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Εδώ στην ανατολική Κρήτη αντισταθήκαµε, αλέψαµε, αγωνιστήκαµε. Έτσι νιώθαµε και έτσι κάναµε. Δώσαµε ένα αγώνα µε
αξιορέεια, µε αγωνιστικότητα, ήθος και κυρίως µε ενότητα.

Πιστεύω ότι σε τοικό τουλάχιστον είεδο, στην Ανατολική
Κρήτη, ο αγώνας µας αό κοινού µε τους Κλαδικούς Συλλόγους
των Μηχανικών, ήταν συντονισµένος, συνεχής (σε καθηµερινή
βάση), είονος και είµονος. Καταφέραµε να αναβάλλουµε
ολλές δηµορασίες δηµοσίων έργων όως έχουν καταγραφεί
στις σελίδες ου ακολουθούν, έχουµε καταφέρει ιστεύω να γίνει συνείδηση στους ολίτες η ξεκάθαρη θέση µας για το Ασφαλιστικό. Φοβάµαι όµως ότι οι θέσεις µας αυτές δεν θα γίνουν σεβαστές αό την Κυβέρνηση και το Νοµοσχέδιο θα γίνει Νόµος του
Κράτους, µε ό,τι αυτό συνεάγεται για όλους τους ασφαλισµένους. Ήδη είναι ολύ ιθανό τη στιγµή ου διαβάζετε αυτές τις
γραµµές αυτό να έχει συµβεί.

Εµείς αό το µετερίζι αυτό, δηλώνουµε ότι θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε ώστε να ανατραεί τελικά το νέο ασφαλιστικό καθεστώς και ελίζουµε ότι θα το καταφέρουµε οωσδήοτε όµως
µε τη δική σας συνδροµή συνάδελφοι, γιατί εσείς είστε το ΤΕΕ και
…γιατί έχουµε το δίκιο µε το µέρος µας

Π

Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πέτρος Ινιωτάκης

Για όλη την πρόσφατη δραστηριότητα του Τμήματος, όπως προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ομάδες Εργασίας, προκηρύξεις, ανακοινώσεις, ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων της Δ.Ε., δελτία τύπου, προγραμματισμό ημερίδων κ.ο.κ. οι Μηχανικοί μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: http://www.teetak.gr


δραστηριότητες
Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
(από 1.1.2008 έως 29.2.2008)

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Με έγγραφο του προς τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), το ΤΕΕ/ΤΑΚ
ζήτησε στοιχεία για το έργο κατασκευής Μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων. Το έγγραφο αναφέρει
τα εξής:

16/1/2008

Κύριοι, σας επισυνάπτουμε τα υπ’αριθ. 618/11.2.2005 και 1031/27.3.06 παλαιότερα έγγραφα μας και σας
υπενθυμίζουμε
ότι σας έχουμε κατ’ επανάληψη επισημάνει την ανάγκη, μέσω των εγγράφων αυτών, για
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ ΤΣΜΕΔΕ – ΚΥΤ και Φαρμακευτικών Συλλόγων Ηρακλείου και Λασι....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θίου προκειμένου να εισπράττονται κεντρικά τα αναλογούντα ποσά από τους ασφαλισμένους του Ταμείου
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
για τα φάρμακα, και όχι από τον καθένα χωριστά, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Πρέπει το ΤΣΜΕΔΕ να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με τους Συλλόγους Φαρμακοποιών Νο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μών Ηρακλείου και Λασιθίου, όπως ήδη έχει γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Επίσης, με έγγραφο του και πάλι προς το Δ.Σ. του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε – Κ.Υ.Τ. το ΤΕΕ/ΤΑΚ διαμαρτυρήθηκε
για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αποπληρωμή νοσηλίων στους ασφαλισμένους του Ταμείου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο του
ΤΕΕ/ΤΑΚ, «Δεδομένου ότι δεν είναι η πρώτη φορά

που οι ασφαλισμένοι του Ταμείου αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα αυτό και επειδή θεωρούμε ότι δεν δικαιολογείται η αποπληρωμή των νοσηλίων να καθυστερεί, παρακαλούμε να ενεργήσετε τα δέοντα ώστε να
λυθεί το πρόβλημα και να καταβληθούν άμεσα τα
καθυστερούμενα ποσά στους δικαιούχους».

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ
Το παρακάτω έγγραφο απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στη Νομάρχη Ηρακλείου κα Ε. Σχοιναράκη

Κύριε Δ/τά, με το υπ’ αριθ. 6329/7.12.2007 έγγραφο μας, σας ορίσαμε Εκπροσώπους στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του έργου «Μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων» τον κ. Ι. Κασαπάκη, Χημικό Μη.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χανικό, Τακτικό Εκπρόσωπο και αναπληρωματικό Εκπρόσωπο μας τον κ. Χαρ. Κουτρούλη, Ηλεκτρολόγο
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Μηχανικό.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

28/1/2008

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Δεδομένου ότι η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί κρίσιμο θέμα για το περιβάλλον αλλά και για την
οικονομία του νησιού, και με αφορμή το ότι μας έχουν τεθεί ερωτήματα από συναδέλφους σχετικά με τον
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
όλο σχεδιασμό του έργου όπως πχ η επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας και διαχείρισης των απορριμμάτων,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
παρακαλούμε να μας χορηγήσετε αντίγραφα της προμελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου, της
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο σχετικό με τον εν λόγω σχε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
διασμό, ώστε να ενημερωθούν τόσο οι Εκπρόσωποι μας όσο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τμή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ματος μας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Σ.Σ. ο ΕΣΔΑΚ ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης του έργου και στη συνέχεια, το θέμα δόθηκε από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος του Τμήματος προκειμένου η Μόνιμη Επιτροπή να διατυπώσει τις απόψεις της.

Κυρία Νομάρχη, με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας στην περιοχή της πρώην
Αμερικανικής Βάσης Γουρνών που οφείλεται στην πρόθεση της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ)
να «αξιοποιήσει» 450 περίπου στρέμματα στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών, με την ε....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γκατάσταση χρήσεων εμπορικών και τουριστικών και με τη μέθοδο της Σύμβασης Παραχώρησης σε ιδιώ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τες επενδυτές, σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Α. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει ασχοληθεί με το θέμα της αξιοποίησης της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών και
ως γνωστό μετά από ανάθεση των φορέων της πόλης σύνεστησε Ομάδα Εργασίας και κατέληξε σε συ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γκεκριμένες προτάσεις. Τα πορίσματα και προτάσεις της Ομάδας Εργασίας έχουν δημοσιοποιηθεί και α....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ποσταλεί στους αρμόδιους Φορείς από τότε.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Β. Μέχρι σήμερα, μετά την αποχώρηση των Αμερικανών το 1994 και την παραχώρηση των εγκαταστάσεων της βάσης (ή καλύτερα ό,τι είχε απομείνει από αυτές) στο Ελληνικό Δημόσιο, ο επισκέπτης του χώ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρου διαπιστώνει ότι έχουν κατασκευαστεί:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

➢ Το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (με ανακαίνιση και επέκταση υπαρχόντων κτιρίων της βάσης),
➢.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Κρήτης του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) πρώην Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. όπου και έχει μεταφερθεί και ήδη λειτουργεί το Κέντρο. Επίσης, το
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ενυδρείο Κρήτης που ανήκει στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
➢.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Έχουν μετά από ανακαίνιση μεταφερθεί σε υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις της βάσης, το Δημαρχείο
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................



Με έγγραφο του προς το Δ.Σ. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε – Κ.Υ.Τ. το ΤΕΕ/ΤΑΚ αναφέρει τα εξής:

4

5

Γουβών και το Μουσικό και το καλλιτεχνικό Γυμνάσιο.
➢.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Έχει κατασκευαστεί ανοικτή κολυμβητική πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, η οποία ουδέποτε λειτούργησε και έχει πλήρως λεηλατηθεί σήμερα.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
➢ Έχουν ανακαινισθεί και επεκταθεί οι λουτρικές εγκαταστάσεις στην παραλία του χώρου και έχουν και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αυτές πλήρως λεηλατηθεί σήμερα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
➢ Έχει επισκευασθεί και λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Γ. Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ συζήτησε το θέμα στη συνεδρίαση της 10/1/2008 και θεωρεί ότι:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

➢ Αφετηρία για την προοπτική του χώρου της πρώην Αμερικάνικης βάσης Γουρνών θα πρέπει να αποτελέσει κύρια το ψήφισμα των τοπικών φορέων του 1993 .
➢.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Οι δραστηριότητες που θα πρέπει να εγκατασταθούν στο χώρο θα πρέπει να προσδιοριστούν ως χρήσεις
γης από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Γουβών που σήμερα εκπονείται και θα πρέπει να συ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ναρτηθούν με το περιεχόμενο του ψηφίσματος του 1993 και με τις ανάγκες του Δήμου Γουβών, σε χρή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σεις
τοπικού και υπερτοπικού ενδιαφέροντος.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
➢ Ο αγώνας για την απόδοση του χώρου της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών από την ΚΕΔ στην κοι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νωνία θα πρέπει να είναι καθολικός και όχι μόνο των κατοίκων της περιοχής, γι’ αυτό που ο χώρος αυ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τός σηματοδότησε και γι’ αυτό που θα πρέπει από τώρα κι ύστερα να σηματοδοτήσει.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
➢ Ο χώρος της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών θα πρέπει να αποτελέσει το μεγάλο ελεύθερο χώρο
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μνήμης, αναψυχής, άθλησης, παιδείας και πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή ενός πολεοδομικού συ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γκροτήματος που έχει γίνει πια τόσο ενιαίο όσο και αποπνικτικό για τους κατοίκους του και τους επι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σκέπτες.
Γι’ αυτό, αφού προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες τοπικές χρήσεις και δραστηριότητες, ο χώρος
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
που απομένει θα πρέπει να οργανωθεί, στο σύνολό του, ως πάρκο στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι πα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ραπάνω χρήσεις, αναψυχής, άθλησης, παιδείας και πολιτισμού, αφού γίνουν και οι αναγκαίες αρχαιολο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γικές έρευνες, έτσι ώστε να ενταχθούν τα ευρήματα των ερευνών αυτών.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ
Με αφορμή την (πρόσφατη) συσσώρευση άμμου
στην είσοδο του αλιευτικού καταφυγίου της Άρβης
Βιάννου, το ΤΕΕ/ΤΑΚ απέστειλε εκ νέου, (βλ. και
τεύχη του ΤΑΥ 57 και 65 ) έγγραφο στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, στους Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης,

στους Νομάρχες Ηρακλείου και Λασιθίου, στους Δήμους Ανατολικής Κρήτης και στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο εκφράζει την άποψη του
για το θέμα και την επίλυση του. Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

β) Το πρόβλημα χρονίζει από το 2004, τα έργα έγιναν, οι πιστώσεις απορροφήθηκαν, αλλά λιμάνια δεν έχουμε, αφού όλα έχουν γεμίσει με άμμο και η πλευσιμότητα χάθηκε.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γ) Το πρόβλημα επισημάνθηκε με τις παραπάνω σχετικές επιστολές μας από 21-12-2004 και 16-5-2005, ό....................................................................................................................................................................................................................................................................................
που υποδεικνύουμε τη λύση, χωρίς όμως να έχει γίνει τίποτα σχετικό μέχρι σήμερα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δ) Η προτεινόμενη λύση, όπως τη διατυπώσαμε στην πρώτη επιστολή μας και την επαναλάβαμε στη δεύ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τερη, είναι μονόδρομος και την επαναδιατυπώνουμε για τρίτη φορά, με την ελπίδα τουλάχιστον να τύ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χουμε απάντησης.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Άποψή μας είναι ότι πρέπει σε όλα τα λιμάνια που προσαμμώνονται να γίνει Ακτομηχανική μελέτη
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
για την αντιμετώπιση του φαινόμενου της μετακίνησης της άμμου, της διάβρωσης των ακτών και της
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αχρήστευσης των Λιμανιών από την προσάμμωση. Η μελέτη αυτή δεν είχε γίνει πριν την εκτέλεση
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
των έργων. Σήμερα, που τα έργα έχουν κατασκευασθεί και η προσάμμωση δεν είναι υποθετική, αλ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λά παρούσα και μετρήσιμη, η μελέτη ακτομηχανικής θα έχει καλύτερα συμπεράσματα. Οι μελέτες
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αυτές θα προτείνουν τα κατάλληλα πρόσθετα έργα, ώστε, ούτε οι ακτές να διαβρώνονται, ούτε τα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λιμάνια να μπαζώνονται και να αχρηστεύονται. H εκπόνηση Ακτομηχανικής μελέτης στα λιμενικά
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
έργα που παρουσιάζουν πρόβλημα προσάμμωσης, είναι η μοναδική και μόνιμη λύση στο πρόβλημα,
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και όχι η απομάκρυνση της άμμου που έχει μέχρι στιγμής σωρευτεί, διότι είναι προφανές ότι μέσα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και με τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό, η θάλασσα θα προσαμμώσει
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και πάλι αυτά τα λιμενικά έργα. Εξάλλου, και η διατιθέμενη εμπειρία, αυτό ακριβώς έχει αποδεί.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ξει.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ε) Με την άποψή μας αυτή συμφωνεί και ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς, όπως φαίνεται και από την
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
απάντησή του στο βουλευτή Μ. Καρχιμάκη, με αριθ. Πρωτ. 345/8-2-2005/ ΥΠΕΧΩΔΕ και θέμα «Προ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σάμμωση λιμανιών και αλιευτικών καταφυγίων», όπου υποδεικνύει ότι την ευθύνη για το πρόβλημα
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και την ανάθεση ακτομηχανικής μελέτης την έχει η Περιφέρεια Κρήτης .
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ
(Β.Ο.Α.Κ.) ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης κ. Σερ. Τσόκα ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
κ. Π. Ινιωτάκης:

29/1/2008
29/1/2008
Κύριοι, με αφορμή και νέα πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου (εφημερίδα ¨ΤΟΛΜΗ¨
15.1.2008) σύμφωνα με τα οποία η άμμος που έχει συσσωρευθεί στην είσοδο του αλιευτικού καταφυγίου της
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Άρβης Βιάννου εμποδίζει τον απόπλου και κατάπλου των αλιευτικών σκαφών (με αποτέλεσμα την αχρή....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στευση του λιμανιού και τον οικονομικό μαρασμό των ψαράδων της περιοχής).
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Όπως γνωρίζετε :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
α)
Το
πρόβλημα είναι γενικότερο, διότι όλα τα αλιευτικά καταφύγια, στην Ανατολική Κρήτη (Μακρύγια.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λου, Άρβης, Κερατόκαμπου, Λέντα, Τσούτσουρου, Κόκκινου Πύργου και η Μαρίνα Μαλίων), έχουν
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή έχουν αχρηστευθεί από τη συσσώρευση άμμου στην είσοδό τους.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Κύριε Γενικέ, ενόψει του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχει προγραμματισθεί την 30/1/2008 με θέμα «Οδικό δίκτυο Κρήτης», και με δεδομένο ότι δεν θα μπορέσω να παραστώ στη συνεδρίαση, σας επισυνάπτω το
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
παραπάνω υπ’αριθ. 1446/17.5.05 έγγραφο μας με το οποίο σας αποστείλαμε Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
του Τμήματος μας με το ίδιο θέμα, και σας κάνω γνωστό ότι το Τμήμα μας εμμένει στη θέση του για την
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αναγκαιότητα χρηματοδότησης από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους των αναγκαίων μελετών και έργων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
για την ολοκλήρωση του Β.Ο.Α.Κ. στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου σχεδιασμού, δεδομένου και του γεγο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νότος ότι και σήμερα, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο εν λόγω ψήφισμα (εκτός από τη θεσμοθέτηση των
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ΣΔΙΤ).
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................





.....................................................................................................................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΠΠΕ/ΜΠΕ)
Με αφορμή τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έγκριση των Προμελετών και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ/ΜΠΕ), το ΤΕΕ/ΤΑΚ έστειλε την παρακάτω επιστολή το στον Πρόεδρο ΤΕΕ κ Ι.
Αλαβάνο και στο Γραφείο Επαγγελματικών θεμάτων του ΤΕΕ, ζητώντας ταυτόχρονα και από τη Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος να εξετάσει αν υπάρχει τρόπος να απλοποιηθεί η υπόψη διαδικασία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μετά τη σύσταση των Μονίμων Επιτροπών του Τμήματος και τον ορισμό των Επιμελητών κάθε Επιτροπής,
ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης απέστειλε (25/1/2008) την επιστολή που ακολουθεί στα μέλη
των Μονίμων Επιτροπών, με στόχο την σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό ενεργοποίηση των Επιτροπών
που όπως σωστά επισημαίνεται στην επιστολή, αποτελούν το «βραχίονα» του έργου του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη διετία που έρχεται»:

30/1/2008
Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, οι Προμελέτες και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ/ΜΠΕ)
αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εκτέλεση των δημοσίων έργων στη χώρα μας, επηρεάζοντας προφανώς και τις λοιπές μελέτες που απαιτούνται για το έργο.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Είναι επίσης γνωστό, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την έγκριση των ΠΠΕ¬/ΜΠΕ α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
παιτείται η σύμφωνη γνώμη από πληθώρα Υπηρεσιών που εμπλέκονται με την προστασία και ανάδειξη του
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
περιβάλλοντος όπως Δασικές Υπηρεσίες, Διευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ., Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.α.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Όμως, το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μετά την υποβολή της ΠΠΕ¬/ΜΠΕ σε κά.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θε Υπηρεσία αυτή είτε καθυστερεί να ανταποκριθεί είτε -ακόμα χειρότερα- δεν ανταποκρίνεται καθόλου, έ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί σε υπερβολικό βαθμό η όλη διαδικασία και κατ’ επέκταση η μελέτη του
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
έργου ως σύνολο.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες που έχει κάνει ή προ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τίθεται να κάνει το ΤΕΕ κεντρικά ώστε να συντομευθεί η διαδικασία των εγκρίσεων που αφορούν ιδι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αίτερα τις ΠΠΕ/ΜΠΕ. Η επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος, θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό ολό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κληρο το κύκλωμα παραγωγής έργων στη χώρα μας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013
Την παρακάτω επιστολή έστειλε στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνο, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ.
Π. Ινιωτάκης:

22/2/2008
Αγαπητέ Πρόεδρε, με αφορμή την πρόσκληση της Περιφέρειας ΒΑ Αιγαίου στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαί.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ου 2007-2013, την Τετάρτη 27/2/2008 στην Μυτιλήνη, και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τους
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Προέδρους Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου (Δ. Μάντζαρη), Νομού Δωδεκανήσων (Π. Βε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νέρη) και Δυτικής Κρήτης (Α. Πιταριδάκη), θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το θέμα συμμετοχής ενός α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πό
εμάς ως εκπροσώπου του ΤΕΕ θα πρέπει να τεθεί στις Δ.Ε. και των τεσσάρων Τμημάτων προκειμέ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νου να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Με γνώμονα πάντα το ρόλο του ΤΕΕ ως Φορέα παρέμβασης για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρας, θα ήθελα να επισημάνω ότι θεωρούμε απαράδεκτη την ενημέρωσή μας, μόλις λίγες μέρες πριν, σχε....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τικά με την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε θερμά για την όσο το δυνατό πιο έγκαιρη ενημέρωσή μας, ώστε να
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λαμβάνουμε τις ανάλογες αποφάσεις ως Δ.Ε. και να προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες εγκαίρως.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ευχαριστώ θερμά.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Αγαπητοί Συνάδελφοι, οι Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελούν το «βραχίονα» του έργου της
διετίας
που έρχεται, ο οποίος καλείται να υλοποιήσει το προγραμματισμό δράσης που προήλθε από μια σπου.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δαία
διαδικασία
διαβούλευσης μεταξύ των μελών της Δ.Ε., των Κλαδικών Συλλόγων και των παρατάξεων.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η
επιστημονική
σας κατάρτιση και η εμπειρία του καθενός από εσάς είναι η μεγάλη μας δύναμη, γι’
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αυτό
και
επενδύουμε
στην συνεργασία μεταξύ όλων μας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Για την καλύτερη δυνατή και πιο αποτελεσματική λειτουργία των επιτροπών, ως μέλη κάθε επιτρο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πής, ορίσατε συντονιστή. Τώρα ξεκινά ο ουσιαστικός ρόλος των επιτροπών, έναν ρόλο τον οποίο η Δ.Ε.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
προτίθεται να υποστηρίξει τεχνικά και οργανωτικά.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Για την εύρυθμη λοιπόν, λειτουργία των επιτροπών θα σας παρακαλούσαμε να καθορίσετε μια συγκε....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κριμένη ημέρα και ώρα κατά την οποία θα συνεδριάζει κάθε επιτροπή (τουλάχιστον 2 φορές το μήνα), ώ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στε να μην παρατηρείται το φαινόμενο ταυτόχρονης συνεδρίασης 2 ή και 3 Μ.Ε. στα γραφεία του Τμήμα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τος . Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης ή μη καθορισμού σταθερής ημέρας θα πρέπει να ενημερώνεται η
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν για το κλείσιμο της αίθουσας αλλά και για να
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γνωστοποιεί σε όλα τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ την ώρα και τον τόπο όπως και τη θεματολογία της συνεδρία.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σης. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και να
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
εκφράζουν τις απόψεις τους, με την τελική απόφαση όμως να ανήκει στα μέλη της επιτροπής.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε Μ.Ε. με ευθύνη του επιμελητή της θα πρέπει να υποβάλλει α....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νά 6μηνο συνοπτική έκθεση πεπραγμένων προς τη Δ.Ε. Στην έκθεση αυτή θα μνημονεύεται η πορεία υ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λοποίησης του προγραμματισμού της, τα βασικά θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή (και τα οποία κα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θόρισαν τα ίδια τα μέλη), οι ανάγκες και τα προβλήματα που συνάντησε στη λειτουργία της, το πλήθος
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
των συνεδριάσεων, οι παρουσίες των μελών της κ.λ.π.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα οριστεί υπάλληλος του ΤΕΕ από τη Δ.Ε. ο οποίος θα υποστη.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρίζει κάθε επιτροπή, ως γραμματέας της επιτροπής.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Συνάδελφοι, από εσάς περιμένουμε ενεργή συμμετοχή, πρωτοβουλίες και δράσεις, από εμάς να πε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ριμένετε την υποστήριξη και την ανάδειξη του έργου σας και αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της Δ.Ε. Αυ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τή είναι η συμφωνία της κοινής μας πορείας για τα επόμενα 2 χρόνια με στόχο ένα ανοιχτό-συμμετο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χικό ΤΕΕ.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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(22.2.08)

Πρέπει να επισημανθεί ότι σήμερα, όλες οι Μόνιμες
Επιτροπές έχουν ήδη «αναλάβει δράση», συνεδριάζοντας σε τακτική βάση στα γραφεία του Τμήματος.
Στις Επιτροπές έχουν ήδη δοθεί από τη Δ.Ε. θέματα
προς επεξεργασία όπως:

 «Καταδίκη

Ηρακλείου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη διάθεση αποβλήτων» μετά από εισήγηση και συζήτηση του θέματος στην «Α» του
Τμήματος, στη Μ.Ε. Περιβάλλοντος (22.2.08)
 Εξέταση της μελέτης του Έργου «Μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων» (σ.σ. βλέπε και σχετικό άρθρο σε προηγούμενες σελίδες του περιοδικού), στη Μ.Ε. Περιβάλλοντος (22.2.08)
 Συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα «Η ορθολογική
διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κρήτης» μετά

 «Κόμβος

Καρτερού του Β.Ο.Α.Κ. – Προβλήματα
που δημιουργεί η υπάρχουσα μελέτη» στις Μ.Ε.
ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
μετά από σχετική παρέμβαση του Πολιτικού Μηχανικού Καλωσυνάκη Ματθαίου – Ανδρέα

9

από αίτημα του 8ου Γυμνασίου Ηρακλείου, στη
Μ.Ε. Περιβάλλοντος (22.2.08)
 Πρόταση της WWF – Ελλάς για συνδιοργάνωση ημερίδας (από κοινού και με το ΓΕΩΤΕΕ και το
Μ.Φ.Ι. Κρήτης) με στόχο την ενημέρωση για την
«Οικολογική κατάσταση των υγροβιότοπων της
Κρήτης και γενικότερα του Αιγαίου»: στη Μ.Ε. Περιβάλλοντος. Η εκδήλωση έχει ήδη προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθεί την 26/3/2008 στην
αίθουσα Συνεδρίων του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
 «Καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έγκριση των Προμελετών και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ¬/ΜΠΕ)»: στη Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος με αίτημα να εξετάσει αν
υπάρχει τρόπος να απλοποιηθεί η υπόψη διαδικασία (βλέπε και σχετικό άρθρο σε προηγούμενες
σελίδες του περιοδικού).
 «Διασυνοριακή & Διαπεριφερειακή συνεργασία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» μετά από εισήγηση και
συζήτηση του θέματος στην «Α» του Τμήματος,
στις Μ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ και ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(22.2.08)
 «Απλοποίηση υπολογισμού αμοιβών Μηχανικού»
μετά από εισήγηση και συζήτηση του θέματος
στην «Α» του Τμήματος, στη Μ.Ε. Ιδιωτικών Έργων (22.2.08)
 «Προτεινόμενες από το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ τροποποιήσεις του Ν.3518/2006» μετά από εισήγηση
και συζήτηση του θέματος στην «Α» του Τμήματος, στη Μ.Ε. Θεμάτων Ασφαλιστικού (22.2.08).

