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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 4η
ΤΑΚΤΙΚΗ
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Της 25 η ς Οκτωβρίου 2017
Ημέ ρα Τετάρτη και Ώρα 18:00

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΒΑΡΔΑΚΗΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ,
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΓΕΜΕΛΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΦΙΛΙΠΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ,
ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΑΜΗΛΟΘΩ ΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΜΑΝΙΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ,
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΣΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΛΑΚΗ Σ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ,
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΥΛΛΑΣ .

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ – ΣΕΡΓΑΚΗ ΙΡΙΣ,
ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΜΗΝΑΣ,
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
Ενημέρωση- Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε..
Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
Πλαίσιο και Πρόγραμμα Δ ράσης – Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ
ΤΑΚ 2017-2019.
5. Ασφαλιστικό
Μηχανικών
(εξ
αναβολής
από
την
προηγούμενη συνεδρίαση ‘Α’)
1.
2.
3.
4.
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ΤΟΥ
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--------------------Για
λόγους
που
δεν
ευθύνονται
το
Προεδρείο
της
Αντιπροσωπείας και οι υπηρεσιακοί παράγοντ ες του Τ.Ε.Ε.
Τ.Α.Κ., δεν έγινε δυνατή η χρήση απομαγνητοφωνημένου
υλικού καταγραφής της συνεδρίασης, και ως εκ τούτου τα
πρακτικά που ακολουθούν είναι συνοπτικά και βασίζονται στην
καταγραφή
των
ομιλιών
και
των
διαδικασιών
που
διενεργήθηκαν, από τα μέλη τ ου προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ανάγνωση
του
ονομαστικού καταλόγου παρόντων. Διαπίστωση απαρτίας, με
41 μέλη παρόντα και 12 απόντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ανακοίνωση στο σώμα ότι
βρισκόμαστε στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας των
απομαγνητοφωνημένων
πρακτικών
των
προηγούμενων
συνεδριάσεων.
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ΘΕΜΑ 2 ο
Ενημέ ρωση- Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το 2 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αφορά τις δραστηριότητες της Διοικούσας Επιτ ροπής
στο παρελθόν διάστημα και καλείται ο εισηγητής …
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.:
Ανάγνωση του συνημμένου στα
πρακτικά
κειμένου
με
τίτλο
Συνοπτική
παρουσίαση
δραστηριότητας
Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ
από
08.06.2017
έως
25.10.2017.
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Ε.: Συμπλήρωση στην ενημέρωση της
δράσης της Δ.Ε. με την παρουσία της Γεν. Γραμματέας στο
τραπέζι του Χωροταξικού στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό
Συνέδριο και με τοποθέτησή σε θέματα που αφορούν
μηχανικούς
(επικάλυψη
αρμοδιοτήτων
υπουργεί ων
και
φορέων, ανάγκη κωδικοποίησης της νομοθεσίας, αιγιαλοί –
παραλίες
και
οριοθετήσεις
ρεμάτων,
διαχείριση
των
απορριμμάτων με τη διαλογή στην πηγή ,
προβλήματα
επικάλυψης που θα προκύψουν με το νέο Περιφερειακό
Χωροταξικό Σχέδιο, θεσμοθέτηση χρήσεων γη ς, κ.α.) Επίσης
ενημέρωσε για την πορεία της προγραμματικής σύμβασης με
το Δήμο Ηρακλείου (ολοκληρώθηκε το έντυπο καταγραφής) και
για τον εσωτερικό οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης (επαφές
με μηχανικούς σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και
με τον Περιφερειάρχη) και τέλος κάλεσε τους συναδέλφους να
επαγρυπνούν και να ενημερώσουν για τυχόν ενέργειες για τον
οργανισμό του Δήμου Ηρακλείου.
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ΘΕΜΑ 3 ο
Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
Δεν έγινε συζήτηση επί του θέματος.

ΘΕΜΑ 4 ο
Πλαίσιο και Πρόγραμμα Δράσης – Μόνιμες Επιτροπέ ς ΤΕΕ
ΤΑΚ 2017-2019.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
θέματος.

