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Την παρακάτω επιστολή έστειλαν από κοινού οι Πρόεδροι των Δ.Ε. των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ
Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης κκ Ινιωτάκης και Πιταριδάκης αντίστοιχα:

Σημείωμα
Προέδρου

Όταν πάμε διακοπές η οδική συμπεριφορά μας δεν πάει περίπατο…

Συνάδελφοι,
Στις � Ιουλίου �008 το Τμήμα μας διοργάνωσε μια επιτυχημένη και άκρως
επίκαιρη ημερίδα με θέμα «Τροχαία ατυχήματα και Οδική ασφάλεια»
και αυτό γιατί η ραγδαία αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων τα τελευταία
χρόνια, σύμφωνα με τις μελέτες που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, θα
πρέπει να μας ανησυχήσει όλους.
Οι νομοί της Κρήτης δυστυχώς έρχονται πρώτοι στη λίστα με τα περισ-
σότερα τροχαία ατυχήματα και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, με-
τατρέποντας σε εφιάλτη τις διακοπές δεκάδων ανθρώπων. Οι βασικές αι-
τίες για την κατάσταση αυτή είναι το απαρχαιωμένο και κακοσυντηρη-
μένο οδικό δίκτυο, και οι παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.
Για τη μεν πρώτη αιτία την ευθύνη την έχει η πολιτεία. Για τη δεύτε-
ρη αιτία είμαστε υπεύθυνοι όλοι.
Θα πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε σωστή οδική συμπεριφορά και
συνείδηση απέναντι στη δική μας ζωή αλλά και των συνανθρώπων
μας. Να αλλάξουμε συνήθειες και να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο ως
μέσο μετακίνησης διαφορετικά η χρήση του με οποιαδήποτε άλλη συ-
μπεριφορά κινδυνεύει να μετατραπεί σε φονικό όπλο.
Επειδή, τα ανθρώπινα σφάλματα αποτελούν δυστυχώς, συχνό και αναπό-
φευκτο φαινόμενο, το σύστημα για τις υποδομές, τα οχήματα, τους ο-
δηγούς πρέπει να αναπροσαρμόζεται προοδευτικά, ούτως ώστε να
προστατεύονται καλύτερα οι χρήστες από τα δικά τους σφάλματα
Η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους και πρέπει πια να αντιμετωπι-
στεί ως θέμα προσωπικής και εθνικής σημασίας αφού και ο αριθμός
των θυμάτων τις τρεις τελευταίες δεκαετίες παραπέμπει σε εθνική τρα-
γωδία.
Ας ευχηθούμε λοιπόν η φετινή χρονιά να μας βρει ηττημένους ως προς
την πρωτιά στα τροχαία ατυχήματα. Αυτό το καλοκαίρι ας γυρίσουμε ό-
λοι ασφαλείς στα σπίτια μας!
Καλές διακοπές σε όλους μας!

Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πέτρος Ινιωτάκης
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Για όλη την πρόσφατη δραστηριότητα του Τμήματος, όπως προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ομάδες Εργασίας, προκηρύξεις, ανα-
κοινώσεις, ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων της Δ.Ε., δελτία τύπου, προγραμματισμό ημερίδων κ.ο.κ. οι Μηχανικοί μπορούν να ενημερώνο-
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, εκπροσωπώντας τα Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Ε-
πιμελητηρίου Ελλάδος, σας κάνουμε γνωστό ότι θεωρούμε θετική τη διαδικασία ολοκλήρωσης του Χωρο-
ταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, δεδομένου μάλιστα ότι είμαστε η μόνη Δυτικοευρωπαϊκή χώρα χω-
ρίς χωροταξικό σχεδιασμό και με καθυστέρηση 32 ετών, από τη θέσπιση του Συντάγματος του 1975, βλέ-
πουμε να εκπληρώνεται η συνταγματική επιταγή για Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφό-
ρου Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το νόμο περί χωροταξίας, το γενικό αυτό πλαίσιο είναι το εθνικό χωροταξικό και συνιστά
την κορωνίδα του εθνικού σχεδιασμού. Είναι επομένως κάτι σαν καταστατικός χάρτης για την ανάπτυξη του
χώρου, αντίστοιχος του Συντάγματος και με χρονικό ορίζοντα 15ετίας.

Όπως είναι φανερό λοιπόν, το Τεχνικό Επιμελητήριο ως ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πο-
λιτείας, οφείλει να προωθήσει όλα εκείνα που ενισχύουν την αναπτυξιακή πορεία του νησιού μας και να ε-
πισημάνει όλα όσα καθυστερούν ή παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας. Με ιδιαί-
τερη προσοχή διαμορφώσαμε τις απόψεις μας οι οποίες έγιναν ομόφωνα αποδεκτές στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2007.

Κύριε Υπουργέ, επειδή πρόκειται για ένα θέμα ζωτικής σημασίας για την Κρήτη, όπως και για κάθε
Περιφέρεια, ζητάμε από κοινού συνάντηση μαζί σας με την παρουσία του Γ.Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Κρή-
της και των Κοινοβουλευτικών μας Εκπροσώπων, προκειμένου να γνωστοποιήσουμε για ακόμη μια φο-
ρά τις παρατηρήσεις- ενστάσεις μας επί του Γενικού Πλαισίου, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό α-
ποτέλεσμα σε αυτή την κορυφαία αναπτυξιακή διαδικασία.

Προσβλέποντας στη θετική αποδοχή του αιτήματος μας από εσάς, σας επισημαίνουμε ότι οι αναγκαί-
ες βελτιώσεις του Εθνικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελούν αίτημα
όλων των αναπτυξιακών, επιμελητηριακών, παραγωγικών φορέων αλλά και των φορέων της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και οφείλουμε να ανταποκριθούμε άμεσα.

7/4/2008
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Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
κ. Γ. Σουφλιά στην Κρήτη στις 27/5/2008, ο Πρόε-
δρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης, ο οποίος εί-
χε προσκληθεί στην κοινή σύσκεψη των τοπικών
Φορέων με τον Υπουργό για τα αναπτυξιακά θέμα-
τα του νησιού, είπε τα εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Το ΤΕΕ δικαιώνεται ως προς το ότι από πολύ νωρίς εί-
χε ζητήσει να δοθεί χρονική παράταση για την ου-
σιαστική διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νόμου
Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδίου και Αειφό-
ρου Ανάπτυξης.
Με αδικαιολόγητη καθυστέρηση δεκαετιών, τώρα
κατατέθηκε στη Βουλή το πολυπόθητο σχέδιο νόμου
που θα έπρεπε:
- να προωθεί την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη,
- να κατοχυρώνει την παραγωγική και κοινωνική συ-

νοχή και
- να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος

στο σύνολο του εθνικού χώρου.

H Ελλάδα έχει μείνει υπερβολικά πίσω στον χωροτα-
ξικό σχεδιασμό, αλλά πλέον αυτός δεν μπορεί να εί-
ναι αποκομμένος από μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη
εθνική στρατηγική για την αειφορία. Στόχος δεν είναι
να θεσμοθετηθεί ένα οποιοδήποτε Εθνικό Χωροταξικό
που απλώς θα δώσει θεσμικό έρεισμα στη χαοτική α-
ταξία που λυμαίνεται τον φυσικό χώρο και τις προο-
πτικές για πραγματικά αειφόρο και περιβαλλοντικά
βιώσιμη ανάπτυξη.
Το Εθνικό Χωροταξικό προσδιορίζει αναπτυξιακές
κατευθύνσεις για τα επόμενα 20 χρόνια. Σε ένα πο-
λιτικό σύστημα το οποίο αξιολογεί τις πολιτικές πρω-
τοβουλίες ολοένα και πιο πολύ με γνώμονα τον αντί-
κτυπό τους στα δελτία των 8, το Εθνικό Χωροταξικό
είναι μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες που έχουμε να
παράγουμε πολιτική σε πραγματικό βάθος χρόνου. Το
Εθνικό Χωροταξικό είναι μία από τις ελάχιστες ευκαι-
ρίες που έχουμε να παράξουμε πολιτική σε πραγματι-
κό βάθος χρόνου.

Πιο συστηματική προσέγγιση
- Η κλιματική αλλαγή. Οι επιστήμονες κρούουν τον

κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι η χώρα
μας ενδέχεται να υποστεί δραματικές επιπτώσεις α-
πό την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι λογικό ένα σχέ-
διο που αφορά την επόμενη δεκαπενταετία να μην
προβλέπει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αντι-
μετώπιση του φαινομένου και την προσαρμογή της
χώρας μας στις επιπτώσεις του.

- Η «πράσινη» ανάπτυξη. H προστασία του περι-
βάλλοντος δεν αποτελεί μόνον ηθική υποχρέωση
της χώρας απέναντι στις επόμενες γενιές αλλά και
σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα μας.
Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο
φιλικός προς το περιβάλλον τουρισμός, η γεωργία,
που θα διαχειρίζεται με σωφροσύνη τους φυσικούς
πόρους και θα προστατεύει ως κόρη οφθαλμού τις
γεωργικές εκτάσεις (ειδικά σε μια εποχή που οι τι-
μές των τροφίμων έχουν πάρει για τα καλά τον α-
νήφορο) αποτελούν κεντρικές συνιστώσες ενός νέ-
ου «πράσινου» αναπτυξιακού μοντέλου. Δυστυχώς,
στο Εθνικό Χωροταξικό δεν αντιμετωπίζονται κατ’
αυτόν τον τρόπο.

- Η εκτός σχεδίου δόμηση. Πρόκειται για μία από
τις μεγαλύτερες πληγές της χώρας εδώ και δεκαε-
τίες, η οποία συνιστά από μόνη της το αποτέλεσμα
αλλά και το κίνητρο καταστροφής του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. Η διάταξη του σχεδίου που προβλέ-
πει προσπάθεια «περιορισμού της εκτός σχεδίου
δόμησης» είναι ανεπαρκής. Είναι ανάγκη να διατυ-
πώσουμε μια πολύ ξεκάθαρη πολιτική δέσμευση για
το πως θα προχωρήσουμε με συγκεκριμένους μηχα-
νισμούς, χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες πρώτα
στον περιορισμό και σε βάθος χρόνου στη σταδια-
κή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης.

Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται δίλλημα ως προς το ποι-
ος θέλει και ποιος όχι τη θεσμοθέτηση του Εθνικού
Χωροταξικού Σχεδίου. Το πρόβλημα εστιάζεται στους
επιμέρους στόχους που αυτό εξυπηρετεί και κυρίως
σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα
ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.
Δυστυχώς, το σημερινό σχέδιο νόμου δείχνει να ενι-
σχύει το συγκεντρωτικό, υδροκέφαλο μοντέλο ανά-
πτυξης της Ελλάδας, και δείχνει να αδυνατεί να
προτείνει ένα πλαίσιο ισχυρής, οικονομικά αυτο-
δύναμης, με ουσιαστικές αρμοδιότητες και πλή-
ρως αυτοδιοικούμενης περιφερειακής οργάνωσης
της χώρας.

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε στο Γ.Γ. Κρήτης κ. Τσόκα το ΤΕΕ/ΤΑΚ:
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«BEACHMED-INSPIRE (πρόγραμμα eContentPlus)»
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Αξιότιμε κ. Γενικέ, κατόπιν της διεξαγωγής του συνεδρίου για το πρόγραμμα BEACHMED-e στο Η-

ράκλειο, ο επικεφαλής του προγράμματος, κύριος Paolo Lupino προσκάλεσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-

λάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης να συμμετάσχει στο project Beachmed-Inspire (πρόγραμμα eContentPlus)

που σχετίζεται με την παρακολούθηση της Μεσογειακής παράκτιας ζώνης και κατά συνέπεια την αντιμε-

τώπιση εγγενών προβλημάτων αυτής, όπως είναι η διάβρωση των ακτών.

Συγκεκριμένα το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα έχει το ρόλο του τελικού χρήστη, ο οποίος θα πιστοποιήσει την αξιοπι-

στία και την αποτελεσματικότητα των τελικών παραδοτέων του προγράμματος. Λεπτομερέστερα η συνει-

σφορά του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ως τελικού χρήστη θα έχει να κάνει με:

1. Την πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων (GeoPortal) της οποίας το περιεχόμενο και τη λει-

τουργία θα αξιολογήσει. Η συγκεκριμένη βάση θα περιλαμβάνει στοιχεία της Μεσογειακής παράκτιας

ζώνης, όπως δορυφορικές φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία που στόχο έχουν να εξετάσουν τη μορφολογία

αυτής.

2. Κατά την περιόδο κατασκευής και εξέλιξης του GeoPortal το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα έχει το ρόλο του τελικού χρή-

στη, ο οποίος θα παρέχει κατάλληλες διορθώσεις και πληροφορίες στην ομάδα εξέλιξης, προκειμένου το

προϊόν του εν λόγω project να ταιριάζει στις ανάγκες της κρητικής ακτογραμμής. Οι διορθώσεις και πλη-

ροφορίες περιλαμβάνουν την κατάλληλη τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου που αναπαριστά την

Κρητική ακτογραμμή προκειμένου το τελευταίο να είναι σύμφωνο με τα πρότυπα τα οποία θα καθορι-

στούν. Ο καθορισμός ενιαίων προτύπων αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κοινού μοντέλου που στόχο έχει

την ενιαία μελέτη και αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μεσογειακές ακτογραμμές, ό-

πως αυτό της διάβρωσης.

3. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα έχει τέλος το ρόλο του εγγυητή ότι το κατασκευαζόμενο GeoPortal πληρεί τις προα-

ναφερθείσες απαιτήσεις. Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος η Περιφέρεια Κρήτης θα διαθέτει ένα

αξιόπιστο εργαλείο παρακολούθησης των προβλημάτων της Κρητικής Ακτογραμμής, την αποτελεσματι-

κότητα του οποίου θα εγγυώνται οι υψηλού επιπέδου Μηχανικοί που αποτελούν μέλη του.

9/5/2008

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ε ΤΕΕ/ΤΑΚ ΠΕΤΡΟΥ ΙΝΙΩΤΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Με αφορμή τη (συνεχιζόμενη) καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου μελετών από τον ΟΛΗ, το ΤΕΕ/ΤΑΚ
απέστειλε στους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας & Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, και στο ΤΕΕ
(με κοινοποίηση σε ΟΛΗ, ΕΜΠ, Περιφέρεια Κρήτης και στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ), την παρακά-
τω επιστολή:

Το ΤΕΕ, ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους έχει δια-
τυπώσει και καταγράψει με σαφήνεια μια σειρά θέσε-
ων, όπως το να ληφθεί υπόψη σε όλες τις τομεακές
πολιτικές (π.χ. τουρισμός) η φέρουσα ικανότητα κάθε
τόπου, να αρχίσει άμεσα η σύνταξη των δασικών χαρ-
τών με χρήση των αεροφωτογραφιών του 194�, να ο-
λοκληρωθεί σε δώδεκα χρόνια το κτηματολόγιο, να υ-
πάρξουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της εκτός
σχεδίου και της αυθαίρετης δόμησης. Επίσης, προτεί-
νονται αλλαγές που αναφέρονται στη νησιώτικη πολι-
τική, στον πολιτισμό, τους μετανάστες, στα μέτρα
πρόληψης έναντι των καταστροφών κ.α.
Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση μας σε ένα χωροτα-
ξικό πλαίσιο που ενισχύει μόνο τις μεγάλες επενδύ-
σεις, σε αντίθεση με τις προβλέψεις του Συντάγ-
ματος αλλά και τις προοπτικές μιας ισόρροπης α-
νάπτυξης.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, στη σύντομη αυτή τοποθέτηση μου,
ως Πρόεδρος της Δ.Ε., θα ήθελε να επισημάνει με-
ρικές από τις προτάσεις που ήδη έχει καταθέσει
και οι οποίες θεωρούμε ότι βελτιώνουν το υπάρ-
χον Σχέδιο Νόμου.

Πιο συγκεκριμένα:
• Δεν υπάρχει άρση των ενδο-περιφερειακών και δια-

περιφερειακών ανισοτήτων. Για παράδειγμα, σε ότι
αφορά την Κρήτη δεν ενσωματώνεται το θεσμοθε-
τημένο (στο Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Κρή-
της) οδικό δίκτυο που αποτελείται από το ΒΟΑΚ, το
σύνολο του ΝΟΑΚ (και όχι μόνο ένα τμήμα του στη
Νοτιοανατολική Κρήτη) και τους Κάθετους Άξονες.

• Δεν υπάρχει εθνικός νησιωτικός άξονας ανάπτυξης,
όπως θα έπρεπε, στο εθνικό χωροταξικό πλαίσιο

• Ο δρόμος για την επίλυση ζητημάτων οικιστικής α-
νάπτυξης σε δυναμικά νησιά κυρίως, όπως η Κρή-
τη, θα πρέπει να διαγράφεται καθαρός και με από-
λυτη σαφήνεια

• Η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, η οποία
δεν προβλέπεται έστω σταδιακά και η συγκέντρω-
ση της σε πολεοδομημένη γη οδηγεί στη υποβάθ-
μιση της αξίας γης.

• Η μη προστασία της γεωργικής γης οδηγεί σε κατα-
στάσεις οικιστικής μονομερούς εξάρτησης της κρη-
τικής οικονομίας από τον τουρισμό, και σε απώλει-
ες σημαντικών ευκαιριών στην παραγωγή αγροτικών
προιόντων που λόγω των κλιματικών συνθηκών της
Κρήτης θα μπορούσαν να έχουν πολύ καλές προο-
πτικές στις διεθνείς αγορές.

• Δεν προβλέπονται μέτρα για:
- τη σταδιακή κατάργηση όλων των ισχυουσών

παρεκκλίσεων ως προς την αρτιότητα των γηπέ-

δων και τη δόμηση κατά μήκος των οδών

- την επιβολή μεγάλων αρτιοτήτων συνοδευμένη

από δραστική μείωση της επιτρεπόμενης δομή-

σιμης επιφάνειας, στον περιαστικό χώρο και στις

κρίσιμες αναπτυσσόμενες ή υπό ανάπτυξη παρά-

κτιες και νησιωτικές ζώνες

- την άμεση απαγόρευση της δόμησης ένθεν και

ένθεν υφιστάμενων και μελλοντικών οδικών και

σιδηροδρομικών αξόνων, σε ζώνες ενιαίου πλά-

τους με δυνατότητα καθορισμού ορισμένων ζω-

νών όπου είναι αυτό αποδεκτό μετά από αιτιο-

λόγηση από τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού

(ΠΠ και ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ)

• Η θεώρηση του δίπολου Ηράκλειο - Χανιά υποβαθ-

μίζει τους Νομούς Ρεθύμνης και Λασιθίου και συ-

ντελεί στην άνιση και ανορθολογική ανάπτυξη του

νησιού στο βορρά με εγκατάλειψη του νότου.

• Υποβαθμίζεται ο ρόλος του αεροδρομίου Ηρακλεί-

ου, σε απλό διεθνή αερολιμένα, κατώτερο της υφι-

στάμενης δυναμικής του και δε χωροθετούνται

στον ανάλογο χάρτη τόσο το νέο διεθνές αεροδρό-

μιο Ηρακλείου όσο και το Λιμάνι του Νότου ως διε-

θνής πύλη ανάπτυξης σχέσεων του νησιού με την

Ανατολική Μεσόγειο.

• Υποβαθμίζεται ο στρατηγικός ρόλος του λιμένος Η-

ρακλείου με την εξάρτηση του από το λιμάνι του

Νότου.

• Δεν προωθείται το λιμάνι του Νότου ως πύλη εισό-

δου της Κρήτης, στο ζητούμενο ρόλο της στη Νο-

τιοανατολική Μεσόγειο, αλλά ως λιμάνι εμπορευμα-

τοκιβωτίων, αφού αναφέρεται «ως νέος εξειδικευ-

μένος λιμένας στο νότιο - κεντρικό ή νότιο - ανα-

τολικό άξονα της Κρήτης, που θα εξυπηρετήσει τη

ναυτιλιακή διαδρομή εμπορευματοκιβωτίων Άπω-

Ανατολή - Ευρώπη».