σύμφωνα με τις θέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου.
Αναλυτικότερα η δραστηριότητα της μόνιμης επιτροπής θα αναπτυχθεί στους παρακάτω βασικούς άξονες που αποφασίσθηκαν μετά από αρκετές συνεδριάσεις :
1. Το Ρυθμιστικό Ηρακλείου (Προώθηση, παρακολούθηση, εφαρμογή – Οργανισμός Ρυθμιστικού
Σχεδίου)
2. Το Γενικό και τα Εδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού, καθώς και η εφαρμογή του εγκεκριμένου
Περιφερειακού Πλαισίου
3. Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και τα Σχέδια Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
(ΣΧΟΟΑΠ) του νομού (χρήσεις γης εντός & εκτός
σχεδίου, επεκτάσεις οικισμών, όροι δόμησης, προστατευόμενες περιοχές, κλπ) – Φορέας εφαρμογής ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ σε κάθε Νομαρχία.
4. Θέματα οργανωμένης ιδιωτικής πολεοδόμησης ΠΕΡΠΟ
5. Θέματα παλιάς πόλης του Ηρακλείου (πολεοδομική μελέτη, κυκλοφοριακό, πεζοδρομήσεις, διατηρητέα, ελεύθεροι – κοινόχρηστοι χώροι, κλπ)
6. Εντοπισμός & ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών,
οικιστικών συνόλων και κτιρίων. Ανάδειξη και
προστασία τοπίου
7. Διερεύνηση θεμάτων αρχαιολογικών ζωνών στο
Νομό
8. Το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης στο Ηράκλειο (Προβλήματα – αντιμετώπιση – προτάσεις)
9. Η χωροταξική διάσταση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών – ΕΠΜ στις προστατευόμενες
περιοχές του δικτύου Natura.

Κατατέθηκαν επίσης και συζητήθηκαν ήδη στη Δ.Ε.
του Τμήματος, τα Προγράμματα Δράσης της Μόνιμης Επιτροπής «Χωροταξίας Πολεοδομίας Αρχιτεκτονικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και της Μόνιμης Επιτροπής «Ασφάλειας & Υγιεινής στην εργασία» τα οποία παραθέτουμε στη συνέχεια:

Πιο συγκεκριμένα για την επόμενη τριετία προτείνονται άμεσα οι παρακάτω δράσεις :
 Διοργάνωση ημερίδων για το Ρυθμιστικό Ηρακλείου, για τα ΓΠΣ–ΣΧΟΟΑΠ, για τις χρήσεις γης στις
περιοχές Natura
 Σύσταση ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
 Σύσταση ομάδας εργασίας για τον εντοπισμό & ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών στο Νομό Ηρακλείου
 Διοργάνωση εκθέσεων/ημερίδων σε συνεργασία
με συλλόγους & πανεπιστημιακά ιδρύματα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Bασικός σκοπός της μόνιμης επιτροπής είναι η διερεύνηση και αντιμετώπιση θεμάτων που συναντώνται στον ευρύτερο τομέα της αρχιτεκτονικής, του
πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, όπως επίσης και η ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία του
πολιτιστικού «περιβάλλοντος», στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για τις παραπάνω δράσεις προτείνεται συνεργασία
με φορείς και συλλόγους, όπως ο σύλλογος αρχιτεκτόνων, οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, πολυτεχνεία,
δήμοι κ.λ.π., για την από κοινού ανάδειξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ειδικότερα, μέσα στo πλαίσιo του προγράμματος
δράσης η μόνιμη επιτροπή θα επιχειρήσει μια ουσιαστική προσέγγιση των σύγχρονων προβλημάτων του
αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων μονίμων επιτροπών

Έκτος των παραπάνω δράσεων, εφόσον στο μέλλον
προκύψουν ζητήματα που πηγάζουν από τους βασικούς άξονες ανάπτυξης της Μ.Ε. θα προταθούν νέες
εξειδικευμένες δράσεις.
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Μηχανικών της Ανατολικής Κρήτης για τη διερεύνηση της διάθεσης των συναδέλφων να καταπιαστούν (είτε σε επίπεδο ενασχόλησης είτε σε επίπεδο εφαρμογής) των μέτρων Ασφαλείας στην καθημερινή τους ενασχόληση με το αντικείμενό τους. Για το
λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά η αποστολή ερωτηματολογίου με τη μέθοδο του mass
mailing, με χρήση της πρόσφατα δημιουργηθείσας
βάσης δεδομένων του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στην αρχή των
αμφίδρομων δράσεων που συνεπάγεται η δημιουργία της εν λόγω βάσης δεδομένων. Σημειώνεται ότι
σήμερα η βάση δεδομένων έχει 700 περίπου ενεργά
mails συναδέλφων ενώ επικουρικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το περιοδικό «ΤΑΥ», όπου θα δημοσιευθεί το ερωτηματολόγιο.
2) Βάσει της καταγραφής προηγούμενης Ο.Ε. με
στόχο την καταγραφή της Βιομηχανικής δραστηριότητας στο χώρο της Ανατολικής Κρήτης, να επιδιωχθεί έρευνα με αποστολή ερωτηματολογίου στις Επιχειρήσεις αυτές για θέμα τεχνικού Ασφάλειας,
πρόληψη ατυχημάτων κ.λ.π. Εκτός των ιδιωτικών Επιχειρήσεων κρίνεται σκόπιμη διερεύνηση των παραπάνω και στο Δημόσιο και ευρύτερα Δημόσιο Τομέα σε επίπεδο Νομών Ηρακλείου & Λασιθίου.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» - ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΡΑΣΗΣ
Συνεργασία με τους Φορείς της Περιοχής
Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα επέρχεται από συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών με ομοειδείς φορείς που τους απασχολεί το αντικείμενο. Σήμερα
στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης οι Φορείς που
ασχολούνται με την εφαρμογή μέτρων Ασφαλείας
είναι τα Εργατικά Κέντρα Ηρακλείου και Λασιθίου
και από πλευράς Κράτους το Σώμα Επιθεωρητών
Εργασίας που διαθέτει τεχνικό Τμήμα μόνον στο Ηράκλειο.
Εντός του τρέχοντος εξαμήνου θα επιδιωχθεί τουλάχιστον μία πρώτη επαφή με εκπροσώπους των Εργατικών Κέντρων και ανάλογα με τα αποτελέσματά
της θα επιδιωχθεί στη συνέχεια μια τριμερής επαφή,
με στόχο τη δρομολόγηση μιας ελάχιστης ατζέντας
συνεργασίας προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι
καθενός από τους συμμετέχοντες φορείς. Από τις
συζητήσεις αυτές, τουλάχιστον όσον αφορά τα εκπροσωπούμενα σωματεία οικοδόμων και συναφών
με την οικοδομή επαγγελμάτων θα επιδιωχθεί η από
κοινού σύνταξη μιας σειράς ελάχιστων κανόνων που
θα πρέπει να τηρούν οι εργολάβοι οικοδομών, προκειμένου να υπάρχει μια κοινή συνιστώσα μεταξύ
των τριών μερών (εργολάβων – μηχανικών – ελεγκτικών μηχανισμών) προκειμένου να αποφεύγονται οι
παρεξηγήσεις στις μεταξύ τους συναλλαγές και συνεργασίες.

Παράλληλα και δεδομένης μιας φημολογίας που θέλει τη σύσταση από πλευράς ΕΛ.Ι.Α.Υ.Ε. παραρτήματός του στην Κρήτη, θεωρούμε ότι η παρουσίαση
των ευρημάτων των παραπάνω ερευνών θα αποτελεί
βασική συνιστώσα μιας διαμορφωμένης θέσης του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για την ίδρυση παραρτήματος (μάλλον
στην περιοχή του Ηρακλείου). Υπενθυμίζεται ότι σήμερα παραρτήματα του Ινστιτούτου έχουν συσταθεί
στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Βόλο, Γιάννενα, Τρίπολη
και Κομοτηνή. Θεωρούμε άδικη την ανυπαρξία αντίστοιχου παραρτήματος στην Κρήτη, γεγονός που οφείλεται μάλλον και σε δικές μας απραξίες και όχι
του κεντρικού ΕΛ.Ι.Α.Υ.Ε. ή των εποπτευόντων Φορέων. Παράλληλα θα πρέπει να τεκμηριωθεί και να
ζητηθεί η συμμετοχή στη Διοίκηση του Παραρτήματος και εκπροσώπου των Μηχανικών από το
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. εφόσον τούτο προκρίνεται από την
κείμενη νομοθεσία.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
Για το έτος 2008 και με δεδομένο ότι είναι η χρονιά
που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή μας από το
ΕΛ.Ι.Α.Υ.Ε. το 4ο )ιεθνές Συνέδριο με θέμα "Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων σε ένα μεταβαλλόμενο
εργασιακό περιβάλλον" 30 Σεπτεμβρίου - 03 Οκτωβρίου 2008, Ξενοδοχείο Creta Maris, Χερσόνησος
Κρήτης, θεωρούμε σκόπιμο να επιδιωχθεί η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. εκτός από επίπεδο Διοίκησης
(χαιρετισμοί κ.λ.π.) και με εισηγητές. Βεβαίως για το
τελευταίο υπάρχει το ζήτημα της έγκαιρης συμμετοχής δεδομένου ότι η προθεσμία λήγει την 1η Φεβρουαρίου (σχετικός ιστότοπος:
http://wos2008.conferences.gr/wos2008_callforpaper+M52087573ab0.html
Θα επιδιωχθεί επαφή με τους Οργανωτές του Συνεδρίου προκειμένου να γίνουν από πλευράς μας δύο
παρεμβάσεις με δύο θέματα πρωτογενούς έρευνας
στο χώρο των Μηχανικών. Αναλυτικότερα:
1) Κρίνεται σκόπιμο η έρευνα στο χώρο των

Βιβλιοθήκη Τμήματος
Αρχής γενομένης από το 2008, θα επιδιωχθεί ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Τμήματος αλλά
και της Βιβλιοθήκης που υπάρχει στην Ν.Ε. Λασιθίου με βιβλία σχετικά με την Ασφάλεια & Υγιεινή
στην Εργασία. Το κόστος της εν λόγω επιδίωξης είναι ελάχιστο έως μηδαμινό δεδομένου ότι βιβλία
μπορούν να μας παράσχουν αφενός το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας αφετέρου από το ΕΛ.Ι.Α.Υ.Ε. Οι δύο φορείς διαθέτουν τις εκδόσεις
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τους δωρεάν και επομένως το κόστος είναι μηδενικό και ουσιαστικά συνίσταται μόνον από τα έξοδα αποστολής των βιβλίων. Προτείνεται η αποστολή επιστολών από τη Δ.Ε. του Τμήματος στους δύο φορείς
προκειμένου να αποσταλούν τρεις σειρές εκδόσεων
για τη βιβλιοθήκη του Ηρακλείου και μιας σειράς για
τη βιβλιοθήκη Αγίου Νικολάου. Με την παραλαβή
των βιβλίων, θα γνωστοποιηθεί η ύπαρξή τους στους
συναδέλφους μέσω του e-mail αφενός αλλά και του
«ΤΑΥ» αφετέρου προκειμένου να τεθούν στη διάθεσή τους για χρήση. Μελλοντικά θα πρέπει η βιβλιοθήκη αυτή να εμπλουτίζεται είτε με εκδόσεις τρίτων
ή ακόμα και με τις θεματικές έρευνες που πραγματοποιούν οι ερευνητικοί φορείς του χώρου.
Διοργάνωση Ημερίδων
Η διοργάνωση Ημερίδων αφήνεται για το προσεχές
μέλλον. Οι Ημερίδες αυτές σαφώς θα είναι θεματικές
και για το λόγω αυτό θα πρέπει να προηγηθεί η έρευνα μεταξύ συναδέλφων προκειμένου να μας γνωστοποιηθεί το ενδιαφέρον τους, που αυτό εστιάζεται
ανά ειδικότητα και δραστηριότητα.
Ιστότοπος στην Ιστοσελίδα του Τμήματος
Δεδομένης της ριζικής αναβάθμισης της ιστοσελίδας του Τμήματος θα ζητηθεί από τη Δ.Ε. του Τμήματος να υπάρξει ξεχωριστό link για τη Μ.Ε. στην οποία θα αναφέρονται:
 Η σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής
 Η παρουσίαση του έργου της
 Συνδέσεις με τους κόμβους της σχετικής νομοθεσίας του ΕΛ.Ι.Α.Υ.Ε. και του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
 Εκδόσεις και φυλλάδια της Μόνιμης Επιτροπής
που θα προκύψουν στην πορεία
Άρθρα στο Περιοδικό του Τμήματος «ΤΑΥ»
Με βάση το σκεπτικό ότι η εμπέδωση της τήρησης
των Μέτρων Ασφαλείας στα έργα δε γίνεται με «βίαιο» τρόπο (μηνύσεις, πρόστιμα κ.ά.) αλλά μέσα από
νουθεσίες, γνωστοποίηση των κατά περίπτωση μέτρων ασφαλείας προς λήψη και διάλογο, κρίνεται
σκόπιμη η συνεχής αρθρογραφία μέσα από τις σελίδες του περιοδικού του Τμήματος. Το αντικείμενο
της αρθρογραφίας εκτός της δραστηριότητας της
Μ.Ε. θα έχει να κάνει και με αναφορές σε θέματα ασφάλειας (σχολιασμός ατυχημάτων, μετάφραση ξένων άρθρων, στατιστικές κ.λ.π.).
Στήσιμο – Έκδοση Θεματικών Φυλλαδίων
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι κάθε περιοχή έχει τη δική
της λίγο-πολύ εξειδίκευση σε επαγγελματικές δρα-
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στηριότητες θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση
δημιουργίας θεματικών φυλλαδίων για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τις διάφορες
επαγγελματικές ενώσεις. Ήδη το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει
προχωρήσει σε μια σειρά από κλαδικές μελέτες, οι οποίες εφόσον είναι εύκολο να μας παραχωρηθούν,
μπορούν στη συνέχεια να εκλαϊκευτούν και να εκδοθούν εύχρηστα και εύληπτου περιεχομένου από τον
εργαζόμενο φυλλάδια προκειμένου να είναι χρήσιμα.
Τέτοια θεματικά φυλλάδια θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για μια σειρά από επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες είναι πολυπληθείς στην Κρήτη και
στις οποίες ήδη έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν αύξηση κρουσμάτων αρνητικών για τους εργαζόμενους:
 Ασφάλεια στο περιβάλλον της καθιστικής εργασίας – Μυοσκελετικά προβλήματα από τη χρήση
(κύρια για τους Μηχανικούς και τις σχεδιάστριες)
 Η εργασία στα Ξενοδοχεία (συνολική αναφορά σε
όλες τις κατηγορίες εργασιών ξενοδοχοϋπαλλήλων)
 Μέτρα ασφαλείας κατά την ελαιοσυλλογή – ελαιοποίηση («καθετοποίηση» των μέτρων ασφαλείας
για το κτήμα & το ελαιουργείο)
 Μέτρα ασφαλείας για τις υπό κάλυψη καλλιέργειες (θερμοκήπια)
 Ασφάλεια και κανόνες υγιεινής από τη χρήση των
ασύρματων επικοινωνιών κινητών τηλεφώνων
Οι παραπάνω εκδόσεις δεν είναι απαραίτητο να
χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΤΕΕ αλλά
θα επιδιωχθεί να γίνουν και με χρηματοδοτήσεις από σχετικούς φορείς (Σύνδεσμοι Ξενοδόχων, Σωματεία Υπαλλήλων, Γεωργικές Ενώσεις) σε συνεργασία
με το Τμήμα και στο πλαίσιο της εξόρμησης του Επιμελητηρίου προς την Κοινωνία.

Σε συνεργασία με
τους συλλόγους των
εργοληπτών και όλους
τους συλλόγους των
Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην
Ανατολική Κρήτη,
τους μήνες Ιανουάριο
και Φεβρουάριο 2008,
προχωρήσαμε σε:
Α. Αποχή από κάθε
εργασία κατά τις 3ωρες στάσεις εργασίας στις :29-01-2008,
05-02-2008, 12-022008, 19-02-2008 και
26-02-2008 (από 09
π.μ. έως 12 π.μ.).
Β. Αποχή όλων των
διπλωματούχων μηχανικών από 22-012008 έως 29-02-08
από: τις Α΄/βάθμιες &
Β΄/βάθμιες Επιτροπές
Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού
Ελέγχου
(Ε.Π.Α.Ε.), τα Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος
(Σ.Χ.Ο.Π.), τα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων
και τις επιτροπές αυθαιρέτων της Περιφέρειας και
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Από τις 06-0208, η αποχή περιλαμβάνει και τις επιτροπές ανάθεσης μελετών του Ν.3316/2005.

Πρώτη πρακτική ενέργεια
Προκειμένου η Μόνιμη Επιτροπή να αποδείξει την
αναγκαιότητα της εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους, προτείνεται η σύσταση
Ομάδας Εργασίας (αποκλειστικά από μέλη της
Μ.Ε.), που θα εκπονήσουν την Μελέτη Εκτίμησης
Κινδύνων και της εργονομικής χωροθέτησης των θέσεων εργασίας στους χώρους των Γραφείων του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. Η εν λόγω ενέργεια, δεν κρίνεται άμεσης υλοποίησης και μπορεί να πραγματοποιηθεί τον
δεύτερο χρόνο θητείας της Μόνιμης Επιτροπής.

Γ. Κοινές συναντήσεις με όλους τους συλλόγους σε
όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων για συντονισμό
και προγραμματισμό δράσεων και πραγματοποίηση
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ στις 11-02-2008
στα γραφεία του Τμήματος. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης, είπε τα εξής στους συναδέλφους που συμμετείχαν:
«Συνάδελφοι, Ως εργαζόμενοι, θιγόμαστε από τις γενικότερες παρεμβάσεις που ανακοινώνονται στο ασφαλιστικό όπως στο ύψος των συντάξεων, στο δυνητικό χρόνο
εξόδου από το επάγγελμα, στις προβλέψεις για τις γυναίκες. Το ασφαλιστικό είναι ολέθριο να χρησιμοποιηθεί
ως πρόσχημα για να κλείσουν μαύρες τρύπες στον προϋπολογισμό. Από τα 183 συνολικά ταμεία και τα 22 κύριας

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
σύνταξης καταργούνται
τα τέσσερα που έχουν αποθεματικά, προοπτικές, ουσιαστικό έλεγχο
από τους ασφαλισμένους. Αποδομείται ολοκληρωτικά το ασφαλιστικό μας σύστημα με την
κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ που λειτουργεί από
το 1934 (73 χρόνια ζωής). Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό θα αποδώσουν μόνο με διάλογο.
Οι ενοποιήσεις ταμείων, πέρα από σύνθετο και τεχνικό, είναι κυρίως, πολιτικό θέμα,
και για το λόγο αυτό θα
πρέπει να απορρέει από
μελέτες, να έχει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και συνταξιούχων, να μην οδηγεί ήδη
χαμηλές παροχές σε ακόμα χαμηλότερο επίπεδο, να μην ακυρώνει

Από την 3ωρη στάση στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Ηρακλείου την
29/1/08

δράσεις προς όφελος των ταμείων και υπέρ των ασφαλισμένων του.
Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την κατάργηση του
ΤΣΜΕΔΕ χωρίς προτάσεις, αναλογιστική μελέτη,
χρονοδιαγράμματα, εκτίμηση επιπτώσεων, χωρίς διάλογο, χωρίς απάντηση στις προτάσεις του ΤΕΕ, χωρίς
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Παντεχνική συγκέντρωση σε ΤΕΕ/ΤΑΚ στις 11/2/08

να περιλαμβάνεται ποτέ στο πρόγραμμα της, χωρίς να περιλαμβάνεται στο νόμο Ρέππα.
Η Ε.Ε. δεν επιβάλει την ενοποίηση των ταμείων. Απαιτεί βιώσιμα ταμεία. Όμως η Κυβέρνηση
επιδιώκει να καταργήσει το πλέον βιώσιμο εκ των
ταμείων.
Το ΤΣΜΕΔΕ:
- ασφαλίζει ιδιότητα,
- κάνει συναλλαγές με τους ασφαλισμένους του,
- έχει διαφορετικές προοπτικές για τους ασφαλισμένους μετά το 1993, διαφορετική σύνθεση εσόδων και δαπανών.
- Δεν έχει τίποτα κοινό με το ΤΣΑΥ, το Ταμείο
Νομικών ή το Ταμείο των δημοσιογράφων.
Ένα ταμείο το οποίο οφείλει τη δύναμή του
αφενός στις υψηλές εισφορές και ταυτόχρονα τις χαμηλές συντάξεις των ασφαλισμένων του και αφετέρου στην αυτοδυναμία και το αυτοδιοίκητό του.
- Η περιουσία του ανέρχεται στο 46% της περιουσίας του ΙΚΑ, ενώ ο αριθμός των ασφαλισμένων του είναι το 5% του συνόλου των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ
- Το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. είναι εξωτερικά ανταποδοτικό
ταμείο. Σε σύνολο εσόδων 643.225.000 €, η κρατική
επιχορήγηση είναι 1.200.000 € και οι κοινωνικοί πόροι 2.800.000 €, αθροιστικά κρατική επιχορήγηση
και κοινωνικοί πόροι 0,1% των εσόδων.
- Το κράτος αντίθετα είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης
εισφορών του ταμείου με χρέη 290.000.000 €, ο μεγαλύτερος εισφοροδιαφεύγων. Του οφείλει δηλαδή όσα, με τα σημερινά δεδομένα, θα του επιχορηγήσει τα
επόμενα 246 χρόνια.
- Το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. είναι εσωτερικά αναδιανεμητικό ταμείο. Οι ασφαλισμένοι του ανήκουν στις κατηγορίες
που πληρώνουν τις υψηλότερες εισφορές, ενώ η κύρια
σύνταξη των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ από τις
χαμηλότερες όλων των ταμείων (σχετικός πίνακας επισυνάπτεται από δημοσίευμα της Απογευματινής
23.11.2007).
- Το αποθεματικό του ανέρχεται σε 3.000.000.000 €,
το πλεόνασμα για τη χρήση του 2008 προϋπολογίζεται σε 235.499.700 €.
Αυτό το αποθεματικό οφείλεται στους ασφαλισμένους του ταμείου, από τον πρώτο έως τον τελευταίο.