Καλείται ο εισηγητής του

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Ε. : Γίνεται ανάγνωση του εισαγωγικού
κεφαλαίου του συνημμένου στα πρακτικά κειμένου με τίτλο
Πλαίσιο Δράσης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για
την 3ετία 2017-2020.
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
ΜΕΛΟΣ
Δ.Ε.
Γίνεται
ανάγνωση
ολόκληρου του συνημμένου στα πρακτικά κειμένου με τίτλο
Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ/ΤΑΚ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Καλεί τα ενδιαφερόμενα
μέλη να υποβάλλουν στην Δ.Ε. ερωτήσεις επί του
περιεχομένου των προτεινόμενων αποφάσεων.
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Οι ερωτήσεις των μελών, στην πράξη δεν ήταν διευκρινιστικές,
είχαν την μορφή ερωτήσεων – τοποθετήσεων – προτάσεων
τροποποίησης των κειμένων, και ως εκ τούτου το προεδρείο
αποφάσισε την διεξαγωγή συζήτησης. Τον λόγο έλαβαν κατά
σειρά τα μέλη, Χωραφάς, Αγαπάκης, Χαμηλοθώρης, Φρ υσάλη,
Μπάκιντας, Καφετζάκης, Καραλάκης, Αναγνώστου , Βρέντζου,
Ρομπογιαννάκης,
Χωραφάς .
Συνοπτικά
ειπώθηκαν
τα
ακόλουθα:
ΧΩΡΑΦΑΣ: Μιλώντας ως εκπρόσωπος τ ης ΔΚΜ, ανέφερε ότι
υπάρχουν οι ακόλουθες βασικές διαφωνίες της παράταξης στο
υπό συζήτηση θέμα.
Α) Δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός στο αριθμό μελών
των επιτροπών, αλλά αυτές να είναι ανοικτές σε κάθε
ενδιαφερόμενο
Β) Να παραμείνουν όλες οι Επιτροπές Λα σιθίου, που
υπήρχαν και στην προηγούμενη περίοδο 2014 -2017 και
να μην ισχύσει η συγχώνευσή τους σε μία και
Γ) να συσταθεί ειδική χωροταξική επιτροπή Λασιθίου .
Θεωρεί ότι στο πλαίσιο δράσης καταλογίζονται ευθύνες σε
όλους τους άλλους (Πολιτεία, Κεντρικό ΤΕΕ , κλπ), αντί να
επικεντρωθεί στις ευθύνες και αρμοδιότητες του ΤΕΕ/ΤΑΚ..
Θέτει θέμα για το εάν το σώμα πιστεύει ότι θα πρέπει να
υπάρχει αξιολόγηση στη Δημόσια Διοίκηση. Εκφράζει
προβληματισμό για τον τρόπο παρακολούθησης της πορείας
των θεμάτων που τίθενται (καθορισμός αιγιαλών, κ.α.)
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ζητά να γίνουν δύο χωριστές Μόνιμες Επιτροπές
στο Λασίθι. Αναφέρει ότι μικρή σημασία έχει ο αριθμός των
μελώ των επιτροπών. Σημαντικότερη είναι η διάθεση
παραγωγής έργου, η οποία όμως δεν φάνηκε στην δράση των
επιτροπών της προηγούμενης περιόδου. Ως παράδειγμα,
αναφέρει την έλλειψη έργου της προηγούμενη Μόνιμη
Επιτροπή Μεταφορών, η οποία δεν πήρε θέση πάνω σε
σημαντικά ζητήματα, όπως ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο Καστελίου
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και άλλα μεγάλα έργα της Ανατολική Κρήτης. Καταλήγ ει στο
συμπέρασμα, πως η απουσία δράσης μας απαξιώνει το ΤΕΕ
και οδηγεί στο να λαμβάνονται αποφάσεις για εμάς, χωρίς την
συμμετοχή μας.
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ: Ζητά να αφαιρεθεί από το κείμενο του