• Παραλείπονται οι πόλεις του Ηρακλείου και των Χα-

νίων από τη διερεύνηση της σκοπιμότητας δημι-

ουργίας σιδηρόδρομου προαστιακού τύπου σε όλα

τα «δίπολα» πόλεων και τα γειτονικά τους αερο-

δρόμια.

• Πρέπει να υπάρχουν σαφείς διαδικασίες και χρονο-

διαγράμματα για την ολοκλήρωση των πολεοδομι-

κών σχεδίων. Και ειδικός σχεδιασμός ανά μεγάλες

περιφέρειες.
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20/5/2008

Κύριε Υπουργέ, επανερχόμαστε στο θέμα αναθέσεων μελετών από τον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου αφ΄ ε-
νός επειδή οι αναθέσεις αυτές καταστρατηγούν πολλαπλά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μελετών του δημοσίου
και αφ΄ ετέρου επειδή έχουμε κατ΄ επανάληψη ενημερώσει τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (Ο.Λ.Η.) για
τα θέματα αυτά.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΝΑΚ
Το ΤΕΕ/ Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης με το αρ. πρωτ. 30317/18-1-2006 έγγραφο, σε απάντηση του
αρ. πρωτ. 3002/07-11-2005 εγγράφου μας, μας διαβίβασε γνωμοδότηση του Γραφείου Δικαστικού του ΤΕΕ,
σύμφωνα με την οποία αναθέσεις τεσσάρων μελετών που είχαν γίνει από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλεί-
ου στον ΟΑΝΑΚ δεν έγιναν σύννομα. Τη γνωμοδότηση αυτή αποστείλαμε στον στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ, στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης με το υπ’αριθ. 512/6-
2-2006 έγγραφο μας.

Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται ότι:
• Η ανάθεση έγινε κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων για τα έργα και τις μελέτες του δημοσίου

στο ρυθμιστικό πεδίο των οποίων εμπίπτει ο Ο.Λ.Η.
• Η ανάθεση έγινε στον ΟΑΝΑΚ, δηλαδή σ΄ενα δημόσιο οργανισμό που είναι αμφίβολο αν είναι εγγε-

γραμμένος στα οικεία μητρώα της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νο-
μοθεσίας περί δημοσίων μελετών και έργων.

• Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην ανάθεση της σύνταξης τευχών δημοπράτησης, κατ΄εφαρμογή του άρθρου
9 παρ. 1 του Ν. 3316/2005, ερευνητέο είναι αν, ο Ο. Λ. Η. ως κύριος του έργου ή οι Αρχές που ορίζο-
νται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005 αδυνατούσαν να εκτελέσουν τις σχετικές υπηρεσίες, ώ-
στε η ανάθεση αυτή να δικαιολογείται.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο εκπρόσωπός μας στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης μας ενημέρωσε ότι στις συνεδριάσεις
της 11-7-2007 και 25-7-2007 τέθηκε θέμα από τον Ο.Λ.Η έγκρισης για ανάθεση με τη διαδικασία της δια-
πραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για λόγους κατεπείγοντος (άρθρο 10 παρ. 2γ του Ν.
3316/2005) τριών μελετών. Στη συζήτηση των θεμάτων αυτών ο εκπρόσωπός μας μειοψήφισε.
Πρόκειται για μελέτες που αφορούν στην ωρίμανση του έργου των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Τυμπάκι
και συγκεκριμένα:
1. Έγκριση για προκαταρτική διερεύνηση δημιουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων ακτοπλοίας, σκαφών ανα-

ψυχής, λιμένα μεταφόρτωσης κλπ. και έργων προστασίας εκ των προσχώσεων που δημιουργούνται από
τα παράκτια ρεύματα στον Κόκκινο Πύργο στην περιοχή Τυμπάκι στη νότια Κρήτη, προϋπολογισμού
90.000 ευρώ.

2. Έγκριση για την ανάθεση προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ανάπτυξης λιμενικών εγκα-
ταστάσεων στο Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης καθώς και λοιπών οικολογικών μελετών βάσης για θέματα

1 Οργανισµός Λιµένα Ηρακλείου

�
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Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Ιουνίου 2008 στα
γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο, συνάντηση
του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) κ. Νικ. Κατσακιώρη με τον
Πρόεδρο της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρο Ι-
νιωτάκη και τους κ.κ. Εμμ. Καραβελάκη
και Ιωάν. Ασπιρτάκη – Επιμελητή και
μέλος της Μόνιμης Επιτροπής «Ασφά-
λειας & Υγείας στην Εργασία» του Τμή-
ματος αντίστοιχα. Η συνάντηση έγινε με
πρωτοβουλία της νεοσύστατης Μ.Ε. του
Τμήματος στο πλαίσιο της εθιμοτυπίας
κατά την επίσκεψη του Ειδικού Γραμμα-
τέα σε Υπηρεσίες της αρμοδιότητάς του
στην Ανατολική Κρήτη.
Η συνάντηση χαρακτηρίζεται αρκετά εποι-
κοδομητική. Τονίστηκε η καλή συνεργασία

του Τεχνικού Επιμελητηρίου με τις τοπικές Υπηρε-
σίες του Σ.ΕΠ.Ε. στην Ανατολική Κρήτη, ειδικά στη
σύσταση των Μικτών Επιτροπών Ελέγχων Μέτρων
Ασφαλείας στα εργοτάξια και τις οικοδομές στους
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χερσαίας χλωρίδας, πανίδας και θαλάσσιου περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.
3. ‘Εγκριση για την ανάθεση μελέτης ανάπτυξης λιμενικών εγκαταστάσεων στο Τυμπάκι Ν. Ηρακλείου

προυπολογισνμού 211.000 ευρώ.
Για την ανάθεση των μελετών αυτών εκτός του ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι του κατεπείγοντος, που στο άρ-
θρο 10 παρ. 2γ του Ν. 3316/05 ορίζεται ότι πρέπει να οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα για τα οποία
δεν ευθύνεται η αναθέτουσα αρχή, δεν συντρέχουν καν λόγοι ανάθεσης με διαπραγμάτευση αφού στην παρ.
1 του άρθρου 10 ορίζεται ότι: «Οι αναθέτουσες Αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις του νόμου αυτού
με διαπραγμάτευση με περιορισμένο αριθμό υποψηφίων, ύστερα από δημοσίευση προκήρυξης διαγωνι-
σμού, αν προηγήθηκε ανοικτός διαγωνισμός, στον οποίο κατατέθηκαν μη κανονικές ή απαράδεκτες, κα-
τά τις διατάξεις του νόμου αυτού, προσφορές και εφόσον δεν τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι
του διαγωνισμού...» Το γεγονός ότι δεν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι προκύπτει από τις αποφάσεις 5/7ου
Δ.Σ./1-6-2007, 4/7ου Δ.Σ./1-6-2007 και 2/10ου Δ.Σ./3-7-2007 που κατατέθηκαν στο Τεχνικό Συμβούλιο
της Περιφέρειας Κρήτης και όπου τέτοιοι λόγοι δεν μνημονεύονται.
Δεν μας είναι γνωστό αν ανατέθηκαν τελικά και σε ποιόν η πρώτη και η τρίτη από τις παραπάνω μελέ-
τες. Η δεύτερη, επί της οποίας γνωμοδότησε η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με το
Α.Π. οικ.101233/11-2-2008 έγγραφό της και της οποίας το περιεχόμενο έχει δημοσιοποιηθεί στον τοπικό
τύπο, εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο ENVECO Α.Ε.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Ερευνητέο παραμένει το πως ανατέθηκαν άλλες τρεις μελέτες που μνημονεύονται στις αποφάσεις 5/7ου
Δ.Σ./1-6-2007, 4/7ου Δ.Σ./1-6-2007 του Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. ως υφιστάμενων μελετών των οποίων τα δεδο-
μένα, όπως αναφέρεται στις αποφάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη από τις παραπάνω τρεις μελέτες. Πρόκει-
ται για τις παρακάτω μελέτες:
1. Προκαταρτική μελέτη λιμένος Τυμπακίου του γραφείου μελετών κ. Α Δρέττα
2 Προκαταρκτική εκτίμηση των κοινωνικών οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατα-

σκευή ενός διεθνούς εμβέλειας λιμανιού στην περιοχή του Τυμπακίου. Πρόκειται για τη γνωστή μελέτη
της Ομάδας Καθηγητών του ΕΜΠ.

3. Διερεύνηση οικονομικής και τεχνικής βιωσιμότητας δημιουργίας σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στη Νό-
τια Κρήτη (Τυμπάκι) που εκπνήθηκε από τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του
Ε.Μ.Π. με υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Τσαμπούλα.