Σε αυτούς ανήκει. Δεν ανήκει στην Κυβέρνηση, και η
προσπάθεια να ληστευθεί από κάθε ασφαλισμένο το ποσό
των 29.000 € από το αποθεματικό που του αντιστοιχεί (ως
διασφάλιση στις συντάξιμες προσδοκίες του) θα αντιμετωπισθεί με τον τρόπο που η δημοκρατία και η κοινωνία αντιμετωπίζει κάθε κλοπή: με προσφυγή στα ελληνικά
και στα διεθνή δικαστήρια.
Οι τράπεζες διεκδικούσαν πάντα την κατάργηση του
καθεστώτος εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ, κάτι που θα γίνει
στο «ενοποιημένο» ταμείο.
Επειδή γνωρίζουμε μαθηματικά, στο νέο «ενοποιημένο» ταμείο όπου μειώνονται οι κοινωνικοί πόροι και θα υπάρχει απώλεια εσόδων από δραστηριότητες που θα σταματήσουν, χωρίς να υποκατασταθούν από κρατική επιχορήγηση, ΔΕΝ μπορεί ταυτόχρονα να ισχύσουν τα τρία
«δεν»: δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, δεν θα αυξηθούν οι
εισφορές, δεν θα αλλάξουν τα χρονικά όρια αποχώρησης.
Τα επιχειρήματα του Υπουργού υπέρ της ενοποίησης
δεν ισχύουν:Το κόστος διοίκησης ανά ασφαλισμένο του
ΤΣΜΕΔΕ των 98.000 ασφαλισμένων είναι 20% χαμηλότερο από το αντίστοιχο του ΙΚΑ των 2.000.000 ασφαλισμένων.
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επιτρέψουμε την «αναδιανομή» του προβλήματος και
την μετάθεση της λύσης και πάλι στο μέλλον.
Στην επιχειρούμενη επίσπευση της ψήφισης του
επικείμενου νομοσχεδίου που αφορά την ενοποίηση
των Ταμείων των επιστημόνων, οι μηχανικοί της Ανατολικής Κρήτης απαντούν δυναμικά και μαζικά
μέσα από τις προγραμματισμένες κλαδικές κινητοποιήσεις(3 ωρες στάσεις εργασίας και αποχή από
Ε.Π.Α.Ε., Σ.Χ.Ο.Π., τα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων
Έργων κλπ), αλλά και τις κινητοποιήσεις μαζί με όλους τους εργαζομένους, που βλέπουν να πλήττονται
οι ασφαλιστικές και κοινωνικές κατακτήσεις τους.
Μέχρι σήμερα το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει εκδώσει σχετικό
ψήφισμα, είχαμε συνάντηση με τους βουλευτές Αν.Κρήτης
στα γραφεία μας, συμμετείχαμε στην πανελλαδική απεργία του Δεκεμβρίου και μαζί με όλους τους κλαδικούς
συλλόγους στις προγραμματισμένες 3ωρες στάσεις εργασίας με στόχο τη ματαίωση των προγραμματισμένων δημοπρασιών συνολικού προϋπολογισμού 5.539.544 ευρώ
για την Ανατ. Κρήτη. Κινητοποιήσεις που, αν και μας
πλήττουν όλους οικονομικά, ωστόσο θα συνεχίσουμε γιατί
μας αφορά όλους. Πρωτοστατήσαμε σε συγκεντρώσεις έξω από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και της Νομαρχίας Ηρακλείου καθώς και στη ΔΕΥΑΗ κερδίζοντας
τη συμπαράσταση των τοπικών αρχών του τόπου, και τους
ευχαριστούμε γι αυτό. Παράλληλα, σχεδιάζουμε να παραστούμε στο Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να γνωστοποιήσουμε και να καταθέσουμε τα αιτήματά μας.
Συνάδελφοι, το διακύβευμα του αγώνα μας είναι συνυφασμένο με την πορεία και την πρόοδο του κλάδου μας
και κατ’ επέκταση είναι συνδεδεμένο με την ανάπτυξη του
τόπου μας. Δεν είμαστε εξάλλου οι μηχανικοί, από τους
ευνοούμενους του ασφαλιστικού συστήματος. Πουθενά
στον κόσμο δεν γνωρίζουμε να έχουν γίνει ενοποιήσεις με
βάση το μορφωτικό επίπεδο των ασφαλισμένων. Στην
πραγματικότητα, η κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ οδηγεί σε αδιέξοδα τους ασφαλισμένους του, αλλά και πλήττει ευθέως το ασφαλιστικό σύστημα. Αν επιτρέψουμε μια τέτοια ενέργεια, θα οδηγηθούμε τελικά σε μια περιπέτεια χαμηλότερων συντάξεων, υποδεέστερων παροχών, αποξένωσης από τον έλεγχο μιας περιουσίας που με αίσθημα κοινωνίας δημιούργησαμε. Ενός Ταμείου, που σύμφωνα με
τις κυβερνητικές παραδοχές, έχει καταστεί πρότυπο σε όλους τους οικονομικούς δείκτες.
Από τη στιγμή που η «ενοποίηση – κατάργηση» δεν
ωφελεί στην επίλυση ασφαλιστικών προβλημάτων ούτε
τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και γενικότερα
ούτε το συνόλο των εργαζομένων και συνταξιούχων, η
μόνη αιτιολογία μιας τέτοιας πρότασης είναι η εξυπηρέτηση της οικονομίας, στο σύνολο της. Μια τέτοια ενέργεια λοιπόν είναι εντελώς αντιδημοκρατική. Θα αντισταθούμε, θα ακυρώσουμε την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας συμμετέχοντας αύριο στην συγκέντρωση για την αναβολή
της δημοπράτησης των έργων:
1. Κατασκευή κτιρίου υπηρεσιών ΔΕΥΑΗ , στη
ΔΕΥΑ Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου, Π/Υ 950.000,00 ευρώ .

Τα έξοδα του προέδρου και του 11μελούς ΔΣ συνολικά για
όλο τον χρόνο αντιστοιχούν στην τρίμηνη αμοιβή ενός από τους «μάνατζερς» που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός ότι
θα διοικούν το νέο ταμείο.
Η κυβέρνηση οφείλει να πείσει ότι έχουμε ένα
κράτος δικαίου, προστασίας των πολιτών και δημιουργίας κλίματος ειρήνης μεταξύ των εργαζομένων.
Να ανακαλέσει τον μετεκλογικό αιφνιδιασμό και να
παραδεχτεί ότι:
 Καμιά σχετική αναφορά δεν υπήρχε στο πρόγραμμα
της Νέας Δημοκρατίας το 2004.
 Η πρόσφατη ψήφιση δύο διαδοχικών νόμων που αφορούν το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Ν. 3518/21.12.2006 και Ν.
3556/30.04.2007). παράλληλα με την προεκλογική
δήλωση ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει το πρόγραμμα
της, απέκλειαν κάθε σκέψη για μετεκλογική πρόταση
διάλυσης του.
 Ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση το
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. περνά ένα μήνυμα προς κάθε ασφαλισμένο και κάθε πολίτη: «ότι η Ελλάδα δεν είναι ώριμη να ξεπεράσει τη λογική του άρπαξε ότι μπορείς»,
γιατί η κυβέρνηση της φαίνεται να ηγείται αυτής της
λογικής.
Ακόμα και αν οι μηχανικοί αποφάσιζαν να δωρίσουν
στους ασφαλισμένους της χώρας το σύνολο των αποθεματικών τους, αυτά θα διέσωζαν το ασφαλιστικό σύστημα μόνο για λίγες ημέρες.
Η προσφορά τους έγκειται στο ότι απέδειξαν ότι μπορεί να δομηθεί και να λειτουργήσει ένα Ταμείο χωρίς τις
λογικές που επιβάλουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και οι Τράπεζες. Αν καταργηθεί το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. το
πλήγμα που θα δεχθούν οι μηχανικοί, είναι από αυτά που
σημαδεύουν έναν κλάδο.
Θα διεκδικήσουμε την ανατροπή οποιασδήποτε σχετικής απόφασης σε όσο χρονικό ορίζοντα αυτό θα μοιάζει
ρεαλιστικό. Και αν και αυτό αποτύχει, για πολλές γενεές
θα ακούγεται ο απόηχος από το πλήγμα που επέφερε η
Κυβέρνηση στους επιστήμονες της χώρας και στην ανάπτυξη της.
Διεκδικούμε:
 Απόδοση των οφειλών του Κράτους προς το
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ,Ε. που ήδη έχουν ξεπεράσει τα
300.000.000 € καθώς και της εργοδοσίας.
 Θεσμικό πλαίσιο και οργάνωση των υποδομών του
Ταμείου με όρους και προϋποθέσεις διαφάνειας που
να διασφαλίζουν την αξιοποίηση των μεγάλων αποθεματικών του Ταμείου σε όφελος των ασφαλισμένων
του.
 Ομοιογενή ασφαλιστική αντιμετώπιση παλαιών και
νέων ασφαλισμένων, τόσο στο επίπεδο των εισφορών,
όσο και στο επίπεδο των παροχών.
 Καμία απώλεια πόρων για το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., από
Σ.Δ.Ι.Τ. και Συμβάσεις Παραχώρησης που οφείλουν
να καταβάλλουν εισφορές.
Η θεωρία ότι το ασφαλιστικό ζήτημα πρέπει να λυθεί με
ανακατανομές και μειώσεις δικαιωμάτων είναι απαράδεκτη. Πρέπει να όλοι μαζί να στρατευθούμε και να προστατεύσουμε την αυτοτέλεια του Ταμείου μας. Να μην
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2. Βελτίωση οδού Ανώγεια - Παραλία, στη Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Λασιθίου, Π/Υ 150.000,00 ευρώ.
3. Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου προς Λιμνακαρο – Κατασκευή δεξαμενής πυρόσβεσης,
στο Δήμο Οροπεδίου Νομού Λασιθίου, Π/Υ
37.721,97 ευρώ.
Για το Νομό Ηρακλείου, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ –
ΤΑΚ, του Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ και όλων των συλλόγων
καθώς και όλων των συναδέλφων μηχανικών, στη
ΔΕΥΑ Ηρακλείου, στις 9.15 π.μ. , με στόχο την Αναβολή της δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή κτιρίου υπηρεσιών ΔΕΥΑΗ» , Π/Υ 950.000,00 ευρώ.
Για το Νομό Λασιθίου, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου
του ΤΕΕ–ΤΑΚ και όλων των συλλόγων καθώς και όλων των συναδέλφων μηχανικών, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτ/σης Λασιθίου στις

9.15 π.μ. , με στόχο την Αναβολή της δημοπράτησης
του έργου «Βελτίωση οδού Ανώγεια - Παραλία», Π/Υ
150.000,00 ευρώ.
Τέλος, το ΤΕΕ/ΤΑΚ μαζί με την ΕΜΔΥΔΑΣ και όλους τους κλαδικούς συλλόγους θα συμμετέχουν στην 24
ωρη Πανελλαδική απεργία που έχει προκηρυχθεί για τις
13 Φεβρουαρίου 2008. Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου
2008 είναι η ημέρα συζήτησης στη βουλή του ασφαλιστικού.

ΣΤ. 24ωρη απεργία στις 15-02-2008 με συγκέντρωση έξω από την Περιφέρεια (ημέρα συζήτησης στη βουλή του ασφαλιστικού).

Ζ. Συμμετοχή Αντιπροέδρου ΔΕ κας. Χ. Τριαματάκη
και του υπαλλήλου του Τμήματος Ν. Τσικαλάκη την
Παρασκευή 29/2/2008 στη συνάντηση Προέδρου
ΤΕΕ & Προέδρων ΔΕ των ΠΤ του ΤΕΕ με θέματα το
Ασφαλιστικό και τις αμοιβές των Μηχανικών.

Δ. Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην κοινή συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ μαζί με τη ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ,
Σύλλογο Δικηγόρων, Φαρμακευτικό σύλλογο Ηρακλείου, Εκπρόσωπους Δημοσιογράφων στις 1202-08 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.
Επίσκεψη στο δήμρχο Ηρκλείου κ. Ι. Κουράκη

Ε. 24ωρη απεργία και πορεία την 13-02-2008
(μαζί με ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ).

Έγινε Δημοσιοποίηση των κινητοποιήσεων και των
αποτελεσμάτων τους μέσω δελτίων τύπου και δηλώσεων στα ΜΜΕ. και επιδιώχθηκε συνεχής επαφή και
ενημέρωση των συναδέλφων με κάθε πρόσφορο
τρόπο (φαχ, e-mail ,τηλεφωνική επικοινωνία).
Στην Ανατολική Κρήτη, στο πλαίσιο των απεργιακών
κινητοποιήσεων, έγιναν πολλά μπλοκαρίσματα δημοπρασιών και ακυρώθηκαν δημοπρασίες έργων συνολικού προϋπολογισμού 16.259.876 ευρώ περίπου. Επίσης, μέχρι σήμερα δεν έχει συνεδριάσει στο νομό Ηρακλείου καμιά επιτροπή και κανένα συμβούλιο.
Απαιτείται ξεκίνημα νέων αγωνιστικών κινητοποιήσεων και με άλλες μορφές που να εμπλέκουν δυναμικά όλους τους συναδέλφους μηχανικούς (ελεύθερους
επαγγελματίες, μελετητές). Σχετική με το θέμα. Είναι
η απόφαση της «Α» του Τμήματος που αφορά πρόταση για το μπλοκάρισμα της διαδικασίας χορήγησης κωδικών πληρωμής οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους Μηχανικούς αλλά και τους αποφοίτους
Τ.Ε.Ι. προκειμένου να καταθέτουν τις αμοιβές τους
στην Εθνική Τράπεζα.

Συγκέντρωση έξω από την Περιφέρεια στις 15/2/08

Πορεία στις 13/2/08

Πορεία στις 13/2/08

Χαιρετισμός κ. Π. Ινιωτάκη, Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ στην είσοδο
του Ε.Κ.Η. πριν από την πορεία στις 13/2/08

Πορεία στις 13/2/08

1

Για κάθε 3ωρη στάση, έγινε καθορισμός τόπου
συγκέντρωσης (ένας για κάθε νομό) με σκοπό την
αναβολή της δημοπράτησης του μεγαλύτερου σε
προϋπολογισμό έργου και ταυτόχρονη ακύρωση όλων των άλλων δημοπρατήσεων. Έγινε ενημέρωση
των διοικήσεων των φορέων - κατά τη διάρκεια
των συγκεντρώσεων για την αναβολή της δημοπράτησης - για τα αιτήματα & αίτημα για συμπαράσταση, με επισκέψεις:
α. στις 22-01-08 στο ∆ήµαρχο Ηρακλείου κ.
I. Κουράκη,
β. στις 29-01-08 στους Αντινομάρχες κ. Ε. Κοκοσάλη και Ι. Σταθόπουλο,
γ. στις 05-02-08 στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ κ. Κ.
Χατζάκη
δ. στις 12-02-08 στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκα.
ε. στις 19-02-08 στον ΕΣΔΑΚ
στ. στις 26-02-08 στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΤΕΙ Κρήτης, στη Πρόεδρο κ. Χ. Αθανασάκη και
τον αντιπρόεδρο κ. Ε. Καπετανάκη

Η. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΠΟΡΕΙΑ – ΚΑΤΑΛHΨΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - Τετάρτη
19/3/2008
Στη διαδήλωση
- πορεία για το
ασφαλιστικό
της 19/3/2008,
η συμμετοχή
των μηχανικών
ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο.
Η συμμετοχή αυτή αντανακλά την οργή των
μηχανικών για την ανάλγητη στάση της κυβέρνησης. Οργή των μηχανικών που ξεκίνησε από
το Νοέμβριο του 2007 με τις πρώτες απεργιακές κινητοποιήσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ, της ΕΜΔΥΔΑΣ των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και

Όλοι εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στα αιτήματά μας εκτός από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας που μας είπε ότι θα τα διαβιβάσει.

1

όλων των κλαδικών συλλόγων και κορυφώθηκε με την κατάθεση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.
Το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο κατατέθηκε και
συζητείται με συνοπτικές διαδικασίες, είναι ένα αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο- «φονιάς» για
τα ασφαλιστικά και εργασιακά κεκτημένα.

3.

4.
5.

Εκφράζοντας αυτή την αγανάκτηση και την ανάγκη κλιμάκωσης του αγώνα μας, η Αντιπροσωπεία μας, το ανώτερο όργανο έκφρασης πολιτικής βούλησης του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αποφάσισε
μεταξύ άλλων την κατάληψη του κεντρικού
κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης μετά το πέρας της προγραμματισμένης πορείας διαδήλωσης των φορέων.

6.

7.

Μετά την κατάληξη της πορείας στην περιφέρεια Κρήτης, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, τα Δ.Σ. των
συλλόγων των μηχανικών προχώρησαν στην ανακοίνωση των αποφάσεων των συλλογικών
τους οργάνων στον Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης.

Τυλίσσου προς ΒΙ.ΠΕ. Τυλίσσου του Δήμου Τυλίσσου, Νομού Ηρακλείου, Π/Υ 275.000,00 ευρώ .
Επένδυση Τάφρων στο επαρχιακό δίκτυο χρήση
2007, Νομ/κής Αυτ/σης Λασιθίου, Π/Υ
200.000,00 ευρώ.
Αρδευτικό έργο Καστελίου, Δήμου Μοιρών Νομού Ηρακλείου, Π/Υ 199.980,00 ευρώ .
Κατασκευή πλατείας Αγίου Γεωργίου Καστελλίου,
Δήμου Καστελίου Νομού Ηρακλείου, Π/Υ
100.000,00 ευρώ .
Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης
στη θέση Μουλαδιανό Δ.Δ. Χρυσοπηγής στο Δήμο Μακρύ Γιαλού Νομού Λασιθίου, Π/Υ 58.336,00
ευρώ.
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Πεύκων
(ανασύνταξη) στο Δήμο Μακρύ Γιαλού Νομού Λασιθίου, Π/Υ 47.032,00 ευρώ.

Στις 29 Ιανουαρίου 2008 υπολειτούργησαν οι Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες των δύο Νομών και ματαιώθηκε η προγραμματισμένη δημοπρασία συνολικού
προϋπολογισμού 568.011,00 ευρώ:
1. Κατασκευή δρόμου Αμαριανού – Μάθιας - Καστέλι , Δήμου Καστελίου, Π/Υ 180.000,00 ευρώ.
2. Κατασκευή Κεραμοσκεπής στο Δημοτικό Σχολείο
Πετροκεφαλίου, Νομ/κής Αυτ/σης Ηρακλείου,
Π/Υ 150.000,00 ευρώ.
3. Άρση επικινδυνότητας δρόμου Ιεράπετρας – Γρα
Λυγιάς, Νομ/κής Αυτ/σης Λασιθίου, Π/Υ
120.000,00 ευρώ.
4. Βελτίωση παραλιακού δρόμου Κουρεμένου στο
Δήμο Ιτάνου Νομού Λασιθίου, Π/Υ 52.250,00 ευρώ.
5. Ανόρυξη γεώτρησης στην τοποθεσία Φαραλιανά
Δ.Δ. Φόδελε, Δήμου Γαζίου Νομού Ηρακλείου,
Π/Υ 40.176,00 ευρώ .
6. Βελτίωση αγροτικού δρόμου από Καλημέρα Κρήτη - Καμάρες στην Κοινότητα Βραχασίου Νομού
Λασιθίου, Π/Υ 25.585,00 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αφού παρουσίασε το διεκδικητικό πλαίσιο του αγώνα,
και τις θέσεις του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ανακοίνωσε στον Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης την απόφαση της Αντιπροσωπείας
και των κλαδικών συλλόγων για κατάληψη της
Περιφέρειας Κρήτης, καλώντας σε κοινή δράση και τους άλλους παριστάμενους εκπροσώπους των εργαζομένων. Στο κάλεσμα αυτό οι
εκπρόσωποι των φορέων δεν ανταποκρίθηκαν.
Εμείς, συνεπείς στον αγώνα και στις αποφάσεις των οργάνων, εκφράζοντας την βούληση
των μηχανικών, προχωρήσαμε στην κατάληψη
της Περιφέρειας.
Απορρίπτουμε στο σύνολό του το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ζητούμε από την Κυβέρνηση την απόσυρσή του.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2008 υπολειτούργησαν οι Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες των δύο Νομών και ματαιώθηκε η προγραμματισμένη δημοπρασία συνολικού
προϋπολογισμού 3.391.185,00 ευρώ:
1. Επείγοντα έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης 2007 –
Συνδέσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης 2007 , στη
ΔΕΥΑ Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου, Π/Υ 1.490.000,00 ευρώ .
2. Βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηρακλείου, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Ηρακλείου,
Π/Υ 1.178.000,00 ευρώ.
3. Αρδευτικό έργο Σκουρβούλων , στο Δήμο Μοιρών Νομού Ηρακλείου, Π/Υ 189.000,00 ευρώ .
4. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου έως οδού Κονδυλάκη , στο Δήμο Γαζίου Νομού Ηρακλείου, Π/Υ 177.650,00 ευρώ .
5. Βελτίωση – Ανάπλαση κεντρικών δρόμων Δ.Δ.
Μέσα Λασιθίου στο Δήμο Οροπεδίου Νομού

Καμία συζήτηση για ενοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ
με άλλα Ταμεία.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ 3ΩΡΩΝ
ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Στις 22 Ιανουαρίου 2008 υπολειτούργησαν οι Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες των δύο Νομών και ματαιώθηκε η προγραμματισμένη δημοπρασία συνολικού
προϋπολογισμού 1.580.348,00 ευρώ:
1. Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου &
τοπικών διαμερισμάτων, Π/Υ 700.000,00 ευρώ.
2. Βελτίωση – επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.
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Λασιθίου, Π/Υ 116.535,00 ευρώ.
6. Ανάδειξη πηγής Ζάκρου, πλατείας Μέσα Μύλου
και εξωτερικού χώρου Τυροκομείου (Εξωραισμός
τμημάτων της πολιτιστικής διαδρομής) στο Δήμο
Ιτάνου Νομού Λασιθίου, Π/Υ 107.000,00 ευρώ.
7. Επικάλυψη ρέματος στην περιοχή του Νέου 2ου
Νηπιαγωγείου και Νοσοκομείου Νεάπολης, στη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης
Λασιθίου, Π/Υ 100.000,00 ευρώ.
8. Ανάπλαση αυλής Δ.Σ. Παλαιοκάστρου στο Δήμο
Ιτάνου Νομού Λασιθίου, Π/Υ 33.000,00 ευρώ.

4. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Λιμένος Χερσονήσου,
στο Δήμο Χερσονήσου, Π/Υ 111.090,00 ευρώ.
5. Σύνδεση δεξαμενής ύδρευσης Καραβόπετρα έως
Ρούσσα Εκκλησία, στη ΔΕΥΑ Σητείας Νομού Λασιθίου, Π/Υ 55.000,00 ευρώ.
6. Βελτίωση παραλιακού δρόμου Κουρεμένου, στο
Δήμο Ιτάνου Νομού Λασιθίου, Π/Υ 52.250,00
ευρώ.
7. Αντιπλημμυρικό έργο Κεντριού, στο Δήμο Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου, Π/Υ 39.980,00 ευρώ.

Στις 12.2.2008 υπολειτούργησαν οι Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες των δύο Νομών και ματαιώθηκε η προγραμματισμένη δημοπρασία συνολικού προϋπολογισμού 1.137.721,97 ευρώ:
1. Κατασκευή κτιρίου υπηρεσιών ΔΕΥΑΗ , στη ΔΕΥΑ
Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου,
Π/Υ 950.000,00 ευρώ .
2. Βελτίωση οδού Ανώγεια - Παραλία, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Λασιθίου,
Π/Υ 150.000,00 ευρώ.
3. Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου προς Λιμνακαρο – Κατασκευή δεξαμενής πυρόσβεσης,
στο Δήμο Οροπεδίου Νομού Λασιθίου, Π/Υ
37.721,97 ευρώ.

Στις 3, 4 & 5 Μαρτίου, στους Νομούς Ηρακλείου και
Λασιθίου όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών εξαιτίας των στάσεων αυτών υπολειτούργησαν οι Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες των δύο Νομών και ματαιώθηκε η προγραμματισμένη δημοπρασία συνολικού
προϋπολογισμού 5.430.622,09 ευρώ:
1. Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Ρεθύμνου, στον Ενιαίο
Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης
(ΕΣΔΑΚ) Π/Υ 2.360.000,00 ευρώ.
2. Κατασκευή Κεραμοσκεπής στο Δημοτικό Σχολείο
Πετροκεφαλίου, Νομ/κής Αυτ/σης Ηρακλείου,
Π/Υ 150.000,00 ευρώ.
3. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου έως οδού Κονδυλάκη , στο Δήμο Γαζίου Νομού Ηρακλείου, Π/Υ 177.650,00 ευρώ .
4. Βελτίωση αγροτικού δρόμου από Καλημέρα Κρήτη - Καμάρες στην Κοινότητα Βραχασίου Νομού
Λασιθίου, Π/Υ 25.585,00 ευρώ.
5. Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου &
τοπικών διαμερισμάτων, Π/Υ 700.000,00 ευρώ. (επανάληψη)
6. Ειδικές κατασκευές υποστήριξης και διασύνδεσης
δικτύου πολιτιστικών δραστηριοτήτων, Δήμος Ηρακλείου, Π/Υ 33.000,00 ευρώ.
7. Πολιτιστική και οικοτουριστική διαδρομή Άνω Ασιτών – Φαραγγιών Αγίου Αντωνίου και Αγίου
Χαραλάμπους Δήμου Γοργολαίνη, Π/Υ 66.500,00
ευρώ.
8. Βελτίωση – Ανάπλαση κεντρικών δρόμων Δ.Δ.
Μέσα Λασιθίου, στο Δήμο Οροπεδίου, Π/Υ
116.535,09 ευρώ.
9. Ανόρυξη γεώτρησης στην τοποθεσία Φαραλιανά
Δ.Δ. Φόδελε, Δήμου Γαζίου Νομού Ηρακλείου,
Π/Υ 40.176,00 ευρώ. (επανάληψη)
10. Βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηρακλείου, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Ηρακλείου,
Π/Υ 1.178.000,00 ευρώ.
11. Επέκταση Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου –
Λυκείου Αγ. Μύρωνα στο Δήμο Γοργολαίνη, στη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης
Ηρακλείου Π/Υ 510.000,00 ευρώ.
12. Ανάπλαση αυλής Δ.Σ. Παλαιοκάστρου στο Δήμο
Ιτάνου Νομού Λασιθίου, Π/Υ 33.000,00 ευρώ.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2008 υπολειτούργησαν οι Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες των δύο Νομών και ματαιώθηκε η προγραμματισμένη δημοπρασία συνολικού
προϋπολογισμού 3.098.669,00 ευρώ:
1. Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Ρεθύμνου, στον Ενιαίο
Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης
(ΕΣΔΑΚ) Π/Υ 2.360.000,00 ευρώ .
2. Επέκταση Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου –
Λυκείου Αγ. Μύρωνα, στο Δήμο Γοργολαίνη, Π/Υ
510.000,00 ευρώ.
3. Διανοίξεις διαμορφώσεις δρόμων επέκτασης
2007, στο Δήμο Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου,
Π/Υ 200.000,00 ευρώ.
4. Αντικατάσταση φθαρμένων σωλήνων στο δίκτυο
ύδρευσης Μαρωνιάς, στη ΔΕΥΑ Σητείας Νομού
Λασιθίου, Π/Υ 28.669,00 ευρώ.
Στις 26 Φεβρουαρίου 2008 εξαιτίας της σημερινής
στάσης εργασίας υπολειτούργησαν οι Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες των δύο Νομών και ματαιώθηκε η
προγραμματισμένη δημοπρασία συνολικού προϋπολογισμού 1.053.320,22 ευρώ:
1. Στατική ενίσχυση και βελτίωση κτιρίου ΣΤΕΦ –
Ανακατασκευή χώρων και μετατροπή σε εργαστήρια νέων τεχνολογιών, ΤΕΙ Κρήτης, Π/Υ
290.000,22 ευρώ .
2. Ολοκλήρωση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης
Πόμπιας, στη ΔΕΥΑ Μοιρών, Δήμου Μοιρών, Π/Υ
285.000,00 ευρώ.
3. Κατασκευή δρόμου που συνδέει το ΔΔ Κάτω Ασιτών με τον οικισμό Γοργολαίνη, στο Δήμο Γοργολαίνη, Π/Υ 220.000,00 ευρώ.

19

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΟΔΗΛΑΤΟ: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ».
29/1/2008
Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου στη δημοτική αίθουσα
Ανδρόγεω πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου που εξέδωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο με τίτλο: «Ποδήλατο. Οδηγός σχεδιασμού και αξιολόγησης δικτύων».
Τη διοργάνωση διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ από
κοινού με το Δήμο Ηρακλείου. Παρά τις άσχημες
καιρικές συνθήκες στην εκδήλωση παραβρέθηκε αρκετός απλός κόσμος και μηχανικοί, δείχνοντας έτσι
το ενδιαφέρον του για μια εναλλακτική πρόταση
στην καθημερινή του ζωή αλλά και εκφράζοντας την
ανησυχία του για την κυκλοφοριακή κίνηση του Ηρακλείου και το περιβάλλον.
Πιο συγκεκριμένα, παραβρέθηκαν ο δήμαρχος
Μαλλίων κ. Κ. Λαγουδάκης, ο δήμαρχος Γουβών κ. Γ.
Νικολακάκης, οι αντιδήμαρχοι κ. Εμμ. Αλεξάκης και
κ. Σχοιναράκη, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι κ Κλάδος,
κ. Θ.Τρουλινός και κ. Ν. Μπελιβάνης, ο πρώην αντινομάρχης κ. Αγγελιδάκης, από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. κ.
Μαυράκης, το μέλος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Β. Σφακιανάκη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου κ. Εμμ. Σωμαράκης, η
Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ κ. Ε. Βρέντζου, ο Πρόεδρος
Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων κ. Μ. Κουτρούλης, ο Πρόεδρος Συλλόγου Αγρον. Τοπογράφων
Μηχανικών κ. Χ. Χατζηβασίλης, εκπρόσωποι του
Συλλόγου φίλων του ποδηλάτου και βιώσιμης κινητικότητας. Τέλος, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Δημοτικού Διαμερίσματος κ. Κ. Βαρβεράκης και αρκετοί
διαμερισματικοί σύμβουλοι: κ. Μ. Τιτομιχελάκη, κ. Γ.
Βασιλάκης, κ. Ν. Ξενάκη, κ. Ν. Διακάκης, κ.Κ. Νταλαμπέκης, κ. Α. Τσαμπούρης, όπως επίσης και ομάδες πολιτών ασχολούμενοι για το ποδήλατο.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέτρος Ινιωτάκης υπογράμμισε ότι «το ΤΕΕ θα συνεχίσει να
πρωτοστατεί σε τέτοιου είδους προσπάθειες και θα
υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλλει
στην αναβάθμιση της ποιότητα ζωής, ώστε να γίνει
ο τόπος μας καλύτερος. Για εμάς τους ίδιους , για τα
παιδιά μας»
Ο κ. Νώντας Σαρρής, δημοτικός σύμβουλος,
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ποδηλάτου
και βιώσιμης κινητικότητας, άνοιξε τη συζήτηση επισημαίνοντας, ότι αυτό που χρειάζεται είναι η ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών αναφερόμενος

και σε προσωπικές του εμπειρίες, αφού μονάχα έτσι,
όπως τόνισε χαρακτηριστικά ,«θα καταφέρουμε την
ανατροπή και την αλλαγή στην καθημερινότητα
μας».
Η κ. Μαρία Γιατρομανωλάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός από το γραφείο της Παλιάς πόλης Ηρακλείου, και από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων παρουσίασε
μελέτες που αφορούν το σχεδιασμό της ποδηλατοκίνησης στην παλιά πόλη και τη δημιουργία «πολιτιστικών διαδρομών» που θα συνδέουν την παλιά πόλη του Ηρακλείου με σημαντικά ιστορικά μνημεία.
‘Όπως δήλωσε κ. Θανάσης Βλαστός (ένας από
τους συγγραφείς) «Το βιβλίο αυτό είναι ένα εργαλείο
που απευθύνεται στους Μηχανικούς και τους δίνει
οδηγίες για το σχεδιασμό υποδομών ποδηλάτου. Είναι ένα εργαλείο για τις δημόσιες αρχές για να προωθήσουν πολιτικές υπέρ του ποδηλάτου αλλά και
εργαλείο για τους ευαισθητοποιημένους πολίτες για
να διεκδικήσουν από την πολιτεία πολιτικές για το
ποδήλατο». Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε, δόθηκε η ευκαιρία να γίνει σε βάθος συζήτηση
για το Ηράκλειο και να ακουστούν κριτικές για το έργο που ΔΕΝ γίνεται στα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας, με παράδειγμα και τη Λεωφόρο Κνωσού
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στην οποία ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε υποδομή ποδηλάτων τελικά δεν την περιέλαβε.
Ο κ. Δημήτρης Μηλάκης, ο δεύτερος συγγραφέας του βιβλίου, παρουσίασε συνοπτικά έρευνες,
μελέτες όπως επίσης και αξιολογήσεις σε μερικές από τις 17 πόλεις που έγιναν δίκτυα ποδηλάτου και έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω συγγραφείς είχαν ασχοληθεί πριν 5 χρόνια με την ποδηλατοδρόμηση εντός της παλιάς πόλης και πέριξ
των τειχών. Στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί στη σημερινή κυκλοφοριακή μελέτη του δήμου Ηρακλείου,
όπως αναφέρθηκε.

Άποψη της αίθουσας

Το τελικό συμπέρασμα από αυτή τη συνάντηση
είναι αισιόδοξο, όπως συμφώνησαν όλοι οι ομιλητές,
διότι στην πόλη του Ηρακλείου αλλά και σε άλλες
πόλεις της Κρήτης (π.χ. Ρέθυμνο, Χανιά) έχουν συγκροτηθεί ομάδες πολιτών που οργανωμένα αγωνίζονται για το ποδήλατο. Επιπλέον, προτάθηκαν ιδέες προς το Δήμο Ηρακλείου για παρεμβάσεις που
πολλές από αυτές δεν απαιτούν χρήματα και οι οποίες θα έστελναν το μήνυμα στους κατοίκους ότι
το ποδήλατο εντάσσεται στη στρατηγική του δήμου
και υποστηρίζεται απ’ αυτόν, όπως ανέφερε ο κ.
Βλαστός.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ ευχαριστεί το Δήμο Ηρακλείου και
προσωπικά το Δήμαρχο Γιάννη Κουράκη, για την
ευγενική αποδοχή για τη συνδιοργάνωση αυτής της
εκδήλωσης καθώς και τον δημοτικό σύμβουλο κ.
Νώντα Σαρρή για τη θερμή υποστήριξη του στην
πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης.
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Το κόψιμο
της πίτας του
ΤΕΕ/ΤΑΚ

 Οργανώσαμε πλήθος ημερίδων - οι περισσότερες από κοινού με τους Κλαδικούς συλλόγους, - και το επόμενο

Σάββατο οργανώνουμε σημαντική ημερίδα με εκλεκτούς ομιλητές, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, με θέμα τους
παραδοσιακούς οικισμούς .
 Πραγματοποιήσαμε ενδιαφέροντα σεμινάρια όπως των GIS και της ψηφιακής φωτογραφίας.
 Παρουσιάσαμε  βιβλία: της εκλεκτής συναδέλφου μας κ. Τζομπανάκη με τίτλο «Η Αρχιτεκτονική στην Κρήτη» καθώς και των συναδέλφων καθηγητών στο ΕΜΠ, κ.κ. Βλαστού και Μηλάκη για το «ποδήλατο».
 Τέλος προχωρήσαμε στη σύσταση 1 Μ.Ε. στις οποίες συμμετέχουν 140 συνάδελφοι και δέσμευση μας αποτελεί η στήριξη του έργου των Μόνιμων Επιτροπών, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα και τα πορίσματα των
εργασιών τους.

«Αγαπητοί συνάδελφοι, σε λίγες μέρες κλείνει ο πρώτος χρόνος της τριετίας μας. Μιας τριετίας που επιφορτίζει όλους εμάς, με την ευθύνη της δημιουργίας ενός τμήματος που παράγει έργο, που υλοποιεί προτάσεις και
οράματα, πετυχαίνοντας έτσι τόσο την καταξίωση του κλάδου όσο και την ανάπτυξη του τόπου σε επιστημονικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός αναπτυξιακού, επιστημονικού, παρεμβατικού και γνωμοδοτικού επιμελητηρίου που ταυτόχρονα θα είναι προσανατολισμένο στα επαγγελματικά προβλήματα των μηχανικών και στο περιβάλλον που αναπτύσσονται οι επαγγελματικές δραστηριότητές τους.
Ενός τμήματος το οποίο θα εγγυάται την ποιότητα στην ανάπτυξη, στην υλοποίηση των έργων, στις μελέτες,
στις συνθήκες εργασίας, που τελικά θα συμβάλει στην αξιοπιστία του Μηχανικού.
Είναι γεγονός ότι οι Μηχανικοί είναι φορείς Επιστημονικής γνώσης, Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας. Μιας μεγάλης εθνικής περιουσίας, την οποία διαθέτουμε για την πρόοδο της κοινωνίας, για την ανάπτυξη του τόπου μας.
Μόνο έτσι, το ΤΕΕ και τα μέλη του μπορούν να καταξιωθούν στη συνείδηση της κοινής γνώμης, ως αξιόπιστος
φορέας, ως καθοδηγητής των εξελίξεων, ως καταλύτης μιας ανάπτυξης που κτίζεται με όρους αειφορίας, βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας.
Εστιάζοντας λοιπόν σε όλα όσα προανέφερα, επιγραμματικά θα σας παραθέσω τις δράσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για
τη χρονιά που μας πέρασε:
 Οργανώσαμε προσυνεδριακό διήμερο για το ΕΣΠΑ 00-013 τον Ιούνιο
 Οργανώσαμε συνέδριο των Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ με θέμα «Αναπτυξιακός Χωροταξικός
Σχεδιασμός & Περιβάλλον. ΕΣΠΑ 00-013 και νησιωτικές πολιτικές» τον Νοέμβριο.
 Καταθέσαμε κείμενο – εισήγηση από κοινού με το τμήμα Δυτικής Κρήτης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο για
το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό και αποτέλεσε τη βασική εισήγηση του
προς το ΥΠΕΧΩΔΕ.
 Εκφράσαμε την αντίδραση μας μέσα από δημοσιοποίηση των θέσεων μας για τη σχεδιαζόμενη μαρίνα στον
κόλπο του Δερματά.
 Εκφράσαμε τις θέσεις μας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Ηρακλείου και την αξιοποίηση της πρώην Αμερικανικής βάσης.

Θα ήθελα σε ό,τι αφορά το χρόνο πού διανύουμε και δεδομένου ότι το 008 έχει ανακηρυχθεί έτος για τη
διάσωση του πλανήτη, να δηλώσουμε ότι το περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα στην ατζέντα του τμήματος μας.
Το μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο προτείνει μια ανάπτυξη με ισόρροπη έμφαση τόσο στην οικονομία, όσο και στην κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία, προβάλλει σήμερα ως η μόνη προοπτική για το μέλλον της ζωής στον πλανήτη. Ένα μέλλον που για να είναι βιώσιμο και ρεαλιστικό, πρέπει να είναι συνυφασμένο με μια ελεγχόμενη οικονομική ανάπτυξη με ηπιότερα χαρακτηριστικά, συμβατή με τη φέρουσα
ικανότητα της γης και τα περιβαλλοντικά όρια.
Έτσι παρά το ότι είναι πια καιρός να προωθηθούν πραγματικά μεγάλα έργα στην Κρήτη, ώστε να αμβλυνθεί
δραστικά το αναπτυξιακό έλλειμμα του νησιού, αυτό θα πρέπει να γίνει υπηρετώντας ένα βιώσιμο και αειφόρο
πρότυπο ανάπτυξης.
Έργα όπως η ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ σε όλη την Κρήτη, η δημιουργία διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι, το
Λιμάνι στη Νότια Κρήτη, το Τουριστικό Λιμάνι Ιεράπετρας, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, τα έργα δημιουργίας ή ανάδειξης πολιτιστικών και θεματικών πάρκων, καθώς και η ολοκλήρωση του δικτύου μαρίνων
και αλιευτικών καταφυγίων, πρέπει να στέλνουν παράλληλα ισχυρά περιβαλλοντικά μηνύματα.
Συνάδελφοι, η σημερινή ημέρα μας βρίσκει στην «καρδιά» ενός αγώνα, ίσως του πιο σημαντικού των τελευταίων ετών. Πρόκειται για το δίκαιο αγώνα μας, προκειμένου να ανατρέψουμε τη σχεδιαζόμενη ενοποίηση
των Ταμείων των επιστημόνων που ουσιαστικά οδηγεί στην κατάργηση του ταμείου μας.
Το διακύβευμα του αγώνα μας είναι συνυφασμένο με την πορεία και την πρόοδο του κλάδου μας και κατ’ επέκταση είναι συνδεδεμένο με την ανάπτυξη του τόπου μας. Το ασφαλιστικό πρέπει να αντιμετωπίζεται πρώτα
από όλα ως κοινωνικό ζήτημα, δηλαδή ως ζήτημα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Είναι άμεσα συναρτημένο με το πρόβλημα της ανάπτυξης, της απασχόλησης, του φορολογικού συστήματος, του εθνικού συστήματος υγείας, των πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και τη συνολική κατάσταση του κοινωνικού κράτους, που λειτουργεί όχι μόνο ρυθμιστικά και παροχικά, αλλά κυρίως αναδιανεμητικά. Οι ενοποιήσεις ταμείων, πέρα από σύνθετο και τεχνικό, είναι κυρίως, πολιτικό θέμα, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να απορρέει από μελέτες, να έχει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και συνταξιούχων, να μην οδηγεί ήδη χαμηλές παροχές σε ακόμα χαμηλότερο επίπεδο, να μην ακυρώνει δράσεις προς όφελος των ταμείων και υπέρ των ασφαλισμένων του. Πουθενά στον κόσμο δεν γνωρίζουμε να έχουν γίνει ενοποιήσεις με βάση το μορφωτικό επίπεδο των ασφαλισμένων.
Στην πραγματικότητα, η κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ οδηγεί σε αδιέξοδα τους ασφαλισμένους του, αλλά και πλήττει
ευθέως το ασφαλιστικό σύστημα. Αν επιτρέψουμε μια τέτοια ενέργεια, θα οδηγηθούμε τελικά σε μια περιπέτεια
χαμηλότερων συντάξεων, υποδεέστερων παροχών, αποξένωσης από τον έλεγχο μιας περιουσίας που με αίσθημα κοινωνίας δημιουργήσαμε. Θέλουμε τομές στο ασφαλιστικό σύστημα. Αλλά αυτές δεν γίνονται με επικοινωνιακά τρυκ. Φοβόμαστε ότι ειδικά στις σημερινές συνθήκες η ενοποίηση θα χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη πυγμής,
θα αξιοποιηθεί από τους επικοινωνιολόγους της για να υποστηρίξουν ότι η κυβέρνηση προχωρά σε λύσεις, αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος. Δεν υπάρχουν τομές στο ασφαλιστικό που δεν θα θίξουν, δεν θα στείλουν
«λογαριασμό» σε πολύ ισχυρά συμφέροντα, από εκείνα που δεν διστάζουν να διανείμουν ένα μέρος των κερδών
τους για να παραμείνουν στο απυρόβλητο. Αν επιμείνει – στις αρχές Μαρτίου όπως ανακοινώθηκε – στη νομοθέτηση μιας τέτοιας ρύθμισης, θα είμαστε αντιμέτωποι με μια απόλυτα αντιδημοκρατική ενέργεια. Θα αντισταθούμε, θα ακυρώσουμε την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και για όλες τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις μας μπορείτε να ενημερωθείτε, όπως ήδη γίνεται, είτε από τον ανανεωμένο δικτυακό μας
τόπο, είτε μέσα από την ενημέρωση που το ΤΕΕ/ΤΑΚ στέλνει μαζικά μέσω email σε ένα σημαντικό αριθμό μελών μας. Κυρίως όμως σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε στη γενική Παντεχνική ολομέλεια για το Ασφαλιστικό τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 008 και ώρα 0.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας στα
γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, το χρόνο που πέρασε το ΤΕΕ/ΤΑΚ έθεσε τις βάσεις και τις
κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα βαδίσουμε όλοι μαζί την επόμενη διετία. Η Δ.Ε. έχει αποκτήσει
πλέον ένα κοινό βηματισμό και με μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να ομογενοποιήσει διαφορετικές προσεγγίσεις.
Ξεκινήσαμε τη θητεία μας έχοντας σύνθημά μας το «υπάρχει χώρος και ρόλος για όλους, επιτυγχάνοντας έτσι
σύνθεση μέσα από την διαφορετικότητα μας». Και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά και
με νέες ιδέες, που έχουν στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την ανάδειξη του ρόλου του Μηχανικού.
Σας ευχαριστώ για την αποψινή σας παρουσία και εύχομαι σε όλους μια όμορφη βραδιά».
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του ίδιου του κέντρου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των ιδιοκτητών και του προσωπικού.
Στο πλαίσιο της γιορτής, πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την προσφορά στο Τεχνικό Επιμελητήριο και την επιστημονική οικογένεια, όλων
των συναδέλφων με αριθμό μητρώου ΤΕΕ μικρότερο
από 10.000.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης, λόγω και του
σύνθετου χαρακτήρα της, ανέλαβε και πάλι ο συνάδελφος Αρχιτέκτονας Μηχανικός Γιάννης Πετράκης
(σ.σ. ο Γιάννης, είχε παρουσιάσει και πάλι στην κοπή
της πίτας το έτος 2005), ο οποίος βοήθησε πολλαπλά να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με επιτυχία
και τον οποίο το Τμήμα ευχαριστεί θερμά.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων, πολλοί Βουλευτές, η Νομάρχης Ηρακλείου οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων τα
εξής:

9/2/2008
Την πίτα του έκοψε το ΤΕΕ/ΤΑΚ το Σάββατο 9
Φεβρουαρίου 2008 στο κέντρο «Κήπος των αισθήσεων» στους Μαλάδες.
Η γιορτή πραγματοποιήθηκε σε ένα κατάμεστο κέντρο, με τη συμμετοχή 600 ατόμων περίπου, με αποτέλεσμα να ξεπεραστούν οι δυνατότητες εξυπηρέτησης

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος
σε Ερ. Μαθιουδάκη

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Ν. Μεταξάκη

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Ε. Μανουρά

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος
σε Δ. Πετράντη

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Ι. Λυδάκη

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος
σε Ν. Παπαγιάννη1

Γενική άποψη αίοθουσας

Το κόψιμο της πίτας

Ο Ι. Πετράκης, παρουσιάζοντας την εκδήλωση

ινάκη
σε Ε. Φωτε
διπλώματος
ού
ικ
στ
νη
αμ
Απονομή αν
Απονομή αναμνηστικού διπλώματος
σε Δ. Ραπτόπουλο

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος
σε Κ. Κωνσταντινίδη

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Εμμ. Βασσάλο

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος
σε Ν. Χατζάκη

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Κ. Διαλυνά
Απονομή αναμνηστικού διπλώματος
σε Μ. Παπαδουράκη

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Ν. Παπαδάκη
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Απονομή αναμνηστικού διπλώματος
σε Γ. Παπαδοπούλη2

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος
σε Γ. Μαραγκάκη

1


Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Ελ. Οικονόμου

Το δίλωµα αρέλαβε ο Μ. Χωραφάς
Το δίλωµα αρέλαβε η κόρη του

5

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ -ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ;»

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Ε. Ρομπογιαννάκη

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Ι. Μανασσάκη

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Κ. Κριτσωτάκη

δη
σε Κ. Μαυρί
διπλώματος
ού
ικ
στ
νη
αμ
Απονομή αν

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Ι. Ξεκαρδάκη

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Ι. Πατεράκη

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Σ. Χαριτάκη

Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε Μ. Λυγιδάκη - Ιωαννίδου



16/2/2008
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2008 στο κινηματοθέατρο Rex
στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, η συνάντηση με θέμα:
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ -ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ;»,
που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία με την
Ν.Α. Λασιθίου, την ΤΕΔΚ Ν. Λασιθίου και το Δήμο Αγ.
Νικολάου.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν ο Νομάρχης Λασιθίου κ. Αντώνης Στρατάκης, ο Πρόεδρος
της ΤΕΔΚ Ν. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης, ο Δήμαρχος Αγ. Νικολάου κ. Δημ. Κουνενάκης, νομαρχιακοί
σύμβουλοι και δημοτικοί σύμβουλοι από δήμους του
Νομού Λασιθίου, μέλη της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ και πλήθος
μηχανικών αλλά και απλών πολιτών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ομιλητές από το
χώρο της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης ,της
τεχνικής και της επιστήμης παρουσίασαν τις ιδέες και
την εμπειρία τους για το θέμα, θέτοντας σε δημόσια
συζήτηση όλες εκείνες τις θεσμικές, επιστημονικές και
επιχειρησιακές παραμέτρους που μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη προσέγγιση και κατανόησή του
στο μέλλον.
Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης, είπε τα εξής:
«Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στη συνάντηση που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία με τη Ν.Α.
Λασιθίου, την ΤΕΔΚ Ν. Λασιθίου και το Δήμο Αγίου Νικολάου που ευγενικά μας φιλοξενεί, με θέμα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ;». Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για την έναρξη ενός ανοιχτού διαλόγου με στόχο την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Για το ΤΕΕ/ΤΑΚ η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε στο τέλος Δεκεμβρίου του 00 ,αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την
όσο το δυνατό πληρέστερη ετοιμότητα του επιστημονικού δυναμικού και των κοινωνικών του εταίρων για την πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Έτσι, συγκρότησε πενταμελή επιστημονική ομάδα εργασίας από μέλη του η οποία
ανέλαβε να συντάξει το γενικό πλαίσιο αρχών και προδιαγραφών που θα απαιτηθούν για την όσο γίνεται αρτιότερη εκπόνηση των σχετικών μελετών στη συνέχεια.
Το ΤΕΕ, ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, έχοντας πάντα τη διάθεση παρέμβασης στα σημαντικά ζητήματα που
απαιτούν ανοικτές και πολύπλευρες προσεγγίσεις έχει ετοιμάσει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου με σκοπό τη σύνταξη μελετών που θα αναφέρονται στην αναγνώριση ενός σημαντικού αριθμού παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών του Νομού Λασιθίου και στην κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων και παρεμβάσεων που θα σχετίζονται με τη διατήρηση και την προστασία τους.
Η διαδικασία αυτή καθίσταται και επιτακτική καθώς όπως γνωρίζετε βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σημαντικός αριθμός
μελετών Σ.Χ.Ο.Α.Α.Π. σε αρκετούς Ο.Τ.Α., μέρος των προτάσεων των οποίων αναφέρεται στην ανάγκη μιας τέτοιας αντιμετώπισης.
Στη σημερινή μας διημερίδα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας ομιλητές από το χώρο της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και της επιστήμης οι οποίοι θα κληθούν και θα παρουσιάσουν τις ιδέες και την εμπειρία τους για
το θέμα αυτό, θέτοντας σε δημόσια συζήτηση όλες εκείνες τις θεσμικές, επιστημονικές και επιχειρησιακές παραμέτρους
που μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη προσέγγιση και κατανόησή τους.
Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο θα δοθεί η δυνατότητα παρεμβάσεων από θεσμικούς φορείς, παράγοντες και πρόσωπα της τοπικής κοινότητας προκειμένου να αναπτυχθεί ο απαραίτητος διάλογος, σημαντική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός «κοινού τόπου» για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στο μέλλον.
Το ίδιο το θέμα όπως διατυπώνεται, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ – ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ; Η ανάγκη κατανόησης των
ιστορικών τόπων σ΄ένα κόσμο που αλλάζει και η πολύπλευρη συμβολή στην ενεργή προστασία τους με μηχανισμούς διάσωσης", αποκαλύπτει τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει σήμερα το ζήτημα της διατήρησης ή και της διάσωσης ιστορικών τόπων και παραδοσιακών οικισμών σε ένα κόσμο που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και μας καλεί



κάθε στιγμή σε υπεύθυνη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πολύπλευρων όψεών του.
Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι φορείς και απλοί πολίτες, ότι η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπορεί να συμβάλλει στη συνολική και εναρμονισμένη ανάπτυξη της χώρας μας.
Η ύπαιθρος, που καλύπτει περίπου το 90% του εδάφους της διευρυμένης Ευρώπης, αποτελεί ένα ανεκτίμητο και
μέγιστο αγαθό το οποίο απειλείται από την αστυφιλία και την άλογη εξάπλωση των ορίων δόμησης του αστικού χώρου, με αρνητικές συνέπειες για την οικονομία, το περιβάλλον, και κυρίως την απόδοση της αγροτικής γης. Ανάλογοι
κίνδυνοι ελλοχεύουν και για τα νησιά της Ευρώπης, όπως άλλωστε και της Ελλάδας.
Οι διατηρητέοι παραδοσιακοί οικισμοί και τα χιλιάδες διατηρητέα κτήρια στα ιστορικά κέντρα των πόλεων αλλά
και την ύπαιθρο, είναι βασικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής , της πολιτιστικής κληρονομιάς και της
φυσιογνωμίας της Ελλάδας, αποτελώντας εντυπωσιακά αξιοθέατα της χώρας και ελκυστικούς τόπους για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες.
Στους τόπους αυτούς αποτυπώνονται και εκφράζονται τρόποι ζωής, τεχνικές μέθοδοι, καλλιτεχνικά ρεύματα και κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου.
Η γνώση της πολιτιστικής μας παράδοσης θα δείξει ότι ορισμένα στοιχεία του παλιού είναι σε θέση να εμπνεύσουν τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές αντιλήψεις και να διαμορφώσουν νέες συμπεριφορές και με τις κατάλληλες ανακαινίσεις κτηρίων, πεζοδρομήσεις και διαμορφώσεις χώρων θα βοηθήσουν και την ήπια τουριστική ανάπτυξη. Έναν κλάδο στον οποίο στηρίζεται η Κρητική οικονομία.
Αν κάθε τόπος κατανοήσει την ιδιαίτερη ταυτότητά του μπορεί να επενδύσει στη συνέχεια και σε ένα μοντέλο ζωής συνδέοντας τους παραδοσιακούς τρόπους, τα ήθη, τα έθιμα, τους μύθους που συνυπάρχουν με τη φύση, τον
πολιτισμό και τις τοπικές διατροφικές συνήθειες. Και αυτό το εναλλακτικό μοντέλο δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε ένα
πολιτισμό της καθημερινής μας ζωής με βασικό χαρακτηριστικό την ποιότητα.
Αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα είναι:
• πολυεπίπεδη συνεργασία σε τοπικό , περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να συμβάλλουμε
όλοι στην ανάπτυξη του τόπου μας διατηρώντας όμως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.
• Συστηματική μελέτη και ακριβή επίγνωση των προβλημάτων, μέσα από απαραίτητες και ολοκληρωμένες μελέτες, η οποία θα καθορίσει τελικά την στρατηγική αντιμετώπιση τους και θα θέσει νέους ξεκάθαρους στόχους προγραμματισμού μιας δυναμικής και ρεαλιστικής προστασίας.
• Όλοι οι παραδοσιακοί οικισμοί πρέπει να οργανώνονται με τη βοήθεια πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων,
τα οποία θα εξασφαλίζουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη και την οριοθέτηση του τουρισμού, για το χωροταξικό σχεδιασμό, και για την οριοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών.
• Αποκέντρωση με τη δημιουργία σε κάθε περιφέρεια ή Νόμο ειδικών υπηρεσιών στελεχωμένων με διάφορες ειδικότητες που θα ασχολούνται κάθε φορά με τα ειδικά προβλήματα. Στην ίδια προσπάθεια οι τοπικές αρχές μπορούν
να έχουν τμήμα τεχνικών υπηρεσιών που θα μπορούσαν να δώσουν συμβουλές στους κατοίκους.
• Πληροφόρηση των πολιτών με την οργάνωση διαλέξεων, προβολών, συζητήσεων, εκθέσεων κ.λ.π.
Η κινητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία με αρμόδιους φορείς μπορεί αλλά και πρέπει να δώσει έγκυρες και
ουσιαστικές λύσεις στα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολιτιστική μας κληρονομιά (κτίσματα, οικισμοί κλπ).
Η ελληνική ύπαιθρος που αποτελεί μια τεράστια αναπτυξιακή δεξαμενή και η ευθύνη για την επιβίωση της είναι
ένας αγώνας πολλών συντελεστών. Πρέπει με πίστη, ενθουσιασμό, καινοτομία και δημιουργική φαντασία να αποκτήσουμε μια νέα σχέση με την ύπαιθρο.
Μια σχέση που θα απελευθερώνει όχι μόνο τη δημιουργική δραστηριότητά μας αλλά θα τροφοδοτεί την ψυχολογική ηρεμία εμάς των ίδιων αλλά και των παιδιών μας. Σήμερα, το χωριό έγινε πόλη, η γειτονιά οικοδομικό τετράγωνο,
ο χρόνος έγινε χρήμα και η ανθρώπινη ζωή κόλαση άγχους και καταπίεσης. Τα μοντέρνα κατασκευάσματα, χωρίς χρώμα, χωρίς αρχιτεκτονικό άρωμα δυστυχώς έχουν αντικαταστήσει τη σοφία της κατασκευής και την αγάπη για το φυσικό
περιβάλλον, που ήταν πυλώνες της λαϊκής αρχιτεκτονικής στον παραδοσιακό οικισμό.
Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την περιφερειακή αλλά και την τοπική ανάπτυξη, με στόχο πάντα την ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και την παράδοση.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές αυτής της εκδήλωσης αλλά και την επιστημονική ομάδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Οδυσσέα Σγουρό, κ. Εύα Κοκκινίδου, κ. Μανόλη Πεπόνη, κ. Ελίνα Μανιαδή, κ. Μαρία Σοφούλη, γι’ αυτή την άψογη διοργάνωση».
Ο τ. υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ. Στέφανος Μάνος,
παρουσίασε την πολύχρονη θεσμική εμπειρία του
στα ζητήματα της προστασίας των ιστορικών συνόλων και επέμεινε στην ανάγκη να σταθούμε αποφασιστικά μπροστά στις αλλαγές της νέας εποχής ενώ
αναφερόμενος και στην προσωπική του προσπάθεια
κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός παρότρυνε τους παρόντες να επιλέγουν και να ψηφίζουν τους «άξιους» για κάθε ζήτημα και όχι εκείνους

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Αρναουτάκης άνοιξε τη συζήτηση παρουσιάζοντας ως
παράδειγμα προς μίμηση το πολύ σημαντικό έργο
που υλοποιήθηκε στον παραδοσιακό οικισμό των
Αρχανών, όπου και διετέλεσε δήμαρχος για πολλά
χρόνια, επισημαίνοντας την ανάγκη αξιοποίησης όλων των δεδομένων και των δυνατοτήτων σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ανάδειξη μιας
νέας προοπτικής για την τοπική ανάπτυξη.
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που εκφράζουν τη γερασμένη όψη του πολιτικού
μας συστήματος που κατά κανόνα επιλέγει τους χειρότερους για να μας εκπροσωπούν. Κάλεσε τέλος όλους χωρίς παρωπίδες να ακούσουν τα μηνύματα
της σύγχρονης πραγματικότητας και να αρνηθούν
να συμμετέχουν σε ό,τι μας καταδικάζει στην καθυστέρηση και την οπισθοδρόμηση.

από τους διεθνείς χάρτες παρουσιάζοντας σε λίγο
χρόνο μια ιδιαίτερα κατατοπιστική και συμπυκνωμένη χαρτογράφηση όλων των καταστατικών ,θεσμικών και επιχειρησιακών ζητημάτων που συγκροτούν
το απαιτητικό περιβάλλον κάθε σχετικού εγχειρήματος.
Ο κ. Δημήτρης Αντωνακάκης, Αρχιτέκτονας
και καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΑΜ (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου) μίλησε για την παράβαση, την
υπευθυνότητα και τις νομιμοποιήσεις σε ό,τι αφορά
στην ανάδειξη και την διατήρηση των παραδοσιακών
οικισμών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η παράβαση ενεργοποιεί την τάξη
και την πειθαρχία». Ο λόγος
του ήταν αναλυτικός αλλά και
συναιρετικός, με κορυφώσεις

Το Προεδρείο της εκδήλωσης

Ο κ. Δημήτρης Φιλιππίδης, Αρχιτέκτονας, ομ.
Καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ και συγγραφέας,
αναφέρθηκε στις δυσκολίες διατήρησης των παραδοσιακών οικισμών αλλά και σε προσωπικές του εμπειρίες από σχετικές πρωτοβουλίες στα Χανιά, τη
Νεάπολη και την Κριτσά στις οποίες συμμετείχε και
ανέδειξε την ανάγκη να είμαστε περισσότερο συνεπείς και επίμονοι σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό αλλά και με την επιχειρησιακή
υλοποίηση κάθε πρότασης. Τα προβλήματα τόνισε,
είναι πάντα εξαιρετικά πολύπλοκα και απαιτούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και για το λόγο οφείλουμε να τα αναγνωρίζουμε σε όλες τις πλευρές τους
και να κινητοποιούμε όσο γίνεται περισσότερους για
την αντιμετώπισή τους. Η κατανόηση της φυσιογνωμίας των ιστορικών τόπων είναι μια διαδικασία που
απαιτεί μεγάλη πρακτική προσπάθεια και οι αναλυτικές προσεγγίσεις απαιτούν ολοκληρωμένη καταγραφή για να υπάρχει αποτελεσματικός σχεδιασμός
στη συνέχεια.
Η κ. Σουζάνα Αντωνακάκη, Αρχιτέκτονας, έκανε λόγο για την ίδια την υπόσταση της αρχιτεκτονικής , «η οποία έρχεται πάντα να μεταβάλει μια υπάρχουσα κατάσταση, ένα τοπίο, ένα κτισμένο σύνολο, ένα υπάρχον κτίσμα», επισημαίνοντας ότι η
μετάβαση από τη μια κατάσταση στην άλλη προϋποθέτει την κίνηση από το παρελθόν προς το παρόν
και το μέλλον. Ο λόγος της ήταν εμπλουτισμένος με
αναφορές στη λογοτεχνία ,την τέχνη και τη φιλοσοφική θεώρηση των σχετικών ζητημάτων και του βίου
και επέμεινε ιδιαίτερα με τις αναφορές της στην ανάγκη να κατανοήσουμε πως οφείλουμε να λειτουργούμε σε ό,τι κάνουμε «..με λογισμό και μ΄όνειρο» όπως έγραψε και ο Δ.Σολωμός.
Ο κ. Δημήτρης Ζυγομαλάς, Αρχιτέκτονας και
υποψ. διδάκτορας ΑΠΘ, αναφέρθηκε στις παραμέτρους της προστασίας των ιστορικών οικισμών μέσα

Άποψη της αίθουσας

Στο βήμα ο πρώην Υπουργός, Στέφανος Μάνος

φορτισμένες συναισθηματικά και κατάφερε να συγκινήσει ένα ιδιαίτερα πολυποίκιλο ακροατήριο κινητοποιώντας το να συμμεριστεί και να κατανοήσει ένα
αξιακό απόθεμα που κυρίως είναι προσπελάσιμο από ειδικούς και όμως υπάρχει η ανάγκη να ωσμωθεί
και να επηρεάσει θετικά τη συνείδηση και την οπτική όλων μας τώρα και στο μέλλον αν υπάρχει η ουσιαστική βούληση να έχει τελικά ένα σημαίνοντα
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ουσία της συνέχισης του πολιτισμικού παλίμψηστου,
να αφαιρείται το δέος και να θέτει κανείς τους νέους
όρους δεκτικότητας, εξοικείωσης και φιλικότητας
χωρίς τη στεγνή αρχαιολατρική άποψη που δεν βοηθάει το έργο αυτό.
Σημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις από επιστημονικούς φορείς όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης με εκπρόσωπο του τον κ. Νίκο Σκουτέλη, Αρχιτέκτονα
και επίκ. Καθηγητή στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ.
Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος έκανε λόγο για το
«Δίκτυο οικισμών ως εσωτερική – έξυπνη ακτή» ως
ένα εναλλακτικό σενάριο, τη 13η Εφορία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων με εκπρόσωπο την Αρχιτέκτονα κ.
Δάφνη Χρονάκη που έθεσε τα σοβαρά ζητήματα των
αλλοιώσεων της φυσιογνωμίας των ιστορικών οικισμών από την επενδυτική επέλαση που παρατηρείται , την ΕΠΑΕ Ν. Λασιθίου με εκπρόσωπο την Αρχιτέκτονα κ. Σόνια Αλέξη ,τη Ν.Ε. Λασιθίου του
ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Μιχάλη Χωραφά και το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν.Λασιθίου με
τον Αρχιτέκτονα κ. Αντώνη Χουρδάκη.
Παράλληλα υπήρξαν τοποθετήσεις από τοπικούς φορείς και πολίτες και υπογραμμίστηκε η ανάγκη κινητοποίησης των πολιτών και η επιβεβλημένη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς η οποία μπορεί αλλά και πρέπει να δώσει έγκυρες
και ουσιαστικές λύσεις στα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολιτιστική μας κληρονομιά (κτίσματα, οικισμοί κλπ).
Την επιστημονική και οργανωτική ευθύνη της
συνάντησης είχε η πενταμελής ομάδα εργασίας του
ΤΕΕ /ΤΑΚ που έχει συγκροτηθεί για να θέσει το
πλαίσιο εκπόνησης των σχετικών μελετών στο άμεσο μέλλον και συγκεκριμένα οι συνάδελφοι : Εύα
Κοκκινίδου –Αρχιτέκτονας ,Μανόλης Πεπόνης –Αρχιτέκτονας, Ελίνα Μανιαδή- Πολιτικός Μηχανικός,
Μαρία Σοφούλη –Πολεοδόμος και Οδυσσέας Σγουρός – Αρχιτέκτονας. Τη γραμματειακή υποστήριξη
της συνάντησης είχαν από πλευράς ΤΕΕ/ΤΑΚ η
κ.Ήρα Βουτσαλά και ο κ. Μανόλης Καραβελάκης.

λόγο η καλή αρχιτεκτονική για να γίνει και ο τόπος
μας καλύτερος.
Η κ. Μπούκη Μπαμπάλου - Νουκάκη, Αρχιτέκτονας και Καθηγήτρια ΕΜΠ στην εισήγησή της επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα προστασίας και
διατήρησης των παραδοσιακών οικισμών « ως τεκμηρίων της ιστορίας, τόπων συλλογικής μνήμης αλλά και δεξαμενής παραδειγμάτων», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα και το
πρόβλημα του παγώματος μιας ιστορικής εποχής
και τη διακοπή της εξέλιξης στους κηρυγμένους διατηρητέους οικισμούς. Οι αναφορές στην ανάγκη
προστασίας των ιστορικών τόπων ουσιαστικά σημείωσε πως αποτελούν παραδοχή για τη βαθύτερη ανάγκη κατανόησης του ίδιου του εαυτού μας και της εξέλιξής του στο χρόνο.
Η κ. Ράνια Κλουτσινώτη, πολεοδόμος –χωροτάκτης, έκανε λόγο για το πλαίσιο χωρικής προστασίας
των παραδοσιακών οικισμών τονίζοντας ότι « στη
χώρα μας δεν υφίσταται πλαίσιο προστασίας των
παραδοσιακών οικισμών, διότι ο καθένας από αυτούς αντιμετωπίζεται μεμονωμένα και όχι ως λειτουργικό μέλος ενός χωρικού συνόλου , που στόχο έχει να συμβάλλει στην ανάδειξη του διαχρονικού ιστορικού βάθους του εκάστοτε συστήματος, καθώς
και στην ανάπτυξη της συνείδησης της ταυτότητας
των κατοίκων τους». Κάλεσε όλους να ασχοληθούν
ενεργά με τα ζητήματα του χωροταξικού σχεδιασμού και τόνισε την ανάγκη για σοβαρή και συγκροτημένη αντιμετώπιση από υπεύθυνους πολίτες κάθε σχετικού ζητήματος.
Ο κ. Γιάννης Κίζης, Αρχιτέκτονας ,αν.Καθηγητής ΕΜΠ (που δεν παρέστη λόγω κωλύματος) απέστειλε την εισήγησή του που διαβάστηκε, αναφερόμενος στην αντιμετώπιση του τέλους των κτιρίων, ιδίως όταν έχουν καταστεί φορείς μνήμης – ατομικής, οικογενειακής, συλλογικής- κι όταν, ακόμη, κάποια απ’αυτά, ξεχωρίζουν ως εμβληματικοί φορείς
τέχνης και ιστορίας .Πρότεινε να ξεπερνιούνται στερεότυπα και ιδεοληψίες γύρω από τα μνημεία με τον
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της αναβίωσης, να μένει η

εκείνοι που φεύγουν
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΩΝΙΟΥ
Με την είδηση του θανάτου της Ακριβής Κωνιού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ –
Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, αποφάσισε ομόφωνα:
Ο Να παραστεί στην κηδεία της,
Ο Να εκδώσει σχετικό ψήφισμα,
Ο Να αποστείλει συλλυπητήριο στην οικογένεια της και να
Ο Καταθέσει αντί στεφάνου το ποσό των 100,00 € σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, στη μνήμη του

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ
Με την είδηση του θανάτου του Θεοδόσιου Χριστοφορίδη, Χημικού Μηχανικού, η Διοικούσα Επιτροπή του
ΤΕΕ – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, αποφάσισε ομόφωνα:
Ο Να εκδώσει σχετικό ψήφισμα, και να αποστείλει συλλυπητήριο στην οικογένεια του.
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δραστηριότητα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

1η/2008 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

 Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό των Ευροκωδίκων (EN EUROCODE).
 Απλοποίηση υπολογισμού αμοιβών Μηχανικού.
 Καταδίκη Ηρακλείου από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τη διάθεση αποβλήτων.
 Αξιοποίηση του χώρου της πρώην αμερικανικής Βάσης Γουρνών. (Θέμα εκτός Η.Δ. κατόπιν προτάσεως της Δ.Ε. του τμήματος)
 ΨΗΦΙΣΜΑ : Παραμονή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Δικτύων και
Πληροφοριών (ENISA) στην Κρήτη. (Πρόταση ΠΑΣΚ-Σ.)

Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Τα παρόντα μέλη ήταν 46 έναντι
των 50 που την απαρτίζουν. Λόγω του μεγάλου πλήθους των θεμάτων της Η.Δ. η συνεδρίαση διεκόπη τη
16η και συνεχίστηκε την 21η σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε..
Συζητήθηκαν δώδεκα (12) θέματα, έντεκα της Η.Δ.
και ένα εκτός (με ομόφωνη απόφαση του σώματος),
καθώς επίσης και ένα ψήφισμα.
Αναλυτικά:
 Ανακοινώσεις Προεδρείου.
 Ενημέρωση δραστηριότητος Δ.Ε..
 Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη
Δ.Ε..
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε..
 Αξιολόγηση από τα μέλη της Δ.Ε. των αποτελεσμάτων του συνεδρίου των Νησιωτικών
Π.Τ. του Τ.Ε.Ε. “Αναπτυξιακός Χωροταξικός
Σχεδιασμός και Περιβάλλον - ΕΣΠΑ 20072013 και Νησιωτικές Πολιτικές ”
 Διασυνοριακή και Διαπεριφερειακή συνεργασία της Ε.Ε..
 Διεκδικήσεις μας για το ΤΣΜΕΔΕ.
 Προτεινόμενες από το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ
τροποποιήσεις του Ν. 3518/2006

 Στο θέμα “Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις
προς τη Δ.Ε.”, ο Πρόεδρος της ”Α” Ριχάρδος
Ποβάσκη υπέβαλε επερώτηση προς τη Δ.Ε. σχετικά με την υλοποίηση αποφάσεων που έλαβε το
Σώμα σε προηγούμενες συνεδριάσεις.

 Στο θέμα “Προτάσεις-τοποθετήσεις-παρατηρήσεις επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε.”, ο Πρόεδρος της ”Α”
Ριχάρδος Ποβάσκη αναφέρθηκε σε τρία θέματα:
 Ιστοσελίδα του τμήματος.
 Ολοκλήρωση εργασιών Β.Ο.Α.Κ.
 Εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή.

2η/2008 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Την 18η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η οποία ήταν έκτακτη, με την παρουσία 23 με-

λών, έναντι των 50 που την απαρτίζουν. Ελλείψει απαρτίας δεν συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερησίας
Διάταξης

3η/2008 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Την 25η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας η οποία ήταν επαναληπτική της προηγουμένης
έκτακτης συνεδρίασης. Τα παρόντα μέλη ήταν 40 έναντι των 50 που την απαρτίζουν. Συζητήθηκαν δύο
(2) θέματα ένα της Η.Δ. και ένα εκτός (με ομόφωνη

απόφαση του σώματος).
Αναλυτικά:
 Κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό – Πρόταση. (
Θέμα εκτός Η.Δ. κατόπιν προτάσεως της Δ.Ε. του
τμήματος).
 Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσμικού Πλαισίου
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗ 12.11.2007
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Το Προεδρείο της «Α» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. συγχαίρει θερμά τους συναδέλφους:
Δόκτορα Ανδρέα Αγγελάκη πολιτικό μηχανικό
και γεωπόνο για την εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Εθνικών
Οργανισμών Νερού.

Νικόλαο Σκουτέλη αρχιτέκτονα μηχανικό, που
εξελέγη επίκουρος καθηγητής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο Πολυτεχνείο Κρήτης και
Κωνσταντίνο Τσαγκαράκη πολιτικό μηχανικό
και οικονομολόγο που εξελέγη επίκουρος καθηγητής οικονομικών στους μηχανικούς περιβάλλοντος
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
της 25ης Φεβρουάριου 2008
“ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΠΡΟΤΑΣΗ”
Η παρακάτω απόφαση της «Α» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ε-

της Κυβέρνησης να υπαναχωρήσει.

στάλη στον Πρόεδρο, τη Δ.Ε. και το Προεδρείο της «Α»

1. Το Τ.Ε.Ε. να «μπλοκάρει» τη διαδικασία χορήγη-

του Τ.Ε.Ε.:

σης κωδικών πληρωμής οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους Μηχανικούς αλλά και τους απο-

Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου

φοίτους Τ.Ε.Ι. προκειμένου να καταθέτουν τις α-

Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης στη συνε-

μοιβές τους στην Εθνική Τράπεζα με προφανή

δρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2008 συζήτησε το ως
άνω θέμα μετά από εισήγηση της Δ.Ε. του

στόχο τη δημιουργία αντιδράσεων και από τους

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..

Μηχανικούς και από τους ιδιώτες.
2. Η Δ.Ε. να προσπαθήσει, μετά από επαφή με τις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. της
16ης Ιανουαρίου 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ENISA) ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ”

Με αφορμή τις εμφαινόμενες αρνητικές εξελί-

διοικήσεις των συλλόγων , αν υπάρχουν, ή με εκ-

ξεις στο ασφαλιστικό των Μηχανικών (ενοποιήσεις

προσώπους των μηχανικών που εργάζονται

ασφαλιστικών ταμείων), λαμβάνοντας υπόψη την

στους οργανισμούς Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Αερο-

πρόταση της Δ.Ε. του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης

δρόμια, metro, αστικές συγκοινωνίες κλπ., να

και του Προέδρου της Αντιπροσωπείας, αποφάσισε

τους πείσει ότι πρέπει να συμπορευθούν μαζί

κατά πλειοψηφία και ομόφωνα αντίστοιχα να προΤο παρακάτω ψήφισμα της «Α» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. εστάλη στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, στους Βουλευτές,
Νομάρχες Ανατολικής Κρήτης, στους Δημάρχους Ηρακλείου & Αγίου Νικολάου καθώς και στο Τ.Ε.Ε. και τα Περιφερειακά του Τμήματα:

εύκολα κανείς τη σημασία εγκατάστασης για την τα-

τείνει στη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. δύο μέτρα πίεσης στον α-

μας και να προβούν σε απεργιακές κινητοποιή-

χύτερη διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής

γώνα που δίνουμε οι μηχανικοί για την αυτοτέλεια

σεις προκειμένου να επιτύχομε την ικανοποίηση

και διαδικτύου στη χώρα μας. Η Ελλάδα γενικότερα

του ταμείου μας και τη προσπάθεια εξαναγκασμού

των δικαίων αιτημάτων μας.

αλλά και η Κρήτη ειδικότερα, με την ίδρυση και λειτουργία του Οργανισμού, έχει καταστεί η ασπίδα
που θωρακίζει τα πληροφοριακά δίκτυα της Ευρώ-

Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στη συνεδρίαση της Τετάρτης 16ης Ιανουαρίου 2008 αποφάσισε να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα που αφορά
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και Πληροφοριών:
Είναι γνωστό ότι η χώρα μας μετά από πολλές
προσπάθειες κατόρθωσε να εξασφαλίσει την εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA) στην Ελλάδα, και ειδικότερα στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Στους σκοπούς της υπηρεσίας περιλαμβάνεται η τυποποίηση και η διατύπωση ρυθμιστικών απόψεων,
αλλά και καθημερινές παρεμβάσεις, όπως η παρακολούθηση του χώρου της ασφάλειας των πληροφορικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η
επεξεργασία δεδομένων επιθέσεων και η αντίδραση
στα γεγονότα.
Με δεδομένους τους παραπάνω σκοπούς που εξυπηρετεί ένας τέτοιος Οργανισμός, αντιλαμβάνεται

πης.
Με αφορμή τις πρόσφατες φημολογίες για απομάκρυνση του ENISA από την Κρήτη και τη μεταφορά του σε άλλο κράτος μέλλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για ό,τι ακούγεται και γράφεται στα
Μ.Μ.Ε.
Το Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Κ. καλεί και πάλι όλους τους Φορείς του Νησιού μας να συνεργασθούν και να αναλάβουν συντονισμένα πρωτοβουλίες για την απομάκρυνση και αυτής της νέας επιβουλής κατά του Οργανισμού και κατ΄ επέκταση κατά του τόπου μας.

Τέλος, καλούµε την Πολιτεία να αναλάβει

πλήρως τις ευθύνες αλλά και τις πρωτοβουλίες
εκείνες που θα αποτρέπουν κάθε κίνδυνο απο-

µάκρυνσης του ENISA από την Κρήτη και ταυ-

τόχρονα θα εξασφαλίζει τον Οργανισµό από
µελλοντικές επιβουλές.
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Ο ΜΟΝΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ
ΠΟΥ ΔΕ ΔΟΘΗΚΕ ΠΟΤΕ!
Η αντιασφαλιστκή πολιτική της κυβέρνησης δεν άρχισε τώρα. Έχει ιστορία. Επί δεκαετίες δομήθηκε η λογική του
κατακερματισμού ασφαλισμένων και Ταμείων με γνώμονα την περιπτωσιολογία, τη προσπάθεια συγκέντρωσης
των αποθεματικών μέσα στις μαύρες τρύπες του κρατικού προϋπολογισμού, τη διευκόλυνση της εισφοροδιαφυγής από εργοδότες αλλά και ασφαλισμένους, που φτάνει σήμερα τα 4,5 δις ετησίως.
Τα τελευταία χρόνια που χαρακτηρίζονται από γενικευμένη προσπάθεια κατάργησης του όποιου κράτους πρόνοιας και ιδιωτικοποιούνται τομείς που πριν μερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητο να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα,
το κράτος βρέθηκε να «ανησυχεί» για τα δικαιώματα των ασφαλισμένων. Έτσι, έσπευσε το 1992 με το νόμο Σιούφα να διαχωρίσει τους ασφαλισμένους σε «παλιούς» και «νέους» με στόχο να περιορίσει κεκτημένα δικαιώματα μόνο στους παλιούς. Στην ίδια κατεύθυνση ο νόμος Ρέππα «νοικοκύρεψε» το μέλλον, που προσδιορίστηκε σταδιακά από τη λογική «ευελιξίας» στην εργασία, με αντίστοιχη «ευελιξία» στην εισφοροδιαφυγή, χάριν ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και μόνο. Σήμερα εξαγγέλλεται Ταμείο Αλληλεγγύης, προορισμένο για τον όλο και μεγαλύτερο αριθμό φτωχών που η πολιτική τους δημιουργεί.
Με περίεργες λογιστικές, που παίρνουν υπόψη το δημογραφικό πρόβλημα, χωρίς να παίρνουν υπόψη τον πραγματικό ενεργό πληθυσμό και το 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστων εργαζόμενων, αξιοποιούν τη βίωση της ανασφάλειας που προκαλεί η ανεργία, και τα τερτίπια της υποαπασχόλησης και των προγραμμάτων κατάρτισης και
Stage, που εμφανίζουν ως απασχολούμενους πραγματικούς ανέργους, για να μας πείσουν ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα για το ασφαλιστικό.
Έτσι, για τα Ταμεία όπως το ΤΣΜΕΔΕ, που συγκέντρωσε στα αποθεματικά του 3 δις από πόρους των ασφαλισμένων του, ήταν θέμα χρόνου πότε θα επιχειρούσαν να το «εντάξουν» στη λογική των ελλειμμάτων που μόνο η
πολιτική της κυβέρνησης δημιουργεί, εισφοροδιαφεύγοντας και η ίδια, προκειμένου να διαθέσει τους πόρους
που συγκεντρώνει από τους φορολογούμενους είτε με τη μορφή φόρων, είτε με τη μορφή ασφαλιστικών εισφορών για την ανάπτυξη των δεικτών της οικονομίας και όχι της χώρας.
Σε μια χώρα όπου μόνο οι αριθμοί ευημερούν και όχι οι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας, όπου οι επιχειρήσεις μεταναστεύουν για να βρούν καταλληλότερες αγορές και φθηνότερα εργατικά χέρια, όπου οι επιχειρήσεις
επιδοτούνται για να γίνουν μεγάλες και μόλις μεγαλώσουν πουλιούνται σε άλλες μεγαλύτερες, και όπου τα έργα υποδομής γίνονται με μοναδικό κριτήριο να προσελκύσουν «μεγάλες επενδύσεις», χρήματα για κράτος πρόνοιας δεν περισσεύουν. Αντίθετα, χρειάζονται τα αποθεματικά των ασφαλισμένων για να επιδοτήσουν αυτού του
είδους την επιχειρηματικότητα.
Στην ίδια χώρα, χρόνια τώρα, με ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων, κυριαρχεί η απαισιοδοξια και η ανασφάλεια που βασίζεται στην αντίληψη του μονόδρομου και της παντοδυναμίας των παγκοσμιοποιημένων αγορών. Καλλιεργήθηκε με επιμέλεια και η αντίληψη ότι δεν έχει νόημα να προσπαθούμε, ότι έτσι κι αλλιώς δεν
πρόκειται να υπάρξουν κατακτήσεις, ότι όλα σχεδιάζονται από άλλους για μας. Ο ευτελισμός του συνδικαλιστικού κινήματος, βασίστηκε και στα πραγματικά δεδομένα συνδικαλιστών που λειτουργούσαν με αυτή την αντίληψη, μεταξύ απαισιοδοξίας και αρπαχτής και καταλάμβαναν θέσεις για ίδιο όφελος.
Δεν είναι λοιπόν καθόλου περίεργο που στις κινητοποιήσεις μας για το ΤΣΜΕΔΕ είχαμε δύο πολύ μεγάλους αντίπαλους που εμπόδισαν την μεγαλύτερη μαζικοποίηση των αγώνων και κανείς δεν πρέπει να απορεί γι αυτό:
Ο πρώτος αντίπαλος ήταν η αντίληψη που επιμελώς καλλιεργήθηκε ότι τίποτα δεν μπορεί ν΄αλλάξει και ότι η
πολιτική ταυτίζεται με αυθαιρεσία και διαφθορά. Ο δεύτερος αντίπαλος, ήταν η δυσπιστία για ένα Ταμείο που
οι ασφαλισμένοι του δεν έβλεπαν να τους νοιάζεται και να τους δίνει προοπτική για το μέλλον.
Κι όμως, κατακτήσεις υπήρξαν πάντα και υπάρχουν όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να τις υποτιμήσουν. Σε όλη
τη χώρα διάσπαρτες αντιστάσεις για χιλιάδες θέματα οδηγούν σε αποτελέσματα, άσχετα αν δεν προβάλλονται
και αν δεν αθροίζονται. Και θα υπάρξουν πολύ περισσότερα αποτελέσματα αν συνδυαστούν οι αντιστάσεις με
μελέτη των προβλημάτων και με τις νέες μορφές αγώνα που αναδεικνύονται και αντιστοιχούν στη διαμόρφωση
της νεότερης γενιάς. Μιας γενιάς που χαρακτηρίζεται από λιγότερες μεγαλοστομίες, περισσότερες απαιτήσεις
και χιούμορ απέναντι στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει.
Θα συνεχίσουμε. επιμένοντας ...ότι ο μόνος χαμένος αγώνας είναι αυτός που δε δόθηκε ποτέ!
επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο internet: http://www.amak.tee.gr

OI MHXANIKOI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Στις 0.0.00 το ΤΕΕ όπως υποσχέθηκε προχώρησε στην αναπροσαρμογή της ΕΤΑ από
44 €/μ² σε 105 €/μ² και στις 0.0.008 σε νέα αναπροσαρμογή 110 €/μ². Με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται ότι αυξήθηκαν οι αμοιβές των μηχανικών για τις εργασίες που αφορούν τα πολεοδομικά γραφεία. Αυτό όμως δημιουργεί πολλά προβλήματα και πολλές ερωτήσεις, μερικές
από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω.
1. Αν και το σύστημα του ΤΕΕ μας δίνει αυξημένες αμοιβές, το πολεοδομικό γραφείο κατά τον
έλεγχο των αμοιβών υπολογίζει με ΕΤΑ=44€/μ². Επομένως αφού ο ελεγκτής δέχεται φθηνότερες αμοιβές νόμοι της πιάτσας κάνουν τις αυξήσεις να μην εφαρμόζονται. Πόσοι μηχανικοί δεν έδωσαν πλαστά στοιχεία στο ΤΕΕ ώστε να επιτύχουν χαμηλότερες αμοιβές στην
εντολή πληρωμής;
. Δεν έχουν οριστεί για άλλη μια φορά αμοιβές για τα ΦΑΥ-ΣΑΥ και για τον τεχνικό ασφαλείας ούτε για τις Γεωλογικές – Γεωτεχνικές μελέτες. Επομένως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτά δεν πληρώνονται αν και η ευθύνη παραμένει σταθερά στο μελετητή και τον
επιβλέποντα. (νόμοι της πιάτσας ξανά)
3. Οι αμοιβές για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από τότε που είχαμε ένα διακόπτη και μια λάμπα σε κάθε δωμάτιο. Σήμερα με τόσες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τόσους αυτοματισμούς που υπάρχουν σε κάθε σπίτι το ποσοστό επί του προϋπολογισμού παραμένει στο %.
4. Υπάρχουν οι κοινωνικοί συντελεστές επί του προϋπολογισμού 0,5 και 0,0 που είναι τελείως κοροϊδία για τον ελεύθερο επαγγελματία αλλά και για τον ιδιοκτήτη. Από πότε η κοινωνική πολιτική παρέχεται από την τσέπη του μηχανικού και όχι από το κράτος; Από τη μια
το ΤΕΕ είναι ανενεργό ή ανήμπορο να τους καταργήσει ενώ ο μηχανικός έχει την ίδια ευθύνη και από την άλλη ο ιδιοκτήτης ωφελείται κατά περίπου % στο συνολικό κόστος.
5. Γιατί στη συνήθη περίπτωση που το έργο αφορά περισσότερους από έναν μηχανικό ο κάθε
ένας αμείβεται με την ελάχιστη αμοιβή; Χαρακτηριστικά αναφέρω το παράδειγμα του μικρού μπακάλικου 35μ² που για αμοιβή αποτύπωσης σε πολιτικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό και
αμοιβή για μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας σε ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό ο
ιδιοκτήτης πρέπει να πληρώσει σύμφωνα με τα ισχύοντα (μαζί με ΦΠΑ 19% χωρίς φορολογικά και ταμεία) .41,5€. Η πιάτσα λοιπόν επιβάλει ξανά να γίνει έκπτωση.
. Η αμοιβή για την επίβλεψη δεν αυξήθηκε ποσοστιαία. Είναι γνωστό ότι για να εκτυπώσουμε σχέδια για το κάθε συνεργείο για κάθε εργασία είναι δουλειά που δεν πληρώνεται. Και
εντάξει, υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει να τετραπλασιάζεται η αμοιβή επίβλεψης όταν
το έργο δε δίνεται εξολοκλήρου σε έναν εργολάβο αλλά δεν εφαρμόζεται ποτέ διότι δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός που να την εξασφαλίζει. Τώρα βέβαια για το ποιος μπορεί να
γίνει κατασκευαστής (ο κάθε ταξιτζής, φούρναρης, ταβερνιάρης, μεσίτης…) αυτό είναι άλλο κεφάλαιο που θα αναφερθούμε άλλη στιγμή και για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και
για αυτό το έρμο το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων...
. Οι αμοιβές των μελετών ιδιωτικών έργων που δε σχετίζονται με το πολεοδομικό γραφείο
αφήνονται εξολοκλήρου στους νόμους της πιάτσας. Με ποιον τρόπο εξασφαλίζονται οι αμοιβές των τοπογραφικών (αποτυπώσεις, χαράξεις, διαδικασία για την υπηρεσία δασών,
την αρχαιολογία, για οριοθέτηση ρέματος και αιγιαλού…) όταν υπάρχουν άνθρωποι με δικαιώματα μόνο στα τοπογραφικά που το αποτέλεσμα της δουλειάς τους δεν είναι αυτό που
πρέπει και τοπογραφούν με 150€ το κομμάτι;;; (ελάχιστη αμοιβή τοπογραφικού σύμφωνα
με το νόμο = 3000λ).
Παραθέτουμε τα ανωτέρω σαν ορισμένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
συνάδελφοι σήμερα Αυτό όμως που διαπιστώνουμε είναι ότι τελικά αν και το ίδιο το ΤΕΕ αύξησε τις αμοιβές των ιδιωτικών έργων δεν καταφέρνει να τις εξασφαλίσει γιατί πολύ απλά δεν
έγιναν νόμος του κράτους και ακόμη ποιο απλά η ίδια η πιάτσα μπορεί να βρει το παραθυράκι της και να παρακάμψει τα ευχολόγια του ΤΕΕ. Μήπως ….. μας δουλεύετε;

ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Υπάρχει πάτος;
Η ανατολή του 008 βρίσκει τη χώρα μας βουτηγμένη στο έλος ενός ροζ – πολιτικού σκανδάλου, τις αναθυμιάσεις του οποίου διαχέουν τα ΜΜΕ, ασχολούμενα αποκλειστικά με αυτό.
Ουδείς φαίνεται να ασχολείται με μείζονα θέματα όπως ο καλπασμός του πληθωρισμού, η εκτόξευση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η αύξηση του δημοσίου χρέους, η ελαχιστοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης.
Πολλοί φαίνεται να έχουν ξεχάσει τα χάλια της Παιδείας, το άγος του ΕΣΥ, τις εξευτελιστικές αμοιβές με τις οποίες οι νέοι άνθρωποι μπαίνουν στην αγορά εργασίας.
Ελάχιστους πλέον συγκινεί το διαχρονικό «ξεπούλημα των ασημικών της οικογένειας», προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δημόσιο χρέος αλλά και να καλυφθούν οι
δαπάνες του Δημοσίου και των παραφυάδων του (ΔΕΚΟ κλπ.), στο άρμα των οποίων
επιβιβάζονται δεκάδες κομματικά στελέχη και φίλοι.
Η συζήτηση για το Ασφαλιστικό και τα ελλείμματα των Ταμείων διεξάγεται, από τη
μια μεριά με τα χαρτιά κλειστά και επικοινωνιακές διαρροές και από την άλλη με κραυγές και αφορισμούς.
Η ελληνική κοινωνία στερείται οράματος και στόχων, που η πολιτική ηγεσία της –
κυβέρνηση και αντιπολίτευση- αδυνατεί να της προσφέρει.
Διαπορούμε:
Υπάρχει πάτος; Και αν ναι, τον έχουμε φτάσει; Και πώς θα βγούμε από εκεί;

Τον τελευταίο καιρό, όλοι μας ασχολούμαστε με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει για το ταμείο μας το ΤΣΜΕΔΕ.
Όποια και αν είναι η σκοπιμότητα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, όσες
θετικές επιπτώσεις ή μη αυτό μπορεί να έχει για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας
μας, η θέση μας έχει ως εξής:
1. Διαφωνούμε με οποιαδήποτε μορφή ενοποίησης του ταμείου μας με άλλα ταμεία.
. Διεκδικούμε με κάθε νόμιμο τρόπο την διατήρηση του ενιαίου και της αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ.
3. Εφαρμόζουμε τις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, του Συλλόγου
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και όλων των επαγγελματικών οργανώσεων (ΕΜΔΥΔΑΣ, κλπ.) σχετικά με τις κινητοποιήσεις.
4. Λειτουργούμε με καθαρά συνδικαλιστικά και όχι με κομματικά κριτήρια.
Δυστυχώς όμως, η Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΕ δεν διεκδικεί με τον καλύτερο τρόπο
την ανεξαρτησία του ΤΣΜΕΔΕ, με αποτέλεσμα να μην έχει επιτευχθεί απολύτως τίποτα μέχρι σήμερα, σε αντίθεση για παράδειγμα με το ταμείο των δημοσιογράφων που
ουσιαστικά διατήρησε την αυτοτέλειά του.
Σε τοπικό επίπεδο, οι κινητοποιήσεις περιορίζονται σε «αντικυβερνητικές» εξάρσεις
και έχουν έντονη την κομματική χροιά του χώρου της αντιπολίτευσης και της κομματικής εκμετάλλευσης. Αυτό έγινε εντελώς ξεκάθαρο στην συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ στις 1/03/08, όπου οι άλλες παρατάξεις ψήφισαν κατά της κατάληψης του κτιρίου της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που στεγάζεται η Πολεοδομία,
αλλά κατόπιν ψήφισαν υπέρ της κατάληψης του κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης, λες
και η επιτυχία των κινητοποιήσεων εξαρτάται από την επιλογή του κτιρίου που θα γίνει η κατάληψη!!! Στην συγκεκριμένη ψηφοφορία η ΔΚΜ ψήφισε κατά της κατάληψης
και των δύο κτιρίων, θεωρώντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα,
αν αυτό δεν έχει σχεδιαστεί από το Κεντρικό ΤΕΕ και δεν συμβεί ταυτόχρονα σε όλη
την Ελλάδα.
Το πιθανότερο είναι ότι την στιγμή που διαβάζονται τα παραπάνω, το νομοσχέδιο θα
έχει ήδη ψηφιστεί και θα αποτελεί νόμο του Κράτους. Την ευθύνη για την απώλεια της
αυτοτέλειας του ταμείου μας θα την έχει ακέραια η Διοίκηση του Κεντρικού ΤΕΕ, καθώς και όλοι αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν το όλο θέμα καθαρά κομματικά και όχι ως
συνδικαλιστές.
Η Δ.Κ.Μ. έχει αποδείξει διαχρονικά ότι είναι αδέσμευτη και ακηδεμόνευτη συνδικαλιστική παράταξη και λειτουργεί πάντα για το συμφέρον του κλάδου των μηχανικών σε
αντίθεση με άλλες παρατάξεις που συμπεριφέρονται ανάλογα με τα κομματικά συμφέροντά τους.