Πλαίσιου Δράσης, η αναφορά του ως τώρα
αποκλεισμού
μεγάλης μάζας των συναδέλφων από το Τ ΑΚ, καθόσον δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα . Πιστεύει ότι το πλαίσιο
δράσης θα έπρεπε να απευθύνεται περισσότερο στους νέους
συναδέλφους. Προτείνει φραστικές διορθώσεις στο κείμενο.
ΦΡΥΣΑΛΗ: Εκφράζει δυσαρέσκεια για το διάστημα που
μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση της Α , καθώς
και για την λειτουργία της Δ.Ε., την περίοδο μάλιστα που
υπάρχουν πολλά ανοιχτά και σοβαρά θέματα . Κρίνοντας τ ο
προτεινόμενο πλαίσιο δράσ ης, αναφέρει ότι απουσιάζει από
αυτά τόσο η απόδοση ευθυνών για την κατάσταση, η κριτική
των νέων μέτρων και η πρόταση διεξόδου από την κρίση.
Αναφέρει ότι αν δεν αλλάξει η πολιτική και οικονομία της
χώρας, κανένα υποτιθέμενο φιλόδοξο σχέδιο δε πρόκειται να
μειώσει την ανεργία, τους μισθούς πείνας, και τους φόρους.
Αναφέρει ότι το ΤΕΕ ενσυνείδητα παίζει τον ρόλο του στην
υπηρέτηση των δρομολογημένων μνημονιακών πολιτικών και
για αυτό ευθύνες έχουν οι παρατάξεις της πλειοψηφίας . Σε
τοπικό επίπεδο, η πλειοψηφία , των παρατάξεων Σύριζα ΠΑΣΟΚ, μέσω της αδράνειας, στέκεται στο πλευρό της
κυβέρνησης και αποφεύγει την διεξαγωγή συνεδριάσεων των
οργάνων. Ζητά ο κλάδος να σταματήσει να συμμετέχει στις
διαδικασίες νομιμοποίησης των πολιτικών και να συμπορευτεί
με τις δυνάμεις ανατροπής της σημερινής εξουσίας . Αναφέρει
ότι η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ως παράταξη δεν πρόκειται να
συμμετέχει στο `υποτιθέμενο` πλαίσιο δράσης που προτείνετ ε,
το χαρακτηρίζει πλαίσιο απραξίας και ως εκ τούτου το
καταψηφίζει.
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Αναφέρει ότι η ΑΜΑΚ στηρίζει τόσο το
προτεινόμενο Πλαίσιο Δράσης του ΤΑΚ όσο και την
προτεινόμενη διάρθρωση των Μόνιμων Επιτροπών. Η
στελέχωσή τους με σχετικά αυξημένο αριθμό μελών από
πολλές
ειδικότητες
συναδέλφων,
θα
βοηθήσει
στην
εξωστρέφεια του ΤΑΚ και στην προσέλκυση νέων συναδέλφων
στις διαδικασίες του . Από τις παρατηρήσεις και υποδείξεις που
έγιναν ως την στιγμή αυτή, δεν κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή
κάποιου
τμήματος
των
κειμένων.
Καλεί
όλους
τους
συναδέλφους
συμπεριλαμβανομένης
της
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
να
κάνουν
προτάσεις
και
να
συμμετέχουν με δράσεις όπως έκανε τόσα χρόνια η ΑΜΑΚ που
δεν ήταν στη διοίκηση.
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ: Αναφέρει ότι ορθά κρίθηκε σκόπιμη η
συνένωση των 3 τοπικών επιτροπών Λασιθίου, σε μία,
καθόσον έτσι αφενός θα αντιμετωπιστεί η υπολειτουργικότητά
τους και αφετέρου θα αντιμετωπίζονται σφαιρικότερα τα
προβλήματα. Επισημαίνει την συμφωνία της Νομαρχιακής
Επιτροπής Λασιθίου του ΤΑΚ, στην προτεινόμενη διάρθρωση.

ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ: Αναφέρει ότι κακώς κατά την γνώμη του
συνενώνονται οι επιτροπές Λασιθίου, καθόσον ο Νομός έχει
διακριτές περιοχές με διαφορετ ικά προβλήματα και έτσι και
αλλιώς υπάρχει η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου για την
εξέταση
γενικών
θεμάτων.
Προτείνει
την
γεωγραφική
ποσόστωση στην σύνθεση της επιτροπής . Επίσης θεωρεί ότι
θα πρέπει στην μόνιμη επιτροπή Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας,
Ενέργειας, Έρευνας & Νέων Τεχνολογιών, να συμμετέχουν
περισσότεροι μηχανολόγοι – ηλεκτρολόγοι, ενώ κρίνει ότι
κάποιες από τις άλλες ειδικότητες που προτείνονται, δεν είναι
απαραίτητες.

σελίδα 11
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ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αναφέρει ότι η ΑΠΡΟΣΥΜΗ στηρίζει τόσο το
προτεινόμενο Πλαίσιο Δρά σης του ΤΑΚ όσο και την
προτεινόμενη διάρθρωση των Μόνιμων Επιτροπών, που
αμφότερα ήταν αποτέλεσμα διαβούλευσης των παρατάξεων.
Από τις παρατηρήσεις και υποδείξεις που έγιναν ως την στιγμή
αυτή, δεν κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή κάποιου τμήματος των
κειμένων.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Απαντώντας στο συν. Χωραφά αν αφέρει ότι στο
πλαίσιο δράσης καταγράφονται ευθύνες στο κεντρικό ΤΕΕ γιατί
αυτές υπάρχουν, καθόσον δεν δίνεται βήμα στις παρατάξεις
(καταργήθηκε η δημοσίευση κειμένων από τις εκλεγμένες
παρατάξεις στην κεντρική Αντι προσωπεία και το newsletter
είναι δικές του μόνο παρεμβάσεις, επιλογές και αναφορές ), δεν
γίνεται διαβούλευση στα θέματα των μηχανικών και δεν
αναβαθμίζεται ο ρόλος των περιφερειακών τμημάτων.
Αναφέρει ότι η παρακολούθηση όλων των θεμάτων που
αφορούν το ΤΕΕ θα γίνεται από τις μόνιμες επιτροπές αλλά και
από όλα τα όργανα του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Επισημαίνει την
δημοσιευμένη θέση τη ς ΑΜΑΚ στην οποία εκφράζετε η θέλησή
της να γίνεται αξιολόγηση στην Δημόσια Διοίκηση, την οποία
και θεωρεί απαραίτητη και ελπίζ ει να υιοθετήσει και το
ΤΕΕ/ΤΑΚ την θέση αυτή. Στην Επιτροπή που αναφέρθηκε ο
συν. Καραλάκης υπάρχει και το περιβάλλον που αφορά όλες
τις ειδικότητες μηχανικών. Ο αριθμός των μελών των
επιτροπών είναι ακριβώς αυτός που απαιτείται για να
μπορέσουν να δουλέψουν. Επίσης αναφέρει ότι στόχος της
προτεινόμενης διάρθρωσης είναι το Λασίθι να έρθει κοντά,
σεβόμενο τις ιδιαιτερότητές του, και όχι να το διασπ άται σε
επιμέρους επιτροπές. Κλείνει, λέγοντας ότι αυτό που κυριαρχεί
στο πλαίσιο δράσης είναι ότι θέλουμε να έρθει κοντά το
ΤΕΕ/ΤΑΚ στην καθημερινότητα των μηχανικών και να τους
βοηθήσει να την αντιμετωπίσουν.

Συνεδρίαση 2

η

15
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Μαρτίου
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ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Αναφέρει ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ πρέπει να γίνει
πιο παραγωγικό και να είναι κοντά στα προβλήματα των
μηχανικών.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Καταθέτει πρόταση τροποποίησης των κειμένων,
εκ μέρους της ΔΚΜ, η οποία και επισυνάπτεται στο τέλος των
πρακτικών

