ΤΑΥ

δραστηριότητες

Σημείωμα
Προέδρου

τεύχος 77

Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
(από 1.3.2008 έως 30.4.2008)

Συνάδελφοι,

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

5

26

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

36

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

2

ΧΩΡΟΣ, Ο ΧΡΟΝΟΣ, Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ
ΤΗΣ «ΑΝΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ»

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και
συνεπώς βελτίωσης της ποιότητας ζωής, μας υποχρεώνει ως Τεχνικούς να
αναλάβουμε την πρωτοβουλία να διεκδικήσουμε δυναμικά και να υποχρεώσουμε την Πολιτεία να προχωρήσει στις απαραίτητες δράσεις στον τομέα αυτό.
Ως Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ορίσαμε από το ξεκίνημα της θητείας μας την προστασία του περιβάλλοντος ως βασική παράμετρο σε όλες τις δράσεις μας. Τοποθετούμε το ζήτημα αυτό πρώτο στην ατζέντα των δράσεων μας, αναδεικνύοντας τη δραματική μορφή που παίρνουν πλέον οι επιπτώσεις από
τις κλιματικές αλλαγές, στη ζωή και στον πλανήτη μας.

ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ.- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε στην Ε.Υ.Δ.Ε.- Β.Ο.Α.Κ το ΤΕΕ/ΤΑΚ μετά από σχετική εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής «Έργων Δημοσίου» του Τμήματος:

12/3/2008
Κύριε Διευθυντή, με αφορμή επιστολή του Πολιτικού Μηχανικού μέλους μας Καλωσυνάκη ΜατθαίουΑνδρέα την οποία και σας επισυνάπτουμε, και μετά από σχετική εισήγηση1 της Μόνιμης Επιτροπής «Έργων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Δημοσίου» η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος μας συνεδρίασε και αποφάσισε να σας προτείνει να ενερ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γήσετε τα δέοντα ώστε να επανεξεταστεί η υπάρχουσα μελέτη στο σημείο του κόμβου Καρτερού, καθώς δη.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μιουργεί πρόβλημα στα οχήματα που με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο θέλουν να εξέλθουν
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
της εθνικής οδού και να κινηθούν προς Επισκοπή. Πιστεύουμε ότι η λειτουργικότητα του κόμβου θα ήταν
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αποτελεσματική
αν ο κόμβος κατασκευαζόταν στο σημείο διακλάδωσης προς Επισκοπή.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τη γη στις 22 Μαρτίου, το Τμήμα
μας έκανε μια σειρά εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και των τοπικών φορέων σε περιβαλλοντικά θέματα. Επίσης
στις πρόσφατες δράσεις της Δ.Ε. (χωροταξικό, μαρίνα Δερματά, αμερικανική βάση κλπ), η περιβαλλοντική παράμετρος συνεχίζει να είναι βασική.
Συνάδελφοι,
Αυτό που χρειάζεται είναι συνειδητή και συντονισμένη κινητοποίηση
σε όλα τα επίπεδα:
• Σε διεθνές επίπεδο, με την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων από
όλα τα κράτη.
• Σε εθνικό επίπεδο, με την εφαρμογή εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής, που να κυριαρχεί και να διακατέχει όλες τις δράσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
• Σε τοπικό επίπεδο, με τις τοπικές κοινωνίες και τον κάθε πολίτη χωριστά, να λειτουργούν περισσότερο αποτελεσματικά.



ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. & ΣΤΑ ΝΠΔΔ
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Πρόεδρο και τη Δ.Ε. του (κεντρικού) ΤΕΕ:

18/3/2008
Συνάδελφοι, με αφορμή e-mail του Μηχανικού– μέλους μας κ. Γ. Βεργή το οποίο και σας επισυνάπτουμε, και γνωρίζοντας ότι το ΤΕΕ έχει κάνει ήδη παρέμβαση στον ΟΑΕΔ και στα αρμόδια Υπουργεία
προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των Μηχανικών οι οποίοι μη έχοντας το δικαίωμα να εκ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δώσουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν3250/20042 με
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αποτέλεσμα να μην προσλαμβάνονται στις θέσεις που προκηρύσσονται παρά το ότι είναι ουσιαστικά άνεργοι
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
υποαπασχολούμενοι, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το θέμα και να παρέμβετε εκ νέου, εφόσον
απαιτείται, στους αρμόδιους Υπουργούς.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Π

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

Στην εισήγηση της, η Μόνιµη Ε%ιτρο%ή αφού %ραγµατο%οίησε ε%ιτό%ια αυτοψία στο υ%όψη σηµείο και εξέτασε τους κινδύνους %ου ε%ικαλείται ο κ. Καλωσυνάκης, συζήτησε το θέµα και κατέληξε στο συµ%έρασµα ότι «Πράγµατι ο κόµβος αυτός δηµιουργεί µία κυκλοφοριακή λειτουργία %ροβληµατική, ειδικά για τα οχήµατα %ου κατευθύνονται α%ό Ηράκλειο %ρος Άγιο Νικόλαο και θέλουν να κατευθυνθούν
%ρος Ε%ισκο%ή %ου υ%οχρεώνονται να διέλθουν κάτω α%ό 2 γέφυρες του ΒΟΑΚ, η µία εκ των ο%οίων είναι ε%ικίνδυνα στενή και χωρίς
ορατότητα, να στρίψουν 4 φορές, να γυρίσουν %ίσω και να διανύσουν άσκο%α %ερί%ου 1500µ εισερχόµενα µάλιστα και εξερχόµενα στην
%αλιά Ε.Ο. η ο%οία εξακολουθεί να %αρουσιάζει αυξηµένη κυκλοφοριακή φόρτιση µε ό,τι αυτό συνε%άγεται».
2
µε τον ο%οίο %ροκηρύσσονται θέσεις µερικής α%ασχόλησης στο δηµόσιο στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ
1

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
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.3316/05

Επειδή όμως :
1. Τα Επιμελητήρια είναι θεσμοθετημένοι σύμβουλοι των οργάνων της Ελληνικής Πολιτείας
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Τα ζητήματα του Νομού Ηρακλείου και η αναπτυξιακή διαδικασία επηρεάζονται σημαντικά από τη λει....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τουργική αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της Ν.Α.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Έχουμε κοινή αναπτυξιακή πρόταση για όλη την Κρήτη και επομένως άποψη για το πώς αυτή υπηρε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τείται καλύτερα από μέρους των υπηρεσιών.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών των υπηρεσιών είναι μέλη των Επιμελητηρίων μας, ενώ εκατο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ντάδες άλλα συναλλάσσονται καθημερινά με τις υπηρεσίες αυτές.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Θεωρούμε
ότι έχουμε και την υποχρέωση και το δικαίωμα να διατυπώσουμε τις απόψεις μας επί του
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
οργανογράμματος, επιδιώκοντας πάντα την από κοινού αναζήτηση της βέλτιστης λύσης, προς όφελος της το.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πικής κοινωνίας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Πιστεύουμε ότι και εσείς αξιολογείτε ως σημαντική την αξία της συλλογικής άποψης του επιστημονικού
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κόσμου του Νομού Ηρακλείου και αναγνωρίζετε τη θετική της συμβολή στα δρώμενα του Νομού μας.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε το σχετικό κείμενο και να μας παράσχετε τον αναγκαίο χρόνο
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ένα μήνα), ώστε να διατυπώσουμε τις απόψεις μας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Είμαστε βέβαιοι για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, αφού είναι γνωστή η πίστη σας στις
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δημοκρατικές
αξίες, η κατανόηση από μέρους σας στη σημασία του δημοκρατικού διαλόγου και η προσήλω.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σή σας στους θεσμούς, τους οποίους πάντοτε επικαλείστε και υπηρετείτε.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Με βάση την επιστολή του συναδέλφου Γ. Φανουργάκη, Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού, και την σε αυτή απαντητική επιστολή της Δ/νσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του ΤΕΕ, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε να αποστείλει και εφεξής να δίδεται στους Εκπροσώπους του Τμήματος σε Επιτροπές Εισήγησης για την
Ανάθεση Μελετών (ΕΕΑ) την παρακάτω επιστολή – οδηγία:

21/3/2008
Συνάδελφοι, σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωση σας τα δύο παραπάνω σχετικά έγγραφα από τα οποία
προκύπτει
ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης τεχνικών προσφορών από Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ση μελέτης με βάση το Ν.3316/05, δύο από τα μέλη της Επιτροπής, «κατέληξαν για όλους τους υποψηφί....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ους και για όλα τα κριτήρια στην ίδια ακριβώς βαθμολογία!». Προκύπτει επίσης από τα εν λόγω έγγρα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
φα,
ότι τα δύο μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού ισχυρίστηκαν ότι «η τελική βαθμολογία των τεχνικών προ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σφορών των Ομάδων είναι αυτή της πλειοψηφούσας άποψης των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού», κα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θώς και ότι «με βάση αυτή πρέπει να προκύψει η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά κα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τά το στάδιο της αξιολόγησης», άποψη που το ΤΕΕ σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να κάνει αποδε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κτή, όπως εξάλλου αναλύεται στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ΤΕΕ
που επισυνάπτεται.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Όπως αναλύεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο του ΤΕΕ, «Επειδή σκοπός της Επιτροπής είναι η αμε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρόληπτη κρίση των διαγωνιζομένων συναδέλφων με βάση τις απαιτήσεις που τέθηκαν, πιστεύουμε ότι η
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
εκ των προτέρων ομαδοποίηση μελών της Επιτροπής είναι νομικά και δεοντολογικά απαράδεκτη».
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Συνάδελφοι, στην περίπτωση που συμβεί κάτι παρόμοιο στις ΕΕΑ στις οποίες συμμετέχετε ως Εκπρό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σωποι μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα ώστε να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες ενέργειες.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ Ν.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Την παρακάτω επιστολή απέστειλαν από κοινού τα 3 Επιστημονικά Επιμελητήρια (ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ
και ΟΕΕ/ΤΑΚ) στη Νομάρχη Ηρακλείου κα Ε. Σχοιναράκη και στον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Ηρακλείου κ. Γ. Αλεξάκη, ενόψει της τροποποίησης του «Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Ηρακλείου.:

(ΦΕΚ Α' 26/2007)
1. Η Δ.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/
Τμήματος Ανατολικής Κρήτης,
2. Η Δ.Ε. του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/
Παραρτήματος Κρήτης
3. Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών
(ΕΜΔΥΔΑΣ) Ανατολικής Κρήτης
4. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου,
5. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νoμού Ηρακλείου,
6. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης
7. Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Παραρτήματος του
Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών
8. Το Δ.Σ. του Παραρτήματος Ανατολικής Κρήτης
του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Σ.σ. Τη Νομάρχη επισκέφθηκαν Εκπρόσωποι των 3 Επιμελητηρίων καθώς και της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα και να καταθέσουν και δια ζώσης τις απόψεις των Φορέων. Από το
ΤΕΕ/ΤΑΚ παραβρέθηκαν ο κ. Π. Ινιωτάκης, Πρόεδρος
της Δ.Ε., ο κ. Ρ. Ποβάσκη, Πρόεδρος της «Α», η κα Β.
Σφακιανάκη, μέλος της Δ.Ε. και ο κ. Ι. Κασαπάκης, Γ.Γ.
της «Α» του Τμήματος.
Στη συνέχεια, και παρά το κοινό αίτημα για παροχή χρόνου στα Επιμελητήρια προκειμένου να διατυπώσουν τις
απόψεις τους, την 31/3/2008, το Ν.Σ. Ηρακλείου με απόφαση του ενέκρινε την τροποποίηση του Οργανογράμματος. Το γεγονός αυτό, ώθησε το ΤΕΕ/ΤΑΚ από
κοινού με το ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ και τους κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών, να προσφύγουν κατά της απόφασης του Ν.Σ., στο Γραμματέα Επιτροπής του άρθρου 18
παρ. 4 του Ν. 2218/94 (Περιφέρειας Κρήτης).
Παραθέτουμε στη συνέχεια το πλήρες κείμενο της Προσφυγής:

αποφασίσαμε να ασκήσουμε προσφυγή κατά της απόφασης με αρ. 43/2008 Πρακτικό 4/31-03-2008
του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου με την οποία εγκρίθηκε «Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του
Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου»,
σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 18 του Ν.
2218/94 (ΦΕΚ 90/Α/1994) για παράβαση του άρθρου 97 περ. α του Ν. 3528/2007, (ΦΕΚ Α' 26/2007)
για τους παρακάτω λόγους:
Με την αρ. 43/2008 Πρακτικό 4/31-03-2008

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
28/3/2008
Τα Επιμελητήριά μας πληροφορήθηκαν μέσω του τύπου, αλλά και από μέλη τους την προσπάθεια της
Ν.Α.
Ηρακλείου να τροποποιήσει και να κωδικοποιήσει τον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λει.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τουργίας της Ν.Α.. Η προσαρμογή του οργανογράμματος αυτού στις σημερινές συνθήκες θεωρείται και από
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
εμάς αναγκαία, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της Ν.Α. και να εξυπηρετούνται καλύτε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρα οι πολίτες του Ηρακλείου.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Κατά της απόφασης με αρ. 43/2008 Πρακτικό
4/31-03-2008 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου, με την οποία εγκρίθηκε «Τροποποίηση –
Κωδικοποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου», σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 18 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α/1994), για παράβαση του άρθρου 97 περ. α του Ν. 3528/2007,
1

Έχουν σκο%ίµως αφαιρεθεί για ευνόητους λόγους ο τίτλος της µελέτης και η αναθέτουσα υ%ηρεσία.



Διοίκησης με την παράκληση να την γνωστοποιήσουν στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν:
«3. Εξάλλου στην περ. (α) του άρθρου 97 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα το οποίο καθορίζει το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων ορίζεται ότι «μεταξύ υπαλλήλων που
ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά
οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της
κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας
ΥΕ».
4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά την
έννοια της ανωτέρω διάταξης, ερμηνευομένης σύμφωνα
με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, όπου προβλέπεται από τους
οικείους οργανισμούς η πλήρωση θέσης προϊσταμένου από υπαλλήλους περισσότερων κατηγοριών, προηγούνται
οι υπάλληλοι της ανώτερης κατηγορίας και ακολουθούν
οι των άλλων κατηγοριών. Συνεπώς είναι επιτρεπτή η
πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από
υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα, κατηγορίας, μόνο εφόσον
δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας (Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 235/2005).
5. Κατόπιν των ανωτέρω, οι προτεινόμενες στο εξής ρυθμίσεις στους Οργανισμούς των υπηρεσιών και των
Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με τους προϊσταμένους πρέπει να προβλέπουν δυνατότητα επιλογής ως προϊσταμένων υπαλλήλων κατά σειρά προτεραιότητας κατηγορίας ΠΕ, εφόσον
φυσικά κρίνεται ότι οι λειτουργίες της συγκεκριμένης
οργανικής μονάδας απαιτούν γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και αν δεν
υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ.
6. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 2) σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η γνωστική υποδομή υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ θεωρείται υπερβολική για
την άσκηση καθηκόντων συγκεκριμένων υπηρεσιακών
μονάδων, ιεραρχικά κατώτερου επιπέδου Διεύθυνσης (όπως π.χ. Τμήματος ή Γραφείου Πρωτοκόλλου, Αρχείου,
Αποθήκης κ.λπ), θα μπορούσε να προβλέπεται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις ότι οι προϊστάμενοι αυτών
των οργανικών μονάδων θα προέρχονται αποκλειστικά από κατώτερη της ΠΕ κατηγορίας. Στις περιπτώσεις αυτές
πρέπει να διασφαλίζεται ότι δε θα υπάρξουν φαινόμενα
αδυναμίας πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων, λόγω
έλλειψης υπαλλήλων της συγκεκριμένης κατηγορίας.»
Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης, μόλις έλαβε γνώση του Σχεδίου «Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης
και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ηρακλείου», απέστειλε στη Νομάρχη Ηρακλείου το
αρ. πρωτ. 213/29-3-2008 έγγραφό της με το οποίο
την ενημέρωνε για το πρόβλημα που είχε εντοπίσει

απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου
εγκρίθηκε «Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου». Με
την απόφαση αυτή εγκρίνεται τροποποίηση του ισχύοντος Εσωτερικού Οργανισμού (απόφ.
81/29.6.2004 Πρακτικό 6 ΦΕΚ Β΄1634/4.11.2004).
Με το άρθρο 34, «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων», της Τροποποίησης – Κωδικοποίησης του
Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου,
ορίζονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου που προΐστανται ανά οργανική μονάδα. Ωστόσο, μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ δεν καθορίζεται προβάδισμα καμιάς κατηγορίας έναντι άλλης, αλλά διατυπώνεται η δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων ισότιμα μεταξύ δύο κατηγοριών, ΠΕ και ΤΕ ή ΤΕ και
ΔΕ, και σε κάποιες περιπτώσεις μεταξύ και των
τριών κατηγοριών.
Με το άρθρο 35 του ίδιου κειμένου διευκρινίζεται περαιτέρω το σημείο αυτό, επιτείνοντας ακριβώς τη συνειδητή επιλογή της μη διάκρισης προβαδίσματος μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
Αντίθετα, στον προηγούμενο Εσωτερικό Οργανισμό της Νομαρχίας, που τροποποιείται με την απόφαση με αρ. 43/2008 Πρακτικό 4/31-03-2008
του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ορθώς ίσχυε, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η διάκριση μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και οριζόταν συγκεκριμένη κατηγορία για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, ελλείψει δε αυτής οριζόταν άλλη.
Τα άρθρα 34 και 35 της Τροποποίησης – Κωδικοποίησης του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 97 περ. α του Ν. 3528/2007 επειδή, με το άρθρο μεν 34 δεν διασφαλίζεται το προβάδισμα της
κατηγορίας ΠΕ έναντι της κατηγορίας ΤΕ και της
κατηγορίας ΤΕ έναντι της κατηγορίας ΔΕ, με το άρθρο δε 35 διευκρινίζεται περαιτέρω το ζήτημα της
μη διάκρισης προβαδίσματος μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
Στο Ν. 3528/2007, άρθρ. 97 παρ. α προβλέπεται:
«Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε
διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά
οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας
ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της
κατηγορίας ΥΕ.»
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/180/
οικ.15725/18 Ιουνίου 2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που απευθύνεται σε 1) Όλα τα Υπουργεία
και τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Διευθύνσεις
Διοικητικού και 2) Όλες τις Περιφέρειες Διευθύνσεις



στο Σχέδιο αυτό με βάση την αρ. πρωτ.
ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725/18 Ιουνίου 2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δυστυχώς όμως τα στοιχεία
αυτά δεν ελήφθησαν υπόψη από το Νομαρχιακό
Συμβούλιο Ηρακλείου.
Επειδή, λοιπόν, για όλους τους λόγους που αναπτύξαμε παραπάνω, τα άρθρα 34 και 35 της αρ.
43/2008 Πρακτικό 4/31-03-2008 απόφασης του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου αντίκεινται
στο άρθρο 97 περ. α του Ν. 3528/2007,

4.
5.
6.
7.
8.

1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης,
2. το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Παράρτημα Κρήτης,
3. η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων

Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) Ανατολικής Κρήτης,
ο Σύλλογος Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού
Ηρακλείου
ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου
ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης
το Περιφερειακό Παράρτημα Κρήτης του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών
το Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών

που όλα τα μέλη μας είναι Διπλωματούχοι Ανωτάτων Σχολών, κατηγορίας ΠΕ και έχουμε έννομο
συμφέρον προάσπισης των μελών μας, ζητούμε την
ακύρωση της παραπάνω απόφασης.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ προς το Δ/τη του ΤΣΜΕΔΕ κ. Διαμαντίδη:

4/4/2008
Κύριοι, όπως γνωρίζετε, στο Ηράκλειο σήμερα είναι ορισμένος από σας μόνο ένας ελεγκτής οδοντίατρος. Σύμφωνα και με διαμαρτυρίες μελών μας, ένας μόνο οδοντίατρος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
οδοντιατρικούς ελέγχους που απαιτούνται από το ΤΣΜΕΔΕ, δεδομένου ότι ο αριθμός των Μηχανικών στην
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
περιοχή της Ανατολικής Κρήτης υπερβαίνει σήμερα τα 2000 μέλη. Υπενθυμίζουμε ότι στο παρελθόν, υπήρ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χαν 3 ελεγκτές οδοντίατροι παρά τα λιγότερα μέλη του Τμήματος μας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Δεδομένου ότι η αμοιβή των ελεγκτών γίνεται κατ’ αποκοπή, ανάλογα με τον αριθμό των ελέγχων που
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κάνουν,
και συνεπώς ο ορισμός ενός ή και δύο ακόμη ελεγκτών ουδένα επιπρόσθετο κόστος θα επιφέρει στο
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ταμείο, παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα στον ορισμό τουλάχιστον ενός ακόμη ελεγκτή οδοντιάτρου στο
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ηράκλειο.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μετά από δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση κτηματολογίων και
κτηματολογικών πινάκων από την «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης (ΣΔΑΤΜΚ), η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ απέστειλε στην υπόψη Εταιρεία του Π.Κ. επιστολή με την οποία ζητά να επαναληφθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005. Η επιστολή, που σημειωτέον κοινοποιήθηκε και στο κεντρικό ΤΕΕ, στο ΤΕΕ/ΤΔΚ, στο
ΣΔΑΤΜΚ, στη Σύγκλιτο και τον Πρύτανη του Π.Κ., στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, στους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Παιδείας καθώς και στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφέρει τα εξής:



8/4/2008

10/4/2008

Κύριοι, μετά από αίτημα του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης επανερχόμαστε στο θέμα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Εταιρείας σας, με την οποία
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ζητάτε
από Τοπογράφους Μηχανικούς να υποβάλλουν γραπτή προσφορά για το έργο με τίτλο ¨Υλοποίηση
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
της επικαιροποίησης του κτηματολογίου και των κτηματολογικών πινάκων των προς απαλλοτρίωση ακινή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
των, συνολικής εκτάσεως 80 περίπου στρεμμάτων μέσα στο χώρο των Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στην περιοχή Βουτών Ηρακλείου, τα οποία θα συνταχθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απαλ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λοτριώσεων¨.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Οι απαντήσεις που δώσατε τόσο με το υπ’ αριθ. 2 σχετικό έγγραφο σας όσο και μετά από την τηλεφω.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νική επικοινωνία του κ. Χάρη Χατζηβασίλη, Προέδρου του ΣΔΑΤΜΚ (όπως μας ενημέρωσε ο ίδιος), με
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
την
κα. Καλλιάτα Βαρβεράκη δεν καλύπτουν ουδόλως τα ερωτήματα που σας τέθηκαν με το υπ’ αριθ. 1
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σχετικό έγγραφο του ΣΔΑΤΜΚ.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών» ισχύει ο Ν. 3316/22-2-2005 (ΦΕΚ 42 Α’). Στο άρθρο 1 παρ. 9
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αναφέρονται οι «Αναθέτουσες Αρχές» οι οποίες υποχρεούνται να προβαίνουν σε αναθέσεις μελετών βάσει
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
του
εν λόγω Νόμου. Ειδικότερα αναφέρεται ότι «Οργανισμός δημοσίου δικαίου» είναι κάθε νομικό πρόσω.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πο το οποίο:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
α) Έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στο βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
β) Η δραστηριότητα του χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το ελληνικό δημόσιο ή από ορ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση του υπόκειται
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή περισσότερα από τα μισά των μελών του διοικη.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τικού,
του διευθυντικού ή του εποπτικού του συμβουλίου διορίζονται από το ελληνικό δημόσιο ή οργα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η Εταιρεία σας ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1993 όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
➢ Στο άρθρο 7: το μετοχικό κεφάλαιο εκφράζεται με μία μετοχή που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Πανεπι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στήμιο Κρήτης και καταβάλλεται ολόκληρο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
➢.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Στο άρθρο 25: η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρείας ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Κύριε Πρόεδρε, σε απάντηση της παραπάνω υπ’αριθ. 527/7.4.2008 πρόσκλησης σας στη συνεδρίαση του
Νομαρχιακού
Συμβουλίου της 11/4/2008, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε κατ’ αρχή για την τιμή που
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μας
κάνετε
να
μας καλέσετε να παρακολουθήσουμε τη συνεδρίαση, ιδιαίτερα βέβαια στη συζήτηση του 4ου
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θέματος «Διαμόρφωση πλαισίου για την ανάπτυξη των χώρων της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών».
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Δυστυχώς, δεν θα μπορέσει κανένα μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου μας να συμμετέχει στη συ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νεδρίαση,
ένεκα της συμμετοχής σύσσωμης της Δ.Ε. αλλά και του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας μας στην
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κοινή
σύσκεψη
της Δ.Ε. του ΤΕΕ με τις Δ.Ε. των Περιφερειακών του Τμημάτων, που πραγματοποιείται
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στις 10 και 11 Απριλίου 2008 στην Καστοριά.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Εν τούτοις, για το θέμα της έχουμε ήδη εκφράσει τις απόψεις μας με την υπ’αριθ. 927/28.1.2008 επι....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στολή
μας προς τη Νομάρχη Ηρακλείου1.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Όπως προκύπτει από την εν λόγω επιστολή την οποία και σας επισυνάπτουμε, θέση μας είναι ότι «Οι
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δραστηριότητες που θα πρέπει να εγκατασταθούν στο χώρο θα πρέπει να προσδιοριστούν ως χρήσεις γης α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πό το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Γουβών που σήμερα εκπονείται και θα πρέπει να συναρτη....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θούν με το περιεχόμενο του ψηφίσματος του 1993 και με τις ανάγκες του Δήμου Γουβών, σε χρήσεις τοπι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κού
και υπερτοπικού ενδιαφέροντος», όπως και ότι «Ο χώρος θα πρέπει να αποτελέσει το μεγάλο ελεύθε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρο χώρο μνήμης, αναψυχής, άθλησης, παιδείας και πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή ενός πολεοδομικού
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
συγκροτήματος 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 παραπάνω
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χρήσεις, αναψυχής, άθλησης, παιδείας και πολιτισμού, αφού γίνουν και οι αναγκαίες αρχαιολογικές έρευ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νες, έτσι ωστε να ενταχθούν τα ευρήματα των ερευνών αυτών». Ιδιαίτερα εμμένουμε στη θέση μας ότι η α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πόδοση
του χώρου της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών από την ΚΕΔ στην κοινωνία θα πρέπει να εί.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ναι
στόχος
όλων μας, Φορέων και πολιτών της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου, άρα και της Ν.Α. Ηρακλείου,
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραδοθεί ο χώρος σε ιδιωτικά συμφέροντα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Κατατέθηκαν, συζητήθηκαν στη Δ.Ε. και στη συνέχεια προωθήθηκαν στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος, τα
Προγράμματα Δράσης της Μόνιμης Επιτροπής «Έργων Ανάπτυξης» καθώς και της Μόνιμης Επιτροπής
«Μελετών Δημοσίου», τα οποία και παραθέτουμε στη συνέχεια:

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

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

Είναι προφανές σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ότι η Εταιρεία σας ανήκει στις ¨Αναθέτουσες Αρχές¨
του Ν. 3316/2005. Συνεπώς θα πρέπει να επαναλάβετε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις προδιαγραφές σύ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νταξης και τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ

Μετά την πολύχρονη εμπειρία που αποκτήθηκε στα ζητήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού την 2ετία που πέρασε θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο η Τέταρτη Προγραμματική Περίοδος να εστιαστεί στην υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου και Ισόρροπου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού με έμφαση στην
ενδοχώρα και τον πρωτογενή τομέα και κυρίως με άλλο τρόπο διαχείρισης. Οι στόχοι θα πρέπει να εστιάζονται στην ισόρροπη ανάπτυξη, στην σύνδεση των παραγωγικών τομέων της Κρήτης και στην ανάδειξη
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης.
Αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για την ανάπτυξη και οικονομική επιβίωση του νησιού αποτελεί ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Περιφερειακού Σχεδίου «Ολοκληρωμένης και ισόρροπης ανάπτυξης με έμφαση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ
Ενόψει της συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα την αξιοποίηση της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον Πρόεδρο του Ν.Σ.:

1

Α Ρ Χ Ε Σ

1

Σ.σ. Βλέ%ε %ροηγούµενο τεύχος του ΤΑΥ
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στην ενδοχώρα. Η Κρήτη πρέπει και μπορεί να γίνει «τόπος παραθερισμού, παραμονής και εργασίας – διατροφικός τροφοδότης της Ευρώπης».
Το σχέδιο αυτό ολοκληρωμένης ανάπτυξης θα πρέπει να περιλάβει τους τρεις βασικούς τομείς ανάπτυξης
της περιοχής, τον πρωτογενή, την μεταποίηση και τον τουρισμό και να εξειδικεύεται σε στόχους, άξονες προτεραιότητας και μέτρα με την υποβοήθηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί ή
μπορεί να αναπτυχθούν περισσότερο όπως η έρευνα, η καινοτομία και οι υποδομές.
Οι Βασικοί στόχοι του σχεδίου Ανάπτυξης πρέπει να είναι:
• η δημιουργία ενός ξεκάθαρου αναπτυξιακού περιβάλλοντος
• η ανάδειξη κι αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού
• η διασύνδεση και αλληλοστήριξη των τομέων ανάπτυξης της Κρήτης και
• η βελτίωση της ποιότητας και των πιστοποιημένων χαρακτηριστικών των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
Με βάση τους στόχους του Σχεδίου Ανάπτυξης οι Βασικοί άξονες Παρέμβασης πρέπει να είναι:
 Η προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
 Η παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας σε όλους τους τομείς
 Η προώθηση και μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα και η σύνδεσή τους με τους υπόλοιπους
τομείς
 Η ανάπτυξη και υποστήριξη των ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού με παράλληλη αναβάθμιση του μαζικού τουρισμού
 Η βελτίωση των συνθηκών ζωής (υγεία, πρόνοια, παιδεία, πολιτισμός, επικοινωνίες) και δημιουργία
πόλων ανάπτυξης στην ενδοχώρα
 Η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής.
Με βάση τις παραπάνω γενικές αρχές και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν προτείνουμε τους παρακάτω
τομείς ενασχόλησης της Μ.Ε. Μετά τη συζήτηση των διαφόρων θεμάτων στη ΜΕ αναφέρονται ενδεικτικά οι
συνάδελφοι που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με κάθε τομέα.
1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 με αντικείμενο:
 Την προσέγγιση συγκεκριμένων έργων και δράσεων που θεωρούμε ότι θα πρέπει σε απόλυτη προτεραιότητα να χρηματοδοτηθούν και να ολοκληρωθούν την προσεχή προγραμματική περίοδο, στους διάφορους τομείς.
 Την παρακολούθηση των “δράσεων” όπως αυτές ανακοινώνονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλους αρμόδιους φορείς. Η ομάδα θα σχολιάζει τα κριτήρια ένταξης και υλοποίησης τις παραμέτρους κόστους οφέλους της δράσης, τη βιωσιμότητα και χρηστικότητα των προτεινόμενων από την δράση έργων καθώς
και τις επιπτώσεις της στην ανάπτυξη της ανατολικής Κρήτης. Ακόμη, θα δίνει μια αρχική γνωμοδότηση στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ώστε είτε να ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση της δράσης είτε με αυτή την γνωμοδότηση να σχηματίσει άποψη και να πάρει θέση σχετικά με την εκάστοτε δράση.
Ανάδειξη της φέρουσας ικανότητας ως σημαντικής παραμέτρου για την υλοποίηση κάθε δράσης.
 Τον έλεγχο της ετοιμότητας των εν δυνάμει φορέων υλοποίησης σε προτάσεις και τυχόν βοήθεια στην
κατεύθυνση της προετοιμασίας.
 Μετά την ψήφιση των σχετικών νόμων (για το ΕΣΠΑ) τη μεταφορά πληροφόρησης στους συναδέλφους
και στους φορείς στην κατεύθυνση της κατανόησης και της σωστής υλοποίησης. Θα μπορούσε να διοργανωθεί μια ημερίδα με στόχο την ενημέρωση των εμπλεκομένων με τα νέα δεδομένα.
Η Συγκεκριμένη Ομάδα προτείνεται να έχει χρόνο λειτουργίας μέχρι το τέλος της θητείας της Διοικούσας γιατί η δράση της θα είναι διαρκής ανάλογα με τις εξελίξεις, εκτός από τις πολύ συγκεκριμένες δράσεις που θα
προσδιοριστούν χρονικά.
2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας παρακολούθησης διασυνοριακών και διαπεριφερειακών συνεργασιών
μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ.
Η ΕΕ στα πλαίσια της ανάπτυξης, ερευνητικών δραστηριοτήτων, εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας
πέρα από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης που χορηγεί σε κάθε χώρα ξεχωριστά προωθεί τις διασυνοριακές
και διαπεριφερειακές συνεργασίες σε τρεις βασικές κατηγορίες
 Συνεργασίες στην έρευνα νέων τεχνολογιών
 Συνεργασία στην μεταφορά τεχνολογίας και την εξωστρέφεια
 Συνεργασία στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μεταξύ των χωρών μελών της προκειμένου να πετύχει την εναρμόνιση έρευνας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας σε όλα τα κράτη μέλη. Το ίδιο ισχύει και για κράτη που ναι μεν δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είτε έχουν εκφράσει πρόθεση ένταξης είτε έχουν στενές οικονομοπολιτικές σχέσεις με την ΕΕ.
Ο ρόλος που καλείται να παίξει το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα μπορούσε να είναι καθοριστικός και στις τρείς κατηγορίες
διασυνοριακών συνεργασιών. Προτείνεται η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας η οποία θα παρακολουθεί τις
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κατά καιρούς εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για διασυνοριακές συνεργασίες μέσα στην ΕΕ και σε συντονισμό με
την ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ να προωθεί τέτοιες συνεργασίες. Επιπλέον να ερευνά πιθανές δυνατότητες σχηματισμού
consortium διασυνοριακών συνεργασιών προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη της Ανατολικής Κρήτης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μας θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι το ξεκαθάρισμα του ρόλου
μας και οι προδιαγραφές του όποιου προγράμματος, ώστε να μην εμπλακούμε σε διαδικασίες με απρόβλεπτες
συνέπειες.
Η Συγκεκριμένη Ομάδα προτείνεται να έχει χρόνο λειτουργίας μέχρι το τέλος της θητείας της Διοικούσας γιατί η δράση της θα είναι διαρκής ανάλογα με τις εξελίξεις.
3. Συγκρότηση ομάδας εργασίας παρακολούθησης εφαρμογής του χωροταξικού– πολεοδομικού σχεδιασμού, (σε συνεργασία με την ΜΕ Χωροταξίας) με στόχο την παρακολούθηση της θεσμοθέτησης των ΓΠΣ
και ΣΧΟΑΠ της εκπόνησής τους σε όλους τους υπόλοιπους Δήμους, της διαδικασίας εκπόνησης Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου και σύστασης Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου, της θεσμοθέτησης
των ΠΕΡΠΟ των Νομών, της Χωροθέτησης οχλουσών βιομηχανιών, της Εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης στις περιοχές NATURA 2 και σύσταση των φορέων διαχείρισης,
την εφαρμογή ως κριτηρίου ένταξης των έργων που προβλέπονται από τον χωροταξικό και πολεοδομικό
σχεδιασμό.
Η Συγκεκριμένη Ομάδα προτείνεται να έχει χρόνο λειτουργίας μέχρι το τέλος της θητείας της Διοικούσας γιατί η δράση της θα είναι διαρκής ανάλογα με τις εξελίξεις, εκτός από τις πολύ συγκεκριμένες δράσεις που θα
προσδιοριστούν χρονικά, θα είναι κατά κάποιο τρόπο «Παρατηρητήριο χωροταξίας».
. Συγκρότηση ομάδας εργασίας διαχείρισης υδατικών πόρων με αντικείμενο:
 Τη συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες με στόχο την ανάθεση εκπόνησης διαχειριστικής μελέτης για τα νερά της Κρήτης από την Περιφέρεια Κρήτης
 Την προσπάθεια για εφαρμογή ενιαίας διαχείρισης υδάτινου δυναμικού σε επίπεδο Κρήτης
5. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου στην Κρήτη ( σε συνεργασία με
τη Μ.Ε. Ενέργειας και ενδεχομένως με το ΤΔΚ) με αντικείμενο την κατ΄αρχήν διερεύνηση του θέματος
και σε δεύτερη φάση τη διοργάνωση σχετικής εκδήλωσης – ημερίδας.
6. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για το Αεροδρόμιο Καστελίου, με στόχο να γίνει προσέγγιση όλων των πτυχών του θέματος τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά κλπ και σε δεύτερη φάση τη διοργάνωση σχετικής εκδήλωσης – ημερίδας.
. Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την αξιολόγηση του δυναμικού της Ανατολικής Κρήτης στη
Βιομηχανία – Βιοτεχνία ποτών και τροφίμων, με στόχο να εξετάσει το δυναμικό για ανάπτυξη της βιομηχανίας/βιοτεχνίας ποτών και τροφίμων στην ανατολική Κρήτη και πως θα μπορεί να υποβοηθηθεί από
αναπτυξιακά προγράμματα τόσο του ΚΠΣ όσο και άλλων φορέων. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί
στα βιολογικά προϊόντα, στα παραδοσιακά προϊόντα και σε προϊόντα που μπορούν δυνητικά να πάρουν πιστοποίηση ΠΟΠ καθώς η κινητικότητα σε αυτόν τον τομέα έχει αυξητικές τάσεις και θα απασχολεί παραγώγους, επιχειρήσεις και μηχανικούς όλο και περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου.
. Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εναλλακτικών μορφών
τουρισμού όπως συνεδριακού τουρισμού, τουρισμού υγείας, θεματικών πάρκων σε συνδυασμό με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής.
Για όλα τα παραπάνω απαραίτητο θεωρούμε τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση των μηχανικών μέσω
σεμιναρίων που θα διοργανωθούν από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ή με όποιο άλλο τρόπο κριθεί σκόπιμο, με βάση τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των συναδέλφων. Δε νοείται ανάπτυξη χωρίς να αξιοποιούνται οι ανθρώπινοι πόροι και μάλιστα οι μηχανικοί που θα πρέπει να αποτελέσουμε μοχλούς ανάπτυξης για τον τόπο μας.
Ήδη είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέματα που ενδιαφέρουν τους συναδέλφους, μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα και θα προτείνουμε συγκεκριμένες
δράσεις. Με επόμενη εισήγησή μας θα επανέλθουμε για τον προγραμματισμό συγκεκριμένων δράσεων.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
 Επεξεργασία και παρουσίαση στην Δ.Ε. προτάσεων στην κατεύθυνση βελτίωσης – διευκρίνησης του Ν.
3316/25.
Υποβολή άμεσα συγκεκριμένων προτάσεων από την Μ.Ε. και υποβολή νέων προτάσεων στην συνέχεια όποτε προκύψουν νέα προβλήματα στην εφαρμογή του Νόμου. Διερεύνηση της δυνατότητας παρέμβασης
ή προσφυγής του ΤΕΕ/ΤΑΚ στις διάφορες φάσεις του διαγωνισμού.
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Η παρουσίαση των προτάσεων θα μπορούσε να γίνει στα πλαίσια της ημερίδας που θα διοργανωθεί από
την Ο.Ε. για ¨τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εκπροσώπους του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε επιτροπές εισήγησης
για ανάθεση μελετών βάσει του Ν. 3316/25¨.
 Συνεχής παρακολούθηση των προκηρύξεων και έλεγχος για την ορθότητα τους.
Σύσταση Ο.Ε. για τον συνεχή έλεγχο της ορθότητας των νέων προκηρύξεων.
 Καταγραφή των εγκεκριμένων μελετών που έχουν αναθέσει έως σήμερα οι Αναθέτουσες Αρχές στην Ανατολική Κρήτη, καταγραφή και παρακολούθηση της πορείας των εκπονουμένων σήμερα μελετών.
Ουσιαστικά προτείνεται η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τις μελέτες. Για την υλοποίηση της θα πρέπει να συσταθούν δύο (2) Ομάδες Εργασίας.
• Η πρώτη θα αναλάβει την καταγραφή των Αναθετουσών Αρχών, των μελετών που έχουν κατά καιρούς
εκπονηθεί και εγκριθεί, των εκπονούμενων μελετών, των έργων που έχουν υλοποιηθεί βάσει των μελετών αυτών και κάθε άλλου στοιχείου για την ¨τύχη¨ των μελετών αυτών, ώστε να δημιουργηθεί ένα αρχείο που θα δίνει την δυνατότητα προτάσεων-παρέμβασης του ΤΕΕ/ΤΑΚ στον προγραμματισμό
των φορέων υλοποίησης των έργων.
• Η δεύτερη, η οποία θα πρέπει ουσιαστικά να εργαστεί πρώτα, θα αναλάβει την οργάνωση της βάσης
δεδομένων, ώστε να μπορεί να γίνει σωστά η κωδικοποίηση των δεδομένων για την καλύτερη επεξεργασία τους στην συνέχεια. Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την ελεγχόμενη (με διαβαθμίσεις) χρήση
της βάσης από το site του Τμήματος και την δυνατότητα (υποχρέωση ??) της συνεχούς ενημέρωσης
ακόμα και από τις ίδιες τις Αναθέτουσες Αρχές.
Σας επισημαίνομε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα μπορούσε ίσως να ενταχθεί και σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
 Επεξεργασία και παρουσίαση στην Δ.Ε. προτάσεων προς τις Αναθέτουσες Αρχές της Ανατολικής Κρήτης
για την εκπόνηση μελετών που κρίνονται απαραίτητες για την ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας
ζωής.

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΕΕ/ΤΑΚ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)1
Σε συνεργασία με τους συλλόγους των εργοληπτών και όλους τους συλλόγους των Μηχανικών
που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Κρήτη,
τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2008, οι Μηχανικοί
συνέχισαν με αμείωτη ένταση τις κινητοποιήσεις:

στο Δήμο Χερσονήσου, Π/Υ 35.105,00 ευρώ.
7. Κατασκευή δρόμου που συνδέει το ΔΔ Κάτω Ασιτών με τον οικισμό Γοργολαίνη, στο Δήμο Γοργολαίνη, Π/Υ 220.000,00 ευρώ.
Στις 17 και 18/3/2008 αναβλήθηκε η δημοπράτηση
των παρακάτω έργων, συνολικού προϋπολογισμού
4.133.197,14 €:
1. Τεχνικά έργα οδοποιίας Δήμου Ηρακλείου & τοπικών διαμερισμάτων, Π/Υ 700.000,00 ευρώ.
2. Βελτίωση βατότητας δρόμων Δήμου Ηρακλείου
& τοπικών διαμερισμάτων, Π/Υ 698.137,51 ευρώ.
3. 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.
4. Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίας Βαρβάρας Δήμου Αγίας Βαρβάρας,
Π/Υ 443.000,00 ευρώ.
5. Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης
Πόμπιας της ΔΕΥΑ Μοιρών, Π/Υ 285.000,00 ευρώ.
6. Βελτίωση – Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.
Τυλίσου προς ΒΙ.ΠΕ. Τυλίσου Δήμου Τυλίσου,
Π/Υ 275.000,00 ευρώ.

Α. Αποχή από κάθε εργασία κατά τις 2ωρες στάσεις εργασίας στις: 11/3/08 και 17, 18/3/08 (από 09
π.μ. έως 11 π.μ.).
Στις 11/3/2008 αναβλήθηκε η δημοπράτηση των
παρακάτω έργων, συνολικού προϋπολογισμού
1.061.974,97 €:
1. Ο δ ο π ο ι ί α Δ ή μ ο υ Αγ ί α ς Β α ρ β ά ρ α ς , Π / Υ
233.285,00 ευρώ.
2. Αρδευτικό Έργο Καστελίου, Δήμος Μοιρών,
Π/Υ 199.980,00 ευρώ.
3. Κατασκευή δρόμου Αμαριανού – Μάθιας - Καστέλλι Δήμου Καστελλίου, Π/Υ 180.000,00 ευρώ.
4. Ανόρυξη γεώτρησης Κρυών, Δήμου Σητείας,
Π/Υ 165.883,00 ευρώ.
5. Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου προς Λιμνάκαρο , Κατασκευή δεξαμενής πυρόσβεσης,
στο Δήμο Οροπεδίου, Π/Υ 37.721,97 ευρώ.
6. Τσιμεντόστρωση οδικού δικτύου Αβδού 2008,

1

7. Διανοίξεις – Διαμορφώσεις δρόμων επέκτασης
2007, στο Δήμο Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, Π/Υ 200.000,00 ευρώ.
8. Αρδευτικό έργο Σκουρβούλων Δήμου Μοιρών,
Π/Υ 189.000,00 ευρώ.
9. Καταπολέμηση κουνουπιών στο Ν. Ηρακλείου –
χρήση 2008, της Νομ/κής Αυτ/σης Ηρακλείου,
Π/Υ 150.000,00 ευρώ.
10. Επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου Άνω Αρχανών, στο Δήμο Αρχανών, Π/Υ 125.645,21 ευρώ.
11. Βελτίωση οδού από Βρουχά προς Παραλία, στη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης
Λασιθίου, Π/Υ 120.000,00 ευρώ.
12. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Λιμένος Χερσονήσου,
στο Δήμο Χερσονήσου, Π/Υ 111.090,00 ευρώ.
13. Ανάδειξη πηγής Ζάκρου, πλατείας Μέσα Μύλου
και εξωτερικού χώρου Τυροκομείου (εξωραισμός
τμημάτων της πολιτιστικής διαδρομής), στο Δήμο Ιτάνου, Π/Υ 107.000,00 ευρώ.
14. Κατασκευή πλατείας Αγίου Γεωργίου Καστελλίου, στο Δήμο Καστελλίου, Π/Υ 100.000,00 ευρώ.
15. Πολιτιστική και οικοτουριστική διαδρομή Άνω
Ασιτών – Φαραγγιών Αγίου Αντωνίου και Αγίου
Χαραλάμπους Δήμου Γοργολαίνη, Π/Υ
66.500,00 ευρώ.
16. Ανάπλαση οικισμού Χρυσοπηγής, στο Δήμο Μακρύ Γιαλού, Π/Υ 32.721,42 ευρώ.
17. Επιστρώσεις δρόμων με κυβόλιθους Δ.Δ, Ποταμιών, στο Δήμο Χερσονήσου, Π/Υ 20.103,00 ευρώ.