3

3

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ελλάδα της ταραγμένης αδράνειας!

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Η επίθεση στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα δεν έχει ημερομηνία λήξης.
Χρόνια πριν, ήταν ο νόμος Σιούφα της ΝΔ, που μας χώρισε σε «παλιούς» και «νέους»,
αύξησε τις εισφορές και πετσόκοψε για πρώτη φορά τις συντάξεις μας. Μετά, ήταν ο
νόμος Ρέππα του ΠΑΣΟΚ, που μας ήρθε δήθεν ως «σωτηρία» απέναντι στα χειρότερα του Γιαννίτση, που μείωσε κι άλλο τις συντάξεις και θεσμοθέτησε για πρώτη φορά
την κατεύθυνση της ενοποίησης των Ταμείων με συμπίεση των δικαιωμάτων προς τα
κάτω.
Μόλις πέρυσι, ψηφίστηκε ο νόμος 3518/0 για το ΤΣΜΕΔΕ που:
- Αυξάνει τις εισφορές μας, σε σημείο να μας κλέβουν ένα μηνιάτικο το χρόνο.
- Μειώνει τις συντάξεις σε σχέση με το ύψος που εκδίκασε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Νομοθέτησαν τη μείωση της σύνταξης κατά 900 € και με θράσος το ονόμασαν αυτό
«αύξηση» και «αποκατάσταση των παραλείψεων και των αδικιών δεκαετιών»...
Και τη στιγμή που η αγανάχτηση από το χαράτσι έφτανε στο κατακόρυφο, μας προέκυψε και το «κερασάκι» στην αντιασφαλιστική «τούρτα» που μας σερβίρουν εδώ και
15 χρόνια ΕΕ-ΣΕΒ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ: το σχέδιο για την «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» των ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ», που θα συρρικνώσει ακόμα περισσότερο τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα,
θα μειώσει κι άλλο τις συντάξεις μας και θα αυξήσει τις εισφορές, μιας και θα κληθεί
να «καλύψει» τις «τρύπες» των λιγότερο «ευγενών» ταμείων. Άλλωστε, η κυβέρνηση
δήλωσε ότι το 10% του αποθεματικού των «ευγενών» ταμείων θα πάει για να καλύψει τα ελλείμματα των υπολοίπων, για να μην πληρώσει τίποτα το κράτος και το μεγάλο κεφάλαιο.
Το κυβερνητικό σχέδιο με το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ είναι ένας ακόμη κρίκος
της μεγάλης αλυσίδας αντιλαϊκών μέτρων. Ποιος ωφελείται;
Φυσικά, οι εργοδότες και το κράτος, αφού μειώνονται οι εργοδοτικές και κρατικές εισφορές σχεδόν στο μισό με το ν.3518/0.
Στους 3 από τους 4 συνταξιοδοτικούς κλάδους του ΤΣΜΕΔΕ, δεν προβλέπεται καμία
κρατική συμμετοχή και στους  ούτε καν εργοδοτική, λειτουργούν δηλαδή σαν αυτασφάλιση!!!
Την ίδια στιγμή, ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ επένδυσαν άλλα 3εκ. e στην τράπεζα Αττικής (πέραν των 88 εκ. e που επένδυσαν στην ετία 199-003) για να στηρίξουν την τράπεζα ώστε να «αντέξει στον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζικών ομίλων» και στη συνέχεια να πουληθεί ως κερδοφόρα στους θεσμικούς επενδυτές, όπως σχεδιάζει άμεσα η κυβέρνηση, με δώρο στη «συσκευασία» τα αποθεματικά του ταμείου.
Ταυτόχρονα όμως με την αντίδραση μας στην «ενοποίηση» πρέπει να πολεμηθεί η λογική της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ γιατί αυτή σημαίνει:
• Αύξηση των εισφορών,
• μείωση των παροχών,
• απαλλαγή του κράτους και της εργοδοσίας από το «περιττό» ασφαλιστικό κόστος.
Αν δεν αντεπιτεθούμε, η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Η επιχειρηματολογία του ΤΕΕ κατά της «ενοποίησης» (“Έχομε ένα ταμείο με μεγάλες εισφορές, μικρές παροχές και τα
αποφασίζουμε μόνοι («αυτοδιοικούμενοι)» είναι ο ύμνος της ανταποδοτικοτας.
Γιατί να μην μας πουν να το χαιρόμαστε;
38

Η χώρα βρίσκεται σε αναταραχή. Κάθε µέρα υάρχουν κινητοοιήσεις αό κάοιο ή κάοιους κλάδους εργαζοµένων. Αεργιακές κινητοοιήσεις, ορείες, καταλήψεις, φωνές και συµλοκές µεταξύ των εργαζοµένων, των συνδικαλιστών και
των διοικήσεων. Κάθε µέρα µε κυκλική εναλλαγή, δε λειτουργούν οι Δηµόσιες Υηρεσίες, οι Τράεζες, τα Νοσοκοµεία, τα σχολεία, δε λειτουργούν τα µέσα µεταφοράς, δεν υάρχουν καύσιµα και θέρµανση, δεν υάρχει ηλεκτρικό ρεύµα, ένα κράτος µε λίγα λόγια σε αοσύνθεση. Όλα αυτά ου ρέει µια ολιτεία να αρέχει
και να εξασφαλίζει στους κατοίκους της χώρας, είναι ανύαρκτα.
Οι εκρόσωοι της Κυβέρνησης, ολίτες άλλης κατηγορίας ροφανώς, ίσως
και άλλης χώρας δεν λήττονται αό όλα αυτά. Είναι η µοναδική εξήγηση γιατί δεν
διαφοροοιείται τίοτα στις αοφάσεις ου έχουν ληφθεί και στις κινήσεις ου
έχουν ρογραµµατιστεί. Σίγουρα δε χρησιµοοιούν τα µαζικά µέσα µεταφοράς, δε
χρησιµοοιούν τις δηµόσιες υηρεσίες και δεν έχει χρειαστεί να εισκεφθούν το
ρατήριο βενζίνης της γειτονιάς τους για ανεφοδιασµό. Γιατί αν έκαναν µια τέτοια
βόλτα θα καταλάβαιναν τη σήψη ου έχει ροκαλέσει η στάση τους. Ίσως το καλοκαίρι να αναρωτηθούν γιατί µειώθηκε ο τουρισµός στη χώρα µας. Αλλά οιος ο
λόγος να εισκεφτεί κανείς µια χώρα στην οοία δε λειτουργεί τίοτα; Μόνο για
λόγους εγκυκλοαιδικής γνώσης και αραδείγµατος ρος αοφυγή.
Ποια είναι η αντίδραση σε όλα αυτά; Καµία. Αολύτως καµία. Οι εργαζόµενοι
φωνάζουν και η κυβέρνηση κωφεύει. Οι ασφαλισµένοι κινητοοιούνται και η κυβέρνηση αδρανεί. Θα σκεφτεί κανείς, για οιο λόγο να αντιδράσει διαφορετικά η
κυβέρνηση αφού τα γκάλο της δίνουν µεγάλο ροβάδισµα. Αφού λίγες µέρες µετά το ολοκαύτωµα στις εριοχές ου αογυµνώθηκαν αό το ράσινο, αρέµειναν ρώτη δύναµη. Το µήνυµα ου αίρνουν δηλαδή είναι «σκυλί ου γαυγίζει, δε
δαγκώνει».
Το µήνυµα ου στέλνουν όµως οιο είναι; Μήως ότι τελικά το µόνο ου ενδιαφέρει όλους αυτούς ου καταλαµβάνουν τις θέσεις είναι η εξουσία και όχι η εξυηρέτηση του κοινού συµφέροντος, η δηµιουργία κράτους δικαίου, του κράτους
ρόνοιας, η βελτίωση του βιοτικού ειέδου και η δηµιουργία µιας ευνοµούµενης
ολιτείας; Τι άλλο µορεί να υοθέσουµε, όταν κανένα δε φαίνεται να αασχολούν τα ροβλήµατα του ολίτη, όταν η φωνή του και τα δίκαια αιτήµατά του έφτουν στο κενό.
Μάθαµε ότι οι Δηµοσιογράφοι εξαιρέθηκαν ουσιαστικά αό τις µεταρρυθµίσεις
στο ασφαλιστικό και ροβληµατιστήκαµε. Η µόνη αιτία ου εντοίζουµε είναι το
γεγονός ότι η αοκάλυψη σκανδάλων ροκαλεί αναγκαστικές αραιτήσεις, µορεί να ρίξει και κυβερνήσεις. Αν δεν αειλούνται λοιόν οι Δηµοσιογράφοι δε
µαίνουν και στη διαδικασία να αοκαλύτουν. Έτσι είµαστε όλοι ευτυχισµένοι
στην άγνοιά µας και οι θέσεις των αρµοδίων είναι εξασφαλισµένες.
Εµείς οι άµοιροι Μηχανικοί, αιδιά ενός κατώτερου Θεού, για να καταφέρουµε
τελικά να σώσουµε τα 3 δις του αοθεµατικού µας, ωθούµαστε να χρησιµοοιήσουµε αντίστοιχες τακτικές… Οι δηµορασίες ου ακυρώνονται, οι αεργίες και
οι διαδηλώσεις ου κάνουµε δεν ροκαλούν κανένα λόγο ανησυχίας. Τι κι αν καθυστερούν τα έργα και η ανάτυξη της χώρας, τι κι αν δε λειτουργούν οι υηρεσίες, το θέµα είναι να µην τρίζουν οι καρέκλες.
Προσαθούν να µας αναγκάσουν να κατεβάσουµε το είεδο, να χάσουµε οικιοθελώς την αξιορέεια ου αελιστικά ροσαθούν να µας αφαιρέσουν.
Όµως εµείς, ου ράγµατι είµαστε ειστήµονες αυτής της χώρας, είµαστε σε
θέση να αντιδράσουµε µε τους τρόους και τα όλα ου διαθέτουµε και αρµόζουν
στο ρόλο ύαρξής µας. Δε θα σταµατήσουµε να φωνάζουµε, θα εξακολουθήσουµε
να ζητάµε όσα µας ανήκουν και να ααιτούµε την ειστροφή των όσων δικαιούµαστε. Η µέχρι σήµερα ροσάθεια διάσασής µας σε αντιµαχόµενες οµάδες έχει
καταλήξει να µας ενώσει και αυτή είναι η δύναµη ου ρέει τώρα να αξιοοιήσουµε.
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Η χαμένη τιμή
ενός ανύπαρκτου υπουργείου
Ποιοι δεν θέλουν την ίδρυση αυτοτελούς υπουργείου Περιβάλλοντος;

ΕΓΓΡΑΦΟ προς τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
για τη

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από τον

Κωστή Ε. Μαυρικάκη

Στη συνεδρίαση της 1.11.00 της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, όπως ήδη
σας ενημέρωσα, τρεις συνάδελφοι του
Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του
Τ.Ε.Ε. ανέλαβαν να επεξεργασθούν το υλικό των τριών θεμάτων που απασχολούν
αυτή τη στιγμή τους διπλωματούχους
μηχανικούς, δηλαδή το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ,
τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και
το ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και να συντονίσουν τις ενέργειες δράσης. Το υλικό περιλαμβάνει τις προτάσεις Περιφερειακών
Τμημάτων, παρατάξεων, Μονίμων Επιτροπών (Μ.Ε.) και κυρίως Ομάδων Εργασίας (Ο.Ε.) που έχουν συγκροτηθεί από
το κεντρικό Τ.Ε.Ε..
Τα ως άνω θέματα, κατά την άποψη
μου, έχουν μελετηθεί και συνεχίζουν να
μελετώνται λεπτομερώς από το Τ.Ε.Ε. και
η συγκρότηση μίας νέας Ο.Ε. δεν έχει να
προσφέρει κάτι νέο πέραν του να μελετήσει τις ήδη υπάρχουσες προτάσεις,
πράγμα που οφείλει ο καθένας από εμάς
να πράξει. Επειδή δε οι καιροί είναι χαλεποί και όλοι πρεσβεύομε ότι πρέπει να
γίνεται περιστολή των δαπανών και να αποφεύγεται η διασπάθιση του δημοσίου
χρήματος θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και φειδωλοί στη διαχείριση των

πόρων του Επιμελητηρίου όταν μάλιστα
αυτοί προέρχονται από τις, πάσης φύσεως, εισφορές των μελών του. Εκφράζω
την αντίθεση μου όσον αφορά στη συγκρότηση, για τα ανωτέρω θέματα, Ο.Ε.
και εμμένω στην άποψη μου ότι τα θέματα επεξεργάζονται από τις Μ.Ε. κατόπιν
παραπομπής τους σε αυτές από τη Δ.Ε..
Θεωρώ ότι η πολιτική που εφαρμόζεται
στη λειτουργία των Μ.Ε., δηλαδή να προτείνονται τα θέματα από αυτές και μάλιστα η επεξεργασία να γίνεται με τη συγκρότηση Ο.Ε., πέραν της νομιμότητας
είναι και λανθασμένη.
Στις βιβλιοθήκες του Τ.Ε.Ε. (κεντρικού και περιφερειακών τμημάτων) υπάρχει πλήθος αναξιοποίητων εργασιών Ο.Ε.
και Μ.Ε., που έχουν συγκροτηθεί στο παρελθόν. Το υλικό αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί και να μελετηθεί, αν όχι από
όλους, τουλάχιστον από τα μέλη των
Μ.Ε.. Δεν είναι πρέπον να ακυρώνεται όλο το προηγούμενο έργο και να προτείνεται σωρηδόν η συγκρότηση Ο.Ε. για
θέματα που ήδη επεξεργάζεται με προσοχή το κεντρικό Τ.Ε.Ε.. Οι περιφερειακές Ο.Ε. είναι σκόπιμο να περιορίζονται
σε θέματα της περιοχής τους, στο πλαίσιο πάντα της πολιτικής του Τ.Ε.Ε..
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και τη χωροταξία, συγκεντρωμένες σε ένα φορέα.
Έτσι το νέο χαρτοφυλάκιο, με άλλο όνομα πλέον,
θα αποτελούσε και επισήμως το νέο κρατικό φορέα
που ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα. Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση του πρώην Δημοσίων Έργων, δημιούργησε ένα κολοσσιαίο και ερμαφρόδιτο μόρφωμα, ένα υπουργείο με δυο πρόσωπα,
εκείνο του περιβάλλοντος, χωροταξίας από τη μια
και των δημοσίων έργων από την άλλη, που και μόνο ως έννοιες υποδηλώνουν κάποια αντιθετική και
ανταγωνιστική σχέση. Μ’ αυτό το σχήμα και σ’ αυτή τη λογική και διάρθρωση, σχεδόν για μια εικοσιπενταετία, ένας νέος Ιανός της κρατικής πολιτικής
(δύο σε έκδοση του ενός) πολιτεύτηκε για να οικοδομήσει τη σημερινή Ελλάδα των υποδομών με την
πολλαπλής αμφισβητούμενη διάσταση της περιβαλλοντικής οικονομίας των νέων αξιών...
Σήμερα, σε μια εποχή, με καινούργια δεδομένα
για το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές στον
πλανήτη, με τις νέες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
που επωμίζεται κάθε εθνική πολιτική, είναι αυτονόητο ότι η ξεπερασμένη συνταγή των «δύο σε ένα», δεν μπορεί να προσφέρει πλέον στην κοινωνία
και σε ένα σύγχρονο κράτος.
Είναι κοινό μυστικό πια, ότι η ενιαία υπόσταση
του υπουργείου, δεν διασφαλίζει τη συνταγματική
βούληση για προστασία του φυσικού, πολιτιστικού
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ενός κοινωνικού, και συνάμα ατομικού δικαιώματος. Πολύ περισσότερο, η σημερινή δομή του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν διασφαλίζει την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά
για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίζει την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή τη θεμελιώδη αρχή της

«Η νύχτα είναι ατέλειωτη, γι’ αυτό και ποτέ δε
συναντάει τη μέρα»: Λόγια του Σαίξπηρ στο Μάκβεθ
που μας βοηθάνε να καθορίσουμε από τη συνθήκη
του ποιητή, την κοινωνικοπολιτική της διάσταση.
Αν η ακριβής αξιολόγηση των υλικών υποδομών μεγάλης κλίμακας στις κατευθύνσεις της βιωσιμότητας, ενός συντεταγμένου κράτους και μιας δυτικής
κοινωνίας, εκφράζεται από το σημερινό
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων), τότε η αξία της λέξης
περιβάλλον σ’ αυτό το αρκτικόλεξο, έχει προαποφασισμένο και κατά παραγγελία νόημα...
Η έννοια περιβάλλον, στο αρκτικόλεξο αυτό, έχει απωλέσει εν τη γενέσει της, την αξία της, και ανέκαθεν αποτελούσε το φτωχό συγγενή, σ’ αυτόν
τον τίτλο. Το κτίριο της οδού Αμαλιάδος 1, που
στεγάζεται σήμερα το επί του περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων υπουργείο, το κυνηγούσαν από τότε που οβιδιακά μετονομάστηκε από
ΥΧΟΠ, κάποιοι ανελέητοι συμβολισμοί: Αποτέλεσε
και αποτελεί την «ωραία κοιμωμένη» της πολιτικής
όλων των μεταδικτατορικών κυβερνήσεων της χώρας. Το έχουν διευθύνει από δικηγόροι, έως …οδοντογιατροί, αλλά κυρίως μηχανικοί. Όμως, το μείζον δεν είναι η επαγγελματική ιδιότητα των πρώην
και νυν καπεταναίων του. Αυτό είναι, ίσως, το ελάχιστο.
Η μετονομασία του, το 1985 από Υπουργείο
Χωροταξίας Οικισμού & Περιβάλλοντος (ΥΧΟΠ),
λίγο μετά την ...«ιστορία» που πρόλαβε να γράψει ο αείμνηστος Τρίτσης, σε Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, αποτέλεσε μια αναγκαία καινοτομία και ένα επιβαλλόμενο πολιτικό «λίφτινγκ» της εποχής που απαντούσε σε πολιτικές θεωρίες, που ήθελαν όλες
τις αρμοδιότητες τις σχετικές με το περιβάλλον
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πρόληψης των περιβαλλοντικών βλαβών χάριν
της οικολογικής ισορροπίας και της διατήρησης των
φυσικών πόρων, προς όφελος όχι μόνο της παρούσης αλλά και των επόμενων γενεών. Δεν διασφαλίζει καν έναν από τους συστατικούς σκοπούς του,
την οργάνωση και τη λειτουργία εθνικού συστήματος πληροφοριών και παρατηρητηρίου για το χώρο
και το περιβάλλον, καθώς και τον ολοκληρωμένο
στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασμό εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα. Είναι γνωστές οι σημαντικές ενστάσεις, διαφωνίες και καταγγελίες του Έλληνα Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, ότι η χώρα μας έχει τα περισσότερα οικολογικά προβλήματα στην Ευρώπη αλλά …δεν έχει
το αρμόδιο υπουργείο να ασχοληθεί με αυτά!
Ακόμη, γνωστές είναι οι παραπομπές της χώρας
στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αφού μεταξύ άλλων δεν
έχει συγκροτήσει αξιόπιστους μηχανισμούς εφαρμογής των αποφάσεων του Κιότο, γεγονός για το οποίο η χώρα καλείται να απολογηθεί στην επιτροπή
συμμόρφωσης του ΟΗΕ…
Πολύ περισσότερο, γνωστές είναι οι ενστάσεις
της επιστημονικής κοινότητας, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών για
το περιεχόμενο τόσο του Εθνικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης όσο
και του αντίστοιχου ειδικού για τον τουρισμό, τα οποία όχι μόνο δε συμβάλλουν στη βιωσιμότητα, αλλά εν πολλοίς την υπονομεύουν ευθέως.
Η part time απασχόληση του ΥΠΕΧΩΔΕ με το
περιβάλλον, μας κατατάσσουν στη σφαίρα της αναξιοπιστίας και της καχυποψίας έναντι των διεθνών
οργανισμών...
Το ερώτημα ωστόσο, παραμένει αμείλικτο και
βασανιστικό: Ποιοι δεν θέλουν να ιδρυθεί άμεσα το
νέο υπουργείο περιβάλλοντος;
Η επιτακτική ανάγκη ίδρυσης, αυτοτελούς υπουργείου, φαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν προσκρούει απλώς στην βαρηκοΐα της κυβέρνησης: Δεν
συνιστά απλώς απέχθεια, ρηχή αδιαφορία ή αθώα
αμέλεια η άρνηση αποκωδικοποίησης των κελευσμάτων των καιρών: Είναι μια συνειδητή άρνηση,
μετάθεση και αναβολή η μη ίδρυση ενός ανεξάρτητου υπουργείου για το περιβάλλον. Ένα αυτόνομο
υπουργείο περιβάλλοντος (όπως συμβαίνει με όλες
σχεδόν χώρες του δυτικού κόσμου), θα αναγκαστεί

