχαιοτήτων και 

πολιτισµού. 

η συνεχής πληροφόρηση και ενηµέρωση για τις τάσεις της σύγχρονης 

αρχιτεκτονικής και των κατασκευών καθώς και ανάδειξη και 

υποστήριξη νέων, διακεκριµένων ή διαπρεπών συναδέλφων που 

εργάζονται και δραστηριοποιούνται στην ανατολική Κρήτη.  

η συνεργασίες µε δίκτυα αρχιτεκτονικής και διαχείρισης χώρου, 

επιστηµονικά ιδρύµατα, ινστιτούτα αρχιτεκτονικής, επιµελητήρια, 

ειδικές οµάδες κ.α. όπως: Πανεπιστήµια στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ - ΚΑΜ, ΣΑ∆ΑΣ, UIA, UNESCO,  TICCIH, 

ICOMOS, MOMUMENTA, EIA, ΤΕΕ Τ∆Κ, ΤΕΕ κ.α. 

η οργάνωση, συνδιοργάνωση και υποστήριξη γεγονότων στην Κρήτη 

στα πλαίσια των θεµατικών ενοτήτων (εκθέσεις, ηµερίδες, συνέδρια, 

σεµινάρια, εργαστήρια δράσης, διαγωνισµούς αρχιτεκτονικής  κ.α.) 

η προστασία,  η ανάδειξη, η διαχείριση και η διερεύνηση των 

πολλαπλών αναγνώσεων του τοπίου (αστικό, φυσικό, πολιτιστικό, 

αρχιτεκτονικό, ιστορικό κ.α.). 

συνεργασία µε τις τοπικές εφορίες αρχαιοτήτων, υπηρεσίες δόµησης   

καθώς και µε τις υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των Μηχανικών και τη πιθανή συνεργασία 

του τµήµατος για την παροχή τεχνικής και επιστηµονικής 

υποστήριξης. 

 

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. 

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. 

Συσχετιζόµενες ειδικότητες:  όλες (απαραίτητη η συµµετοχή 

Αρχιτεκτόνων, Πολεοδόµων - Χωροτακτών και Αγρονόµων 

Τοπογράφων Μηχανικών) 

Αριθµός µελών επιτροπής: Προεκτιµώµενος – 11(αναπλ/κοί: 1 – 

3) 

Υπεύθυνος ∆ιοικούσας Επιτροπής: 



 

8. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ & ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Κύριες θεµατικές ενότητες: 

Θέματα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Αειφόρου Ανάπτυξης, 

Θέματα Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας, Έρευνας και Νέων Τεχνολογιών 

Σύνδεση της Έρευνας με τις παραγωγικές δομές Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας 

Άξονες ∆ραστηριοτήτων: 

Περιβάλλον – πράσινη οικονοµία. 

Παρακολούθηση και Παρέµβαση στον Περιφερειακό Σχεδιασµό 

∆ιαχείρισης 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. 

Ενηµέρωση για ανανεώσιµα και βιώσιµα ενεργειακά συστήµατα. 

Παρακολούθηση και παρέµβαση για ζητήµατα ατµοσφαιρικής - 

ακουστικής- οπτικής ρύπανσης. 

Οργάνωση ηµερίδων, παρεµβάσεων και στοχευµένων κινητοποιήσεων 

σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθµισης από υπάρχοντα, εν 

εξελίξει και µελλοντικά έργα. 

Οργάνωση σεµιναρίων και ολοκληρωµένων  προτάσεων/ 

στρατηγικών για θέµατα αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας 

περιβάλλοντος. 

Αξιοποίηση απορριµµάτων ( επανάχρηση - ανακύκλωση - ενεργειακή 

αξιοποίηση). 

Προώθηση τεχνολογιών Εξοικονόµισης Ενεργειας. 

Ολοκληρωµένος Χωροταξικός Σχεδιασµός. 

 Στόχοι: 

Ανάδειξη και υπεράσπιση του αστικού και υπεραστικού περιβάλλοντος. 



 

Η ενηµέρωση των συναδέλφων για τις σχετικές εξελίξεις/ νοµολογίες/ 

νοµοθεσίες/ νοµικό καθεστώς. 

Ενηµέρωση των συναδέλφων για την εισαγωγή καινοτόµου 

τεχνολογίας και ανάδειξη βέλτιστων ερευνητικών επιτευγµάτων. 