των κινητοποιήσεων ώστε ο νέος Νόμος να ανατραπεί, απέστειλε στον Πρόεδρο και τη Δ.Ε. του ΤΕΕ αλλά και στα
υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ την παρακάτω επιστολή:
Συνάδελφοι, εδώ στην Ανατολική Κρήτη αντισταθήκαμε, παλέψαμε, αγωνιστήκαμε για να μην
ψηφιστεί το επίμαχο Νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό. Δώσαμε ένα αγώνα με αξιοπρέπεια, με αγωνιστικότητα, ήθος και κυρίως με ενότητα.
Πιστεύουμε ότι σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο,
στην Ανατολική Κρήτη, ο αγώνας μας από κοινού με
τους Κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών, ήταν
συντονισμένος, συνεχής (σε καθημερινή βάση), επίπονος και επίμονος. Καταφέραμε να αναβάλλουμε
όλες τις δημοπρασίες δημοσίων έργων, συντονίσαμε
τους Εκπροσώπους μας σε Συμβούλια και Επιτροπές ώστε να απέχουν από τις συνεδριάσεις, οργανώσαμε ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ των μελών μας,
συμμετείχαμε σε όλες τις συγκεντρώσεις – πορείες
μαζί με ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ με αποκορύφωμα την ΚΑΤΑΛΗΨΗ της Περιφέρειας Κρήτης μετά την πορεία
της 19/3/2008, σε υλοποίηση σχετικής Απόφασης
της Αντιπροσωπείας του Τμήματος μας, ενημερώσαμε και ζητήσαμε συμπαράσταση στον αγώνα μας
από τους Εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχουμε καταφέρει πιστεύω να γίνει συνείδηση
στους πολίτες της Ανατολικής Κρήτης, η ξεκάθαρη
θέση μας για το Ασφαλιστικό.
Όμως, η πρόταση μας για «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 από το
ΤΕΕ (Απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
μας της 25ης Φεβρουαρίου 2008) δεν υιοθετήθηκε
από το ΤΕΕ με αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί.
Επίσης, η πρόταση μας για «την κατάληψη, συγχρόνως, των γραφείων των 13 Περιφερειών της χώρας καθώς και του αρμοδίου Υπουργείου» (Απόφαση
της Αντιπροσωπείας του Τμήματος μας της 12Ης
Μαρτίου 2008) δεν υιοθετήθηκε από το ΤΕΕ.
Η Δ.Ε. του Τμήματος μας, στην προσπάθεια για
την ΑΝΑΤΡΟΠΗ του νέου Νόμου (πλέον), και μετά
από την πρόταση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στο πλαίσιο ήδη ειλημμένων αποφάσεων του
ΤΕΕ για συνέχιση του αγώνα, αποφάσισε και συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια του ΤΕΕ συλλέγοντας υπογραφές για την κατάργηση του Νόμου, τόσο από Μηχανικούς – μέλη του Τμήματος, όσο και
από απλούς πολίτες.
Σήμερα, μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου στο
σύνολό του από τη Βουλή με οριακή πλειοψηφία, αν
θέλουμε επιτέλους ο αγώνας για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
του νέου Νόμου να έχει χειροπιαστά αποτελέσματα, θα πρέπει το κεντρικό Τ.Ε.Ε. να αναλάβει το ρόλο του συντονισμού των περαιτέρω ενεργειών μας.
Αναμένουμε το Τ.Ε.Ε. να μας ενημερώσει για τις
επόμενες δράσεις μας για τη συνέχιση του αγώνα.

Τα παραπάνω, επετεύχθηκαν με συγκεντρώσεις μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ, του
Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ και όλων των συλλόγων καθώς
και συναδέλφων μηχανικών, στους τόπους διενέργειας των δημοπρασιών.
Β. Αποχή όλων των διπλωματούχων μηχανικών
από 1-03-2008 έως 31-03-08 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, αλλά και τις επιτροπές ανάθεσης μελετών του Ν.3316/2005.
Γ. Επίσης:
Στις 19-03 κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συγκέντρωσης στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου
και στην πορεία προς την Περιφέρεια συμμετείχαν
πολλοί συνάδελφοι μηχανικοί, ενώ με το τέλος της
πορείας προχωρήσαμε σε κατάληψη του κεντρικού
κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την
απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΑΚ.. Περισσότερα, είχαμε δημοσιεύσει (εκτάκτως) στο
προηγούμενο τεύχος του ΤΑΥ.
Μετά την ψήφιση του επίμαχου Νόμου με οριακή πλειοψηφία από τη Βουλή, το ΤΕΕ/ΤΑΚ με στόχο τη συνέχιση

Σ.σ. Βλέ%ε και %ροηγούµενο τεύχος του ΤΑΥ.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
(3,11,17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008)

στην εσφαλμένη αντίληψη που επικρατεί στη χώρα
μας σχετικά με την εκτός σχεδίου δόμηση, κάτι που
σε πολλές άλλες χώρες δεν υφίσταται με αυτή τη λογική (στη χώρα μας το 28% των κτισμάτων είναι αυθαίρετα).
Το 2ο Διαλογικό μάθημα (στις 11 Μαρτίου 2008)
παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες διεξήχθη κανονικά με τη συμμετοχή αρκετού κόσμου.
Ο κ. Γεράσιμος Αράπης, καθηγητής Γεωπονικού
Παν/μιου Αθήνας, περιέγραψε σύντομα τον κοινωνικό μετασχηματισμό του 20ου αιώνα (πληθυσμιακή
αύξηση, αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες όπως στις μετακινήσεις μας ή τις καταναλωτικές ανάγκες μας) και στα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον (εδάφη και ύδατα) σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο κ. Δημήτρης Λάλας, καθηγητής Παν/μιου Αθηνών, έκανε λόγο για τα Ηθικά Προβλήματα με τις Διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που
ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση τους και την ανάγκη
για άμεση λύση. Επιπλέον, τόνισε ότι «όσο καθυστερούμε να συμμορφωθούμε σε συμφωνίες που έχουμε
υπογράψει ως χώρα τόσο πιο ακριβή γίνεται η λύση».
Τέλος, ο κ. Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελληνικής Εταιρείας, μίλησε για τις βασικές αξίες της αειφορίας
(συλλογικότητα, κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, οικολογική ακεραιότητα, μη βία και ειρήνη), αλλά
και για την μείωση του «οικολογικού αποτυπώματος»
που θα πρέπει να επιτύχουν όλα τα κράτη παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΤΕΕ/ΤΑΚ με
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, το Τμήμα διοργάνωσε σειρά 3 διαλογικών μαθημάτων με θέμα «Περιβάλλον – Πολιτισμός», σε συνεργασία με την Επιτροπή
Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου.
Στο 1ο Διαλογικό μάθημα (στις 3 Μαρτίου 2008)
συμμετείχαν περισσότεροι από 100 συμπολίτες μας
όπου εκτός από τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, υπήρξε και σημαντικός διάλογος μεταξύ των ομιλητών
και των παρευρισκομένων.
Την εκδήλωση, τίμησαν με την παρουσία τους ο ευρωβουλευτής Στ.Αρναουτάκης, οι βουλευτές Β. Γκεγκέρογλου και Μ.Στρατάκης, ο πρώην Νομάρχης Δ.
Σαρρής, η κα. Μ. Πετρακογιώργη Νομαρχιακός Σύμβουλος, ο κ. Κ. Καμπανός Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, ο
κ Ν. Λαμπρινός πρόεδρος συνδέσμου ξενοδόχων, εκπρόσωποι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ηρακλείου, εκπρόσωπος
του Κ.Π. Αρχανών, μέλη οικολογικών οργανώσεων,
διαμερισματικοί σύμβουλοι Ηρακλείου, αρκετοί Μηχανικοί, εκπρόσωποι και μέλη ποδηλασίας της πόλης
μας και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ ΤΑΚ Πέτρος Ινιωτάκης
που προλόγισε την εκδήλωση ως οικοδεσπότης.
Την πρώτη αυτή σειρά ομιλιών άνοιξε ο πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας κ. Κ. Καρράς αναφερόμενος γενικά στο τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα συμπυκνώνοντας 3 δικές του προηγούμενες ομιλίες που
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στην Αθήνα (συνολικά 44 ομιλίες από την Ε.Ε) και με ειδική αναφορά στα
περιβαλλοντικά προβλήματα-οικονομικά και κοινωνικά- που θα προκύψουν με την αναμενόμενη οικιστική παρέμβαση στην περιοχή της Μονής Τοπλού. Διεξοδική συζήτηση υπήρξε επίσης για το αναμενόμενο Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού εκτιμώντας το

σχεδόν στο σύνολο του αρνητικά.
Στη συνέχεια οι επόμενοι ομιλητές Κρίτων Αρσένης
και Γιάννης Μιχαήλ, Χωροτάκτες Μηχανικοί, αναφέρθηκαν στο προτεινόμενο χωροταξικό της χώρας
και ειδικά σε αυτό του τουρισμού. Αρνητικό παράδειγμα αποτέλεσε η τεράστια περιβαλλοντική υποβάθμιση και καταστροφή των παραλιών της Ισπανίας
με τον υπερκορεσμό κατοικιών. Έγινε επίσης αναφορά στα προβλήματα οικιστικής ανάπτυξης στη χώρα
μας λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού αλλά και

Το Προεδρείο από το 1ο μάθημα (3/3/08)

Άποψη της αίθουσας από το 1ο μάθημα (3/3/08)
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Άποψη της αίθουσας από το 3ο μάθημα (17/3/08)

Άποψη της αίθουσας από το 3ο μάθημα (17/3/08)

ανεξάρτητα από το μέγα όντως πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής».
Τέλος ο κ. Βασίλειος Δωροβίνης, Αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,
υπογράμμισε τις αναγκαίες θεσμικές μεταβολές που
πρέπει να γίνουν στην ελληνική νομοθεσία και την
Διοίκηση προκειμένου να σταματήσει επιτέλους η
χώρα μας να είναι από τα πιο συχνά παραπεμπόμενα
κράτη στα αρμόδια όργανα για περιβαλλοντικές παραβάσεις, έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό οδηγιών
που δεν υλοποιούμε και δεν εφαρμόζουμε, ούτε τις
ενσωματώνουμε στη νομοθεσία.
Συμπέρασμα των τριών διαλογικών μαθημάτων, είναι
η άμεση ανάγκη για δράση πριν η κατάσταση γίνει μη
αναστρέψιμη για εμάς τους ίδιους αλλά κυρίως τις επόμενες γενεές. «Θα πρέπει να αποκτήσουμε επιτέλους περιβαλλοντική συνείδηση αλλά και περιβαλλοντική παιδεία, τόσο σε πολιτικό όσο και σε
προσωπικό επίπεδο ο καθένας από εμάς. Δεν αρκεί να δηλώνουμε περιβαλλοντικά ευαίσθητοι αλλά οφείλουμε να αποδεικνύουμε την ευαισθησία
μας σε κάθε πτυχή της ζωής μας αλλά και στο σχεδιασμό οποιασδήποτε πολιτικής και αυτό γιατί
σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει ποιότητα ζωής, σημαίνει πολιτισμός», όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρος Ινιωτάκης.

Στο 3ο και τελευταίο διαλογικό μάθημα (στις 17
Μαρτίου 2008) ο κόσμος και πάλι με τη μεγάλη συμμετοχή του απέδειξε την ευαισθητοποίηση του σε
θέματα περιβαλλοντικά αλλά και την θέληση του για
ενεργή συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις.
Ο κ. Ιωάννης Γλυνός, δήμαρχος Κορθίου Άνδρου, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
τοπικές κοινωνίες και στο σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι τοπικές αρχές στην ευαισθητοποίηση του κόσμου αλλά και στην ανάπτυξη
και την προώθηση μέτρων φιλικών προς το περιβάλλον, φέρνοντας ως παράδειγμα τον δήμο του.
Ο κ. Γιάννης Παλαιοκρασάς, πρώην Υπουργός και Επίτροπος Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρουσίασε ένα
νέο πρότυπο ζωής και τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Εάν οι λύσεις που θα δώσει η ανθρωπότητα σ’ αυτά τα
καινοφανή προβλήματα είναι αποτελεσματικές, τότε
θα υποβοηθηθεί και θα επιταχυνθεί και η μετάβαση
στο νέο πρότυπο, που θα είναι και το κύριο εργαλείο
μείωσης της έντασης του φαινομένου της κλιματικής
αλλαγής και τελικής σταθεροποίησης του κλίματος.
Πρέπει όμως να τονιστεί ότι, καίτοι η εισαγωγή του νέου προτύπου αποκτά επείγοντα χαρακτήρα λόγω της
κλιματικής αλλαγής, η μετάβαση σ’ αυτό αποτελεί αναγκαιότητα για την ανθρωπότητα και το περιβάλλον,
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Ομιλία Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρου Ινιωτάκη
στο 3ο (και τελευταίο) από τα διαλογικά μαθήματα:
Κύριε υπουργέ, Κύριε βουλευτά, Αγαπητοί ομιλητές, Συνάδελφοι, Κυρίες και κύριοι,
Σας καλωσορίζω όλους για μια ακόμη φορά στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ όπου πραγματοποιείται απόψε το 3ο και
τελευταίο διαλογικό μάθημα, μιας σειράς μαθημάτων με θέμα «Περιβάλλον & Πολιτισμός» που ξεκίνησαν στις 3
του μηνός. Στην αποψινή εκδήλωση έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κ. Γιάννη Παλαιοκρασά, πρώην Υπουργό και Επίτροπο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς επίσης και Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τον κ. Ιωάννη Γληνό, Δήμαρχο Κορθίου Άνδρου και τον κ. Βασίλειο Δωροβίνη, επίσης Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας.
Αφού συγχαρώ και πάλι το Δήμο Ηρακλείου και την Επιτροπή Περιβάλλοντος γι’ αυτήν την πρωτοβουλία, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού για τη συνεργασία που είχαμε και να
ευχηθώ να υπάρξουν και άλλες στο μέλλον, με στόχο την ενημέρωση και την πληροφόρηση φορέων και απλών
πολιτών για ζητήματα τόσο σημαντικά, όσο το φυσικό περιβάλλον μας.
Κυρίες και Κύριοι,
Η αλόγιστη οικιστική και βιομηχανική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών έδωσε τη χαριστική βολή σε ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο είχε αρχίσει να αισθάνεται τις συνέπειες από τα πρώτα χρόνια της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης, αλλά και από την ποιότητα των ανθρωπίνων που παρεμβάσεων υπήρξαν καθοριστικές για τη
διατάραξη των φυσικών ισορροπιών, ενώ παράλληλα συνέβαλαν στη γένεση του όρου "περιβαλλοντική συνείδηση".
Βασικό συμπέρασμα όλων αυτών που ακούστηκαν και συζητήθηκαν στα μαθήματα αυτά λοιπόν, είναι η ανάγκη
για δράση τώρα!
Ήδη τα περιβαλλοντικά προβλήματα προσλαμβάνουν ολοένα πιο παγκόσμια διάσταση και θα οξύνονται συνεχώς αν δεν αναληφθεί αποφασιστική δράση σε όλα τα επίπεδα. Παγκόσμιο-ευρωπαϊκό-εθνικό-τοπικό- ατομικό.
Είναι γεγονός ότι αν και διανύουμε μία εποχή όπου η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μεγάλα άλματα προς το μέλλον, η σχέση μας με τη φύση βαδίζει προς τα πίσω.
Θα πρέπει να αποκτήσουμε επιτέλους περιβαλλοντική συνείδηση αλλά και περιβαλλοντική παιδεία, τόσο σε
πολιτικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο ο καθένας από εμάς.
Δεν αρκεί να δηλώνουμε περιβαλλοντικά ευαίσθητοι αλλά οφείλουμε να αποδεικνύουμε την ευαισθησία μας σε
κάθε πτυχή της ζωής μας αλλά και στο σχεδιασμό οποιασδήποτε πολιτικής.
Η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται με την θέληση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγει να εφαρμόζει κατά το δοκούν τις
υποχρεώσεις της που προκύπτουν από αυτή τη σχέση της.
Δυστυχώς σήμερα η χώρα μας είναι από τις πιο συχνά παραπεμπόμενα κράτη στα αρμόδια όργανα για περιβαλλοντικές παραβάσεις, έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό οδηγιών που δεν υλοποιούμε και δεν εφαρμόζουμε, ούτε τις ενσωματώνουμε στη νομοθεσία.
Για το λόγο αυτό έχουμε ανάγκη από:
• Mια νέα στρατηγική, ώστε να αντιμετωπίσει τις νέες κλιματικές συνθήκες που εξελίσσονται γύρω μας με μεγάλη ταχύτητα.
• Χάραξη πολιτικών προοπτικής και όχι μικρής εμβέλειας χρόνου.
• Πολυεπίπεδη συνεργασία
• Συστηματική δράση και δημόσιο διάλογο με όλους τους θεσμικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας.
• Πολιτικές πρόληψης αλλά και αποκατάστασης.
• Ενημέρωση των πολιτών για περιβαλλοντικά θέματα με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους.
Να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αλλάξουμε νοοτροπία και να υιοθετήσουμε μια από τις βασικές αρχές
της αειφορίας.
Τη συλλογικότητα.
Από πλευράς του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους, ήδη έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών, με ημερίδες, σεμινάρια, αλλά και με τη λειτουργία της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος.
Προωθούμε μέτρα για:
• την εξοικονόμηση ενέργειας
• την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων
• την εφαρμογή σε παλιά και νέα κτίρια σύγχρονων κανόνων και προδιαγραφών με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της οικολογικής δόμησης
• την ενίσχυση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και του ποδήλατου
• την επιβίωση όλων των ελεύθερων και πράσινων χώρων.
Και θα συνεχίσουμε τις δράσεις ακόμη πιο δυναμικά.
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Και όλα αυτά με βασικό στόχο την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας τόσο του περιβάλλοντος όσο και
της καθημερινής ζωής μας.
Θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι τα προβλήματα του περιβάλλοντος και τα προβλήματα της οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους.
Και ότι σε τελική ανάλυση, το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μόνο ηθικό και πολιτικό αυτοσκοπό, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τόπου μας.
Πρέπει εμείς όλοι οι τοπικοί φορείς αλλά και η κεντρική διοίκηση να πείσουμε τα παιδιά μας και να τους αποδείξουμε ότι η σωστή ανάπτυξη της ζωής τους επιτυγχάνεται με σεβασμό στο περιβάλλον.
Πρέπει να πειστούν τα παιδιά, αλλά και εμείς οι μεγάλοι, ότι το καθαρό περιβάλλον, δεν μας εξασφαλίζει απλά
ποιότητα ζωής, αλλά την ίδια τη ζωή μας.
Το δικό μας σύνθημα λοιπόν, φεύγοντας από αυτήν την αίθουσα απόψε, πρέπει να είναι ότι σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει ποιότητα ζωής, σημαίνει πολιτισμός.
Σας ευχαριστώ θερμά.

ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΈΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ;»
11 – 18 – 27 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2008
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ από κοινού με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης,
το Δήμο Ηρακλείου και το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη διοργάνωσε «Κύκλο ανοικτών συζητήσεων με αφορμή το διεθνές έτος του πλανήτη γη, στις 11, 18,
27 Μαρτίου και στις 1 Απριλίου 2008.
Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε για την προβολή
του γεγονότος, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π.
Ινιωτάκης, ανέφερε τα εξής:
Σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή συνέντευξη τύπου σχετικά με τον Κύκλο Ανοικτών συζητήσεων με
αφορμή τον εορτασμό από τον ΟΗΕ του Διεθνούς Έτους για τον Πλανήτη Γη, που ξεκινά την
Τρίτη 11 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη
1 Απριλίου 2008.
Αφού συγχαρώ το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης γι αυτή την πρωτοβουλία, θα ήθελα να επισημάνω ότι το περιβάλλον βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες του ΤΕΕ/ΤΑΚ και αποτελεί βασική παράμετρο κάθε δράσης του.
Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις προκλήσεις
που καλείται να αντιμετωπίσει τόσο η χώρα μας όσο
και ολόκληρος ο πλανήτης. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η εξ αυτού σταδιακή άνοδος των μέσων θερμοκρασιών στον πλανήτη αλλά κυρίως οι όλο
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προλάβουμε τις εξελίξεις οι οποίες θα είναι καταλυτικές ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου κατά
τα επόμενα 40-50 χρόνια, θα πρέπει:

και περισσότερο παρατηρούμενες απότομες εξάρσεις (καύσωνες), συντελούν στη δραματική αύξηση
της πιθανότητας για ακραία καιρικά φαινόμενα και
τις συνεπακόλουθες καταστροφές τους όπως οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες κ.ο.κ.

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ
ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

➢ Να συμμορφωθεί επιτέλους η Ελλάδα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με την υπογραφή
του Πρωτοκόλλου του Κυότο, αναλαμβάνοντας
εγχώριες δράσεις, και να συμμετάσχει ενεργά
στην προώθηση μιας παγκόσμιας συμφωνίας
που θα επιβάλλει μείωση των εκπομπών αερίων,
ώστε να μην αλλάζει καταστροφικά το κλίμα.
➢ Να περιοριστεί δραστικά η χρήση ορυκτών
καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή.
➢ Να ληφθούν αντιρρυπαντικά μέτρα στη βιομηχανία και τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.
➢ Να προκριθούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με σεβασμό στα τοπικά οικοσυστήματα.
➢ Να ληφθούν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
στην κατανάλωση.
➢ Να εφαρμοστούν σε παλιά και νέα κτίρια σύγχρονοι κανόνες και προδιαγραφές με βάση τις
αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και
της οικολογικής δόμησης.
➢ Να ενισχυθούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς
και να αναδειχτεί το ποδήλατο ως εναλλακτικόοικολογικό μέσο μεταφοράς.
➢ Να γίνει ορθολογική διαχείριση των υδάτινων
πόρων, που αποτελούν δημόσιο αγαθό, να καταπολεμηθεί η σπατάλη και να εξασφαλιστεί καθαρό πόσιμο νερό για όλους.
➢ Να κηρυχθούν αναδασωτέες όλες οι καμένες εκτάσεις, και να προστατευτούν τα δάση της χώρας. Όχι στην αναθεώρηση των άρθρων 24 και
117 του Συντάγματος. Να καταργηθούν οι δασοκτόνοι νόμοι.
➢ Να σωθούν όλοι οι ελεύθεροι και πράσινοι χώροι.