Εκτός από τον τρόπο ανάθεσης των μελετών αυτών, θέλουμε να τονίσουμε ότι η ανάθεση μελετών σε Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό και αντιβαίνει στο χαρακτήρα τους και την αποστολή
τους. Επιπλέον η αποκόμιση πραγματικού δημόσιου οφέλους από τέτοιες μελέτες και υπηρεσίες είναι συ-
μπτωματική και τυχαία, επειδή δεν προέρχονται από τις θεσπισθείσες διαδικασίες και προϋποθέσεις.
Τα παραπάνω έχει αποδεχθεί με απόφασή του το ΕΜΠ από το 2000, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει:
«Το ΕΜΠ αυτοπεριοριζόμενο στην ερευνητική αποστολή του δεν επιτρέπει στα μέλη του την ανάληψη ε-
ρευνητικών προγραμμάτων με σαφή τον χαρακτήρα μελέτης τρέχουσας τεχνολογίας, δηλαδή συνήθων με-
λετών που μπορούν να εκπονηθούν από γραφεία μελετών»

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑΤΑ
Η ανάθεση έξι μελετών από τον ΟΛΗ συνολικού προϋπολογισμού περίπου 200.000 ευρώ για τη σχεδιαζό-
μενη μαρίνα στον κόλπο του Δερματά στο ΕΜΠ, είναι προφανές ότι δεν εμπίπτει στην ερευνητική αποστο-
λή των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Οι μελέτες αυτές είναι:
1. Βυθομετρική και τοπογραφική αποτύπωση
2. Καθορισμός του κυματικού κλίματος της περιοχής του έργου
3. Διερεύνηση ακτομηχανικών διεργασιών και μελέτη στερεομεταφοράς
4.Γεωλογική έρευνα – δειγματοληψίες και αναλύσεις ιζημάτων
5. Γεωτεχνική έρευνα (6 γεωτρήσεις σε βάθος 15-20 μέτρων)
6.Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Παρατηρούμε λοιπόν στο σύνολο των παραπάνω μελετών που ανατέθηκαν από τον Ο.Λ.Η. ότι δεν έχουν
τηρηθεί οι διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Οι καταστρατηγήσεις του θεσμικού
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πλαισίου μελετών είναι:
• Ανάθεση μελετών από μια αναθέτουσα αρχή σε άλλη χωρίς τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας
• Ανάθεση μελετών σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Ανάθεση μελετών με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις
• Επίκληση του «κατεπείγοντος» χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου μελε-
τών από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα στον οποίο περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς.
Σε ό,τι μας αφορά, θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της νομιμότητας και των δικαι-
ωμάτων των μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Συνημμένα2:
• Το με αρ. πρωτ. 3876/19.6.07 έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και Πρόεδρο ΤΕΕ
• Το με αρ. πρωτ. 3002/7.11.2005 έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς ΓΓΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ και ΤΕΕ και το υπ’α-

ριθ. 30317/05 απαντητικό έγγραφο του ΤΕΕ
• Το με αρ. πρωτ. 2488/3.7.2007 έγγραφο του Ο.Λ.Η. προς το Συμβούλιο Δ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης

και οι σε αυτό συνημμένες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. 5/7ου Δ.Σ./1-6-2007, και 4/7ου Δ.Σ./1-6-
2007

• Το με ημ/νία 12/7/2007 έγγραφο προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ του Εκπροσώπου του Τμήματος μας Αλ. Κλάδου
στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης και το σε αυτό συνημμένο έντυπο συνοπτικών πρακτικών

• Το με αρ. πρωτ. 2718/17.7.2007 έγγραφο του Ο.Λ.Η. προς το Συμβούλιο Δ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης
και η σε αυτό συνημμένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. 2/10ου Δ.Σ./3-7-2007

• Το με ημ/νία 25/7/2007 έγγραφο προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ του Εκπροσώπου του Τμήματος μας Αλ. Κλάδου
στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης και το σε αυτό συνημμένο έντυπο συνοπτικών πρακτι-
κών.

• Το με με αρ. πρωτ. 22791/1.8.07 έγγραφο του ΤΕΕ προς Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

�

� Σ.Σ. αφήσαµε σκό�ιµα να δηµοσιευτεί η λίστα των συνηµµένων εγγράφων στην ε�ιστολή, εκ των ο�οίων τα έγγραφα του ΤΕΕ/ΤΑΚ έχουν
κατά καιρούς δηµοσιευτεί σε �ροηγούµενα τεύχη του ΤΑΥ, και α�ό τα ο�οία φαίνεται έστω και …ο�τικά, η σηµασία �ου δίδει το Τµήµα
στο θέµα της σύννοµης τήρησης των διαδικασιών ανάθεσης µελετών

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Α-
νάπτυξης (21 Μαΐου) το ΤΕΕ/ΤΑΚ επισημαίνει ότι
συνεπικουρεί κάθε δράση, είτε σε τοπικό είτε σε ε-
θνικό επίπεδο, που έχει στόχο την ανάπτυξη της Α-
νατολικής Κρήτης με σεβασμό στο φυσικό και πολι-
τιστικό περιβάλλον της.
Ήδη το Τμήμα στις παρατηρήσεις του επί του Χω-
ροταξικού υπογραμμίζει την ανάγκη ώστε να δοθεί
προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος
αλλά και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της Κρήτης.
Η δυναμική της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρο-
νομιάς συνιστά το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Για
το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας στρατηγι-
κός σχεδιασμός σε κεντρικό επίπεδο που θα ευνοεί
τη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη. Η ανάγκη επέν-
δυσης στον πολιτισμό τίθεται στη σωστή του βάση,
όταν περιλαμβάνει διαρθρωτικές αλλαγές τόσο σε υ-
ποδομές όσο και στην καθημερινή συμπεριφορά ό-
λων μας.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθολογική α-
νάπτυξη του τόπου με σεβασμό πάντα στο περιβάλ-
λον και την παράδοση σύμφωνα με την ΕΕ και άλ-
λους διεθνείς οργανισμούς είναι:
� η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, φορέων

και απλών πολιτών
� η τοπική συμμετοχή,
� η εκπαίδευση των επαγγελματιών, των πολιτών

και των τουριστών και

� η υψηλή ποιότητα των προσφερομένων υπηρε-
σιών και υποδομών.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ , ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας,
θεωρεί ότι μερικά από τα βασικά ζητήματα που πρέ-
πει να βρίσκουν λύση με βάση τη συνεργασία με επι-
στημονικούς φορείς και που έχουν άμεση σχέση με
την ανάπτυξη κάθε τόπου, είναι:
� Ο έλεγχος της κατανάλωσης του νερού και των μη

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό τη μείω-
ση της μη ορθολογικής χρήσης τους.

� Η μείωση των απορριμμάτων και η εξασφάλιση
της ανακύκλωσής τους.

� Ο έλεγχος και η μείωση των προβλημάτων κυκλο-
φοριακής συμφόρησης και ρύπανσης ιδιαίτερα σε
περιοχές φυσικού και πολιτιστικού κάλλους και η
χρήση μέσων μεταφοράς φιλικών προς το περι-
βάλλον.

Το Τμήμα μας, έχει ήδη καταθέσει προτάσεις αλλά
και μελέτες επί των παραπάνω θεμάτων συμβάλλο-
ντας έτσι στην προσπάθεια ανάδειξης του φυσικού-
πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τονίζουμε όμως ότι αυ-
τό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να αλλάξουμε
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον πο-
λιτισμό στην καθημερινότητα μας. Είναι ανάγκη στη
χάραξη των πολιτικών μας να συνυπολογίσουμε και
να εντάξουμε τις αρχές και τις αξίες του ελληνικού
πολιτισμού. Μια τέτοιου είδους κίνηση θα συνιστού-
σε από μόνη της την καλύτερη δυνατή ανάδειξη της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, το ΤΕΕ/ΤΑΚ έδωσε στα ΜΜΕ την παρακάτω ανακοίνωση:

Η προστασία της βιοποικιλότητας στα δάση και στα φυσικά οκοσυστήματα γενικότερα έχει αποτελέσει αντι-
κείμενο διεθνών συνθηκών, παγκόσμιων συσκέψεων, αλλά και συζητήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Βιοποικιλότητας το ΤΕΕ/ΤΑΚ επισημαίνει ότι η προστασία της βιοποικιλότη-
τας αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα αποτελούν βασικές παραμέτρους που κάθε χώρα οφείλει να ε-
ντάξει στην αναπτυξιακή πορεία της.
Η ένταση της αστικοποίησης και η αύξηση των υποδομών, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η κλιμα-
τική αλλαγή, η κάθε είδους ρύπανση και οι πυρκαγιές είναι μερικές από τις αιτίες που ευθύνονται για την α-
πώλεια της βιοποικιλότητας.
Τα τελευταία 30 χρόνια, ο πλανήτης έχει χάσει πολύτιμα τροπικά δάση έκτασης ίσης με εκείνη της ΕΕ και
σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, το 16% των θηλαστικών ανά τον κόσμο κινδυνεύει από αφανισμό.

Στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό φθάνει το 42%, ενώ μόνο για το 8% των θηλαστικών διαπιστώνεται αύξηση
του πληθυσμού τους. Άλλωστε, η Γηραιά Ήπειρος τον τελευταίο μισό αιώνα έχει απολέσει περισσότερο από το
50% των υγροτόπων και των γεωργικών εκτάσεων που θεωρούνται υψηλής φυσικής αξίας, ενώ ταυτόχρονα

νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Η συνεργασία θα
συνεχιστεί και θα επεκταθεί στο πλαίσιο δράσης της
Μ.Ε. προκειμένου το έργο της να καταστεί επωφε-
λές για τους εργαζόμενους και επιβλέποντες Μηχα-
νικούς στον κατασκευαστικό τομέα, στη βιομηχανία
καθώς και σε κάθε είδους δραστηριότητα στην οποία
εμπλέκονται τα μέλη του τεχνικού κόσμου.
Παράλληλα, ο Ειδικός Γραμματέας ενημερώθηκε για
το σκοπό και τους στόχους της Μ.Ε. καθώς και για
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι
στην καθημερινότητά τους σε θέματα Ασφάλειας
στην Εργασία, δηλώνοντας πρόθυμος να βοηθήσει
στο βαθμό που του επιτρέπει η θέση του. Στον Ειδικό

Γραμματέα επιδόθηκε υπόμνημα των απόψεων και
θέσεων της Μ.Ε. «Ασφάλειας & Υγείας στην Εργα-
σία».
Ο Ειδικός Γραμματέας δήλωσε ότι ήταν η πρώτη συ-
νάντηση με Τμήμα του Τ.Ε.Ε. στις ανά την Ελλάδα ε-
πισκέψεις του και ότι η συζήτηση που έγινε ήταν ου-
σίας και όχι τυπική τελικά.
Τέλος, επιβεβαιώθηκε η διάθεση των δύο πλευρών
για συνεργασία, η οποία προσδιορίζεται χρονικά το
φθινόπωρο με μια σειρά Ημερίδων που θα πραγμα-
τοποιήσει το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε συνερ-
γασία με το Σ.ΕΠ.Ε. για θέματα ασφάλειας.