Στο σημείο αυτό τελείωσαν οι τοποθετήσεις και ζητήθηκε από
τον πρόεδρο του σώματος η κατάθεση τροποποιήσεων επί της
μοναδικής πρότασης που τέθηκε σε γνώση του προεδρείου,
όπως αυτή συντίθεται από τα κείμενα Πλαίσιο Δράσης της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την 3ετία 2017 -2020
και Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ/ΤΑΚ. Κατατέθηκε μόνο μια
πρόταση τροποποίησης, από την ΔΚΜ .
Το σώμα κλήθηκε από τον πρόεδρο να αποφανθεί επί της
προτεινόμενης τροποποίησης. Η τροποποίηση καταψηφίσθηκε
με 7 θετικές ψήφους, 24 αρνητικές και 4 λευκά.
Κατόπιν το σώμα κλήθηκε από τον πρόεδρο να αποφανθεί για
την πρόταση έγκρισης των κειμένων, όπως αυτά κατατέθηκαν
από την ΔΕ. Η πρόταση εγκρίθηκε με 28 ψήφους υπέρ, 1 κατά
και 6 παρών.

σελίδα 13
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ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΘΕΜΑ 5 ο
Ασφαλιστικό
Μηχανικών
(εξ
προηγούμενη συνεδρίαση ‘Α’)

αναβολής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συζήτησης του θέματος.

Ξεκινά

την

από

την

διαδικασία

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
Ως εκπρόσωπος της ΑΜΑΚ, καταθέτει
προφορικά, πρόταση σύμφωνα με την οποία, το συγκεκριμένο
θέμα είναι πολυσύνθετο, εξετάζεται από πολλούς φορείς και
προτιμότερο είναι πριν η Αντιπροσωπεία το συζητήσει, να
περιμένει ένα πρώτο κείμενο από την Μόνιμη Επιτροπή που
θα συσταθεί.
ΦΡΥΣΑΛΗ:
Αναφέρει
την
διαφωνία
της
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ με την πρόταση, καθόσον θεωρεί ότι το
ΤΕΕ ΤΑΚ έχει καταντήσει το θέμα του ασφαλιστικού
φαρσοκωμωδία. Θεωρεί ότι θα έπρεπε να αποτελέσει μοναδικό
θέμα συνεδρίασης της Α. Καταγγέλλει την υποκριτική στάση
των παρατάξεων στο ζήτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Δεν κατατέθηκε άλλη
πρόταση, οπότε τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση της ΑΜΑΚ .
Η πρόταση εγκρίθηκε με 33 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 1 λευκό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 26-09.2017
Αρ. Πρωτ.: 1862

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προς:

Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: (+30) 2810 342520 - Fax: (+30) 2810 281128
e-Mail: teetak@tee.gr - URL: http://www.teetak.gr

Μέλη της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΑΚ

-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙ ΑΣΗΣ « Α»
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας καλούμε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την 11η Οκτωβρίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.30 στην αίθουσα
συνεδριάσεων της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο (Πρεβελάκη και Γρεβενών).
Στη συνεδρίαση αυτή, για την απαρτία, απαιτείται τα παρόντα μέλη της «Α» να είναι
περισσότερα από τα απόντα.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
4. Πλαίσιο και Πρόγραμμα Δράσης - Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ.ΤΑΚ 2017-2019
5. Ασφαλιστικό Μηχανικών [εξ αναβολής από την προηγούμενη συνεδρίαση «Α»]
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στη συνεδρίαση της 11ης Οκτ. 2017, η
συνεδρίαση θα επαναληφθεί 16η Οκτ. 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30’ στον
ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/4 των μελών της «Α» του Τμήματος.
Κοινοποίηση:
-

Περιφερειάρχη Κρήτης
Γ. Γραμματέα Αποκ. Δ/σης Κρήτης
Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ
Ν.Ε. Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Μηxανικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 11.10.2017
Αρ. Πρωτ.: 1915

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προς:

Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: (+30) 2810 342520 - Fax: (+30) 2810 281128
e-Mail: teetak@tee.gr - URL: http://www.teetak.gr