Στο παρελθόν, το κλίμα της γης είχε πολλές φορές
μεταβληθεί ως αποτέλεσμα κυρίως φυσικών αιτιών.
Ωστόσο, οι αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια και αυτές που προβλέπονται για το μέλλον, οφείλονται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα
και το πλέον ανησυχητικό είναι ότι απειλούν την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.
Ενώ αρχικά στόχος του ανθρώπου ήταν η ποιοτική
αναβάθμιση της καθημερινότητας του, τελικά με τις
παρεμβάσεις του οδήγησε στην επιβάρυνση του
φυσικού του περιβάλλοντος με απρόβλεπτες συνέπειες για την ανθρωπότητα.
Αυτό που μπορεί να συμπεράνει κανείς είναι ότι αν
και διανύουμε μία εποχή όπου η τεχνολογία μας
δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μεγάλα άλματα
προς το μέλλον, η σχέση μας με τη φύση βαδίζει
προς τα πίσω.
Σήμερα, με αφορμή την εορτασμό από τον ΟΗΕ του
εορτασμού του Διεθνούς Έτους για τον πλανήτη γη,
αλλά και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την
Γη που εορτάζεται στις 20 Μαρτίου, ως ΤΕΕ/ΤΑΚ,
βρισκόμαστε εδώ έντονα προβληματισμένοι για τα
μέτρα και τις δράσεις που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να ανατραπεί η υπάρχουσα κατάσταση. Μια κατάσταση, η οποία, αν συνεχιστεί, θα γίνει μη αναστρέψιμη.
Η υπερθέρμανση του πλανήτη με όλες τις καταστροφικές της συνέπειες για την Γη, δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό αλλά μόνο για άμεσες και
στοχευμενες δράσεις σε όλα τα επίπεδα. Παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό.
Δράσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
και άρα της ίδιας της ζωής των παιδιών μας.
Δεν αρκεί να δηλώνουμε περιβαλλοντικά ευαίσθητοι
αλλά οφείλουμε να αποδεικνύουμε την ευαισθησία
μας σε κάθε πτυχή της ζωής μας αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο, σε κάθε πολιτική απόφαση.

Λύσεις υπάρχουν όμως πρέπει να δράσουμε τώρα,
και μπορούμε να το κάνουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας όχι ως δύναμη καταστροφής, αλλά ως μέσο επούλωσης των πληγών που προκάλεσε η εξέλιξή
της.

Ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας επισημαίνουμε ότι σήμερα, προκειμένου να

Σ.σ. Λόγω πληθώρας ύλης, η συνέχεια του άρθρου, στο επόμενο
τεύχος του ΤΑΥ
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ενώ έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί 230 υγρότοποι
στη Κρήτη και 110 στα Ιόνια νησιά.
Με αφορμή την έναρξη της απογραφής των υγροτόπων στην Κρήτη, την Τετάρτη 26 Μαρτίου
2008 το ΤΕΕ/ΤΑΚ διοργάνωσε σε συνεργασία τo
WWF Ελλάς, το παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ
και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης εκδήλωση
με θέμα: «Υδάτινοι πόροι και υγρότοποι στη νησιωτική Ελλάδα: Αντιλήψεις και πολιτική για το νερό
και το περιβάλλον» με στόχο την ευαισθητοποίηση
των μελών του αλλά και απλών πολιτών για θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος.
Πρόκειται για μια ακόμη επίκαιρη εκδήλωση όχι
μόνο εξαιτίας του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας του Νερού (στις 22 Μαρτίου) αλλά και γιατί εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που έχει
ξεκινήσει το Τμήμα μας, με στόχο την ενημέρωση
και την ευαισθητοποίηση όχι μόνο των μελών μας
αλλά όλων των πολιτών της Ανατολικής Κρήτης,
σχετικά με τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, κατ’ επέκταση
και ο τόπος μας.
Έχει γίνει πλέον κοινά αποδεκτό ότι η προστασία του Περιβάλλοντος είναι θέμα υψίστης προτεραιότητας. Διότι η καταστροφή του περιβάλλοντος
αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα πολύμορφο, εκτεταμένο και σύνθετο.
Γίνεται αισθητό με:
- τη ρύπανση των θαλασσών, του αέρα, των εδαφών, τη συρρίκνωση της πανίδας και της χλωρίδας, τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας
των περιοχών.
- την κατασπατάληση των φυσικών πόρων, την έξαρση του φαινόμενου του θερμοκηπίου και την
μείωση του όζοντος και τέλος,
- τη διάβρωση του εδάφους.
Δυστυχώς σήμερα και στην Ελλάδα το πολυτιμότερο αγαθό, το Νερό, σιγά-σιγά καθίσταται για αρκετές περιοχές της χώρας μας, και κυρίως τις νησιωτικές,

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Προστασία των
υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου» το WWF Ελλάς, ανέλαβε στα μέσα του 2004 την πρωτοβουλία
για τον εντοπισμό, την απογραφή και την εκτίμηση
της οικολογικής κατάστασης των νησιωτικών υγροτόπων του Αιγαίου. Κατά τα πρώτα δύο χρόνια εντοπίστηκαν 352 υγρότοποι σε 51 νησιά εκτός της Κρήτης ενώ τα δεδομένα της απογραφής δημοσιεύτηκαν πρόσφατα σε σχετικό βιβλίο. Η προσπάθεια αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Ήδη έχουν προστεθεί απογραφικά δεδομένα για αρκετές δεκάδες υγροτόπων
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πόρων, στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης
του φυσικού πόρου (νερού) και της προστασίας
της ποιότητάς του.
^ Η στελέχωση των αρμόδιων φορέων με επαρκές και κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό,
καθώς και με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για αποτελεσματική διαχείριση υδατικών
πόρων, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αντιλήψεων διαχείρισης.
^ Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης με έμφαση στην επαγρύπνηση όλων, τόσο σε θέματα εξοικονόμησης
όσο και προστασίας των υδατικών πόρων.
Το ΤΕΕ συμμετείχε ανέκαθεν ενεργά σε ελληνικές και διεθνείς συναντήσεις με θέμα το υδάτινο
περιβάλλον γενικά, αλλά και ειδικά σε θέματα επεξεργασίας λυμάτων διαχείρισης υδατικών πόρων, επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων, τεχνολογίας νερού, όπως επίσης και με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα, θεωρώντας
ξεκάθαρο ότι η ανάπτυξη εξαρτάται πλέον από
τη συντονισμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της
Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέτρος Ινιωτάκης στον χαιρετισμό του επεσήμανε τη θέση του Τμήματος, που επανειλημμένα μέσα από παρεμβάσεις του έχει τονίσει την άμεση ανάγκη που έχει ο τόπος μας για ενι-

αγαθό εν ανεπαρκεία. Σε αυτό συντελούν κυρίως οι
κλιματολογικές αλλαγές και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς τα επόμενα 50 χρόνια αναμένεται
αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς και μείωση των βροχοπτώσεων κατά 10%, όπως επίσης και
άλλοι παράγοντες όπως:
- Οι αλλαγές που συντελούνται στα καταναλωτικά
πρότυπα, καθώς η ημερήσια κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% δηλαδή από 200 λίτρα/ημερησίως ανά κάτοικο, σε 300 λίτρα/ημερησίως.
- Η συνέχιση της κακής χρήσης των υδάτινων πόρων, καθώς παρατηρούνται συχνά κρούσματα υφαλμύρωσης και ρύπανσης των υδάτων.
- Η ανατροπή στο ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
νερού που αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αλλάξει σε ποσοστό 15% εις βάρος της προσφοράς.
Λύσεις υπάρχουν. Όμως θα πρέπει να κινηθούμε
άμεσα και συντονισμένα πριν είναι πολύ αργά τόσο
για το φυσικό μας περιβάλλον όσο και για την ίδια
μας τη ζωή. Άλλωστε, η σημασία του νερού για
την ίδια τη ζωή, την ποιότητά της, την ανάπτυξη
και τον πολιτισμό, θεωρείται δεδομένη στο σύνολο των ανθρώπινων κοινωνιών.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, ως Τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας επισημαίνει ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων, θεωρείται εθνική ανάγκη. Για το
λόγο αυτό επιβάλλεται άμεσα:
^ Η συνεργασία σε τοπικό-εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χάραξη πολιτικής με στόχο, συντονισμένη δράση και πρακτικές για την
προστασία αλλά και τη διαχείριση των φυσικών
μας πόρων.
^ Ένας συνολικός σχεδιασμός, προγραμματισμός και ιεράρχηση έργων υδατικών πόρων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και όχι ανάλογα με τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις ασκούμενες πιέσεις και τα διάφορα συμφέροντα.
^ Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών μας

Το πάνελ με όλους τους ομιλητές από αριστερά ο κ. Παραγκαμιάν, ο
κ. Καραβέλλας, ο κ. Δρετάκης, ο κ. Κριτσωτάκης και η κα Φυτώκα

αία και ολοκληρωμένη πολιτική διαχείριση των υδάτινων πόρων, που όχι απλώς θα εξασφαλίζουν νερό
για αγροτικά, αστικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα,
αλλά και θα κατευθύνονται προς την ανανέωση και
τον εμπλουτισμό των υδροφορέων. Και αυτό γιατί όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ΝΕΡΟ σημαίνει ΖΩΗ και ότι η
πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες νερού καλής ποιότητας, είναι θεμελιώδης συνιστώσα της καθημερινής ζωής κάθε ανθρώπου, όπως και των περισσότερων οικονομικών δραστηριοτήτων».
Στη συνέχεια, στην ομιλία του, ο κ. Καλούστ

Το Προεδρείο της εκδήλωσης: από αριστερά ο κ. Καραβέλλας, Γ.
Δ/της WWF Ελλάδας, ο κ. Ινιωτάκης Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ και ο κ.
Καμπιτάκης Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ)
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Παραγκαμιάν, επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος του WWF Ελλάς για την απογραφή των
νησιωτικών υγροτόπων της Ελλάδας, αναφέρθηκε
στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του προγράμματος
αλλά και στις πρωτοβουλίες του WWF Ελλάς για την
προστασία των νησιωτικών υγροτόπων. «Υπάρχουν
τουλάχιστον 700 υγρότοποι σε 75 νησιά του Αιγαίου
και ακόμα 110 σε 10 Ιόνια νησιά. Ιδιαίτερα οι υγρότοποι του Αιγαίου αποτελούν ένα δίκτυο τεράστιας
σημασίας για το φυσικό περιβάλλον, είναι οι ενδείκτες της επάρκειας νερού των νησιών μας και έχουν
πολύ μεγάλη αξία για τις νησιωτικές κοινωνίες...» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παραγκαμιάν τονίζοντας ότι
«...δυστυχώς οι εθνικοί αυτοί πόροι, καταπατούνται
ατιμώρητα και χρησιμοποιούνται για το πρόσκαιρο
κέρδος των ολίγων, αποστερώντας τα οφέλη για το
περιβάλλον, την κοινωνία και τις επόμενες γενιές. Από τους 700 υγροτόπους του Αιγαίου μόνο 2 (!) έχουν κάποιας μορφής περιβαλλοντική διαχείριση ενώ οι περισσότεροι ρυπαίνονται έντονα και συρρικνώνονται καθημερινά κυρίως λόγω εκχερσώσεων,
μπαζωμάτων και δόμησης».
Ο κ. Μαρίνος Κριτσωτάκης, από τη Δ/νση Υδάτων Περιφέρειας Κρήτης, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την Κρήτη, όπως το
σημερινό ετήσιο υδρολογικό ισοζύγιο της, την προσφορά νερού, τους υδατικούς πόρους της πόλης του
Ηρακλείου, τις καλλιεργούμενες και αρδευόμενες εκτάσεις της Κρήτης, φράγματα και γεωτρήσεις, ανατρέχοντας και στο παρελθόν ( π.χ. μινωικός πολιτισμός, το ρωμαϊκό υδραγωγείο Λύττου, Κρήνη Μοροζίνι). Επίσης, έκανε λόγο για την σημερινή κατάσταση των υδάτων, τα ποιοτικά και ποσοτικά προβλήματα και τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να
ληφθούν ή να αυξηθούν.
Ο κ. Μιχάλης Δρετάκης, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, μίλησε για τους φυσικούς και τεχνητούς υγροτόπους της Κρήτης, επισημαίνοντας
την μεγάλη σημασία που έχουν για τη συνέχεια του
κύκλου της ζωής, ενώ παρουσίασε συνοπτικά τον Οδηγό Καλής Πρακτικής για το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Ταμιευτήρων με στόχο την επίτευξη Πολλαπλών Λειτουργιών, που εξέδωσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (μοιράστηκε στους παρευρισκομένους).
Τέλος, η κ. Ελένη Φυτώκα, από το Ελληνικό
Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, περιέγραψε σύντομα τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι υγρότοποι σε
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και παρουσίασε την πρωτοβουλία MedWet. Μια πρωτοβουλία
που αποσκοπεί:
^ Στην καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών για την
αξιολόγηση της κατάστασης των υγροτόπων.
^ Στην απογραφή όσο το δυνατόν περισσότερων

Άποψη της αίθουσας

Άποψη της αίθουσας

υγροτόπων σε κάθε Μεσογειακή χώρα.
^ Στη χρησιμοποίηση καινοτόμων μεθόδων όπως
η τηλεπισκόπηση.
^ Στην καταχώρηση των αποτελεσμάτων των απογραφών στο πληροφοριακό σύστημα του MedWet το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ευρείας
διάδοσης και εύκολης πρόσβασης.
^ Στην υιοθέτηση των εργαλείων MedWet από φορείς όλων των Μεσογειακών χωρών ώστε να είναι
εφικτή η σύνθεση και η σύγκριση αποτελεσμάτων και η αξιολόγηση της κατάστασης και
των αξιών των Μεσογειακών υγροτόπων.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ ευχαριστεί όλους τους συνδιοργανωτές
της εκδήλωσης και υπογραμμίζει ότι : «Δεν θα κουραστούμε να τονίζουμε ότι η προστασία των φυσικών μας πόρων μας δεν είναι και δεν πρέπει να είναι υπόθεση κάποιων ελάχιστων ρομαντικών ατόμων ή ομάδων, αλλά επιβάλλεται για λόγους
διασφάλισης των φυσικών πόρων του πλανήτη και
κατ’ επέκταση από ανάγκη επιβίωσης του ανθρώπινου είδους. Για αυτό και είναι υπόθεση όλων μας».
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23/4/2008
πρόκειται για το κορυφαίο αναπτυξιακό θέμα
που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή και αυτό απέδειξε άλλωστε η ομόφωνη απόφαση όλων των
βουλευτών να συνεργαστούν ακόμη πιο στενά με
την επιστημονική κοινότητα και ειδικότερα το
ΤΕΕ/ΤΑΚ προκειμένου το σχέδιο αυτό να δίνει
πραγματικά όραμα για το επόμενο διάστημα. Όλοι ανεξαιρέτως εξέφρασαν την πλήρη αντίθεση
τους στη λογική του «διπόλου ανάπτυξης» Ηράκλειο- Χανιά και επεσήμαναν τις ελλείψεις (χωροθέτηση διεθνούς
αεροδρομίου, προστασία του περιβάλλοντος, συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων) που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σχέδιο εις
βάρος της ισόρροπης ανάπτυξης της
Κρήτης. Τέλος, τονίστηκε ιδιαίτερα
ότι τα επόμενα βήματα, τα οποία θα
πρέπει να είναι άμεσα (πριν την ψήφιση του νόμου) θα

Με αφορμή την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου
για το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή,
πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2008 στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ συνάντηση της Δ.Ε. του τμήματος με τους βουλευτές Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να γνωστοποιηθούν για ακόμη μια φορά οι
παρατηρήσεις- ενστάσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ επί του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο

πρέπει να είναι από κοινού και με τους 4 Νομούς
της Κρήτης.
Επειδή πρόκειται για ένα θέμα ζωτικής σημασίας
για την Κρήτη, όπως και για κάθε Περιφέρεια, το Τεχνικό Επιμελητήριο ως ο θεσμοθετημένος Τεχνικός
Σύμβουλος της Πολιτείας , οφείλει να προωθήσει όλα
εκείνα που ενισχύουν την αναπτυξιακή πορεία του νησιού μας. Για το λόγο αυτό το ΤΕΕ/ΤΑΚ γνωστοποιεί

δυνατό αποτέλεσμα σε αυτή την κορυφαία αναπτυξιακή διαδικασία. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι
βουλευτές Αν. Κρήτης: κ.κ. Μ. Μπαντουβάς, Λ. Αυγενάκης, Β. Κεγκέρογλου, Μ. Στρατάκης, Β. Σκουλάς, Μ. Σκραφνάκη, εκπρόσωπος του κ. Αλαβάνου κ.
Α. Φιλιππής, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Συμπέρασμα της συνάντησης είναι ότι
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ότι ήδη έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ παρουσία των βουλευτών αλλά και του Γ.
Γραμματέα Περιφέρειας
Κρήτης, μια συνάντηση η
οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή και από όλους τους
παρευρισκομένους.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ
- Δε χωροθετεί το πού θα
κατασκευαστεί το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
- Υποβαθμίζει την εμπορική κίνηση του λιμανιού του Ηρακλείου συνδέοντας την με την κίνηση που θα έχει το διαμετακομιστικό λιμάνι στο νότο του νομού, όταν και εφόσον αυτό κατασκευαστεί. Να σημειώσουμε
πως το ΤΕΕ/ΤΑΚ διαφωνεί εντελώς με τη λειτουργία διαμετακομιστικού κέντρου στα νότια
και ζητά ένα λιμάνι πολλαπλών χρήσεων στην
περιοχή.
- Υποβαθμίζει πλήρως τους νομούς Λασιθίου και
Ρεθύμνου, μη αναφέροντάς τους καν στο κείμενο
του Εθνικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης.
- Για να κρατηθούν πολιτικές ισορροπίες κάνει λόγο για δίπολα ανάπτυξης μεταξύ Ηρακλείου και

-

Χανίων, ξεχνώντας ότι υπάρχει Κρήτη και πέραν
αυτών των νομών.
Δεν προσδιορίζει και δεν αναδεικνύει τον πολιτιστικό μας πλούτο.

Τα ζητήματα αυτά είναι σύμφωνα πάντα με το
ΤΕΕ/ΤΑΚ θέματα άμεσης προτεραιότητας για την
Κρήτη αλλά και ειδικότερα για τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ χαρακτήρισε ως εξυπηρέτηση μικροκοπολιτικών σκοπιμοτήτων τη δημιουργία του διπόλου Ηρακλείου-Χανίων, που ουσιαστικά
βάζει στο περιθώριο τους άλλους δύο νομούς, για
τους οποίους οι αναφορές που υπάρχουν στο τελικό
κείμενο είναι ελάχιστες.

ενδιαφέροντα
μικρά αλλά

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με βάση την υ%’αριθ. 85/3.3.2008 Γνωµοδότηση του Γραφείου Δικαστικού του ΤΕΕ, %ρόσκληση σε 1η συνεδρίαση των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου των µελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ την 5/5/2008. Τα µέλη του
Πειθαρχικού αφού ορκίσθηκαν, συστήθηκαν σε Σώµα ως εξής: Σακκαδάκης Αντώνης, ΠΜ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Φορτσάκης Ιωάννης, ΑΤΜ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Αντωνακάκης Μηνάς, ΑΜ, Στρατάκης Εµµανουήλ, ΑΤΜ και
Τρουλλινός Θεόφιλος, ΠΜ µέλη.

Συµµετοχή µελών της Δ.Ε. (και του Προεδρείου της «Α») στην κοινή σύσκεψη της Δ.Ε. του ΤΕΕ µε τις Δ.Ε. των Π.Τ. του ΤΕΕ %ου %ραγµατο%οιήθηκε στις 11 και 12/4/2008 στην Καστοριά. Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
%ρότεινε %ρος συζήτηση το θέµα «Συνέχεια των κινητο%οιήσεων για
το Ασφαλιστικό»
Κατ’ αρχάς θετική α%όφαση της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για συµµετοχή του
Τµήµατος στο Ευρω%αZκό Πρόγραµµα Euriomcode

Κατ’ αρχάς θετική α%όφαση της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για συµµετοχή του
Τµήµατος στην «Αειφόρο αστική κινητικότητα» του Ευρω%αZκού
Προγράµµατος MED/Δράση Motoes.
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δραστηριότητα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

προς τη Δ.Ε.”, ο Πρόεδρος της ”Α” Ριχάρδος
Ποβάσκη ολοκλήρωσε την υποβληθείσα επερώτηση προς τη Δ.Ε. σχετικά με τη συγκρότηση σε
Σώμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τμήματος,

η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση που διακόπηκε ελλείψει απαρτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. της 12ης Μαρτίου 2008:
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΠΡΟΤΑΣΗ
4η/2008 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
 Κινητοποίηση για το ασφαλιστικό - Πρόταση.
(Θέμα εκτός Η.Δ. κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της Δ.Ε. του Τμήματος)

Τη 12η Μαρτίου 2008, ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε η 4η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
Τα παρόντα μέλη ήταν 41 έναντι των 50 που την απαρτίζουν. Η συνεδρίαση διακόπηκε στις 23,05 ελλείψει απαρτίας. Συζητήθηκαν επτά (7) θέματα, από
τα δεκαπέντε (15) της Η.Δ. και ένα εκτός (με ομόφωνη απόφαση του σώματος).

 Στο θέμα “Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις
προς τη Δ.Ε.”, ο Πρόεδρος της ”Α” Ριχάρδος
Ποβάσκη υπέβαλε επερώτηση προς τη Δ.Ε. σχετικά με τη συγκρότηση σε Σώμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τμήματος. Η συζήτηση του
θέματος δεν ολοκληρώθηκε διότι η συνεδρίαση
διακόπηκε ελλείψει απαρτίας.

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..
 Έγκριση οικονομικού ισολογισμού έτους 2007.
 Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007.
 Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους
2008.

 Στο θέμα “Προτάσεις - τοποθετήσεις - παρατηρήσεις επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε.”, ο Πρόεδρος της
”Α” Ριχάρδος Ποβάσκη εισηγήθηκε πρόταση
συμμετοχής μελών του Σώματος στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Δ.Ε. και Περιφερειακών Δ.Ε.
στην πόλη της Καστοριάς.

5η/2008 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Ν.1486/1984 στο συναδέλφου Γ. Κολυβάκη.
 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984 στο συναδέλφου Μ. Σενετάκη.
 Πρόγραμμα δράσης Νομαρχιακής Επιτροπής
Λασιθίου.
 Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Υγιεινής και
Ασφάλειας στην Εργασία.
 Απορροφήσεις χρηματοδοτικού προγράμματος
“ΘΗΣΕΑΣ”.
 Εσωτερικός οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. (Θέμα εκτός Η.Δ. κατόπιν προτάσεως
της παράταξης Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης).
 ΨΗΦΙΣΜΑ: Αποδοκιμασία Πραγματοποίησης
εκδήλωσης στο Χώρο του Ευρωκοινοβουλίου.
(Πρόταση της παράταξης Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης Μηχανικών).

Την 9η και τη 16η Απριλίου 2008, πραγματοποιήθηκε η 5η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η οποία ήταν έκτακτη. Τα παρόντα μέλη ήταν 40 έναντι των 50 που την απαρτίζουν. Λόγω του μεγάλου
πλήθους των θεμάτων της Η.Δ. η συνεδρίαση διακόπηκε την 9η και συνεχίστηκε τη 16η, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του
Τ.Ε.Ε.. Συζητήθηκαν οκτώ (8) θέματα, από τα έντεκα
(11) της Η.Δ. και ένα εκτός (με ομόφωνη απόφαση
του σώματος), καθώς επίσης και ένα ψήφισμα.
Αναλυτικά:
 Ανακοινώσεις Προεδρείου.
 Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη
Δ.Ε..
 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984 στο συναδέλφου Ε. Δολαψάκη.
 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του

 Στο θέμα “Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις
26

απουσίας της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. από τα Μ.Μ.Ε..
3. Προτείνει, ομόφωνα, να ληφθεί απόφαση σε
κεντρικό επίπεδο, για την κατάληψη, συγχρόνως, των γραφείων των 13 Περιφερειών της χώρας καθώς και του αρμοδίου Υπουργείου. (Ενδεικτική ημερομηνία 19.03.2008).
4. Να γίνει κατάληψη, κατά πλειοψηφία, των
γραφείων της Περιφέρειας Κρήτης, από τα μέλη
του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η δεύτερη πρόταση.
5. Να επανεξετασθεί, κατά πλειοψηφία, η στάση
του τμήματος όσον αφορά στις κινητοποιήσεις,
σε περίπτωση υπερψήφισης του νόμου.

Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης με αφορμή
την κατάθεση του Νομοσχεδίου “Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και Λοιπές Ασφαλιστικές Διατάξεις”,
στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2008 συζήτησε
το ως άνω θέμα, εκτός Η.Δ., με ομόφωνη απόφαση
του Σώματος και αποφάσισε τα εξής:
1. Απορρίπτει, ομόφωνα, το νομοσχέδιο και τις
θέσεις της κυβέρνησης για το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.
2. Προτείνει, ομόφωνα, την αναγκαιότητα της έντονης προβολής των θέσεων του Τ.Ε.Ε., τις αμέσως επόμενες ημέρες, μετά τη διαπίστωση της

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ της 16ης Απριλίου 2008.:
“ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ”
Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος
Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, εκφράζει, ομόφωνα, την έντονη αποδοκιμασία της για την πραγματοποίηση στο χώρο του
Ευρωκοινοβουλίου, στις 17 Απριλίου 2008, εκδήλωσης με θέμα “Μειονότητες στην Ελλάδα: Τούρκοι
Δυτικής Θράκης και Μακεδόνες”.

Η ανακίνηση τέτοιων ζητημάτων είναι απαράδεκτη, εντάσσεται στους σχεδιασμούς ιμπεριαλιστικών
κύκλων για ένταση στα Βαλκάνια και στη χώρα μας,
για αλλαγές των συνόρων και αύξηση των στρατιωτικών εξοπλισμών.
Θα συναντήσει την έντονη αντίδραση όλων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Τοποθέτηση του Προέδρου Ριχάρδου Α. Ποβάσκη
κατά τη Συζήτηση του Θέματος στη Συνεδρίαση της 05.05.200
και επαναπροσδιορισμό των επιλεγμένων πολιτικών
κατευθύνσεων.
Έχουν παρέλθει δεκατέσσερις μήνες από την
συγκρότηση σε σώμα. Έχουν γίνει δεκατέσσερις συνεδριάσεις, οκτώ τακτικές και έξι έκτακτες με μέση
αριθμητική παρουσία 38/39 μελών έναντι των πενήντα που την απαρτίζουν. Τέσσερις συνεδριάσεις διακόπηκαν και συνεχίστηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο,
δυο συνεδριάσεις διακόπηκαν ελλείψει απαρτίας,

Συνάδελφοι, για την ενημέρωση σας, η συνοπτική δραστηριότητα της Αντιπροσωπείας σας έχει
σταλεί με την πρόσκληση και όπως όλοι γνωρίζετε
είναι ήδη καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και πάντα επικαιροποιημένη.
Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα στατιστικά
στοιχεία της δραστηριότητας για να αξιολογηθούν
και τα συμπεράσματα να αξιοποιηθούν κατά το δοκούν από τον καθένα και ενδεχομένως να επιφέρουν
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μια συνεδρίαση διακόπηκε λόγω του προχωρημένου
της ώρας και σε δυο δεν συζητήθηκαν θέματα ελλείψει απαρτίας.
Συζητήθηκαν 55 θέματα συν τα σταθερά τρία
του κανονισμού λειτουργίας (Ανακοινώσεις Προεδρείου - Ενημέρωση δραστηριότητας Δ.Ε. και Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.). Έγιναν
δύο επερωτήσεις, κοινοποιήθηκαν αρμοδίως έξι αποφάσεις και εκδόθηκαν έξι ψηφίσματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Δ.Ε. εισηγήθηκε μόνο ένα θέμα πέραν του πλαισίου δράσης.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων έλαβαν το
λόγο, είτε υπό μορφή ερωτήσεων ή τοποθετήσεων
37 μέλη από τα 51 ( 50 μέλη + 1 που παραιτήθηκε)
δηλαδή ποσοστό 37/51 = 72,55% και εξ αυτών, τα οκτώ έλαβαν το λόγο μια φορά, δηλαδή ποσοστό 8/37
= 21,62%.
Όσον αφορά στις παρουσίες :
- Τέσσερα μέλη ήταν παρόντα σε όλες τις συνεδριάσεις, (Ι. Κασαπάκης, Κ. Φανουράκης, Σ. Ορφανός και Ρ. Ποβάσκη).
- Τέσσερα μέλη έχουν περισσότερες απουσίες από
παρουσίες και
- Δέκα μέλη έχουν υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο
των τριών συνεχόμενων απουσιών.
Η σειρά κατάταξης των παρατάξεων, αναφορικά με
τις παρουσίες είναι :
1) Δ.Ε.Μ. & Δ.Π.Κ.Μ. : 100%
2) ΠΑΣΚ – Σ : 78,57 %
3) Α.Μ.Α.Ν. : 76,19 %

4) Α.Μ.Α.Κ. : 74,03 και
5) Δ.Κ.Μ. : 67,53 %
Η Αντιπροσωπεία εκ του θεσμικού πλαισίου, έχει
την ευθύνη της χάραξης της πολιτικής του Τμήματος στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του
Τ.Ε.Ε. Έχει την αρμοδιότητα εισήγησης θεμάτων
στην κεντρική Αντιπροσωπεία για την χάραξη της
γενικής πολιτικής του Τ.Ε.Ε. και των βασικών αρχών
και θέσεων.
Ο κλάδος των μηχανικών πρωτίστως και η πολιτεία στη συνέχεια απαιτούν από εμάς έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, με ξεκάθαρες θέσεις επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς μας και προτάσεις με αμιγώς
τεχνοκρατικά κριτήρια χωρίς κομματικούς προσανατολισμούς. Για την αποτελεσματική λειτουργία της
Αντιπροσωπεία απαιτούνται, εκτός από τη φυσική
μας παρουσία, εμπεριστατωμένες εισηγήσεις. Υποχρέωση προς τούτο έχουν όλα τα μέλη του Σώματος.
Θεωρώ ότι είναι γνωστή πλέον η δήλωσή μου ότι όλα τα μέλη του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα
να εισηγούνται θέματα στην Αντιπροσωπεία ανεξάρτητα αν είναι μέλη αυτής και χωρίς να απαιτείται
η προσυπογραφή, προς τούτο, από το 10% των μελών του Σώματος.
Εισηγητικό όργανο προς το Σώμα είναι κυρίως η
Δ.Ε. του Τμήματος, η οποία έχει την υποχρέωση κάθε χρόνο να υποβάλει προς έγκριση τον προγραμματισμό και απολογισμό δραστηριότητας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Η σύγκληση της Πρώτης Ειδικής Συνεδρίασης
της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος
Ανατολικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε., έγινε την 27η Φεβρουαρίου 2007, με συμμετοχή και των 50 εκλεγμένων μελών της.

τον Πρόεδρο της Δ.Ε. και συνεχίστηκε σε μεταγενέστερο χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 3§2 του
Κανονισμού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας
Περιφερειακού Τμήματος, [συνεδρίαση
30.05.2007/04.06.2007]. Μία συνεδρίαση διεκόπη με ομόφωνη απόφαση του Σώματος, μετά από αίτημα που υπεβλήθη από την παράταξη
ΠΑΣΚ-Σ, [συνεδρίαση 12.11.2007]. Δύο συνεδριάσεις διεκόπησαν με ομόφωνη απόφαση του Σώματος, μετά από αίτημα που υπεβλήθη από τον
Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και συνεχίστηκαν
σε μεταγενέστερο χρόνο σύμφωνα με το άρθρο
3§2 του Κανονισμού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος, [συνεδρίαση
16 . 01. 2 0 0 8 / 21. 01. 2 0 0 8 κ α ι 0 9 . 0 4 . 2 0 0 8 /
16.04.2008].
Δύο συνεδριάσεις διεκόπησαν ελλείψει απαρτίας, [συνεδρίαση 05.12.2007 και 12.03.2008] και
μία συνεδρίαση διεκόπη λόγω του προχωρημένου της ώρας, [συνεχιζόμενη συνεδρίαση
16.04.2008]

 Το προεδρείο της “Α” απαρτίζουν:
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ριχάρδος Α. Ποβάσκη (Π.Μ. – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευαγγελία Μανιαδή (Π.Μ. –
Δ.Κ.Μ.)
3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννης Κασαπάκης
(Χ.Μ. – Δ.Ε.Μ.)
 Μέχρι σήμερα η Αντιπροσωπεία πραγματοποίησε δεκατέσσερις (14) συνεδριάσεις (οκτώ τακτικές και έξι έκτακτες), με μέση αριθμητική παρουσία 38/39 μελών έναντι των 50 που συνολικά
την απαρτίζουν.
Μία συνεδρίαση διεκόπη με ομόφωνη απόφαση του
Σώματος, μετά από αίτημα που υπεβλήθη από
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 Ασχολήθηκε με κοινωνικά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, επαγγελματικά προβλήματα των
μηχανικών σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα
προβλήματα. Συγκεκριμένα τα θέματα που συζητήθηκαν, εκτός των τριών πρώτων που είναι υποχρεωτικά σε κάθε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε. ( όπως εγκρίθηκε
στη συνεδρίαση της 18.03.1989 ), είναι τα ακόλουθα:

Ριχάρδος Ποβάσκη)
15. Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,
[Πρόταση: Α.Μ.Α.Ν., Α.Μ.Α.Κ. - συνεδρίαση
30.05/04.06.2007] (εισηγητές κ. Γεώργιος Σταματάκης και κ. Ζαχαρίας Ασσαριωτάκης)
16. ΚΥΑ Περιβαλλοντικών όρων για τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις στην περιοχή του Κάβο Σίδερο επί γηπέδων ιδιοκτησίας Ι. Μονής Τοπλού, [ πρόταση κ. Εμμανουήλ Καραβελάκη συνεδρίαση
30.05/04.06.2007] (εισηγητής κ. Ε. Καραβελάκης)
17. Κατασκευή νέου λιμένα στο Τυμπάκι Ηρακλείου,
[πρόταση Ριχάρδου Ποβάσκη συνεδρίαση
20.06.2007] (εισηγητές κ. Ιωάννα Σφακιανάκη
και κ. Δημήτρης Ρομπογιαννάκης)
18. Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 18.07.2007]
 Η από 24.04.2007 διάταξη της εισαγγελέως
Πρωτοδικών Αθηνών ”Απόρριψη της από
31.05.2005 μηνυτήριας αναφοράς των μελών
του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.” (Ε.Γ.114-05/309/22Δ/07)
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη),
19. Έκδοση ψηφίσματος “Καταστροφή δασικού οικοσυστήματος της χώρας” [πρόταση Ριχάρδου
Ποβάσκη - συνεδρίαση 18.07.2007]
20. Έκδοση ψηφίσματος κατά της απόφασης του
Δήμου Ηρακλείου για την ενεργοποίηση του νόμου για προσλήψεις μερικής απασχόλησης στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, [πρόταση κ. Στυλιανού
Ορφανού – συνεδρίαση 18.07.2007]
21. Προτάσεις θεμάτων προς συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 18.07.2007],
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη)
22. Έγκριση πλαισίου δράσης της Δ.Ε. του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για την τριετία 2007 - 2009, [συνεδρίαση 18.07.2007], (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
23. Έγκριση αριθμού και αντικειμένου των Μονίμων
Επιτροπών του Τμήματος, [συνεδρίαση
18.07.2007], (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
24. Προτάσεις – τοποθετήσεις - παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 03.10.2007]
 Πρόταση συνεργασίας του Τ.Ε.Ε. με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων για την υποχρεωτική εφαρμογή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σε όλα τα Δημόσια κτήρια, (εισηγητής Ριχάρδος
Ποβάσκη)
 Λειτουργία Ν.Ε. Λασιθίου, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη)
 Κατασκευή Μαρίνας στο κόλπο του Δερματά, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη),
25. Απονομή τιμητικής διάκρισης στο συνάδελφο
Ιωάννη Κλωνιζάκη, [πρόταση κ. Ιωάννη Κασαπάκη - συνεδρίαση 03.10.2007] (εισηγητής κ. Ι. Κασαπάκης)
26. Προτάσεις – τοποθετήσεις - παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και

01. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη)
02. Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής, (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
03. Έλεγχος – ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
04. Εκλογή Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου, [συνεδρίαση 21.03.2007]
05. Έγκριση οικονομικού ισολογισμού έτους 2006,
[συνεδρίαση 21.03.2007] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης)
06. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2006,
[συνεδρίαση 21.03.2007] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης)
07. Ορισμός εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου,
[συνεδρίαση 21.03.2007], (εισηγητής Ριχάρδος
Ποβάσκη)
08. Έκδοση ψηφίσματος σχετικό με διάφορα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου για την εκλογή των
Οργάνων Διοίκησης, [Πρόταση: κ. Ιωάννη Παπαδάκη - συνεδρίαση 21.03.2007].
09. Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 30.05/
04.06.2007]
 Ψήφισμα "Α" συνεδρίασης 21.03.2007, (εισηγητής κ. Γεώργιος Σταματάκης).
 Θέμα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των
ειδικοτήτων, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
10. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους
2007, [συνεδρίαση 30.05/04.06.2007] (εισηγητής
κ. Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης)
11. Έκδοση ψηφίσματος για την παγκόσμια ημέρα
περιβάλλοντος. [Πρόταση: κ. Αντωνίου Ανηψητάκη - κ. Πέτρου Ινιωτάκη - συνεδρίαση 30.05/
04.06.2007].
12. Έκδοση ψηφίσματος για συμπαράσταση από
την "Α" του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες του Δήμου Ελληνικού. [πρόταση Α.Μ.Α.Κ. - συνεδρίαση
30.05/04.06.2007]
13. Έλλειψη προσωπικού στο Υποκατάστημα
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου, [πρόταση κ. Κωνσταντίνου Μπριλάκι συνεδρίαση 30.05/04.06.2007]
(εισηγητής κ. Κ. Μπριλάκις)
14. Πρακτικά συνεδριάσεων Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.,
[συνεδρίαση 30.05/04.06.2007] (εισηγητής
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 12.11.2007]
 Άρση της απόφασης που ελήφθη στη συνεδρίαση του Σώματος της 03.10.2007 για τη
συγκρότηση ομάδας με σκοπό την εισήγηση
του θέματος “ασφαλιστικό των μηχανικών”,
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
Έκδοση ψηφίσματος για την κλιματική αλλαγή
και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της 8ης Δεκεμβρίου 2007, [πρόταση Α.Μ.Α.Κ. - συνεδρίαση
05.12.2007]
Οι μηχανικοί απορρίπτουν κάθε σκέψη διάλυσης
του ΤΣΜΕΔΕ, [πρόταση Προέδρου “Α” - θέμα εκτός Η.Δ. ομόφωνα - συνεδρίαση 05.12.2007], (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη)
Έκδοση ψηφίσματος για την παραμονή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στην Κρήτη,
[πρόταση ΠΑΣΚ-Σ - συνεδρίαση 16/21.01.2008]
Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 16/21.01.2008]
 Ίστοσελίδα Τμήματος, (εισηγητής Ριχάρδος
Ποβάσκη).
 Ολοκλήρωση εργασιών Β.Ο.Α.Κ., (εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη).
 Εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
Αξιοποίηση χώρου της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, [πρόταση Δ.Ε. - συνεδρίαση
16/21.01.2008] (εισηγήτρια κ. Ιωάννα Σφακιανάκη).
Καταδίκη Ηρακλείου από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τη διάθεση αποβλήτων, [πρόταση
Δ.Π.Κ. - συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγητής κ.
Κων/τίνος Φανουράκης).
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 200-72013 και Νησιωτικές Πολιτικές ”, [συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
Διασυνοριακή και Διαπεριφερειακή συνεργασία
της Ε.Ε., [πρόταση ΠΑΣΚ-Σ - συνεδρίαση
16/21.01.2008] (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
Διεκδικήσεις μας για το ΤΣΜΕΔΕ, [πρόταση
Α.Μ.Α.Κ. - συνεδρίαση 16/21.01.2008]
Προτεινόμενες από το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ τροποποιήσεις του Ν. 3518/2006, [πρόταση Προέδρου
“Α” - συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό των Ευροκωδίκων
(EN EUROCODE), [πρόταση Δ.Π.Κ. - συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγητής κ. Κων/τίνος Φανουράκης).
Απλοποίηση υπολογισμού αμοιβών Μηχανικού,
[πρόταση Δ.Π.Κ. - συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγητής κ. Κων/τίνος Φανουράκης).
Κινητοποίηση για το ασφαλιστικό - Πρόταση,
[πρόταση κ. Πέτρου Ινιωτάκη θέμα εκτός Η.Δ. -

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

συνεδρίαση 25.02.2008] (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσμικού Πλαισίου
Τ.Ε.Ε.,[συνεδρίαση 25.02.2008] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 12.03.2008]
 Πρόταση για την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη
Δ.Ε. και Περιφερειακών Δ.Ε. στην Καστοριά,
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
Έγκριση οικονομικού ισολογισμού έτους 2007,
[συνεδρίαση 12.03.2008] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης)
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007,
[συνεδρίαση 12.03.2008] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης)
Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους
2008, [συνεδρίαση 12.03.2008] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης)
Κινητοποίηση για το ασφαλιστικό - Πρόταση,
[πρόταση κ. Πέτρου Ινιωτάκη θέμα εκτός Η.Δ. συνεδρίαση 12.03.2008] (εισηγητής κ. Π. Ινιωτάκης)
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 09/21.04.2008] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 09/21.04.2008] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 09/21.04.2008] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
Πρόγραμμα δράσης Νομαρχιακής Επιτροπής
Λασιθίου, [συνεδρίαση 09/21.04.2008]
Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Υγιεινής και
Ασφάλειας στην Εργασία, [συνεδρίαση
09/21.04.2008] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Καραβελάκης).
Απορροφήσεις χρηματοδοτικού προγράμματος
“ΘΗΣΕΑΣ”, [συνεδρίαση 09/21.04.2008] (εισηγητής κ. Νικόλαος Καπετανάκος).
Έκδοση ψηφίσματος με θέμα “Αποδοκιμασία
πραγματοποίησης εκδήλωσης στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου”, [πρόταση κ. Στυλιανού Ορφανού – συνεδρίαση 09/16.04.2008]
Εσωτερικός Οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, [πρόταση ΑΜΑΚ θέμα εκτός Η.Δ. - συνεδρίαση 09/16.04.2008] (εισηγήτρια κ. Ιωάννα
Σφακιανάκη)

 Έλεγχος – ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη
Δ.Ε..
Διατυπώθηκαν οι παρακάτω επερωτήσεις ενώπιον του Σώματος:
01. Εάν προέβη στην υλοποίηση αποφάσεων της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, εάν όχι για ποιους λόγους και ποιες είναι οι προθέσεις της,
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12. Κολυβάκης Γεώργιος: #5# [21.03.200730.05/04.06.2007-18.07.2007-12.03.200809/16.04.2008]
13. Σφακιανάκη Ιωάννα: #11# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-12.11.2007-05.12.2007-16/21.01.200825.02.2008-12.03.2008-09/16.04.2008]
14. Καφφετζάκης Γεώργιος: #2# [21.03.200730.05/04.06.2007]
15. Πασχαλίδης Θεόδουλος: #6# [21.03.200730.05/04.06.2007-18.07.2007-03.10.200705.12.2007-09/16.04.2008]
16. Μπριλάκις Κων/τίνος: #11# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-12.11.2007-05.12.2007-16/21.01.200825.02.2008-12.03.2008-09/16.04.2008]
17. Κ α ρ α β ε λ ά κ η ς Ε μ μ α ν ο υ ή λ : # 3 #
[30.05/04.06.2007-05.12.2007-09/16.04.2008]
18. Ανηψητάκης Αντώνιος : #3# [30.05/04.06.200718.07.2007-12.11.2007]
19. Χωραφάς Μιχαήλ: #6# [30.05/04.06.200718.07.2007-03.10.2007-16/21.01.2008-12.03.200809/16.04.2008]
20. Αγαπάκης Γεώργιος: #3# [30.05/04.06.200720.06.2007-16/21.01.2008]
21. Ρουκουνάκης Εμμανουήλ: #5# [30.05/
04.06.2007-20.06.2007-18.07.2007-05.12.200716/21.01.2008]
22. Γολοβάνης Μιχαήλ: #4# [30.05/04.06.200718.07.2007-03.10.2007-09/16.04.2008]
23. Βρέντζου Ειρήνη: #8# [30.05/04.06.200720.06.2007-18.07.2007-05.12.2007-16/21.01.200825.02.2008-12.03.2008-09/16.04.2008]
24. Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας: #4# [30.05/
04.06.2007-18.07.2007-16/21.01.2008-12.03.2008]
25. Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ: #3# [30.05/
04.06.2007-18.07.2007-05.12.2007]
26. Κοκοσάλης Εμμανουήλ: #1# [30.05/04.06.2007]
27. Ρομπογιαννάκης Δημήτριο : #1# [20.06.2007]
28. Κενδριστάκη Δήμητρα: #1# [18.07.2007]
29. Κουρλετάκης Γεώργιος: #3# [18.07.200705.12.2007-09/16.04.2008]
30. Μαυρογιάννης Αντώνιος: #4# [18.07.200705.12.2007-12.03.2008-09/16.04.2008]
31. Φουρναράκης Γεώργιος: #1# [18.07.2007]
32. Δολαψάκης Εμμανουήλ: #3# [18.07.200716/21.01.2008-09/16.04.2008]
33. Κρασσανάκης Εμμανουήλ: #2# [18.07.200709/16.04.2008]
34. Αποστολάκης Σπυρίδων: #1# [12.11.2007]
35. Κενδριστάκη Δήμητρα: #1# [16/21.01.2008]
36. Ταβερναράκης Γεώργιος: #1# [12.03.2008]
37. Αλεξάκη Μαρία: #1# [09/16.04.2008]

[συνεδρίαση 16/21.01.2008] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη)
i. Προβλήματα συναλλαγών με τις Εφορίες Αρχαιοτήτων, - συνεδρίαση 23.10.2006.
ii. Αναμόρφωση της λειτουργίας των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. - συνεδρίαση 28.09.2005
iii. Δημιουργία τράπεζας αίματος από το
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. - συνεδρίαση 14.09.2005.
iv. Θέσπιση ετήσιων συνδιασκέψεων Μηχανικών Κρήτης - συνεδρίαση 13.04.2005.
v. Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδρίαση
15.09.2004.
02. Εάν έχει συγκροτηθεί σε Σώμα το Πειθαρχικό
Συμβούλιο του Τμήματος και εάν όχι γιατί,
ενώ υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις, [συνεδρίαση 09/16.04.2008] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη)