Παρουσιάζουμε την Ε-
γκύκλιο 26 του «Τμή-
ματος Γενικών Υποθέ-
σεων – Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών – Γ. Δ/νση
Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης του Υπουργείου Ε-
σωτερικών» με αρ.
πρωτ.28613/20.5.2008,
την οποία το ΤΕΕ/ΤΑΚ
απέστειλε αμέσως μό-
λις έλαβε γνώση της
στα Πολεοδομικά Γρα-
φεία της Ανατολικής
Κρήτης, ζητώντας την
πιστή εφαρμογή της,
και η οποία αφορά τη
διαδικασία ελέγχου
των φακέλων με αιτή-
σεις για οικοδομικές ά-
δειες που υποβάλλο-
νται σε αυτές. Πιο συ-
γκεκριμένα, με την ε-
γκύκλιο ζητείται η α-
ντιπαραβολή των αι-
τούμενων στοιχείων
δόμησης που αναγρά-
φονται στα διαγράμμα-
τα κάλυψης και λοιπά
σχέδια, με τα στοιχεία
που δίδονται από τους
μελετητές Μηχανι-
κούς για τον υπολογι-
σμό της αμοιβής τους
από το «on line» υπο-
λογιστικό πρόγραμμα
του ΤΕΕ:

10

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 26
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3/6/2008

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προστασίας περιβάλλοντος, το ΤΕΕ/ΤΑΚ έδωσε στα ΜΜΕ την παρακάτω ανακοίνωση:

Στις 1� Δεκεμβρίου 197�, η Γενική Συνέλευση του O.Η.Ε. θέσπισε την
�η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με στόχο να υπενθυ-
μίσει στους κατοίκους του πλανήτη ότι το μέλλον της ανθρωπότητας
είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων. Αποτε-
λεί πλέον κοινή συνείδηση ότι το ανθρώπινο είδος, για να επιβιώσει
στο εγγύς μέλλον, πρέπει να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και
τους φυσικούς πόρους.
Ο επιστημονικός κλάδος των Μηχανικών, στο πλαίσιο της δημιουργι-
κής του δραστηριότητας, γνωρίζοντας από σύνθεση, ανάλυση και επί-
λυση προβλημάτων, έχει συμβάλλει και οφείλει να συμβάλει περισσό-
τερο στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Προς την
κατεύθυνση αυτή το ΤΕΕ/ΤΑΚ ως επιστημονικός φορέας έχει συγκροτήσει τη Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Πε-
ριβάλλοντος, με σκοπό την αντιμετώπιση των πολλαπλών περιβαλλοντικών προκλήσεων. Ωστόσο, η συμβολή ό-
λων μας, στο βαθμό που μπορεί ο καθένας από μας, είναι απαραίτητη.
Η αλλαγή του κλίματος είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Η στάθ-
μη της θάλασσας γύρω από την Ευρώπη αυξάνεται σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα. Η εκροή των ποταμών
έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αλλαγές στο κλίμα έχουν
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία άμεσες και έμμεσες, όπως οι ασθένειες και οι μολυσματικές επιδημίες, μέσω
της ποιότητας του νερού και της ατμόσφαιρας αλλά και της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των τροφίμων. Η
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, απασχολεί τελευταία την παγκό-
σμια κοινότητα, υποχρεώνοντάς την να σκεφτεί σοβαρά ενέργειες για άρση μια σειράς δυσμενών συνθηκών που
επηρεάζουν την υγεία, την οικονομία, τα οικοσυστήματα και γενικότερα το περιβάλλον και έχουν άμεση σχέση με
τις κλιματικές αλλαγές. Το γνωστό σε όλους Πρωτόκολλο του Κιότο είναι μια πρώτη παγκόσμια προσπάθεια ελέγ-
χου των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα όμως δεν περιορίζονται εκεί. Μερικοί από τους τομείς που χρήζουν άμεσης προ-
σοχής προκειμένου να «σώσουμε ότι μπορούμε» είναι:

1. Διαχείριση και ποιοτική αναβάθμιση υδατίνων πόρων
�. Στερεά απόβλητα
3. Πολιτική προστασία-προστασία τοπίων και θαλάσσιου περιβάλλοντος
4. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – θόρυβος
�. Θεσμοί - περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
6. Χωροταξία - Πολεοδομία, αναπλάσεις
7. Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, βιότοποι

Σε αντίθεση με την πεποίθηση πολλών, η προστασία του περιβάλλοντος δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ανά-
πτυξη. Αντίθετα, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συμφέρον όλων μας. Η προστασία παράκτιων τουριστικών περιοχών,
η εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών, η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο σχεδια-
σμός και η εφαρμογή μέτρων και παρεμβάσεων στη βιομηχανία, τον οικιστικό τομέα και τις μεταφορές, η αντιμε-
τώπιση της βιομηχανικής ρύπανσης αποτελούν ορισμένες από τις δράσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος το ΤΕΕ/ΤΑΚ καλεί τον καθένα μας να αναλογιστεί την κα-
θημερινή μας επίδραση στη Γη, να δραστηριοποιηθεί έτσι ώστε να βελτιωθεί η συμπεριφορά μας απέναντι στο
περιβάλλον μας και να συμβάλει στην προστασία του πλανήτη. Ας προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και να δρά-
σουμε σοβαρά για τη σωτηρία του πλανήτη μας. Μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να συμ-
βάλουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίμα-
τος. Αρκεί να μην ξεχνάμε, ότι ο πλανήτης μας είναι κάτι που έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας και οφείλου-
με να τους τον αποδώσουμε αλώβητο.

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

έχουν υποβαθμιστεί και πολλά από τα θαλάσσια οικοσυστήματα της- τα τελευταία 1� χρόνια υπολογίζεται ότι
τα νερά της Μεσογείου έχουν «εμπλουτιστεί» με ��.000 τόνους πετρελαίου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής γνωρίζουν
καλά το πρόβλημα και το �00� η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD) και τα 190 συμβαλλόμενα μέρη της δε-
σμεύθηκαν να μειώσουν δραστικά, έως το έτος �010, την απώλεια βιοποικιλότητας. Η ΕΕ προχώρησε ένα βή-
μα περισσότερο και δεσμεύτηκε να αναστείλει εντελώς την απώλεια βιοποικιλότητας το �010. Μέχρι στιγμής,
στην ΕΕ έχει συντελεστεί μέτρια πρόοδος, αλλά η υφήλιος χρειάζεται περισσότερες εθνικές και διεθνείς συμ-
μαχίες μεταξύ αρμόδιων για την χάραξη πολιτικής, επιστημόνων, κοινού και επιχειρηματικού κόσμου, για να
σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας. Εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης».
Ως επιστημονικός φορέας το ΤΕΕ/ΤΑΚ, σε κάθε ευκαιρία υπογραμμίζει με παρατηρήσεις, παρεμβάσεις αλλά και
εκδηλώσεις ότι στον τόπο μας δεν προάγονται και δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά θέματα που α-
φορούν την περιβαλλοντική διάσταση του χωρικού σχεδιασμού αλλά και της προστασίας του περιβάλ-
λοντος.
Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τους υγρότοπους, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την WWF, α-
ποδείχτηκε ότι ένα από τα βασικά εργαλεία για την προστασία των υγροτόπων στην Ελλάδα, όπως είναι ο ε-
ντοπισμός, η απογραφή και η εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης τους, τέθηκε σε λειτουργία μόλις πριν α-
πό λίγα χρόνια (�004), και μάλιστα με πρωτοβουλία της WWF και όχι του κράτους, ενώ για την Κρήτη η προ-
σπάθεια αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ενδεικτικά και σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, από τους 700 υγροτόπους του Αιγαίου που έ-
χουν καταγραφεί από τη WWF, μόνο 2 (!) έχουν κάποιας μορφής περιβαλλοντική διαχείριση, ενώ οι πε-
ρισσότεροι ρυπαίνονται έντονα και συρρικνώνονται καθημερινά κυρίως λόγω εκχερσώσεων, μπαζωμάτων και
δόμησης.
Το Τμήμα μας και σε παρατηρήσεις του επί του Γενικού Χωροταξικού πλαισίου έχει επισημάνει ότι: από τις
περιοχές NATURA της Κρήτης που περιλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο, έχει συσταθεί μόνο ένας φορέας
διαχείρισης, αυτός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ενώ εκκρεμεί η σύσταση φορέων για όλες τις άλλες περιο-
χές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κεντρική δι-
οίκηση της χώρας για θέματα όπως: η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η διαχείριση απορριμμάτων,
η προστασία γης υψηλής παραγωγικότητας, η μεγιστοποίηση της προσπάθειας για προαγωγή των ανανεώσιμων
έναντι των συμβατικών μορφών ενέργειας αλλά και η πολιτική του τοπίου αφήνουν εκτεθειμένες τις περιοχές,
που κατά κύριο λόγο αποτελούν τόπους συγκέντρωσης ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, που χρήζουν προ-
στασίας.
Επίσης θέλουμε να τονίσουμε:
Σε όλες τις αναφορές σε τομεακές πολιτικές (νησιωτική πολιτική, πολιτική προστασίας τοπίου, πολιτική παρα-
γωγικών τομέων, κ.ά) η ανάπτυξη να γίνεται στο πλαίσιο της φέρουσας ικανότητας του τόπου και με σε-
βασμό στην κλίμακα του και τη δυναμική αναπαραγωγής του φυσικού περιβάλλοντος.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τάση συγκέντρωσης όλων των δραστηριοτήτων στις ακτές που α-
ποτελούν άλλο ένα ακόμη τόπο υψηλού κινδύνου για τη βιοποικιλότητα και γι αυτό απαιτείται ο προσεκτικός
σχεδιασμός τους μέσα από τα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ.
Επίσης, τονίζουμε την ανάγκη ύπαρξης συντονιστικού οργάνου, επιτελικής επιτροπής ανάλυσης των αιτίων
των πυρκαγιών, εξαγωγής συμπερασμάτων, αναδιάρθρωσης των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέ-
ων, δημιουργίας συνείδησης προστασίας σε όλους τους κατοίκους, ρήξης στον επαναλαμβανόμενο κύκλο κα-
ταστροφής.
Επιπλέον, προτείνουμε την άμεση υιοθέτηση, ένταξη στο ελληνικό δίκαιο και ενεργοποίηση της πρόσφατης ο-
δηγίας της ΕΕ που αναφέρεται στην αντιπλημμυρική προστασία και προβλέπει έναν επαναλαμβανόμενο εξα-
ετή κύκλο καταγραφής των περιοχών που είναι σε δυνητικό κίνδυνο, χαρτογράφησης, μελέτης και λήψης μέ-
τρων.
Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν ασπίδα προστασίας για το περιβάλλον άρα και για την βιοποικιλότητα κά-
θε τόπου χωριστά, Το μέλλον μας εξαρτάται εν μέρει από την επιβίωση πολιτισμών, συχνά άγνωστων σε εμάς,
μα πολύ σημαντικών για τη προστασία της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών, που είναι και η βάση για τη μελ-
λοντική διατροφή όλου του κόσμου.
Ας προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και να δράσουμε σοβαρά για τη σωτηρία του πλανήτη μας, άρα πολύ απλά
της ίδιας μας της ζωής και της ζωής των παιδιών μας. Ας γίνει η σωτηρία του πλανήτη καθημερινή μας ε-
νασχόληση αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση από όλους.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑ-
ΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΤΕΕ/ΤΑΚ�

1. Διημερίδα με θέμα:
«Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα - Κανονι-
σμός Ενισχύσεων και Επεμβάσεων».
(Με δαπάνη επιλεγόμενων χορηγών με επιλογή
τους μετά από πλήρη ομοφωνία της ολομέλειας
της Επιτροπής).