Μέλη της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΑΚ

-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙ ΑΣΗΣ « Α»
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Αφού λάβαμε υπόψη μας την σχετική πρόταση του Προεδρείου της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ, την παρ.1 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της
Αντιπροσωπείας Περ. Τμήμ. ΤΕΕ και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της
Αντιπροσωπείας, ανακαλούμε την με αρ. πρωτ. 1862/26-9-2017 Πρόσκληση σε
Συνεδρίαση των μελών της Αντιπροσωπείας και σας καλούμε σε συνεδρίαση με τα ίδια
θέματα ημερήσιας διάταξης στην 4η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του
Τμήματος, σε νέα ημερομηνία την 25η Οκτωβρίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα
18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο (Πρεβελάκη
και Γρεβενών).
Στη συνεδρίαση αυτή, για την απαρτία, απαιτείται τα παρόντα μέλη της «Α» να είναι
περισσότερα από τα απόντα.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
4. Πλαίσιο και Πρόγραμμα Δράσης - Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ.ΤΑΚ 2017-2019
5. Ασφαλιστικό Μηχανικών [εξ αναβολής από την προηγούμενη συνεδρίαση «Α»]
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στη συνεδρίαση της 25ης Οκτ. 2017, η
συνεδρίαση θα επαναληφθεί 1η Νοε 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 στον
ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/4 των μελών της «Α» του Τμήματος.
Κοινοποίηση:
- Περιφερειάρχη Κρήτης
- Γ. Γραμματέα Αποκ. Δ/σης Κρήτης
- Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

- Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ
- Ν.Ε. Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Μηχανικών

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2017-2020

ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΓΙΑ ΤΗΝ

3ΕΤΙΑ 2017 –
2020
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1.

Η ΕΛΛΑΔΑ 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.
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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 Δυτική
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
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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
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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 σήμερα 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, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 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.
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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. Δεν 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. Δύσκολοι 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.
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5.

ΤΕΕ – ΤΑΚ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 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.
Δεν πιστεύουμε ότι έχουμε την απόλυτη λύση… μάλιστα δεν πιστεύουμε ότι
υπάρχει καν κάτι τέτοιο. Δεν φιλοδοξούμε να δώσουμε λύσεις – πανάκειες. Δεν
πιστεύουμε ότι κατέχουμε περισσότερα ψήγματα σοφίας από τους υπόλοιπους.
Πιστεύουμε όμως ότι η συμφωνία όλων μας, σε μερικές βασικές αρχές και
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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.


Δυσβάσταχτες 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
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αποδοθούν ευθύνες στους υπαίτιους της κλοπής των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ
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.Δ.Ι.Τ που
αποφεύγουν το θεσμικό πλαίσιο Δημοσίων Έργων και Μελετών, επιδεινώνει περαιτέρω
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 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.
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Στόχος μας είναι η συμβολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη Διοίκηση 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
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• Παρακολούθηση και Παρέμβαση στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης
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,

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

• 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,
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• 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 Δημοσίας Διοίκησης 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.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 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.
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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

-13-

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2017-2020

μηχανικών στους παραγωγικούς τους χώρους όσο και σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα
στις δράσεις 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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ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2017-2020

Οι μόνιμες επιτροπές λειτουργούν με βάση τις αρχές και τις
κατευθύνσεις του Πλαισίου Δράσης του ΤΕΕ/ΤΑΚ , όπως αυτό
ψηφίζεται απο την Αντιπροσωπεία του τμήματος μετά από εισήγηση
της Δ.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 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:
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 Δραστηριοτήτων:


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



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



Διαχείριση 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.
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Η υποστήριξη του τμήματος στην ανάπτυξη νέων μεθόδων
επικοινωνίας
με τα μέλη μας, όπως τα κοινωνικά δίκτυα



Διεύρυνση Βάσης Δεδομένων των μελών του ΤΕΕ_ΤΑΚ

Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Όλες

Αριθμός μελών επιτροπής: Προεκτιμώμενος – 5 (αναπληρωματικοί: 1 – 2)
Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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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.



Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων.



Έλεγχος και προτάσεις αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών
από το ΤΜΕΔΕ και προσαρμογή αυτών στις πραγματικές ανάγκες
των Μηχανικών.



Διερεύνηση της δυνατότητας προαιρετικής ασφάλισης
των Μηχανικών στο ΤΜΕΔΕ.

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 ΤΜΕΔΕ.