 Επί των ανωτέρω θεμάτων τοποθετήθηκαν ή
έθεσαν ερωτήσεις οι παρακάτω συνάδελφοι:
01. Αλιφιεράκης Εμμανουήλ: #7# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200716/21.01.2008-25.02.2008-12.03.2008]
02. Φανουράκης Κων/τίνος: #8# [21.03.200730.05/04.06.2007-18.07.2007-05.12.200716 / 21. 01. 2 0 0 8 - 2 5 . 0 2 . 2 0 0 8 - 12 . 0 3 . 2 0 0 8 09/16.04.2008]
03. Τρουλλινός Γεώργιος #6# [21.03.200730.05/04.06.2007-18.07.2007-03.10.200705.12.2007-16/21.01.2008]
04. Μ ο ν ι ά κ η ς Μ ύ ρ ω ν : # 9 # [ 2 1. 0 3 . 200730.05/04.06.2007-18.07.2007-03.10.200712.11.2007-05.12.2007-16/21.01.2008-25.02.200809/16.04.2008]
05. Ο ρ φ α ν ό ς Σ τ υ λ ι α ν ό ς : # 1 0 # [ 21. 0 3.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-12.11.2007-05.12.2007-25.02.200812.03.2008-09/16.04.2008]
06. Κασαπάκης Ιωάννης: #10# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-12.11.2007-05.12.2007-16/21.01.200812.03.2008-09/16.04.2008]
07. Κλάδος Αλέξανδρος: # 9 # [21.03.200730.05/04.06.2007-18.07.2007-03.10.200705.12.2007-16/21.01.2008-25.02.2008-12.03.200809/16.04.2008]
08. Σενετάκης Μάξιμος: #1# [21.03.2007]
09. Β α ϊ λ ά κ η ς Ι ω ά ν ν η ς : # 1 1 # [ 21. 0 3 .200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-12.11.2007-05.12.2007-16/21.01.200825.02.2008-12.03.2008-09/16.04.2008]
10. Καπετανάκης Μηνάς: #7# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-16/21.01.2008-25.02.2008]
11. Σταματάκης Γεώργιος: #9# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-05.12.2007-16/21.01.2008-12.03.200809/16.04.2008]

 Με την Αριθμ. Πρωτ. 712/01.06.2001 Πράξη ανακήρυξης του Προεδρείου της “Α”, μετά από εκλογές που έγιναν στη συνεδρίαση της
21.03.2007, ανακηρύχθηκαν μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου οι συνάδελφοι:
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01. Μιχαήλ Χωραφάς, Πολιτικός Μηχανικός
[Δ.Κ.Μ.], Πρόεδρος
02. Γεώργιος Καφφετζάκης, Πολιτικός Μηχανικός
[Π.Α.Σ.Κ.-Σ.], Αντιπρόεδρος
03. Νικόλαος Τσουκνάκης, Πολιτικός Μηχανικός
[Π.Α.Σ.Κ.-Σ.], Γραμματέας
04. Κων/τίνος Κατσιδονιωτάκης, Αρχιτέκτονας
Μηχανικός [Δ.Κ.Μ.],
05. Ιωάννης Τσιχλής, Πολιτικός Μηχανικός
[Α.Μ.Α.Κ.],





 Σύμφωνα με το άρθρο 19§2 του Ν. 1486/1984 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29§3 του
Ν.Δ. 783/1970, με ομόφωνη απόφαση της “Α”,
καταρτίσθηκε ο πίνακας εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του τμήματος από τους συναδέλφους:




01. Γεώργιο Αγαπάκη (ΑΤ.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 40674
Δ.Κ.Μ. – Ηράκλειο)
02. Γεώργιο Διαλυνά (Π.Μ.-Α.Μ.Τ.Ε.Ε. 36972 Δ.Ε.Μ.
– Ηράκλειο)
03. Βασίλειο Γεργιανάκη (Μ/Η.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε.
18967 ΠΑΣΚ-Σ. – Ηράκλειο)
04. Αντώνιο Ζερβό (Π.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 25691 Δ.Κ.Μ.
– Άγιος Νικόλαος)
05. Αντώνιο Κρασανάκη (Π.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 23850
ΠΑΣΚ-Σ. – Ηράκλειο)
06. Ιωάννη Κριτσιωτάκη (Π.Μ.-Α.Μ.Τ.Ε.Ε. 31870
Δ.Π.Κ.Μ. – Ηράκλειο)
07. Σταματίνα Κυπριωτάκη (Α.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 37522
Δ.Κ.Μ. – Ηράκλειο)
08. Χαρίδημο Λασιθιωτάκη (ΑΤ.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε.
18668 ΠΑΣΚ-Σ. – Ηράκλειο)
09. Εμμανουήλ Μαυράκη (Χ.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 20286
Δ.Κ.Μ. – Ηράκλειο)
10. Γεώργιο Μενεγάκη (Π.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 12044
Δ.Κ.Μ. – Άγιος Νικόλαος)
11. Στέφανο Μπελιμπασάκη (Π.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε.
27185 Α.Μ.Α.Κ. – Ηράκλειο)
12. Ηρακλή Πυργιανάκη (Α.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 29534
ΠΑΣΚ-Σ. – Ηράκλειο)
13. Εμμανουήλ Φορτσάκη (Π.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 32734
Α.Μ.Α.Κ. – Ηράκλειο)
14. Γεώργιο Χρηστάκη (Η.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 22042
Α.Μ.Α.Κ. – Ηράκλειο)

αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ. 3596/06.06.2007
έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 18.07.2007] επί
του θέματος “Προτάσεις θεμάτων προς συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ. 4613/
31.07.2007 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 05.12.2007] επί
του θέματος “Οι Μηχανικοί απορρίπτουν κάθε
σκέψη διάλυσης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ. 7119/10.12.2007
έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 25.02.2008] επί
του θέματος “Κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό – Πρόταση”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το
Αριθμ. Πρωτ. 1522/28.02.2008 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 12.03.2008] επί
του θέματος “Κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό – Πρόταση”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το
Αριθμ. Πρωτ. 1756/14.03.2008 έγγραφο.

 Κοινοποιήθηκαν αρμοδίως τα παρακάτω ψηφίσματα:
01. Διάφορα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου για
την εκλογή των Οργάνων Διοίκησης, [πρόταση:
κ. Ιωάννη Παπαδάκη - συνεδρίαση 21.03.2007].
02. Για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. [πρόταση: κ. Αντωνίου Ανηψητάκη – κ. Πέτρου Ινιωτάκη - συνεδρίαση 30.05/04.06.2007]
03. Συμπαράσταση από την "Α" του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για
την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες του Δήμου Ελληνικού. [πρόταση Α.Μ.Α.Κ. συνεδρίαση 30.05/04.06.2007]
04. Καταστροφή δασικού οικοσυστήματος της χώρας. [πρόταση Ριχάρδου Ποβάσκη - συνεδρίαση
18.07.2007]
05. Παραμονή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια των Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA) στην Κρήτη, [πρόταση ΠΑΣΚ-Σ - συνεδρίαση 16/21.01.2008]
06. Αποδοκιμασία πραγματοποίησης εκδήλωσης
στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, [πρόταση κ.
Στυλιανού Ορφανού – συνεδρίαση
09/16.04.2008]
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12§5 και
7§11 του Ν.1486/1984 ο Πρόεδρος κάλεσε:
01. Τον Προϊστάμενο Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. κ. Εμμανουήλ
Κατσιδονιώτη στην 2η/21.03.2007, 3η/30.05/
04.06.2007 και 4η/12.03.2008 συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και έλαβε το λόγο.
02. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου συνάδελφο Γ. Βιδάκη στην
4η/20.06.2007 έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και έλαβε το λόγο.
03. Τα μέλη των συλλόγων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης, Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου, Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

(Εντός παρενθέσεως αναγράφεται η ειδικότητα, ο
αριθμός μητρώου Τ.Ε.Ε. η παράταξη από την οποία
προτάθηκε και η επαγγελματική έδρα.)
 Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση
30.05/04.06.2007] επί του θέματος “Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Τμήματος από το Τ.Ε.Ε.”
κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ.
3573/05.06.2007 έγγραφο.
 Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 30.05/
04.06.2007] επί του θέματος “Πρακτικά συνεδριάσεων Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.” κοινοποιήθηκε
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συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και έλαβε το
λόγο.

Ν. Ηρακλείου, Μ/Η Μηχανικών Ανατολικής
Κρήτης, Χημικών Μηχανικών Κρήτης και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Ηρακλείου
στην 4η/20.06.2007 έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Το λόγο έλαβαν οι συνάδελφοι:
Φ. Κουτσουμπού, Χ. Παπαδογιάννης, Κ. Κούβακας, Κ. Παξινός, Α. Φιλιππής και Χ. Κουτρούλης.
04. Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος Δήμου Ηρακλείου συνάδελφο Ε. Σαρρή και την Γ. Γραμματέα της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου συνάδελφο Κ. Βαβαδάκη
στην 4η/20.06.2007 έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και έλαβαν το λόγο.
05. Τα μέλη των συλλόγων Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών Κρήτης, Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου, Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου, Μ/Η Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης,
Χημικών Μηχανικών Κρήτης και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων Ν. Ηρακλείου στην
9η/05.12.2007 έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Το λόγο έλαβαν οι συνάδελφοι: Χ. Χατζηβασίλης, Κ. Μπάκιντας και Κ. Ξυλούρης.
06. Τον ειδικό σύμβουλο επί τεχνικών θεμάτων
της Περιφέρειας Κρήτης συνάδελφο Νικόλαο
Καπετανάκο στην 5η/09-16.04.2008 έκτακτη

 Με ομόφωνη απόφαση του Σώματος, στην
4η/12.03.2008 συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας,
δόθηκε, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου
Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Σωμαράκη ο λόγος.
 Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του σώματος,
των παρατάξεων που το απαρτίζουν είναι:
1. Αδέσμευτοι Μηχανικοί και Ανεξάρτητοι Νέοι
(Α.Μ.Α.Ν.): 3 μέλη 32/42 = 76,19%
2. Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης
(Α.Μ.Α.Κ.): 11 μέλη 114/154 = 74,03%
3. Δημοκρατική Ένωση Μηχανικών (Δ.Ε.Μ.): 1 μέλος 14/14 = 100,00%
4. Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (Δ.Κ.Μ.): 11
μέλη 104/154 = 67,53%
5. Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών (Δ.Π.Κ.Μ.): 2 μέλη 28/28 = 100,00%
6. Μεμονωμένος: 14/14= 100,00%
7. Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση
- Συνεργαζόμενοι (Π.Α.Σ.Κ.– Σ): 21 μέλη
2312/294= 78,57%

 Παρατίθεται πίνακας με τα αποτελέσματα των εκλογών και της ψηφοφορίας εκλογής των οργάνων
καθώς και τις παρουσίες και απουσίες των μελών της Αντιπροσωπείας:
1) ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΕΟΙ (Α.Μ.Α.Ν.)
Α/Α Ονοματεπώνυμο
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
01 Σταματάκης Γεώργιος
2 Πατρικαλάκη Ελευθερία
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
1 Ρουκουνάκης Εμμανουήλ

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

44
32

Μ.Δ.Ε.

6

13


1
5

1
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2) ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Μ.Α.Κ.)
Α/Α Ονοματεπώνυμο

01
2
3
04
5
6



1
2
3

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σφακιανάκη Ιωάννα
Κλάδος Αλέξανδρος
Βρέντζου Ειρήνη
Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας
Πετράκης Ιωάννης
Μαυρογιάννης Αντώνιος
Μονιάκης Μύρων
Τζαβλάκη Καλλιόπη
Τρουλλινός Γεώργιος
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ανηψητάκης Αντώνιος
Μαστοράκη Ελένη
Τσιχλής Ιωάννης

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

116
11
1
90

3

3
1

Μ.Δ.Ε.

5

Μ.Δ.Ε.

5
5

13
13
13
10

13
12
12


1
1
1
4
6
1
2
2
5


6
1



5

53
32
26

33

3) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α Ονοματεπώνυμο
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
01 Κασαπάκης Ιωάννης

7) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

17

Γ.Γ.”A”

28

14

0

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

132
126
109
15

6
6
62
5

ΑΝΤ.”A”
ΑΝ.Δ.Ε.
Μ.Δ.Ε.

29
5/28
5

11
12
9
11

1
1
11


3
2
5
3
6


3
6

5



5

Παρουσίες

Απουσίες

1
1




4) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α Ονοματεπώνυμο

01
02
03

5
6



1
2

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μανιαδή Ευαγγελία
Τριαματάκη Χαρίκλεια
Κολυβάκης Γεώργιος
Αγαπάκης Γεώργιος
Σενετάκης Μάξιμος
Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ
Γολοβάνης Μιχαήλ
Καπετανάκης Μηνάς
Κυπριωτάκη Σταματία
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Παπαδάκης Ιωάννης
Χωραφάς Μιχαήλ

6
5

5) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α Ονοματεπώνυμο

1
2

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Φανουράκης Κωνσταντίνος
Ορφανός Στυλιανός

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

2
1

Α/Α Ονοματεπώνυμο

13
1
15
16
1
1
1
2
1
2

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μπριλάκις Κων/νος
Φουρναράκης Γεώργιος
Μαρνέλλος Ιωάννης
Ρομπογιαννάκης Δημήτριος
Κενδριστάκη Δήμητρα
Γρηγοράκης Ευάγγελος
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Αλεξάκη Μαρία
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καφφετζάκης Γεώργιος
Καραβελάκης Εμμανουήλ

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

133
12
12
125
121
121
113
1

Μ.Δ.Ε.

5

13
12
12
11
11

1
5

1
2
2
3
3
5

1

11
12

3
2

11


 Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο συνάδελφος Αντώνιος Ανηψητάκης, (Αριθμ. Πρωτ.
6506/13.11.2007) και αντικαταστάθηκε από το
συνάδελφο Ιωάννη Τσιχλή με την 6692/
22.11.2007 πράξη αντικαταστάσεως του Προεδρείου της “Α”.
 Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο συνάδελφος Εμμανουήλ Κοκοσάλης, (Αριθμ. Πρωτ.
6559/04.12.2007) και αντικαταστάθηκε από τη
συνάδελφο Μαρία Αλεξάκη με την 6974/

•

Ηράκλειο 24.04.2008

6) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
01 Ποβάσκη Ριχάρδος

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

35

ΠΡΔ.”A”

29

14

0

7) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Α/Α Ονοματεπώνυμο

01
2
03

5
06



1
11
12

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ινιωτάκης Πέτρος
Μπαρτολότσι Ιουλία
Βαϊλάκης Ιωάννης
Πασχαλίδης Θεόδουλος
Κοκοσάλης Εμμανουήλ
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Αλιφιεράκης Εμμανουήλ
Κουρλετάκης Γεώργιος
Τσαγκαράκη Ευφροσύνη
Αποστολάκης Σπυρίδων
Δολαψάκης Εμμανουήλ
Ταβερναράκης Γεώργιος

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

288
21
206
15
16
160
15
15
156
1
1
133

ΠΡ.Δ.Ε.

6/26

Γ.Γ.Δ.Ε.

5/28

Μ.Δ.Ε.
Μ.Δ.Ε.

5
5

13

12
1

10
13
1
13
1
1
12

1
6
2


4
1

1


2

3

05.12.2007 πράξη αντικαταστάσεως του Προεδρείου της “Α”.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, λόγω υπερβάσεως του επιτρεπόμενου ορίου συνεχόμενων απουσιών από τις συνεδριάσεις της “Α”, το Προεδρείο ζήτησε από 10
μέλη του Σώματος να αιτιολογήσουν εγγράφως
τις απουσίες τους.
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Νομαρχία Ηρακλείου φέρθηκε προσβλητικά στους Μηχανικούς.
Είτε οι προηγούμενες, είτε η παρούσα Νομαρχιακή Αρχή, αρνείται να μπει στην ουσία και στη διαδικασία της
συνεργασίας και να λάβει σοβαρά υπόψη, χωρίς καχυποψία και υπεροψία, όσα προτείνονται από τους φορείς
των Μηχανικών αλλά και μεμονωμένους υπαλλήλους και ελευθεροεπαγγελματίες.
Θα ξεχάσουμε τον Νομάρχη κ. Γαρεφαλάκη όταν δε δίστασε να κατηγορήσει το ΤΕΕ/ΤΑΚ για εξυπηρέτηση των ξενοδόχων του βορρά του Νομού, επειδή το ΤΕΕ/ΤΑΚ διαφώνησε με την επιλογή του να προωθεί τη χάραξη του νότιου οδικού άξονα νοτιότερα του νοτίου;
Θα ξεχάσουμε τον Νομάρχη κ. Σαρρή όταν κατηγόρησε το ΤΕΕ/ΤΑΚ ότι θέλει το Νομαρχιακό Μέγαρο στο Ανατολικό Πολεοδομικό Κέντρο για να δυσκολέψει τη Νομαρχία φορτώνοντάς τη με μεγάλο κόστος εκεί όπου τα οικόπεδα
είναι ακριβά; Ή όταν κατηγόρησε το ΤΕΕ/ΤΑΚ ότι δεν επιθυμεί δίκαιες λύσεις για τους κατοίκους της Αλικαρνασσού,
επειδή το ΤΕΕ/ΤΑΚ προσέφυγε και δικαιώθηκε, για την παράνομη αύξηση του Σ.Δ. που η Νομαρχία προωθούσε.
Έτσι όμως δημιουργείται η εικόνα των Μηχανικών που νοιάζονται μόνο για το προσωπικό τους συμφέρον καταδυναστεύωντας την κοινωνία και που έρχονται μετά οι πολιτικοί να τη σώσουν!
Ακολουθώντας την ίδια τακτική, η Νομάρχης κ. Σχοιναράκη, στην επιμονή της να δημιουργήσει τον Ο.Δ.Ε.Υ.Ο.
δημιούργησε κλίμα, ή τουλάχιστον δεν απέτρεψε το κλίμα που δημιούργησαν τοπικά ΜΜΕ, που ήθελε το νέο
αυτό Οργανισμό να είναι το οχυρό απέναντι στους κακούς εργολήπτες που καταδυναστεύουν τον τόπο. Μάταια συνάδελφοί μας εξηγούσαν ότι αν ο σκοπός του Ο.Δ.Ε.Υ.Ο. ήταν η αξιοποίηση των μηχανημάτων της Νομαρχίας, δε χρειαζόταν γι αυτό νέος Οργανισμός. Αν όμως ο σκοπός ήταν, όπως καταγράφηκε στο καταστατικό, η
δημιουργία μιας εφ΄ όλης της ύλης Τεχνικής Υπηρεσίας, «πιο ευέλικτης» με ότι αυτό συνεπάγεται, αυτό θα
σήμαινε στην ουσία αφ΄ ενός τη διάλυση της Τεχνικής Υπηρεσίας με τη μεγαλύτερη πείρα στο Νομό και αφ΄
ετέρου την παράκαμψη διαδικασιών που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και τη διαφάνεια.
Όταν πέρυσι η Νομάρχης, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, είχε δηλώσει ότι θα διευκολύνει τους πολίτες να παρακάμψουν το σκόπελο της αύξησης των (ελάχιστων) αμοιβών των Μηχανικών, επιτρέποντας την υποβολή φακέλων χωρίς
πληρότητα στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαμαρτυρηθήκαμε γι' αυτό, μας είπε πως δεν ήταν ακριβώς έτσι αλλά δεν το διέψευσε δημόσια.
Όταν πρόσφατα αποφάσισε, αυτό που φαίνεται απλό, δηλαδή να γίνονται οι διαγωνισμοί των έργων στο Νομαρχιακό
μέγαρο, κανείς δε σκέφτηκε ότι αυτό σηματοδοτεί προσβολή για τις επιτροπές διαγωνισμών που γίνονται περιφερόμενες. Για ποιό σοβαρό λόγο άραγε; Για να διασφαλιστεί τι;
Η πρόσφατη εμπειρία που ζήσαμε με την ψήφιση του Εσωτερικού Οργανισμού της Νομαρχίας, ήταν πραγματικά τραυματική και συμπύκνωνε όλα τα στοιχεία των απαράδεκτων σχέσεων και διαδικασιών που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε τοπικούς φορείς που, αν μη τι άλλο, θα όφειλαν σχέσεις αλληλοσεβασμού.
Φτάσαμε έτσι, σήμερα, να πρέπει να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια για αντιστροφή του κλίματος σε όφελος των μαχόμενων μηχανικών θα είναι μακρόχρονη και επίπονη. Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται η πρότασή μας για προσφυγή στην απαξιωτική και παράνομη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου για τον Εσωτερικό Οργανισμό της Νομαρχίας που ισοπεδώνει γνώση και προσόντα καταργώντας το προβάδισμα των απόφοιτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στις θέσεις προϊσταμένων
των υπηρεσιών της.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ - ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ως παράταξη που σέβεται τους συναδέλφους και το ρόλο της, πιστεύουμε ότι τις κρίσιμες ώρες των κινητοποιήσεων απαιτείται, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύμπνοια και
συνεργασία όλων των δυνάμεων, προκειμένου να είναι ισχυρή η άποψη που μεταφέρεται,
και μέσα από την συνεχή αγωνιστική εγρήγορση να επιτύχουμε.
Αυτός ήταν και ο λόγος που σε όλη την διάρκεια του αγώνα για το ασφαλιστικό, αποφύγαμε να ασκήσουμε κριτική σε οιονδήποτε (πρόσωπα ή παρατάξεις), καταθέταμε τις
προτάσεις μας στα θεσμοθετημένα όργανα και συμμετείχαμε σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση που αποφασιζόταν.
Ολη αυτή την περίοδο ακούσαμε και διαβάσαμε κάθε λογής κορώνες από όλους. Λόγια
όμορφα, παχιά και μεγάλα, που διέγειραν «επαναστατικά» τα αυτιά μας. Όταν όμως κλήθηκαν οι ίδιοι να τα μετουσιώσουν σε πράξη, με την συνεργασία όλων μας, τότε ήταν οι
περισσότεροι απόντες.
Την ώρα που έπρεπε μα μπεί το δάκτυλο «υπό το τύπο των ύλων» λάκιζαν, έμεναν σπίτια τους και στον καναπέ τους, στα όργανα δεν πήγαιναν ή αν πήγαιναν, καταψήφιζαν κάθε πρόταση που αφορούσε κλιμάκωση του αγώνα για την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης
στην λαίλαπα της κυβέρνησης. Γιατί άραγε, φοβήθηκαν μη χάσουν τα οφίτσια τους;
Χαρακτηριστικά παραδείγματα η καταψήφιση των προτάσεων για μπλοκάρισμα των κωδικών και για κατάληψη του υπουργείου και των περιφερειών της χώρας.
Ποιοι είναι αυτοί, θα αναρωτηθείτε: Είναι οι γνωστοί οσφυοκάμτες που διοικούν το
ΤΕΕ και ανήκουν σε συγκεκριμένες γνωστές παρατάξεις.
Σε τοπικό επίπεδο, υπήρξε μια καλή προσπάθεια, με τη συμβολή όλων παρά την υποκριτική και κομματική στάση, στις προτάσεις για κατάληψη της περιφέρειας Κρήτης
(ΔΚΜ) και της Νομαρχίας Ηρακλείου (ΠΑΣΚ), καθώς και την απουσία πολλών συνδικαλιστών και συναδέλφων από τις κινητοποιήσεις.
Το νομοσχέδιο όμως ψηφίστηκε, έγινε νόμος του κράτους, τα δυσμενή αποτελέσματα
του θα φανούν οσονούπω, το ΤΕΕ έπεσε σε χειμερία νάρκη (ως συνήθως), τα λαλίστατα
στόματα έχουν σιγήσει, και δείχνουμε σαν να έχουμε αποδεχτεί τη μοίρα μας, μη δυνάμενοι να ασκήσουμε οποιαδήποτε πίεση.
Η επανεξέταση της στάσης μας (όπως άλλωστε είχαμε αποφασίσει πριν την ψήφιση
του ν/σ), κρίνεται επιβεβλημένη. Πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι αγώνα, ώστε ο νόμος
να μείνει στα χαρτιά, να μην αρχίσει η υλοποίηση του, έως ότου καταργηθεί.
Οσο για τους συναδέλφους οσφυοκάμτες, ας μην χύνουν άλλα κροκοδείλια δάκρυα, για
το χάσιμο της αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους
συναδέλφους, των οποίων την εμπιστοσύνη για άλλη μια φορά πρόδωσαν.
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επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο internet: http://www.amak.tee.gr