2. Ημερίδα-διημερίδα με θέμα:
«Ενισχύσεις Κατασκευών», σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
(Σ.Π.Μ.Ε.). (Με δαπάνες ΤΕΕ/ΤΑΚ & Σ.Π.Μ.Ε.)

3. Ημερίδα-διημερίδα με θέμα:
«Γεωτεχνικές Μελέτες-Έργα», σε συνεργασία
με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.
(Με δαπάνες ΤΕΕ/ΤΑΚ & Σ.Π.Μ.Ε.).

4. Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για τεχνίτες
διαμόρφωσης-τοποθέτησης οπλισμού σκυροδέ-
ματος με παρουσίαση σχετικών θεμάτων και από
ντόπιους μελετητές με θέμα σεμιναρίου: «Τρό-
ποι όπλισης δομικών στοιχείων-Μέτρα ασφα-
λείας». (Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί
πιστοποιητικό-βεβαίωση παρακολούθησης στους
συμμετέχοντες). (Με δαπάνη ΤΕΕ/ΤΑΚ).

5. Σύσταση ομάδας εργασίας, με παρακολούθηση α-
πό την επιτροπή μας, για τον προσεισμικό έλεγχο

σχολικών κτιρίων της Ανατολικής Κρήτης (κυριό-
τερες πόλεις) σύμφωνα με επιλεγόμενες από την
Επιτροπή ισχύουσες προδιαγραφές/προδιαγρα-
φές FEMA 154 ή προδιαγραφές δελτίου προσει-
σμικού ελέγχου Ο.Α.Σ.Π. (Με δαπάνη ΤΕΕ/ΤΑΚ).

6. Σύσταση ομάδας εργασίας για την πιλοτική ε-
φαρμογή του Ε.Π.ΑΝΤ.Υ.Κ. (Εθνικό Πρόγραμμα
Αντισεισμικής Ενίσχυσης Υφισταμένων Κατα-
σκευών) για τον σχεδιασμό των καμπύλων σεισμι-
κής τρωτότητας για την πόλη του Ηρακλείου.
(Με δαπάνη ΤΕΕ/ΤΑΚ).

7. Σύσταση ομάδας εργασίας για την Μικροζωνική
Μελέτη του Πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρα-
κλείου, (Παρουσίαση και διάθεση της υφιστάμε-
νης στα αρχεία του ΤΕΕ-ΤΑΚ στους πολιτικούς
μηχανικούς του ΤΕΕ/ΤΑΚ. (Με δαπάνη
ΤΕΕ/ΤΑΚ).

8. Σύσταση ομάδας εργασίας για την ενδεχόμενη ε-
πικαιροποίηση-αξιολόγηση δεδομένων και προ-
τάσεων σχεδίου Ξενοκράτης (έλεγχος προσπελα-
σιμότητας επιτελικών χώρων-χώρων συγκέντρω-
σης-χώρων περίθαλψης, έλεγχος ασφαλούς προ-
σωρινής διαμονής στους χώρους συγκέντρωσης
κ.λ.π.) για τις κυριότερες πόλεις της Ανατολικής
Κρήτης. (Με δαπάνη ΤΕΕ/ΤΑΚ).

9. Συμμετοχή μελών της επιτροπής μας στο «3ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής
και Τεχνικής Σεισμολογίας» στις 5-7 Νοεμβρίου
2008 στην Αθήνα. (Με δαπάνη ΤΕΕ/ΤΑΚ).

ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΈΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ;»

�Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 11Μαρ-
τίου έως την 1η Απριλίου 2008 στην αίθουσα της οδού Αν-
δρόγεω του Δήμου Ηρακλείου, όπου εκλεκτοί και διακε-
κριμένοι ομιλητές εξέθεσαν τις απόψεις και τους προβλη-
ματισμούς τους, και συζήτησαν με το κοινό, αναζητώντας
το μίτο της Αριάδνης στην επιστημονική αλήθεια για τον
Πλανήτη Γη. Αυτόν τον εύθραυστο και μοναδικό γαλάζιο
πλανήτη, το τεράστιο εργαστήρι, τη μεγάλη μήτρα της ί-
διας της ζωής».

Στο χαιρετισμό του την πρώτη ημέρα (11/3/2008), ο
Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης, ανέφερε
μεταξύ άλλων τα εξής:

Κατατέθηκαν, συζητήθηκαν στη Δ.Ε. και στη συνέχεια
προωθήθηκαν στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος, το
Πρόγραμμα Δράσης της Μόνιμης Επιτροπής «ΜΕΛΕ-
ΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» το οποίο και πα-
ραθέτουμε στη συνέχεια:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗΣ «ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙ-
ΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»

Η Μόνιμη Επιτροπή Ιδιωτικών Έργων έπειτα α-
πό συνεχείς συνεδριάσεις από την ημερομηνία συ-
γκρότησης της και αφού εξέτασε τα καθημερινά
προβλήματα που απασχολούν τους μηχανικούς αλ-
λά και τη σύνταξη του σχεδίου δράσης της 2007-
2009, αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίαση στις 9-5-
2008, τα παρακάτω:

Βασικός σκοπός της επιτροπής είναι η διερεύνη-
ση και η αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων
που συναντιούνται στον ευρύτερο τομέα των ιδιωτι-
κών έργων και μελετών που ασχολούνται μηχανικοί.
Ειδικότερα, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος
δράσης η μόνιμη επιτροπή επιχειρεί μια ουσιαστική
προσέγγιση των βασικότερων προβλημάτων που α-
ντιμετωπίζουν οι μηχανικοί στην καθημερινή επαφή
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες, συνεχίζο-
ντας το έργο των προηγούμενων μόνιμων επιτροπών
σύμφωνα με τις θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Αναλυτικότερα η δραστηριότητα της επιτροπής
θα αναπτυχθεί στους παρακάτω βασικούς άξονες:
1)Αμοιβές μηχανικών ιδιωτικών έργων και μελετών,
2)Θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη βελ-
τίωση υπηρεσιών και 3) Μητρώο Κατασκευαστών Ι-
διωτικών Έργων.

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε:

Θέμα Ενεργοποίηση με Παρατηρήσεις
Μελέτη προγράμματος αμοιβών Σύσταση Ομάδας Εργασίας
Ιδιωτικών Έργων
Μελέτη αμοιβών Ιδιωτικών Έργων Σύσταση Ομάδας Εργασίας
που δεν υπολογίζονται σε συνεργασία με τους
με το πρόγραμμα του ΤΕΕ κλαδικούς συλλόγους
Δημιουργία φακέλου δικαιολογητικών
και σχετικής νομοθεσίας
για την έκδοση αδειών, νομιμοποιήσεων, Συνεργασία με ΤΕΕ/ΤΔΚ.
βεβαιώσεων, εγκρίσεων, προδιαγραφών Σύσταση Ομάδας Εργασίας Έκδοση Εγχειριδίου Μηχανικού
και άλλων χρήσιμων διαδικασιών προς τα μέλη
που συναντούν καθημερινά
οι ελεύθεροι επαγγελματίες Μηχανικοί
Συμβολή στη μελέτη μηχανοργάνωσης
των υπηρεσιών.
(e-υπηρεσίες, e-πολεοδομίες)
Αξιοποίηση Μικροζωνικής Ημερίδα σε συνεργασία Διερεύνηση για τυχόν
Ζώνης Ηρακλείου με Μ.Ε Αντισεισμικής ελλείψεις από την

Προστασίας υφιστάμενη μελέτη
Πιστοποίηση προγραμμάτων Η/Υ Ημερίδα Θέμα σε αναμονή καθότι

υπάρχουν ελλείψεις
Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων Διοργάνωση Ημερίδας Σε συνεργασία με ΙΟΚ

(Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε)
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Για όλα τα παραπάνω απαραίτητο θεωρούμε τη
συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση των μηχανικών
μέσω σεμιναρίων που θα διοργανωθούν από το ΙΕ-
ΚΕΜ ΤΕΕ ή με όποιο άλλο τρόπο κριθεί σκόπιμο, με
βάση τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των συ-
ναδέλφων.

Τέλος, πιστεύουμε ότι τα προαναφερόμενα θέ-
ματα όπως αυτά περιγράφηκαν άπτονται άμεσης

ενεργοποίησης, παρακαλούμε όπως συμπεριλη-
φθούν από την Διοικούσα Επιτροπή στο Πρόγραμ-
μα δράσης του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την τριετία 2007-2009.

Επίσης, συζητήθηκε το Πρόγραμμα Δράσης της Μόνιμης
Επιτροπής «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»:

3 Η σειρά των θεµάτων �ου �αρατίθενται είναι ανεξάρτητη του χρόνου διεξαγωγής τους και της �ροτεραιότητας τους και δεν α�οκλείε-
ται η �ροσθήκη ε�ι�λέον θεµάτων, εφόσον η Ε�ιτρο�ή το κρίνει σκό�ιµο και µετά τη σχετική έγκριση της Διοικούσας)

11 – 18 – 27 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2008

Το Προεδρείο την 11/3/2008
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περιβάλλον, την κοινωνία, και την οι-
κονομία.