Προτάσεις για τον εξορθολογισμό του τρόπου υπολογισμού
Ασφαλιστικών Εισφορών και του τρόπου καταβολής τους
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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 Διοικούσας Επιτροπής:
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3.ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΈΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
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 Δραστηριοτήτων:


Παρακολούθηση εξέλιξης των νομοθετικών πλαισίων



Διοργάνωση 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.
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Αριθμός μελών επιτροπής: προεκτιμώμενος – 9 (αναπληρωματικοί 3-5)
εκ των οποίων τουλάχιστον 2 κάτοχοι μελετητικού και 2 εργοληπτικού
πτυχίου.
Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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4.ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 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 Δραστηριοτήτων:


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
Δόμησης και άλλων Υπηρεσιών με τις οποίες συναλλάσσονται οι
Μηχανικοί.



Διοργάνωση 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 Δήμων 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
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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 Διοικούσας Επιτροπής:
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5.ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Θέματα Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Οικιστικού Πλούτου

Άξονες Δραστηριοτήτων:


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
- 11 -
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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
ΈΡΓΩΝ
& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Θέματα Αστικών, Θαλάσσιων και Εναέριων Μεταφορών, Logistics,
Συγκοινωνιακά Έργα, Αστικές Συγκοινωνίες και Διαχείριση της Κυκλοφορίας

Άξονες Δραστηριοτήτων:


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
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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.



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 – 9(αναπληρωματικοί: 1 – 3)
Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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7. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ
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 Δραστηριοτήτων:


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
Δ.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.
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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, ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ, ΣΑΔΑΣ, UIA, UNESCO, TICCIH,
ICOMOS, MOMUMENTA, EIA, ΤΕΕ ΤΔΚ, 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
Αρχιτεκτόνων, Πολεοδόμων Τοπογράφων Μηχανικών)

(απαραίτητη
Χωροτακτών

η
και

συμμετοχή
Αγρονόμων

Αριθμός μελών επιτροπής: Προεκτιμώμενος – 11(αναπλ/κοί: 1 – 3)
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Υπεύθυνος Διοικούσας 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 Δραστηριοτήτων:


Περιβάλλον – πράσινη οικονομία



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.



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
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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.



Διαρκής και συστηματική προβολή περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων, συνεργασία με φορείς .



Προστασία & ανάδειξη φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος



Διασύνδεση 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 Διοικούσας Επιτροπής:
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9.

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:


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 Δασικών Υπηρεσιών.



Συνεργασία με τους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α.



Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για το κτηματολόγιο,
ζητήματα ιδιοκτησίας, χρήσης και διαχείρισης χωρικών δεδομένων



Διοργάνωση 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
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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 Δημόσιας Διοίκησης και των ιδιωτών
μηχανικών με σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης στη λήψη
αποφάσεων
και με τις διαδικτυακές υπηρεσίες και συναλλαγές.

Συσχετιζόμενες ειδικότητες: Αγρονόμοι
Τοπογράφοι
Πολιτικοί Μηχανικοί, Χωροτάκτες Πολεοδόμοι Μηχανικοί,

Μηχανικοί,

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και
Μηχανικοί Η/Υ και ΤΠΕ
Αριθμός μελών επιτροπής: Προεκτιμώμενος – 7 (αναπληρωματικοί: 1 – 3)
Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
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10.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Κύριες θεματικές ενότητες:
Θέματα και ζητήματα των Μηχανικών που άπτονται της αρμοδιότητας της
Νομαρχιακής Λασιθίου (Ιεράπετρα & Σητεία).

Άξονες δραστηριοτήτων:


Η κατάθεση προτάσεων για έργα υποδομών και αναπτυξιακά
που απαιτούνται για την ανάδειξη περιοχών του Νομού



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.



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
αλλά κα την Νομαρχιακή Επιτροπή.

Συσχετιζόμενες ειδικότητες:

Όλες

Αριθμός μελών επιτροπής: Προεκτιμώμενος – 5(αναπληρωματικοί: 1 – 3)
Υπεύθυνος Διοικούσας Επιτροπής:
Υπεύθυνος Ν.Ε. Λασιθίου:
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