OI MHXANIKOI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τον τελευταίο καιρό, έχουν συζητηθεί πολλά θέματα στην Αντιπροσωπεία του
ΤΕΕ/ΤΑΚ και σε αυτό έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό η παράταξή μας, η οποία έχει
εισηγηθεί σοβαρά τεχνικά θέματα, που απασχολούν όλους τους συναδέλφους. Συγκεκριμένα:
• Εισηγηθήκαμε την παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το θέμα των χαμηλών απορροφήσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». Το θέμα συζητήθηκε στην Αντιπροσωπεία και ελήφθη απόφαση να διενεργηθεί ημερίδα με ευθύνη του
ΤΕΕ/ΤΑΚ, όπου να προσκληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με σκοπό την ενημέρωσή τους.
• Εισηγηθήκαμε την απαίτηση για εκπόνηση χρηματοοικονομικής μελέτης από το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ώστε
να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σύντομα την προοπτική ολοκλήρωσής του, είτε
με χρηματοδότηση είτε με σύμβαση παραχώρησης, είτε με συνδυασμό των παραπάνω. Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
• Εισηγηθήκαμε τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΑΚ με στοιχεία τεχνικού
περιεχομένου και αποφασίστηκε από την Αντιπροσωπεία να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής των πληροφοριών αυτών.
• Κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ, οι
οποίες απαιτούνται ώστε:
 Να αλλάξει η οργανωτική δομή του ΤΕΕ, με σκοπό την συμμετοχή των περιφερειακών τμημάτων στις αποφάσεις του κεντρικού ΤΕΕ.
 Να καταργήσει την Αθηνοκεντρική εξουσία του ΤΕΕ, με αποτέλεσμα η λειτουργία του να εκφράζει τον τεχνικό κόσμο σε πανελλήνιο επίπεδο.
 Να καταργήσει το καθεστώς της συναλλαγής μεταξύ των παρατάξεων για την εκλογή του Προέδρου της Διοικούσας του Κεντρικού ΤΕΕ.
 Να αλλάξει το αναχρονιστικό σύστημα των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Με βάση τα παραπάνω προτείναμε:
• Την ίδρυση Περιφερειακού τμήματος Αττικής.
• Η Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού ΤΕΕ να απαρτίζεται από τους Προέδρους
όλων των Περιφερειακών Τμημάτων.
• Ο Πρόεδρος του Κεντρικού ΤΕΕ να εκλέγεται άμεσα από τους εκλέκτορες, δηλαδή να είναι αυτόματα ο επικεφαλής της πρώτης παράταξης των εκλογών σε πανελλήνιο επίπεδο, ανεξαρτήτως ποσοστού.
• Να υπάρχει περιορισμός σε δύο (2) θητείες τόσο για τους προέδρους του κεντρικού ΤΕΕ όσο και των περιφερειακών τμημάτων, ώστε να μην γίνεται επάγγελμα.
• Να καταργηθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος
και να αντικατασταθούν από επαγγελματική άσκηση του αποφοίτου, ώστε να εξασφαλίζεται η επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Οι μάστοροι των... masters και οι... μαστοριές τους.
Κύριο σημείο της διακήρυξης της Μπαλόνια είναι η κατάτμηση του ενιαίου συστήματος Πανεπιστημιακών σπουδών σε δύο κύκλους, τον «προπτυχιακό» και τον «μεταπτυχιακό». Πρόκειται για
την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου στην εκπαίδευση.
Σκοπός είναι
Α. η ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεφαλαίου , που ζητά την γρήγορη και μαζική χορήγηση
πρακτικών και άμεσα αναλώσιμων επαγγελματικών εφοδίων.
Β. η παράλληλη δραστική μείωση των δαπανών των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών σπουδών.
Η δραστική μείωση του χρόνου και του κόστους των σπουδών προπτυχιακού επιπέδου, οδηγεί αναγκαστικά
- στην αφαίρεση θεμελιωδών γνώσεων των επιστημών
- στην την ρηχή και πρώιμη υπερεξειδίκευση.
Στον πρώτο κύκλο θα μένει η πλειοψηφία των φοιτητών για την απόκτηση ενός επαγγελματικού
πτυχίου.
Το κράτος θα θεωρήσει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με την χορήγηση της οποίας
«δωρεάν» παιδείας για το πρώτο αυτό πτυχίο, και άρα οι συνεχίζοντες τις σπουδές στον δεύτερο
και σοβαρό «μεταπτυχιακό» κύκλο, όπου θα προχωρά ένα επιλεγμένο και περιορισμένο ποσοστό
των φοιτητών, θα πρέπει να... πληρώνουν (ακόμη περισσότερα).
Έτσι σκοπεύουν
- να μεταλλάξουν σε «Πανεπιστήμια» τις Επαγγελματικές Σχολές, τα ΤΕΙ κτλ κατά το πρότυπο των
Polytechnics, χωρίς ουσιαστική αναβάθμιση και το κυριότερο χωρίς κανένα κόστος, με παράλληλη ικανοποίηση της απαίτησης του ευρωπαίου πολίτη για πανεπιστημιακούς, έστω και κατ’
όνομα, τίτλους.
Σ αυτό το κλίμα ευδοκιμεί και η υπεραπλοποίηση γύρω από τις αρχές και τους στόχους κάθε επιστήμης.
-να υποβαθμίσουν σε Επαγγελματικές Σχολές τους κορμούς των σπουδών των Πανεπιστημίων, με
σημαντική οικονομική ανακούφιση των αντίστοιχων κρατικών προϋπολογισμών, λόγω της συνακόλουθης συρρίκνωσης των δαπανών τους για υποδομές και λειτουργικές δαπάνες.
Τις αλλαγές αυτές όλοι σχεδόν στο ΤΕΕ τις έχομε καταδικάσει.
Όμως το τελευταίο διάστημα «κάτι παίζεται» σχετικά με τα θέματα της Παιδείας.
Υπάρχει μια υπαρκτή και κατάφωρη αδικία σε βάρος των αποφοίτων των ελληνικών πολυτεχνείων,
αφού έχουν άνιση μεταχείριση (μισθολογικά, μοριοδοτικά κλπ.) έναντι των εχόντων τίτλων master της αλλοδαπής με συνολικό χρόνο σπουδών 5 χρόνια.
Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα θα πρέπει να ζητήσουμε εξομοίωση μισθολογικά και μοριοδοτικά των ελληνικών διπλωμάτων με εκείνα του εξωτερικού που αντιστοιχούν σε ίσο χρόνο σπουδών, δηλαδή 5 έτη.
Αντί αυτού όμως η ηγεσία του ΤΕΕ και άλλοι κάνουν λόγο για «αναγνώριση των διπλωμάτων των
ελληνικών πολυτεχνείων ως master».
Αυτό όμως είναι de facto αναγνώριση των πτυχίων των 3ετών και των ετών σπουδών ως bachelor και, επομένως, αναγνώριση του ότι τους ανήκουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, μιας και
παντού όπου έχει γίνει αποδεκτή η διάσπαση σε δύο κύκλους σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα αποδίδονται στον πρώτο κύκλο, στο βασικό πτυχίο δηλαδή. Είναι απαρχή της πλήρους αποσύνδεσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων από τα πτυχία ,είναι η αποδοχή της «Μπαλόνια».
Η πρόταση της «υπεράσπισης» της αξίας του διπλώματος του Μηχανικού, μέσω του αιτήματος για
την αναγνώρισή του ως Master, όταν γίνεται από αυτούς που ξέρουν, δεν είναι μόνο αυταπάτη
αλλά απροκάλυπτη κοροϊδία και δόλωμα.
Οι μηχανικοί να μην «τσιμπήσουν»...

Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο την δυναμική παρουσία μας ως αδέσμευτη συνδικαλιστική παράταξη και προσπαθούμε να προωθούμε τεχνικά θέματα που μας απασχολούν και να βοηθάμε στην επίλυσή τους.

ΥΓ αν κάποιοι είναι δύσπιστοι ας δουν τις προτάσεις των επιτροπών του ΤΕΕ που αναρτήθηκαν
πρόσφατα στην ιστοσελιδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕ ΤΕΕ 2..2) για συζήτηση
επί των επαγγελματικών δικαιωματων.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.
Σήμερα η απαξίωση του ρόλου του επιστημονικού κόσμου και ειδικότερα των Μηχανικών επιχειρείται με συστηματικό τρόπο και οι βολές έρχονται από παντού.
Το δεδομένο αυτό μας επιβάλει -χωρίς αναβολή- να εστιάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα
θέματα που αφορούν τον κλάδο μας. Η επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων και η εύρυθμη λειτουργία των οργάνων διοίκησης μας επιτρέπει να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά τα βασικά δικαιώματά μας, αλλά και να καταφέρουμε την εδραίωση της θέσης, του ρόλου και της αξίας του Μηχανικού
στην κοινωνία και το κράτος.
Ειδικότερα το τελευταίο διάστημα διαπιστώσαμε, ότι παρά την οργανωμένη επίθεση κατά των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, εμείς συσπειρωθήκαμε και ακόμα παλεύουμε απέναντι στην ξεκάθαρη
απειλή που αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν θέματα που ενώ προκαλούν δυσλειτουργίες
και έντονα προβλήματα στην ευελιξία, στην άμεση λήψη αποφάσεων και στην υλοποίησή τους- επειδή δεν είναι ευρέως φανερά- δεν απασχολούν τους Μηχανικούς όσο και όταν πρέπει, ενισχύοντας στη
συνείδηση τους συνθήκες αμφισβήτησης του ρόλου του ΤΕΕ.
Η αίσθηση ότι η σύσταση των οργάνων του ΤΕΕ δεν πραγματοποιείται με δημοκρατικές διαδικασίες, και ότι υπάρχουν συμφωνίες «κάτω από το τραπέζι», με ανταλλαγές που ικανοποιούν προσωπικά συμφέροντα και αδιαφανείς διαδικασίες, δημιουργεί στους Μηχανικούς απογοήτευση, τάσεις παραίτησης και άρνησης συμμετοχής.
Είναι γεγονός, ότι το πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ σήμερα, επιτρέπει και ευνοεί τέτοιες καταστάσεις.
Δεδομένου ότι, εμείς στην ΠΑΣΚ –Σ Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης υποστηρίζουμε παραδοσιακά
τις ανοικτές δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες, κρίνουμε ότι ο τρόπος εκλογής του Προέδρου
του ΤΕΕ αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες που δημιουργεί δυσκαμψία και προβλήματα στην άσκηση
των λειτουργικών καθηκόντων των οργάνων διοίκησης.
Επιπρόσθετα, επειδή η διαφάνεια αποτελεί καθολική απαίτηση των Μηχανικών, η ΠΑΣΚ – Σ θεωρεί ότι:
• η εκλογή του Προέδρου πρέπει να γίνεται με καθολική ψηφοφορία από το σώμα των Μηχανικών.
• Πρέπει η εκλογή των οργάνων να διασφαλίζει τη δυνατότητα συλλογικής έκφρασης μέσω των παρατάξεων, όπως και την ατομική έκφραση, χωρίς να αποκλείονται μεμονωμένοι υποψήφιοι.
• Πρέπει να ακολουθούνται απλές διαδικασίες για την εκλογή των οργάνων ώστε να μην απαξιώνεται η ευρεία συμμετοχή λόγω πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι καταλληλότερο σύστημα για την εκλογή των
οργάνων αποτελεί η εκλογή με καθολική ψηφοφορία από το σώμα των μηχανικών σε δύο γύρους, κατ΄
αναλογία με τον τρόπο που διεξάγονται οι εκλογές της Αυτοδιοίκησης καθώς και άλλων επιστημονικών φορέων με κατάλληλες προσαρμογές που θα προκύψουν από το διάλογο για το Θεσμικό πλαίσιο.
Ενδεικτικά προτείνουμε:
• Αναγνώριση της ιδιότητας του "επί κεφαλής" ως υποψήφιου Προέδρου που απαλλάσσεται σταυροδοσίας.
• Εάν καμία από τις παρατάξεις δεν συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία από τον πρώτο γύρο θα
πραγματοποιείται την επόμενη Κυριακή επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών.
• Ο επικρατέστερος σε ψήφους συνδυασμός του δεύτερου γύρου αναδεικνύεται νικητής, εκλέγεται
Πρόεδρος ο "επικεφαλής" της πλειοψηφούσας παράταξης και ταυτόχρονα κερδίζει την πλειοψηφία των εδρών της Δ.Ε.
Με τις αλλαγές αυτές:
Εξασφαλίζεται αφενός, η ταχεία εκλογή ισχυρής Δ.Ε. και Προέδρου αφετέρου, η συνέχεια της διοίκησης που θα εκφράζει την αληθινή βούληση των Μηχανικών όπως αυτή αποτυπώνεται από την καθολική ψηφοφορία.
Ενδυναμώνεται ο ρόλος των παρατάξεων και της συλλογικής έκφρασης, χωρίς να περιορίζεται η
ατομικότητα, ενώ παράλληλα, αποκλείονται ενδεχόμενα πρόσκαιρων μετεκλογικών συμμαχιών που θα
μπορούσαν να στρεβλώσουν τη βούληση του εκλογικού σώματος καταγράφοντας άλλη ως πρώτη παράταξη και άλλο ως Πρόεδρο.
Δίνεται οριστικά τέλος σε αδιαφανείς διαδικασίες και διαβουλεύσεις, πρακτικές που έχουν καταδικαστεί στην συνείδηση των Μηχανικών.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ
τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας 16/21.01.2008
Με τα αριθμ. 135/.3.2 και
162/15.3.2 έγγραφά μας, κοινοποιήσαμε στη Δ.Ε. του Τμήματος αποσπάσματα
πρακτικών συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας με αποφάσεις προς υλοποίηση.

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. - συνεδρίαση 1..25.
. Θέσπιση ετήσιων συνδιασκέψεων Μηχανικών Κρήτης - συνεδρίαση 13..25.
5. Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδρίαση
15..2.

Συγκεκριμένα:
1. Προβλήματα συναλλαγών με τις Εφορίες
Αρχαιοτήτων - συνεδρίαση 23.1.26.
2. Αναμόρφωση της λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. συνεδρίαση 2..25
3. Δημιουργία τράπεζας αίματος από το

Ερωτάται η Δ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο
§1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του
Τ.Ε.Ε. (όπως εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της
1.3.1), εάν προέβη στην υλοποίηση
των ως άνω αποφάσεων, εάν όχι για ποιους
λόγους και ποιες είναι οι προθέσεις της.

Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας 9/16.04.2008
Ερωτάται η Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο §1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του
Τ.Ε.Ε. (όπως εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της
(1.3.1), εάν έχει συγκροτηθεί σε Σώμα
το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Αν ορισμένα
μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα,
η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως
ζητηθεί εγγράφως ή εκλογή ή η υπόδειξη
τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε
να υπάρχει απαρτία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
του Κ.Δ.Δ. (Ν.26/1, όπως τροποποιήθηκε), για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού

Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας 05.05.2008
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
1§1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του
Τ.Ε.Ε. (όπως εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της
1.3.1), εισηγητικό Όργανο προς την Αντιπροσωπεία είναι καταρχήν η Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος.

το άρθρο §1 του Κανονισμού Λειτουργίας,
αν προτίθεται και πότε να εισηγηθεί στο Σώμα τα παρακάτω θέματα.
1. Κατασκευή νέου λιμένα στο Τυμπάκι Ηρακλείου.
2. Οργανισμός Διαχείρισης Εποπτείας Υποδομών και Οδών (ΟΔΕΥΟ) Ν.Α. Ηρακλείου.
3. Δημιουργία μαρίνας στον κόλπο του “Δερματά”.
. Αξιοποίηση κτιριακού συγκροτήματος “Αχτάρικα” για της ανάγκες της Βικελαίας βιβλιοθήκης.

Λαμβανομένης υπόψη και της δήλωσης
του Προέδρου της Δ.Ε. ότι τουλάχιστον το
Προεδρείο της συμφωνεί να συζητούνται
στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος όλα τα
σημαντικά θέματα που αφορούν στην Ανατολική Κρήτη, ερωτάται η Δ.Ε., σύμφωνα με
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Αριθ. Πρωτ.: 125

Ηράκλειο 5 / 2 / 2008

ΠΡΟΣ:
ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κυρία Ευαγγελία Σχοιναράκη
KOIN: 1. Δ/νση Τεχν. Υπ. Ν. Ηρακλείου
2. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Προβλήματα του κλάδου των Ατομικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Αξιότιμη κυρία Νομάρχη,
Το παρόν υπόμνημα είναι η ανταπόκριση του Συλλόγου στο προφορικό αίτημά σας για υποβολή του, κατά τη συνάντησή μας στις 1-1-.
Με το παρόν γίνεται αναφορά στα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Ατομικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σήμερα. Αποτελούν δε κοινή διαπίστωση των προβλημάτων
του κλάδου, όπως μας έχουν απασχολήσει στα Συνέδρια και στις Συνδιασκέψεις της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
των τελευταίων ετών.
Αναλυτικά:
1. Η μείωση του αριθμού των έργων προοδευτικά από το 25 και μετά και κύρια των μικρών έργων της Περιφέρειας σε ποσοστό που εκτιμάται ότι σήμερα υπερβαίνει το 5%. Συνέπεια αυτού η υποαπασχόληση και ανεργία όχι μόνο μεγάλου μέρους των συναδέλφων του κλάδου αλλά και των δεκάδων χιλιάδων επαγγελματιών – τεχνιτών που συμμετέχουν στην παραγωγή των
Δ.Ε.
2. Εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κύρια
σε έργα ΟΠΑΑΧ από Εθνικούς Πόρους όπου μέχρι σήμερα έχουν εξοφληθεί Πιστοποιήσεις με
αριθ. πρωτοκόλλου έως τον Μάιο του 2. Οι οφειλές αυτές αφενός προκαλούν σοβαρές δυσλειτουργίες στην οικονομική επάρκεια των ατομικών κυρίως εργοληπτικών επιχειρήσεων,
αφ’ ετέρου στερούν την αγορά του Νομού από μια βαθιά οικονομική ανάσα που την έχει ανάγκη. Εξάλλου ας μην ξεχνάμε ότι η πληρωμή των έργων είναι και η μοναδική υποχρέωση της
Πολιτείας έναντι στον αντισυμβαλλόμενο εργολήπτη στην οποία καλείται να είναι συνεπής.
3. Εξακολουθούν να δημοπρατούνται έργα χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
. Να συμβάλλεται με ενέργειες σας για άμεση αναπροσαρμογή των τιμών των Τιμολογίων Μελέτης κατά ποσοστό 2%, αφού είναι κοινά αποδεκτό ότι, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της
Περιφέρειας μας, η προμήθεια υλικών αλλά και η προσφορά εργασίας έχουν αυξημένο κοστολόγιο σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα σε ποσοστά που κυμαίνονται από 15% έως 25%. Είναι δε ενδεικτικό ότι η εγκύκλιος 33/2 του ΥΠΕΧΩΔΕ έδωσε αυτήν την δυνατότητα για τα
νησιωτικά έργα αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματος, όχι όμως για την Κρήτη, η οποία ως
φαίνεται δεν είναι νησί για το ΥΠΕΧΩΔΕ.
5. Να γίνεται αυστηρότερος και συστηματικότερος έλεγχος των Υπηρεσιών σας στο ζήτημα της
πληρότητας της μελέτης και ωριμότητας του έργου που είναι προς δημοπράτηση. Μόνο έτσι αντιμετωπίζονται προληπτικά και αποτελεσματικά φαινόμενα αδυναμίας επίτευξης της επάρκειας και λειτουργικότητας του παραγόμενου έργου. Επίσης μόνο με την σωστή και πλήρη μελέτη τίθενται οι βάσεις για σωστή, επαρκή, αυστηρή, και αποτελεσματική επίβλεψη, που είναι επιθυμητή από τον συνεπή Εργολήπτη.
6. Να εγκρίνονται τα αποτελέσματα των μειοδοτικών διαγωνισμών ανεξάρτητα με την έκπτωση
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της δημοπρασίας, αφού οι τιμές των Τιμολογίων υπολείπονται σε πολλές περιπτώσεις ακόμη
και αυτών του πραγματικού κόστους. Υπογραμμίζεται εδώ ότι πάγιο αίτημα όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων είναι η απόσυρση των αυθαίρετων και αντιεπιστημονικών Τιμολογίων
¨Σουφλιά¨ και η θεσμοθέτηση νέων βασισμένων στην επιστημονική ανάλυση και προσαρμοσμένων στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς.
. Να γίνεται συστηματικός έλεγχος και διόρθωση τιμών ιδιαίτερα στο θέμα των τιμών μονάδος
των τιμολογίων με τις οποίες δημοπρατούνται τα μικρά έργα και μάλιστα μέσα στις πόλεις και
στους οικισμούς. Είναι απαράδεκτη η τιμολόγησή τους με τιμές εξωτερικών μεγάλων έργων
που αντιστοιχούν σε άρθρα που χρησιμοποιούνται στα έργα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ και της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ.
. Στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ να περιορισθούν στο ελάχιστο δυνατό οι καταχρηστικές για τον ανάδοχο αντιφάσεις ανάμεσα στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου (π.χ.  μήνες) και πληρωμής (τρία χρόνια) για το ίδιο έργο.
. Να σταματήσει η απαράδεκτη χρησιμοποίηση της ΣΑΤΑ για πληρωμή μέσω «αναθέσεων των
5. €» των παγίων εξόδων των Δημοτικών Επιχειρήσεων και αυτό να θεωρείται εκτέλεση
Δημοσίου έργου.
1.Επειδή οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνεργαστεί με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της
Νομαρχίας Ηρακλείου πάντα σε πνεύμα άριστης συνεργασίας και ειλικρίνειας, να μας επιτρέψετε να εκφράσομε την ευχή να συμβάλλετε, με τις ενέργειες Σας, για την ενίσχυσή της σε επιστημονικό προσωπικό που το έχει άμεσα ανάγκη για την κάλυψη των απαιτήσεων τόσο σε επίπεδο μελέτης, όσο και σε αυτό της επίβλεψης. Δεν είναι δυνατόν να καλύπτονται οι ανάγκες
της Δ/νσης με έναν Πολιτικό Μηχανικό, όπως δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ειδικός Τεχνικός για γεωπονικά ή γεωτεχνικά έργα. Έχομε την πληροφόρηση ότι για την στελέχωση του ¨ΟΔΕΥΩ¨ αποσπώνται ικανά στελέχη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με συνέπεια την αποδυνάμωση αντί της ενίσχυσης της Υπηρεσίας, γεγονός που μας λυπεί και μας ανησυχεί.
11.Να σταματήσει η εφαρμογή του συστήματος της κατ’ αποκοπής δημοπράτησης ενός έργου, που
καταργεί την διαφάνεια και εκτρέφει την διαπλοκή. Είναι μια μέθοδος που συχνά χρησιμοποιεί και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Ηρακλείου για τα οικοδομικά έργα, λόγω
της ελλιπούς στελέχωσης σε επιστημονικό, τεχνικό προσωπικό.
12.Να σταματήσει το κακοσυντηρημένο οδικό επαρχιακό δίκτυο να είναι η πρώτη αιτία Οδικών ατυχημάτων γιατί δεν προκηρύσσονται δημοπρασίες βελτιώσεων και συντήρησής του. Να γίνει
άμεσα προκήρυξη μελετών για την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των επικίνδυνων σημείων και να προκηρυχθούν άμεσα δημοπρασίες για την συντήρηση και την σωστή του
σήμανση.
13.Να καθορίζονται στις μελέτες οι θέσεις αμμοληψίας και δανειοθαλάμων για τα έργα οδοποιίας
και να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς της λεηλασίας των ρεμάτων και της υπερχρέωσης
των αμμοχάλικων από τους «εκμισθωτές».
1.Να αναστραφεί η τάση για ομαδοποιήσεις μικρών έργων που εκδιώκουν τον μικρό Εργολήπτη
από την παραγωγή, ενώ βιώνει το χειρότερο επιχειρηματικό περιβάλλον της τελευταίας 35ετίας. Ο μικρός Εργολήπτης της Περιφέρειας,- σημαντικός συντελεστής της κοινωνικής συνοχής
και βασικός αιμοδότης της Εθνικής Οικονομίας – έχει άμεση ανάγκη μέτρων στήριξης.
15. Να γίνει προσπάθεια από πλευράς Νομαρχίας για την βελτίωση της εικόνας του μικρού Εργολήπτη σαν σημαντικού συμμετέχοντα στην παραγωγή του Δημόσιου έργου.
Αξιότιμη κυρία Νομάρχη, η παραγωγή άρτιων, λειτουργικών, υγιών και οικονομικών Δημοσίων Έργων αποτελεί κοινό μας στόχο. Ο προσανατολισμός μας σε αυτήν την κατεύθυνση είναι σταθερός.
Οφείλει όμως και η Πολιτεία από την άλλη πλευρά να συμβάλλει στην εξάλειψη των αιτιών εκείνων που διαιωνίζουν την παθογένεια, την κακοδαιμονία του συστήματος, όπως είναι η έλλειψη
των πλήρων μελετών, η ανεπαρκής επίβλεψη, το ¨εχθρικό¨ προς τον Εργολήπτη θεσμικό πλαίσιο
και τα αντιεπιστημονικά Τιμολόγια.
Πιστεύουμε ότι θα μελετήσετε τις προτάσεις μας με διάθεση συμβολής Σας στην επίλυση των προβλημάτων. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,
Με τιμή για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ
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Από τον