Μια πραγματικότητα για την οποία
ευθυνόμαστε όλοι. Στην Ευρώπη τα α-
κραία καιρικά φαινόμενα γίνονται συ-
νεχώς όλο και πιο αισθητά. Καθημερι-
νά ακούμε για καταστροφικές βροχο-
πτώσεις, για έντονες ξηρασίες, για βα-
ριές χιονοπτώσεις, για δραματικές αυ-
ξομειώσεις της μέσης θερμοκρασίας.

Αποτέλεσμα αυτών των καιρικών
φαινόμενων, όταν φθάνουν σε ακραία
μορφή, είναι η εκδήλωση φυσικών κα-
ταστροφών σε διάφορες περιοχές του
πλανήτη, που προκαλούνται από πλημ-
μύρες (λόγω ραγδαίων βροχοπτώσε-
ων), θυελλώδεις ανέμους, πυρκαγιές
(λόγω υψηλών θερμοκρασιών) κ.α.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ολοένα και εντεί-
νεται. Ο αριθμός των θανάτων και των ζημιών από φυ-
σικές καταστροφές σε παγκόσμια κλίμακα αυξάνεται
διαρκώς.

Είναι γεγονός, ότι κάθε μεγάλη οικολογική κατα-
στροφή μας υπενθυμίζει πόσο ευάλωτο είναι το φυσι-
κό περιβάλλον. Από τις πρόσφατες πλημμύρες του Έ-
βρου, το Τσουνάμι στην νοτιοανατολική Ασία, την μό-
λυνση των θαλασσών, τους έντονους καύσωνες στην
Κεντρική Ευρώπη αλλά και την αυξανόμενη ατμοσφαι-
ρική ρύπανση στα αστικά κέντρα, διαπιστώνουμε πως
είναι αναγκαία όχι μόνο η προστασία αλλά κυρίως η
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Το ερώτημα που τίθεται είναι ένα: «Τι κάνουμε για
να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα, τι κάνουμε ε-
μείς οι ίδιοι ως πολίτες, τι κάνει η Πολιτεία».

Στην Ελλάδα, η τραγωδία που ζήσαμε από τις με-
γάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού απέδειξε ότι η πολι-
τική πρόληψης είναι ανύπαρκτη, ενώ σοβαρές είναι οι
ελλείψεις και στην αντιμετώπιση των έκτακτων κατα-
στάσεων και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές κα-
ταστροφές.

Η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες χώρες, δεί-
χνουν να μην είναι έτοιμες να ασχοληθούν επαρκώς με
τις μεγάλες φυσικές καταστροφές ενώ, ο ΟΗΕ διαπι-
στώνει ότι μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει
οι κυβερνήσεις αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων
χωρών να συνειδητοποιούν την άμεση σχέση της φυ-
σικής καταστροφής με τον ανθρώπινο παράγοντα και
τις οικονομικές συνθήκες.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ αναγνωρίζοντας με αίσθημα ευθύνης
και καθήκοντος την υποχρέωση του απέναντι στην ελ-
ληνική κοινωνία για τεχνική-επιστημονική παρέμβαση
υπογραμμίζει την ανάγκη για:
� Χάραξη οποιασδήποτε πολιτικής λαμβάνοντας υ-

πόψη την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της.
� Πολιτικές???? ετοιμότητας για άμεση και απο-

τελεσματική αποκατάσταση του φυσικού περι-
βάλλοντος των πληγέντων περιοχών.

� Προγράμματα στέγασης των κατοίκων σε βιώσι-
μες συνθήκες και όχι σε πρόχειρα καταλύματα με

τα κατάλληλα υλικά και τρόπους κατασκευής.
� Βιώσιμη ανασυγκρότηση των περιοχών αυτών με

στόχο την ανάπτυξη με σεβασμό πάντα προς το
φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά
κάθε τόπου αλλά και την προσπάθεια συγκράτησης
των κατοίκων στον τόπο τους και μάλιστα με τρό-
πο παραγωγικό.

� Ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών μεταξύ των
κρατών της ΕΕ με σκοπό την υιοθέτηση επιτυχη-
μένων μεθόδων που αποδείχτηκαν αποτελεσματι-
κές σε παρόμοιες καταστάσεις σε κάποια άλλη χώ-
ρα.

� Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε
όλα τα επίπεδα: τοπικό - περιφερειακό - εθνικό –
ευρωπαϊκό.

� Ενημέρωση και πληροφόρηση της κοινωνίας με
στόχο την αλλαγή της καθημερινής συμπεριφοράς
και την υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής φιλικού προς
το περιβάλλον (σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα εντός του σχολείου κλπ).
Το ΤΕΕ έχει ήδη προτείνει τη δημιουργία Παρατη-

ρητηρίου για τις Φυσικές και Ανθρωπογενείς Περιβαλ-
λοντικές Καταστροφές με στόχο την πρόληψη και την
έγκαιρη προειδοποίηση για φαινόμενα που θα ακολου-
θήσουν. Με τη συνεργασία Πανεπιστημίων, Επιμελητη-
ρίων, Ερευνητικών Κέντρων από όλη την χώρα, το Πα-
ρατηρητήριο θα συντάσσει προγράμματα, θα αξιολογεί
και θα δημοσιεύει στο τέλος κάθε χρονιάς τα αποτε-
λέσματα σχετικά με την υλοποίηση όλων των απαραί-
τητων χρηματοδοτούμενων από το κράτος και την ΕΕ
έργων.

Θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι μια
από τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η
συλλογικότητα.

Για το λόγο αυτό στην αντιμετώπιση τέτοιου εί-
δους καταστροφών είμαστε «ισχυρότεροι», όταν συν-
δυάζουμε τις ικανότητες μας και επωφελούμαστε από
τις διαφορετικές εμπειρίες αλλά και τις γνώσεις του
καθενός από εμάς.

Σήμερα, το περιβαλλοντικό έλλειμμα είναι μία υ-
πόθεση που πλήττει όλους μας. Κατά συνέπεια είναι
πολύ σημαντικό και αναγκαίο όλοι, διεθνείς οργανισμοί,

Σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή εναρκτήρια
εκδήλωση του Κύκλου Ανοικτών συζητήσεων με α-
φορμή τον εορτασμό από τον ΟΗΕ του Διεθνούς Έτους
για τον Πλανήτη Γη, που ξεκινά σήμερα και θα ολο-
κληρωθεί την Τρίτη 1 Απριλίου �008.

Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον
κ. Σπύρο Παυλίδη, καθηγητή Γεωλογίας και Παλαιοσει-
σμολογίας και Πρόεδρο του τμήματος Γεωλογίας του Α-
ριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς επί-
σης και αντιπρόεδρο
του Δ.Σ. της Ελληνι-
κής Γεωλογικής Εται-
ρίας. Ο κ. Παυλίδης
θα ανοίξει αυτό τον
κύκλο συζητήσεων
αναφερόμενος σε
μια ολιστική αντίλη-
ψη για τον πλανήτη
μας.

Ο κ. Ινιωτάκης,
αφού επανέλαβε όσα
είχε ήδη πει στη συ-
νέντευξη τύπου που

είχε δοθεί προηγουμένως, ευχήθηκε καλή επιτυχία σε ό-
λους.

Στη συνέχεια, ο κος Σπύρος Παυλίδης, καθηγητής
Γεωλογίας και Παλαιοσεισμολογίας και Πρόεδρος του
τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Γε-
ωλογικής Εταιρίας, στην ομιλία του με θέμα «ΓΑΙΑ-ΓΗ,
μια ολιστική αντίληψη για τον πλανήτη μας», αναφέρθη-
κε στον πλανήτη μας και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων σε αυτόν.

Ο κ. Παυλίδης, ασχολείται με τη μελέτη της νεοτε-
κτονικής και των ενεργών ρηγμάτων. Έχει πλούσιο εκ-
παιδευτικό και ερευνητικό έργο και έχει μετάσχει σε πλή-
θος ερευνητικών αποστολών και προγραμμάτων ανά τον
κόσμο για τη μελέτη σεισμικών ρηγμάτων και την επίδρα-
σή τους σε παλιότερους πολιτισμούς, και είναι συγγραφέ-
ας αρκετών επιστημονικών συγγραμμάτων.

Βασικά στοιχεία της ομιλίας του κ. Παυλίδη:

Η γήινη λιθόσφαιρα και ιδιαίτερα ο ηπειρωτικός
φλοιός της αποτελούν μοναδικό γνώρισμα του πλανή-
τη μας σε αντίθεση με τους άλλους πλανήτες του η-
λιακού μας συστήματος. Η μοναδικότητά του οφείλεται
σε δύο καταρχήν βασικά δεδομένα, στην ύπαρξη του
νερού, βασικού στοιχείου της ζωής, και στην τεκτονι-
κή ευκινησία του. Μικρές αλλαγές σε μεγάλο χρονικό
διάστημα επιφέρουν σημαντικότατες γεωλογικές ανα-
κατατάξεις στο φλοιό. Το γεωλογικό γίγνεσθαι δεν το
αφουγκραζόμαστε. Το υπερσύνολο Γη συγκροτούν διά-
φορα γεωσυστήματα, ο ρόλος και η λειτουργία των ο-
ποίων δεν κατανοήθηκαν πλήρως μέχρι σήμερα. Έχου-
με ακόμη μακρύ δρόμο μέχρι να καταλάβουμε σε ικα-
νοποιητικό βαθμό και ακόμη μεγαλύτερο μέχρι να συ-
νειδητοποιήσουμε τη δομή και λειτουργία των γεωσυ-
στημάτων ως επιστήμη και ως κοινωνία. Οι παρεμβά-
σεις μας στα γεωσυστήματα, στο περιβάλλον φαίνεται
ότι είναι σημαντικότερες απ’ ό,τι επιτρέπουν οι γνώ-
σεις και οι χειρισμοί μας, ενώ τα αποτελέσματα και οι
συνέπειες των παρεμβάσεων μας φαίνονται σε βάθος
χρόνου.