να αναγνωρίσει και να δώσει τα διαπιστευτήριά του
στην υλοποίηση και στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών νομικών κανόνων και δεσμεύσεων
που το αφορούν. Θα αναγκάσει να προσαρμόσει τις
πολιτικές του συμβατά, συμφιλιωτικά και όχι απέναντι και σε αντιπαράθεση με τις διεθνείς συνθήκες. Δεν θα δρα σε αποσπασματικές, πελατειακές
και καταστροφικές για το περιβάλλον ρυθμίσεις:
Ένα αυτοτελές υπουργείο περιβάλλοντος, δεν
θα επιτρέπει τη συνέχιση της ληστρικής επέλασης
των ξενοδοχείων πάνω στα κύματα, σ’ ολόκληρο το
ελληνικό νησιωτικό σύμπλεγμα. Δεν θα επιτρέπει
«αβρόχοις ποσί» την επιβολή μιας (ιερής) χωροταξίας από εκκλησιαστικά ιδρύματα που απειλούν να
μετατρέψουν με ερημοποίηση εναπομείναντες φυσικούς παραδείσους της Κρήτης εξαφανίζοντας, όπως τους προϊστορικούς δεινόσαυρους, τα τελευταία φυσικά αποταμιεύματα της μεγαλονήσου, προκαλώντας ευθέως το Περιβαλλοντικό Δίκαιο...
Δεν θα επιτρέπει η χωροταξία να ρυθμίζεται με
μοναδικό και προεξάρχον κριτήριο το αόρατο χέρι
της οικονομίας της αγοράς...
Η χωροταξία και η βιώσιμη ανάπτυξη θα αντικαταστήσουν τη χωρο(α)ταξία και τη βιώσ(χ)ημη
ανάπτυξη που κατά τρόπο ελαστικό και κατά το δοκούν εφαρμόζονται σήμερα. Όλα αυτά έρχονται σε
αντίθεση με το σημερινό status και την καθεστηκυία τάξη.
Με λίγα λόγια, ένα αυτοτελές υπουργείο περιβάλλοντος, θα χαλάσει την υπάρχουσα «πιάτσα»
των πραγμάτων...
Σήμερα, υποκατάστατο μιας συνειδητής ανύπαρκτης κρατικής περιβαλλοντικής πολιτικής, αποτελεί στην ουσία το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας, του οποίου τα κείμενα και οι αποφάσεις
αποτελούν και θα αποτελούν μια πολύτιμη παρακαταθήκη για μια μελλοντική βιώσιμη Ελληνική Πολιτεία. Ταυτόχρονα συνιστούν διαχρονικά κείμενα και
μανιφέστα, για το Περιβαλλοντικό Δίκαιο και για το
έτσι κι αλλιώς αυτοτελές υπουργείο που η ασφυκτική πίεση των πραγμάτων αργά ή γρήγορα, θα επιβάλλει. Μέχρι τότε, ας προσευχόμαστε όλοι για το
ελληνικό περιβάλλον...
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Από τον

K. Λεμπιδάκη,
Χημικό Μηχανικό

-

Ο απόλυτος Χρόνος είναι μια εκ φύσεως αληθής
και μαθηματική οντότητα που ρέει σταθερά και
ομοιόμορφα και δεν εξαρτάται με οτιδήποτε
βρίσκεται εκτός αυτού.
Σύμφωνα με τον Leibnitz, ο ορισμός αυτών των
εννοιών είναι καθαρά σχεσιακός, δηλαδή:
- Ο Χώρος είναι «κάτι το καθαρά σχετικό4 . . ., ο
χώρος δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μια «τάξη
συνυπάρξεων» και ως εκ τούτου καθορίζεται από τα όντα που εμπεριέχει. Έτσι, επειδή υπάρχει συγχρόνως άμεση - έμμεση σχέση μεταξύ
τους, δηλαδή σχέσεις αλληλεπίδρασης, η θέση
των συνυπάρξεων και των πραγμάτων στο σύμπαν μπορεί να ορίζεται ως προς ένα από αυτά
που μπορεί να επιλεχθεί, αν θέλουμε, και με
αυθαίρετο τρόπο.
- Ο Χρόνος, είναι κάτι που στην καθημερινή μας
αναφορά έχει σχεσιακό
χαρακτήρα. Στηρίζεται δηλαδή μόνο σε σχέσεις, ή σε διαφοροποιήσεις σχέσεων, καταστάσεων και ιδιοτήτων ανάμεσα στις οντότητες ή
στις διεργασίες που συντελούνται αντιστοίχως.
Καθετί που αναφέρεται στο παρελθόν ή στο
μέλλον, σχετίζεται με σχέση αναφοράς ως προς
το παρόν, όταν το παρόν «εκφράζει» το χρόνο
που γίνεται μια παρατήρηση ή ένα πείραμα, ή
συντελείται μια μεταβολή.
Ως εκ τούτου θα ήταν καλύτερα συνοψίζοντας,
να πούμε ότι ο χρόνος είναι κάτι το καθαρά σχεσιακό, δηλαδή κάτι στο οποίο αναδεικνύονται οι

φύση και ολόκληρο το σύμπαν, αποτελούνται από τρία βασικά «συστατικά»: Την
«ύπαρξη», τη «μη ύπαρξη» και το «τίποτε».
Δηλαδή:
α) από αυτό που υπάρχει, που φαίνεται και γίνεται
αντιληπτό.
β) από το «είδωλό» του, δηλαδή (από) εκείνο που
υπάρχει αλλά δε φαίνεται και που δεν μπορούμε να
το κατανοήσομε, ούτε να το αντιληφθούμε πλήρως3, διότι απλώς δεν έχομε ανακαλύψει ακόμη τον
κατάλληλο «καθρέφτη»
γ) από το «τίποτε», που αποκτά σχέση ύπαρξης, επειδή εμπεριέχει τα προαναφερθέντα άλλα δύο.
Ιδού λοιπόν μια άλλη προσέγγιση μέσα από το
πρίσμα της «Αντενέργειας – Αντιστάθμισης».
Στο καθημερινό μας λεξιλόγιο που συχνά χρησιμοποιούμε λέξεις όπως, Χώρος, Χρόνος, Ταχύτητα, Επιτάχυνση. Αλήθεια! Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ
εάν κατέχουμε τις έννοιες αυτές που εκφράζονται
με τις παραπάνω λέξεις ή όρους; Τι εννοούμε ακριβώς όταν τις εκφέρομε και τι αντιλαμβανόμαστε όταν τις ακούμε;

Η

Ο Χώρος και ο Χρόνος.
Ο Νεύτων ορίζει το Χρόνο και το Χώρο σαν απόλυτες οντότητες:
- Ο απόλυτος Χώρος είναι μια εκ φύσεως οντότητα που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε βρίσκεται εκτός αυτού, παραμένει πάντα όμοιος
με τον εαυτό του και είναι ακίνητος.
3

4

Ίσως σε ορισµένες – λίγες µόνο εριτώσεις να µορούµε να το φανταστούµε ή να το διαισθανθούµε. Στην ερίτωσή µας ο καθρέφτης
αυτός άραγε, είναι η «Αντενέργεια», η «Αντιστάθµιση», ή τίοτε α’ αυτά;
Δηλαδή είναι ροBόν αλληλειδράσεων διαφορισµού σχέσεων και οντοτήτων ου εµεριέχονται σ’ αυτόν. Δηλ: «Τίοτα» (αιτιατό) = Οντότητα + αντιοντότητα (αντι-αιτιατό) ± Ε
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σχέσεις, οι διαφοροποιήσεις, ή οι διαφορισμοί των
σχέσεων των οντοτήτων ή των καταστάσεων που
εμπεριέχονται στο χώρο που του αντιστοιχεί. Δηλαδή ο «χωρόχρονος» είναι εκείνη η σύνθετη οντότητα στην οποία αναδεικνύονται οι σχέσεις και
οι διαφοροποιήσεις τους, ή οι διαφορισμοί των
πραγμάτων που εμπεριέχονται σ’ αυτόν και που
μπορούν να ορίσουν μια άλλη σύνθετη οντότητα
την «υλενέργεια».

Η Κίνηση και η Ταχύτητα
Η κάθε αναφορά στην Κίνηση ή στην Ταχύτητα είναι σχετική. Για κάποιους παρατηρητές η κίνηση
μπορεί να έχει νόημα και να γίνεται αισθητή, ενώ
για κάποιους άλλους όχι. Αυτοί λοιπόν οι παρατηρητές που, ενώ κινούνται, δεν μπορούν ούτε να το
αισθανθούν, ούτε να το αντιληφθούν, είναι οι λεγόμενοι αδρανειακοί παρατηρητές. Το ίδιο ακριβώς
αντιλαμβάνονται - και ανήκουν στην ίδια κατηγορία
– και εκείνοι που κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά
ως προς ένα αδρανειακό παρατηρητή.
Εδώ όμως γεννιέται το ερώτημα: Άραγε συμπίπτει, ή ταυτίζεται, αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα, με την υποκειμενική θεώρηση ή αντίληψη του αδρανειακού παρατηρητή;
Εάν ναι τότε: και ο αδρανειακός και ο μη αδρανειακός (δηλ. ο επιταχυνόμενος) παρατηρητής
πρέπει να αισθάνονται και να αντιλαμβάνονται το ίδιο ακριβώς πράγμα.
Εάν όχι τότε: άλλο, το τι (εκείνο που) γίνεται
στην πραγματικότητα, και άλλο το τι (εκείνο που)
καταλαβαίνει ένας παρατηρητής που η παρατήρησή του και η ορθότητά της εξαρτώνται από το επίπεδο (Χώρος) και το στάδιο (Χρόνος) αναφοράς
που βρίσκεται ο καθένας.
Πού άραγε βρίσκεται η αλήθεια; Στην υποκειμενική, ή στην αντικειμενική της μορφή; Μορφές
που μπορεί να συγκρούονται, ή να αντικρούονται
και να αυτοαναιρούνται;
Όταν είμαστε αδρανειακοί παρατηρητές, τότε,
το φαινόμενο, ή η διαδικασία, που αντιλαμβανόμαστε σαν αδρανειακοί παρατηρητές - (π.χ. όταν είμαστε σ’ ένα κινούμενο τραίνο, αντιλαμβανόμαστε
ότι βρίσκεται εκτός τραίνου να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση) - είναι η αντιστροφή της
πραγματικότητας. Δηλαδή βλέπουμε το είδωλο. Για
να βρούμε λοιπόν αν κάτι κινείται με σταθερή ταχύτητα ή βρίσκεται σε ηρεμία, μήπως εξαρτάται
τελικά από το τι επιθυμούμε εμείς οι ίδιοι; Δηλαδή
από το ποιο σύστημα χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την κίνηση; Εδώ γεννιέται ένα απλό βασικό ερώτημα που μας παρενθέτει άλλα επιμέρους
ουσιώδη ερωτήματα:
- Άραγε είμαστε στην πραγματικότητα, ναι ή όχι, αδρανειακοί παρατηρητές αφού ξέρουμε ότι
βρισκόμαστε πάνω σ’ ένα σύστημα που κινείται και
που είναι η γη; Τι αλλάζει όταν ο παρατηρητής που
βρίσκεται πάνω στη γη (η οποία κινείται), κινείται
ή είναι ακίνητος; Τι ρόλο παίζει η κλίμακα μεγέθους
της ταχύτητας, ή η συγκριτική τάξη μεγέθους της

σε απόλυτους αριθμούς, όταν ο παρατηρητής κινείται, σε σχέση με την ταχύτητα της γης; Τι είδους
σχέση απορρέει από το μέτρο, τη φορά και τη διεύθυνση του ανύσματος της ταχύτητας, τού επί
της γης κινούμενου παρατηρητή, σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της ταχύτητας που αφορούν την
κίνηση της γης; Άραγε υπάρχουν απόλυτες ταχύτητες, ή μόνο σχετικές; Από ποιες τιμές και πάνω τα
αποτελέσματα αυτών των σχετικών κινήσεων δεν
είναι ευκαταφρόνητα, αλλά – αντιθέτως – επηρεάζουν σημαντικά τις παρατηρήσεις και τα πειράματά
μας επί της γης;
Όμως, εάν εφαρμοστεί η παραδοχή της αντιστάθμισης, τότε μπορούμε να έχουμε πιο καθαρές και σαφέστερες απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα και να κατά-λάβουμε ότι, αυτό που
παρατηρεί ο αδρανειακός παρατηρητής σε σχέση με ένα μη αδρανειακό, είναι κάτι πολύ πιο
σύνθετο και συνάμα πολύ πιο απλό στην κατανόηση. Είναι μια κατάσταση δυναμικής ισορροπίας, όπου τα εξεταζόμενα μεγέθη ή ιδιότητες
βρίσκονται σε αντιστάθμιση με τα είδωλά τους,
δημιουργώντας διάφορα επίπεδα καταστάσεων
δυναμικής μορφής ισορροπίας, με διαφορετικό
ενεργειακό περιεχόμενο.
Ο αδρανειακός λοιπόν παρατηρητής παρακολουθεί αυτή την ισορροπία, που είναι «ψευδοστατική» (δηλαδή φαίνεται σαν να είναι στατική) και την παρατηρεί σαν στατική ισορροπία,
οπότε δεν παρατηρεί την κίνηση. Όταν τώρα αλλάξει η μορφή «έκφρασης» της ταχύτητας, π.χ.
με τη μεταβολή του ανύσματός της, τότε υπεισέρχεται ένα άλλο μέγεθος που λέγεται Επιτάχυνση, οπότε η δυναμική μορφή της ισορροπίας
αλλάζει, επειδή αλλάζει η αντιστάθμιση. Αυτό
ακριβώς είναι εκείνο που αισθάνεται ο αδρανειακός παρατηρητής τη μεταβολή δηλαδή της υφιστάμενης ισορροπίας. Όταν τώρα επέλθει ξανά μέσω των διαδικασιών της αντιστάθμισης
νέα δυναμική ισορροπία, τότε ο αδρανειακός
παρατηρητής θα αισθάνεται ακριβώς ότι αισθανόταν και πριν τη μεταβολή της ισορροπίας.
Εκείνο κατόπιν που έχει μεγάλη σημασία είναι
τα επίπεδα ισορροπίας αυτής της δυναμικής ισορροπίας. Φαίνεται ότι το πρώτο όριο στα επίπεδα
των ταχυτήτων είναι σταθερά c του Αϊνστάιν, δηλαδή η ταχύτητα του φωτός, για τα φωτόνια και τα
ηλεκτρόνια. Δηλαδή, όταν έχουμε κίνηση, τα οριακά προς τα πάνω επίπεδα αντιστάθμισης, ως αναφορά την ταχύτητα για τη δημιουργία της προαναφερθείσης δυναμικής μορφής ισορροπίας η σταθερά c είναι 300.000 km/sec. Ενδεχομένως θα μπορούσε να μην είναι διόλου απίθανο σε μια άλλη κλίμακα πιο στοιχειώδους μορφής υλενέργειας, οι ταχύτητες να είναι κατά πολύ μεγαλύτερες.


Από τον

Κώστa Μύστη
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αίνεται πως έμεινα έτσι κάμποση ώρα αμίλητος, ακίνητος κι ασάλευτος, όταν ένας παραπονεμένος ήχος, γνώριμος βαρύς, αργόσυρτος και μπάσος, γιομάτος καπνό, σίντερο κι αρμύρα κίνησε από το λιμάνι, σκέπασε την πόλη, ανηφόρησε με μιας στις βίγλες, δρασκέλισε

τα φαρδιά πέτρινα σκαλοπάτια κι έφτασε ως τ΄ αυτιά μου. Το πρώτο πλοίο βαρύ κι ασήκωτο, κατάκοπο απ' το νυχτερινό ταξίδι, μαζί με πραμάτειες, ανθρώπους, όνειρα και καημούς κουβαλούσε μια καινούργια μέρα στο λιμάνι. Αμέσως μετά ένας άλλος ήχος, παλιός γνώριμος κι αυτός, πλούσιος, μεταλλικός, χαρούμενος και γιορτινός, μ΄ όλες τις φωνές από την πιο ψιλή ως την πιο βαριά ξεχύθηκε από τα ψηλόλιγνα δόρατα του ψαρογένη άγιου, παραμέρισε τα μισάνοιχτα παραθυρόφυλλα, τρύπωσε
από τις χαραμάδες, έκαμε τα τζάμια να τρίζουν, τις καρδιές να ξεχειλίζουν από χαρά και να χτυπούν
σαν τα φτερά των περιστεριών που τρεμάμενα βούτηξαν από τον τρούλο κατευθείαν στα βαθιά του
ολόδροσου πρωινού· ο ζεστός σιμούν είχε από ώρα πια σβήσει.
Ο ατρόμητος καβαλάρης ότι κι είχε αποσώσει τη βραδινή περιπολία του. Όλη τη νύχτα που γύριζε

στα σοκάκια σφάλιξε πόρτες που ΄χαν ξεχαστεί ανοιχτές, γιατροπόρεψε αρρώστους, έκαμε συντροφιά

H συνέχεια στο επόμενο τεύχος.
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σε νυχτοπαρωρίτες να φτάξουνε σίγουρα ίσαμε το σπίτι τους, ανεμάζωξε χαροκόπους και γλεντιστάδες, έσυρε με άπειρη τρυφεράδα το σεντόνι στα παιδιά που 'χανε ξεσκεπαστεί και τα χάιδεψε στα μαλλιά, φίλιωσε μαλωμένους να δώσουνε τα χέρια και βλόησε τα αντρόυνα που πάλευαν να γιομίσουνε
παιδιά το κόσμο. Κατάκοπος και ξεθεωμένος ξεπέζεψε, ξαρμάτωσε το πανώριο μπεγίρι, του σφύριξε
γλυκά να πιει νερό στον ολοκάθαρο τσίγκινο κουβά, του 'βαλε στη ματζαδούρα σανό και ταγή και του
΄στρωσε τόπο να πλαγιάσει. Κι αυτός, αξεκούραγος, αφού νοικοκύρεψε τη στολή του κι αφού ίσιωσε
το σπαθί στο θηκάρι έπαιξε μια της πόρτας και δρασκέλισε το κατώφλι. Σβέλτος, σκαρφάλωσε από τα
στρουφιχτά σκαλοπάτια στα πανύψηλα καμπαναριά, έπιασε με τις τεράστιες χερούκλες του όλα μαζί
τα σκοινιά κι άρχιξε να τα σέρνει με όση δύναμη είχε. Ένας ήχος σιντερένιος και αρσενικός γιόμισε
τον ουρανό, γλίστρησε στις ταράτσες και στις λιγοστές πια κεραμιδένιες στέγες και μπήκε σ' όλα τα
σπίτια να ξυπνήσει όσους ακόμη κοιμούνταν. Να σηκωθούν και να κοπιάσουν, να 'ρθουν, ν' ανάψουνε
κερί, να προσκυνήσουνε, να ξoμολοηθούνε τα κρίματά τους, το πόνο τους και τον καημό τους και να
κοινωνήσουν, χρέος τους ήτανε μαθές, πώς αυτός κάθε βράδυ νοιάζονταν για όλους; Κυριακή σήμερα, "ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος", η λειτουργιά άρχιζε
κιόλας, ο όρθρος, πάει, είχε τελειώσει.
Δεν είχαν ακόμη σταματήσει τα σείστρα όταν άλλοι φωνακλάδες ήχοι, πολλοί και μαγικοί που 'ρχονταν φουριόζοι από πολύ κοντά γιομίσανε τη λεωφόρο, χτυπήσανε στα τρίπατα και στα τετράπατα από τη μια, τυλίξανε τα τοιχιά από την άλλη και, πανάλαφροι, στροβιλιστήκανε σαν διάφανες νιφάδες
ως πάνω ψηλά να ξαφνιάσουνε τα πουλιά που 'χανε κιόλας αρχίσει τα πρώτα ακροβατικά. Έτρεξα ξελαχανιασμένος στη γωνιά της βίγλας. Μια μπάντα κατακόκκινη με χρυσά σιρίτια και πανύψηλα καπέλα,
με τον μαέστρο μπροστά να δίνει το τέμπο, με φλάουτα και κλαρίνα, τρομπέτες και τρομπόνια, φλογέρες και μεταλλόφωνα, με πιάτα και πιατίνια, με τύμπανα, νταούλια και μια τεράστια γκρανκάσα πολεμούσε να χαλάσει τον κόσμο. Ξοπίσω της ένα τσούρμο παιδιά, μικροί διαβολεμένοι σαλτιμπάγκοι,
κλουθούσανε κουνώντας δαιμονισμένα τα αδειανά τους χέρια από πάνω ως κάτω κι απ' αριστερά ως
τα δεξιά με μουσικά όργανα τα λαρύγγια τους, δεύτερη μπάντα, καρικατούρα της χρυσοκόκκινης, ώσπου λίγο πριν τη στροφή διαλύθηκαν μέσ’ στην πρωινή θολούρα με γέλια και ξεφωνητά.
Κατέβηκα τα σκαλιά ένα-ένα με τα μάτια μου ογρά και τ' αυτιά μου να βουίζουνε ακόμη. Κοντοστάθηκα για μια τελευταία ματιά κι έπειτα κατηφόρισα ως τα ριζά του χωματόλοφου από το παλιό μονοπάτι που τώρα γίνηκε ολάκερος δρόμος, έκοψα τη φαρδιά λεωφόρο, άφησα πίσω μου τη μικρή αλτάνα και τρύπωσα στα στενά αγαπημένα σοκάκια. Ακούμπησα την πλάτη μου στους ασβεστωμένους
τοίχους ασπρίζοντας τα ρούχα μου, χάιδεψα τα λουλούδια από τις λίγες πια αυλές και τα μύρισα, ρούφηξα τον αέρα· οι νοικοκυρές είχανε κι όλας στέσει τα τσουκάλια, κρέας βραστό μου μύρισε και ψάρι και ψητό από τους φούρνους, Κυριακή σήμερα κοντή γιορτή. Κοντοστάθηκα για λίγο, σκέφτηκα για
μια στιγμή να ξετρυπήσω στη θάλασσα, κι έπειτα άρχισα να ταξιδεύω μέσα από μια περιπλάνηση γιομάτη μελαγχολική νοσταλγία, ακατάλυτες θύμησες κι αξεδιάλυτες μνήμες στα τωρινά, στα περασμένα
και στα μελλούμενα. Χωρίς να ξέρω που πάω και χωρίς να θέλω να πάω πουθενά. Ώσπου χάθηκα.....
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημικός Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
MIXAΛHΣ XΩPAΦAΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
KAΦETZAKHΣ ΓEΩPΓIOΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΧΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Mέλος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Mέλος
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ
KAΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΟΥ



Μακέτα, Διαχωρισμοί, Μοντάζ, Εκτύπωση
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τηλ.: 810 38088 Φαξ.: 810 38088
Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους
Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ
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Φωτό εξώφυλλου: Από τη κατάληψη της Περιφέρειας που πραγματοποιήθηκε στις 19/3/008