Ενίσχυση της παρουσίας και της παρέµβασης του ΤΕΕ 

στα δρώµενα για τον τοµέα του περιβάλλοντος. 

Προώθηση της διεπιστηµονικής προσέγγισης των περιβαλλοντικών 

θεµάτων και ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις 

άλλες πολιτικές. Ζητήµατα αειφορίας. 

∆ιαρκής και συστηµατική προβολή περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, 

συνεργασία µε φορείς . 

Προστασία & ανάδειξη φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

∆ιασύνδεση του ΤΕΕ/ΤΑΚ µε την Βιοµηχανία - Βιοτεχνία, την Ερευνητική 

κοινότητα της Κρήτης και τους συναδέλφους που εργάζονται στους 

κλάδους αυτούς. 

Συµβολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 

των ερευνητικών φορέων αυτών και στην στήριξη των Μηχανικών 

που εργάζονται σε αυτές. 

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. 

  

 

Συσχετιζόµενες ειδικότητες:  όλες 

Αριθµός µελών επιτροπής: Προεκτιµώµενος – 9 

(αναπληρωματικοί: 1 – 3) 

Υπεύθυνος ∆ιοικούσας Επιτροπής: 

 

 

 

 



 

 

9. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟΥ – ∆ΑΣΙΚΟΥ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Κύριες θεµατικές ενότητες: 

Παρακολούθηση διαδικασιών Σύνταξης Κτηματολογίων 

Διεύρυνση της κοινοχρησίας Γεωχωρικών Δεδομένων 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

 

Άξονες ∆ραστηριοτήτων: 

Παρακολούθηση εξελίξεων στην υλοποίηση του προγράµµατος 

ολοκλήρωσης της κτηµατογράφησης σε Περιφερειακό επίπεδο. 

Συνεργασία µε τους κατά τόπους συλλόγους Νοµικών και 

Συµβολαιογράφων για την από κοινού αντιµετώπιση θεµάτων. 

Παρακολούθηση λειτουργίας Κτηµατολογικών Γραφείων 

και ∆ασικών Υπηρεσιών. 

Συνεργασία µε τους υπό κτηµατογράφηση Ο.Τ.Α. 

∆ιοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων για το κτηµατολόγιο, ζητήµατα 

ιδιοκτησίας, χρήσης και διαχείρισης χωρικών δεδοµένων. 

∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων για GIS µε ελεύθερο λογισµικό 

ανοικτού κώδικα. 

Συνεργασία µε τα ΚΟµβικά Σηµεία Επαφής της  διοίκησης (κεντρική 

διοίκηση, ΟΤΑ) για την οργάνωση των γεωχωρικών δεδοµένων 

και την πολιτική διάθεσης τους στο κοινό. 

Παρεµβάσεις για την ψηφιακή διάθεση αξιόπιστων γεωχωρικών 

δεδοµένων και δηµόσιας πληροφορίας. 

Παρακολούθηση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Μελετών και 

Έργων της Περιφέρειας Κρήτης και παροχή τεχνογνωσίας για τη 

χρήση του. 

Παρακολούθηση και στήριξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας 

έκδοσης αδειών δόµησης . 

 



 

Στόχοι: 

 Συγκρότηση ενηµερωµένου δυναµικού απασχολούµενων 

συναδέλφων. 

Οµαλή ολοκλήρωση των υπό εκπόνηση 

και υπό ανάθεση µελετών και συµβάσεων. 

Απρόσκοπτη πρόσβαση των συναδέλφων στις δηµόσιες 

βάσεις χωρικών δεδοµένων και πληροφοριών. 

Εξοικείωση των στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των ιδιωτών 

µηχανικών µε σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης στη λήψη 

αποφάσεων 

και µε τις διαδικτυακές υπηρεσίες και συναλλαγές. 

 

Συσχετιζόµενες ειδικότητες:  Αγρονόµοι Τοπογράφοι 

Μηχανικοί,  Πολιτικοί Μηχανικοί,  Χωροτάκτες Πολεοδόµοι 

Μηχανικοί,  

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και  

Μηχανικοί Η/Υ και ΤΠΕ 

Αριθµός µελών επιτροπής: Προεκτιµώµενος – 7 

(αναπληρωματικοί: 1 – 3) 

Υπεύθυνος ∆ιοικούσας Επιτροπής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