K. Λεμπιδάκη,
Χημικό Μηχανικό

Συνέχεια από το τεύχος 76

λλά ας επανέλθουμε πάλι στην κίνηση. Είναι
γνωστό ότι η ευθύγραμμη και ομαλή κίνηση
δεν είναι δυνατόν να γίνει αισθητή. Ας
υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σ’ ένα τραίνο που
κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. Είναι αδύνατο να
αντιληφθούμε ότι κινούμαστε, αν δεν κοιτάξουμε
έξω. Αν κοιτάξουμε έξω, θα δούμε τα δέντρα και
ότι βρίσκεται έξω, να κινούνται προς την αντίθετη
κατεύθυνση. Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε μια
εξήγηση εφαρμόζοντας την αρχή της «Αντενέργειας - Αντιστάθμισης»: Σύμφωνα με αυτήν, όταν
κοιτάξουμε έξω, εκείνο που πρέπει να δούμε είναι
αυτό ακριβώς που βλέπουμε! Δηλαδή τα δέντρα
και ότι βρίσκεται εκεί, να κινούνται προς την
αντίθετη κατεύθυνση.
Εμείς λοιπόν κατανοούμε την κίνηση μ’
αυτόν τον τρόπο ευρισκόμενοι στο τραίνο,
επειδή είμαστε μέσα στο αντισταθμιζόμενο
σύστημα. Ως εκ τούτου είμαστε μέρος του ενός
από τους δύο παράγοντες αντιστάθμισης,
δηλαδή του ενός από τους δύο αντισταθμιζόμενους παράγοντες, οπότε θα βλέπουμε
και θα αντιλαμβανόμεθα τον δεύτερο και
αντίθετο παράγοντα που, επειδή είναι
αντισταθμιζόμενος, θα αντιτίθεται σ’ εμάς.
Δηλαδή θα βλέπουμε την αντίθετη φορά
κίνησης από τη φορά κίνησής μας.
Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό
παράδειγμα – απόδειξη της Αντενέργειας –
Αντιστάθμισης που υπάρχει, κυριαρχεί παντού και
διέπει τη φύση και γενικότερα όλο το σύμπαν.
Ας αναφερθούμε τώρα στην περίπτωση της
επιταχυνόμενης κίνησης. Ας υποθέσουμε ότι

βρισκόμαστε σ’ ένα από τα βαγονάκια του λούνα
παρκ. Όταν ανεβαίνει, ή κατεβαίνει, ή βρίσκεται σε
τροχιά με απότομες στροφές, τότε αισθανόμαστε
κάτι σαν βάρος στο στομάχι μας, ή το αντίθετο,
δηλαδή το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι μας, ή μια
αόρατη δύναμη να μας σπρώχνει στα πλάγια, δεξιά
ή αριστερά. Αυτή η κίνηση που διαφέρει από την
προηγούμενη, είναι κίνηση επιταχυνόμενη.
Αν εφαρμόσουμε τον ίδιο συλλογισμό, όπως
και προηγουμένως στην περίπτωση του
παρατηρητή που βρίσκεται στο τραίνο, η
εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι η
παρακάτω:
- Ο παρατηρητής που βρίσκεται στο βαγονάκι
του λούνα παρκ, αισθάνεται και αντιλαμβάνεται
τις μεταβατικές καταστάσεις της ισορροπίας
των αντιτιθέμενων μεγεθών (που πηγάζουν
από την αντιστάθμιση), διότι, τότε αλλάζει το
επίπεδο της δυναμικής τους ισορροπίας, οπότε
μεταβάλλεται και το εμπεριεχόμενο ενεργειακό
επίπεδο της εν λόγω ισορροπίας δηλαδή
αλλάζει το ενεργειακό της περιεχόμενο. Κάθε
επίπεδο δυναμικής ισορροπίας που «πηγάζει»
από μια αντιστάθμιση, εμπεριέχει και κατέχει
ένα αυστηρά ορισμένο, οριοθετημένο και
σταθερό - για το κάθε επίπεδο – ποσό
υλενέργειας που εκφράζει συγχρόνως και την
«ταυτότητά» του. Όταν η ισορροπία ενοχληθεί,
τότε μεταβάλλονται ταυτοχρόνως όλες οι
μεταβλητές και οι σχετικοί παράμετροι που τη
συνθέτουν και αυτομάτως «κυρίαρχοι του
παιχνιδιού» γίνονται οι δύο κύριοι παράγοντες
που, αντιτιθέμενοι δημιουργούν τη νέα

A



ανεβάζει αυτό το δωμάτιο σε κάποια απόσταση
από την επιφάνεια της γης και το αφήνει κατόπιν
με ελεύθερη πτώση να πέσει στη γη, με μοναδική
επιδρώσα δύναμη, τη δύναμη της βαρύτητας. Κατά
τη διάρκεια της πτώσης, ο παρατηρητής θα
αντιληφθεί ότι, αυτός ο ίδιος και ότι βρίσκεται στο
εσωτερικό του δωματίου, αιωρούνται σαν να μην
έχουν καθόλου βάρος. Έτσι, επειδή δεν υπάρχει
επαφή με τον εκτός του δωματίου χώρο (όλα,
τοίχοι, δάπεδα, οροφή είναι από μπετόν και
απόλυτα μονωμένα από τον έξω κόσμο), νοιώθει
παράξενα και δεν μπορεί να ερμηνεύσει τι
συμβαίνει. Το ίδιο ακριβώς θα αισθάνεται και όταν
υποθετικά φύγει από την έλξη της γης με
πραγματική έλλειψη βαρυτικών δυνάμεων ή
επιδράσεων από άλλα ουράνια σώματα, δηλαδή
όταν δεν ασκείται πάνω καμία δύναμη ή όταν
βρεθεί στο διάστημα (το βλέπουμε άλλωστε και
στους επιστήμονες που βρίσκονται στις
διαστημικές εξέδρες) με U=m/sec, πρώτη
κοσμική ταχύτητα. Σ’ αυτήν την περίπτωση που
είναι τελείως διαφορετική από την προαναφερθείσα - διότι εδώ δεν υπάρχει πραγματική έλλειψη
της βαρύτητας - παρατηρούμε ακριβώς τα ίδια
πράγματα. Η «έκφραση» των καταστάσεων και των
φαινομένων και στις δυο περιπτώσεις είναι η ίδια.
Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι δυο αυτές
καταστάσεις είναι ισοδύναμες.
Εδώ όμως υπάρχει μια τεράστια διαφορά.
Στην περίπτωση του δωματίου που βρίσκεται
σε ελεύθερη πτώση το αποτέλεσμα που
βλέπουμε, ένας μη αδρανειακός παρατηρητής
θα μπορούσε να πει ότι απορρέει από μια
σύνθετη κατάσταση αντενέργειας – αντιστάθμισης που δημιουργεί μια μορφή δυναμικής
ισορροπίας
η
οποία
«εκφράζεται»
ψευδοστατικά με [-g]/[g]=ct, δηλ. το
gB3Aαντισταθίζεται με το gA3A=γΑ
Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό που
προαναφέραμε: οι δυο δηλαδή αυτές
καταστάσεις είναι ισοδύναμες. Η μία η
υποθετική (έξω στο διάστημα) θα είναι η
πραγματική στατική ως προς το g (χωρίς
αντιστάθμιση) κατάσταση, ενώ η δεύτερη είναι
αποτέλεσμα της δημιουργουμένης δυναμικής
μορφής ισορροπίας, που απορρέει από την
αντιστάθμιση της ιδιότητας «g» με το
αδρανειακό είδωλό της «-g». Έτσι, μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι:
α) Επειδή δεν υπάρχει τίποτε το στατικό στο
σύμπαν1, η επιτάχυνση εκ «φύσεως» είναι
σχετική επιτάχυνση. Σ’ ένα σύστημα
ευρισκόμενο σε δυναμική ισορροπία, εκείνο
που διαταράσσει αυτήν την ισορροπία, είναι και

δυναμική ισορροπία που προαναφέραμε. Αν
συμβεί αυτό, δηλαδή το σύστημα επανέλθει σε νέα ισορροπία, τότε η ισορροπία
μπορεί:
- α) είτε να επανέλθει στο ίδιο - προηγούμενο
επίπεδο, απορροφώντας ή εκλύοντας ποσά
Αντενέργειας
- β) είτε να περάσει σε υψηλότερα, ή
χαμηλότερα επίπεδα υλενεργειακής ισορροπίας. Τέλος,
- γ) να μην ισχύσει καμία από τις τρεις προαναφερθείσες περιπτώσεις και το σύστημα να
βρίσκεται με την ισορροπία του μετατοπισμένη
δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με το μέτρο που οι
δυο συνιστώσες – παράγοντες της
αντιστάθμισης – διαφέρουν μεταξύ τους, ή με
τη διαφοροποίηση της μιας σε βάρος της άλλης
ως προς την απόλυτο τιμή του μέτρου τους.
Εν κατακλείδι, εμείς και η φύση αισθανόμαστε και καταλαβαίνουμε τις μεταβατικές της
ισορροπίας καταστάσεις, έως ότου επέλθει νέα
ισορροπία. Δηλαδή την κατάσταση μιας
ψευδοστατικής φύσεως, δυναμικής μορφής
ισορροπίας, σε σχέση με το σύστημα που
βρισκόμαστε. Το αν κάτι βρίσκεται σε ισορροπία
ή κινείται με σταθερή ταχύτητα, εξαρτάται από
το σύστημα αναφοράς που ορίζουμε και που
κατόπιν το χρησιμοποιούμε για να εξετάσουμε
την κίνηση.
Υποθέτοντας ότι: το σύστημα αναφοράς για το
ότι γίνεται πάνω στη γη είναι η γη η οποία κινείται,
τότε, για ποια άραγε κλίμακα μεγεθών και
αριθμητικών τους τιμών μιλάμε; Ο επηρεασμός στις
μετρήσεις και τους υπολογισμούς που κάνουμε,
είναι πράγματι μεγέθη υπολογίσιμα; Οι απαντήσεις
που παίρνουμε είναι πράγματι 1% σωστές; Δεν
υπεισέρχεται κανένας παράγοντας αποκλινόμενου,
εκθετικά ή μη, ή με γεωμετρική κλίμακα προστιθέμενου λάθους, ανάλογα με την παράλληλη, ή τη
διαδοχικώς - συνεπακολουθούμενη απόκλιση των
μετρήσεων, των υπολογισμών και των
αποτελεσμάτων τους από τη «σωστή» τους τιμή;
Μήπως σ’ αυτό ακριβώς θα μπορούσαν να
συμβάλλουν κατά ένα μέρος της ύπαρξής τους, τα
χαοτικά φαινόμενα; Μήπως ορισμένες εξισώσεις
στη φυσική πρέπει να επανεξεταστούν ή να
συμπληρωθούν;
Επιτάχυνση, Γενική Σχετικότητα: Η Γενική
Σχετικότητα είναι η δεύτερη θεωρία που
διατύπωσε ο Einstein το 115. Ας υποθέσουμε ότι
κάποιος μας φυλακίζει μέσα σ’ ένα δωμάτιο χωρίς
παράθυρα και πόρτες, όπου το δάπεδο, η οροφή
και οι τοίχοι είναι από μπετόν και δεν υπάρχει
καμιά επαφή με τον έξω κόσμο. Στη συνέχεια,

Γι αυτό άλλωστε υ%άρχουν η διαφορο%οίηση, ο διαφορισµός και η αλλαγή – µε θετικό ή αρνητικό %ρόσηµο, ο%ότε µιλάµε αντιστοίχως
για σύνθεση – εξέλιξη (δηλαδή οργάνωση, %ολυ%λοκότητα), µε κατανάλωση – α%ορρόφηση, ενέργειας – ύλης και µε ταυτόχρονη µείωση
της εντρο%ίας, ή για α%οσύνθεση ύλης µε ταυτόχρονη έκλυση ενέργειας (συνήθως υ%ό την υ%οβαθµισµένη µορφή της, τη θερµότητα) και
µε αύξηση της εντρο%ίας.
3A gB=g βαρυτικό, gA=g αδρανειακό, γΑ=γ αδρανειακό
1

5

την οριακή στιγμή πατάει στη γη (χωρίς
πρόσκρουση) και η κατάσταση γίνεται πανομοιότυπη
με την αρχική, πριν δηλαδή αρχίσει το πείραμα.
Κλείνοντας (προς το παρόν) αυτό το κεφάλαιο,
ας δώσουμε και μια φιλοσοφική χροιά στο
περιεχόμενό του με τον ακόλουθο προβληματισμό
που συντίθεται στο ερώτημα:
Είναι άραγε όντως παράδειγμα και συγχρόνως
απόδειξη, η ύπαρξη της αντενέργειας αντιστάθμισης στη φύση και το σύμπαν,
σύμφωνα με όσα ελέχθησαν; Μπορεί να είναι και
να αποτελέσει συγχρόνως και την απάντηση
στο γιατί υπάρχει, και ποιο είναι το
αποτέλεσμα της ύπαρξής της; Να αποτελέσει
δηλαδή το παράδειγμα - απόδειξη γι’ αυτό που
«υπάρχει αλλά δεν φαίνεται», ή δεν γίνε-ται
αντιληπτό, που ενδεχομένως ένας μη αδόκιμος
όρος για να χαρακτηρισθεί θα μπορούσε να
είναι: «Μη κατανοήσιμη - Μη φαινόμενη
ύπαρξη». Δηλαδή γι’ αυτό το «β’ συνθετικό»
της φύσης και του σύμπαντος που, ενώ αποτελεί
συγκεκριμένη οντότητα και είναι κάτι το
συγκεκριμένο, δεν μπορούμε να το
κατανοήσουμε ή να το αντιληφθούμε, γιατί
ακριβώς, είναι το «αντεστραμμένο είδωλο της
πραγματικότητας», που και έως σήμερα δεν
είχαμε τον κατάλληλο «καθρέφτη» για να το
δούμε και να το κατανοήσουμε;
Εξυπακούεται ότι το α’ συνθετικό του σύμπαντος είναι ότι μπορούμε να κατανοήσουμε, να
αντιληφθούμε και να αισθανθούμε, είτε από μόνοι
μας, είτε μέσω των διαφόρων βοηθημάτων, (όπως
οι διάφορες τεχνικές ή τεχνολογίες που
αναπτύσσονται και αφορούν τα διάφορα όργανα
παρατηρήσεων και μετρήσεων) όπως και εκείνων
που αφορούν τη βασική έρευνα, με βασικά
«εργαλεία» τα μαθηματικά, την παρατήρηση και το
πείραμα. Δηλαδή εκείνο που υπάρχει φαίνεται και
γίνεται αντιληπτό απ’ όλους μας, επαληθεύεται με
το πείραμα και λέγεται αντικειμενική πραγματικότητα.
Τέλος θα ήθελα να κλείσω αυτό το δημοσίευμα
με το ερώτημα: Θα μπορούσε άραγε μια θεωρία με
τίτλο « Η αρχή της Αντενέργειας - Αντιστάθμισης»
να φέρει πιο κοντά, ή ακόμα και να βοηθήσει στην
ενοποίηση (αν δεν είναι υπερβολή) των δύο
θεμελιωδών και βασικών θεωριών: τη θεωρία της
κβαντομηχανικής, και τη θεωρία της σχετικότητας;
Το έναυσμα γι’ αυτή τη δημοσίευση, γι’ αυτές

εκείνο που γίνεται αντιληπτό. Δηλαδή, στην
πραγματικότητα αντιλαμβανόμεθα τον δρόμο
που επιλέγει μια ενοχλημένη ισορροπία έως
ότου να μεταβεί σ’ ένα άλλο επίπεδο ισορροπίας.
β) Στην
περίπτωση
των
ισοδύναμων
καταστάσεων. Στην περίπτωση του παρατηρητή
που πέφτει με ελεύθερη πτώση και είναι
κλεισμένος μέσα σ’ ένα δωμάτιο «ερμητικά
κλεισμένο από μπετόν»,ο παρατηρητής αυτός
θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι το [g] και το
είδωλό του «[-g]» αντιτίθενται – αντενεργούν
και μηδενίζονται ως προς το μέτρο τους. Δεν
παύει όμως να υπάρχει μια δυναμικής φύσεως
ισορροπία που παραμένει σταθερή στο επίπεδο
του [g]. Τι εννοώ: Εννοώ ότι, σ’ ένα άλλο
πλανήτη με διαφορετική τιμή στο g, το επίπεδο
της δυναμικής αυτής ισορροπίας θα είναι
διαφορετικό. Δηλαδή υψηλότερο για
μεγαλύτερα g και χαμηλότερο για μικρότερα g.
Ενώ, για τον εξωτερικό παρατηρητή - δεν
συμβαίνει τίποτα απ’ όλα αυτά. Απλώς πρόκειται
περί ελεύθερης πτώσης - και του δωματίου και
του παρατηρητή με το ίδιο g = gB, Δηλαδή,
ελεύθερη πτώση με τροχιά σε ένα
καμπυλούμενου από τη μάζα και επηρεαζόμενο
από την περιστροφή της γης χωρόχρονο.
Ας υποθέσουμε τώρα ότι, σ’ ένα ορισμένο ύψος,
ανοίγει ένα αλεξίπτωτο εφοδιασμένο με σύστημα
βαθμιαίας επιβράδυνσης κατά τη διάρκεια της
πτώσης, ώστε τη στιγμή που θα αγγίξει στη γη, η
ταχύτητά του να έχει φτάσει στο μηδέν, χωρίς να
υπάρχει πρόσκρουση. Τότε η ενέργεια που έχει
αποκτηθεί, καταναλώνεται βαθμιαίως, οπότε και η
αντιστάθμιση2 της βαρύτητας θα αλλάζει με τον ίδιο
ρυθμό. Η δυναμική ισορροπία τότε, θα
μετατοπίζεται προς το μέρος του «αδύναμου g»,
δηλαδή του «g» με το βαθμιαίως μειούμενο μέτρο
εξ’ αιτίας της χρήσης του αλεξίπτωτου. Έτσι ο
παρατηρητής θα αισθάνεται το σώμα του και τα
γύρω πράγματα να ξανα αποκτούν βαθμιαίως το
βάρος που πριν είχαν χάσει, και σιγά - σιγά, να
επανέρχονται στην αρχική κατάσταση3. Ο ίδιος δε,
θα βλέπει το βάρος του να αυξάνεται ακριβώς στο
μέτρο που μειώνεται και τείνει στο μηδέν το
μέγεθος «[-g]», που προήλθε από την
αντιστάθμιση, έως ότου μηδενισθεί και εξαλειφθεί
σαν επηρεάζων μέγεθος, οπότε το δωμάτιο εκείνη
2

3



Για τη θεωρία της σχετικότητας η βαρύτητα και η ε%ιτάχυνση δεν είναι µόνο συγγενή και της αυτής σηµασίας φαινόµενα, αλλά είναι ένα και το αυτό.
Ο Κ. Λεµ%ιδάκης είναι δι%λωµατούχος χηµικός µηχανικός. Έχει εκ%ροσω%ήσει ε%ίσηµα τη χώρα µας και το ΤΕΕ (%ου στήριξε οικονοµικά
τη συµµετοχή του) στην 21η Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων, Νέων Τεχνολογιών και ΠροZόντων της Γενεύης %ου διεξάγεται κάθε χρόνο υ%ό
την αιγίδα της οµοσ%ονδιακής κυβέρνησης της Ελβετίας. Για την καινοτοµία του «Μέθοδος Ελεγχόµενης Θέρµανσης / Εξάτµισης» %ου βασίζεται στην αρχή της «Αντενέργειας – Αντιστάθµισης», κέρδισε το χάλκινο µετάλλιο α%ό τη διεθνή κριτική ε%ιτρο%ή ειδικών ε%ιστηµόνων της έκθεσης.
Εάν δεν υφίστατο θέµα αντιστάθµισης και συνέβαινε κάτι άλλο το τελείως διαφορετικό, τότε ίσως ο «δρόµος» αυτός της µετάβασης – ε%ιστροφής στην αρχική κατάσταση να ήταν διαφορετικός! Ίσως το «βέλος του χρόνου» να µας %ροσγείωνε σε µια άλλη κατάσταση %ου
δεν θα έµοιαζε καθόλου µε την αρχική, µε το g όχι σταθερό αλλά εκθετικά αυξανόµενο!
Τα ονόµατα αναφέρονται µε την ίδια σειρά δηµοσίευσής τους στην %ρώτη σελίδα της ειδικής µορφωτικής έκδοσης µε τίτλο « Η φυσική
principia» και υ%ότιτλο «οι αρχές της και οι κορυφαίοι εκ%ρόσω%οί της, το χάος, οι εφαρµογές».
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