Στο χαιρετισμό του τη δεύτερη ημέρα (18/3/2008), ο
Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης, ανέφερε
μεταξύ άλλων τα εξής:

Αγαπητέ ομιλητή μας, Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύ-
ριοι, η κλιματική αλλαγή αποτελεί πραγματική απειλή
για ολόκληρο τον πλανήτη με οδυνηρές συνέπειες στο
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Το Προεδρείο την 18/3/2008

Άποψη της αίθουσας (11/3/2008)

Ο κ. Παυλίδης
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τα τελευταία 100 χρόνια. Τον �0ο αιώνα η ανθρωπό-
τητα χρησιμοποίησε δεκαπλάσια ενέργεια απ’ όλη όση
είχε χρησιμοποιήσει στα προηγούμενα χίλια χρόνια. Τα
τελευταία 100 χρόνια από τα αέρια του θερμοκηπίου
έχουν αυξηθεί κατά 30% το διοξείδιο του άνθρακα και
κατά 100% το μεθάνιο, για να φθάσουν τις υψηλότε-
ρες τιμές των προηγούμενων 1� εκατομμυρίων ετών.
Οι εκπομπές των οξειδίων του αζώτου στην ατμόσφαι-
ρα από τα ορυκτά καύσιμα και από την καύση της βιο-
μάζας και οι εκπομπές του διοξειδίου του θείου από
τη βιομηχανία ξεπέρασαν τις εκπομπές από φυσικές
πηγές αυξάνοντας δευτερογενώς τις συγκεντρώσεις

του όζοντος και των αιωρούμενων σωματιδίων με συ-
νέπειες στην υγεία. Η θερμοκρασία του πλανήτη έχει
αυξηθεί τα τελευταία 30 χρόνια περισσότερο από όσο
τα προηγούμενα χίλια χρόνια με σοβαρές συνέπειες
στο περιβάλλον μεταξύ των οποίων η συχνότερη εμ-
φάνιση ακραίων καιρικών καταστάσεων και αποσταθε-
ροποίησης του κύκλου του ύδατος παγκόσμια. Στα τε-
λευταία 100 χρόνια η αστυφιλία δεκαπλασιάστηκε, το
μισό του πληθυσμού της γης ζει σε πόλεις και το �0%
της καλλιεργήσιμης γης άλλαξε χρήση. Ο �0ος αιώνας
χαρακτηρίστηκε δίκαια η ανθρωπόκαινος περίοδος για-
τί ο άνθρωπος ανταγωνίστηκε με τη Φύση.

κεντρική διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημονικοί
φορείς, αλλά και απλοί πολίτες να θέσουμε τα θέματα
της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας
ζωής σε υψηλή προτεραιότητα και να αναλάβουμε
δράση ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του και
αξιοποιώντας φυσικά τις δυνατότητες που μας παρέχει
η τεχνολογία.

Κυρίες και Κύριοι, χωρίς να θέλω να δραματοποι-
ήσω την κατάσταση, για την οποία θα μας μιλήσει κα-
λύτερα και πιο εξειδικευμένα ο κ. Κώστας Συνολάκης,
καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο τμήμα Περιβάλ-
λοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα πρέπει να γίνει
σε όλους αντιληπτό ότι η διατήρηση του περιβάλλο-
ντος είναι θέμα ζωτικής σημασίας για την καλή δια-
βίωση μας, γι’ αυτό θα πρέπει να καλλιεργηθεί σε ό-
λους η περιβαλλοντική συνείδηση και να αναπτυχθούν
οι πρωτοβουλίες εκείνες που κρίνονται αναγκαίες για
την προστασία και τη διατήρηση του. Τέλος, θα πρέπει
να συνειδητοποιήσουμε ότι καμία πολιτική και κανένα
μέτρο, όσο αυστηρά ή καλοπροαίρετα και αν είναι, δεν
μπορούν να πετύχουν χωρίς τη συμβολή των πολιτών.

Στη συνέχεια, ο κος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής
φυσικών καταστροφών στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης και παράλληλα καθηγητής Μηχανι-
κής Περιβάλλοντος
στο Πανεπιστήμιο
της Νότιας Καλι-
φόρνιας, ένας από
τους πιο διακεκριμέ-
νους παγκοσμίως ε-
πιστήμονες στο θέμα
των τσουνάμι και
μάλιστα διευθυντής
του Κέντρου Ερευ-
νών Τσουνάμι του
Ειρηνικού, στην ομι-
λία του με θέμα
«Θαλάσσιες Φυσι-
κές Καταστροφές
και κλιματικές αλλαγές», αναφέρθηκε κυρίως στις επι-
πτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη από
το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Βασικά στοιχεία της ομιλίας του κ. Συνολάκη:

Η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα που είναι ό-
μως ευάλωτη σε ακραίεςφυσικές καταστροφές όπως
μεγασεισμούς, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμε-
να. Οι κλιματικές αλλαγές - πέρα από την αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη- θα μεταβάλλουν
την ακτογραμμή. Ακόμη και μικρές αλλαγές στην στάθ-
μη της θάλασσας μπορεί να οξύνουν σημαντικά τις ε-
πιπτώσεις φυσικών καταστροφών, φερ' ειπείν την α-
ναρρίχηση μακρών κυμάτων και τσουνάμι και τη διά-
βρωση. Ξεκινώντας από το μεγατσουνάμι του �004,
περιληπτική περιγραφή της γνώσης που έχουμε για το
πώς οι φυσικές παραλίες λειτουργούν σαν ασπίδα προ-
στασίας από πλημμύρες και τσουνάμι. Αναφορά στα

καινούρια συμπεράσματα για τη μινωική έκρηξη της
Σαντορίνης, το τσουνάμι και την καταστροφή του Μι-
νωικού πολιτισμού. Αναφορά στη μεγάλης κλίμακας κα-
ταστροφή παραλιών στην Κρήτη (σε μία τουλάχιστον
τοποθεσία φθάνει στο 1μ/χρόνο) και στο τι μέτρα
χρειάζονται για να διατηρήσουμε ή και να αποκατα-
στήσουμε τις παραλίες που χάνουμε.

Στις 27 Μαρτίου και 1 Απριλίου μίλησαν αντίστοιχα ο
κ. Δ. Καραβέλλας και ο κ. Χ. Ζερεφός.

Ο κ. Δ. Καραβέλλας έχει σπουδάσει υδροβιολογία
και διαχείριση αλιείας και είναι από το 1998 Διευθυντής
του Ελληνικού τμήματος του WWF. Συνεργάτης του
WWF από το 1993, διετέλεσε υπεύθυνος του προγράμμα-
τος για την προστασία της μεσογειακής φώκιας στη Ζά-
κυνθο και υπεύθυνος της διεθνούς εκστρατείας του WWF
International για την αλιεία στη Μεσόγειο.

Βασικά στοιχεία της ομιλίας του κ. Καραβέλλα με θέμα
«Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στην άγρια
ζωή»:

Οι κλιματικές αλλαγές είναι φαινόμενα που επηρε-
άζουν το σύνολο της επιφάνειας της Γης. Περισσότερο
ίσως την άγρια ζωή μια που αυτή δεν έχει τη δυνατό-

τητα της γρήγορης
προσαρμογής ή άλ-
λους μηχανισμούς για
να τις αντιμετωπίσει.
Είναι συνεπώς η ά-
γρια πανίδα και χλω-
ρίδα που θα αντιμε-
τωπίσει τους μεγαλύ-
τερους κινδύνους α-
πό τις κλιματικές αλ-
λαγές. Στις μέρες μας
πολλά είδη βρίσκο-
νται στο όριο της ε-
ξαφάνισης και οι ε-
περχόμενες αλλαγές

είναι σίγουρο ότι θα επιταχύνουν τις διαδικασίες αυ-
τές.

Ο κος Χρήστος Ζερεφός είναι Τακτικό Μέλος της Α-
καδημίας Αθηνών, της Νορβηγικής Ακαδημίας Επιστη-
μών και Γραμμάτων, Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαι-
ρας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος του Εθνικού Α-
στεροσκοπείου Αθηνών, Γραμματέας της Διεθνούς Επι-
τροπής Όζοντος και μέλος διαφόρων Επιστημονικών Ε-
ταιριών και Επιτροπών, μεταξύ των οποίων η Βασιλική
Μετεωρολογική Εταιρεία και η Αμερικανική Γεωφυσική
Ένωση.

Βασικά στοιχεία της ομιλίας του κ. Ζερεφού με θέμα
«Η ανθρωπόκαινος περίοδος του πλανήτη μας»:

Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού φτάνει τον δι-
πλασιασμό ανά 40 χρόνια. Ο πληθυσμός τα τελευταία
100 χρόνια τετραπλασιάστηκε και έχει ξεπεράσει τα 6
δισεκατομμύρια. Οι εκπομπές της βιομηχανίας αυξή-
θηκαν 40 φορές και η χρήση της ενέργειας 16 φορές
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Ο κ. Συνολάκης Ο κ. Καραβέλλας

Τα εγκαίνια
τη ς έ κ θ ε σ ης
φωτογραφίας
που φιλοξενεί
το ΤΕΕ/ΤΑΚ

πραγματοποιή-
θηκαν την περασμένη ε-

βδομάδα (12 έως 16/5/08) με τη συμ-
μετοχή του Προέδρου της Δ.Ε. Πέτρου Ινιωτά-

κη, μελών της Δ.Ε. και του Τμήματος. Η έκθεση αυ-
τή περιλαμβάνει 44 φωτογραφίες από τους συμμετέ-

χοντες σε σχετικό σεμινάριο που διοργανώ-
θηκε το Νοέμβριο 2007

από το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε
συνεργασία με την
Ελληνική Φωτογρα-
φική Εταιρεία Κρήτης,
τοποθετώντας έτσι τον
πολιτισμό στις προτε-
ραιότητες του Τμήμα-
τος.

Στη φωτό διακρίνονται από αριστερά η κα Β. Σφακιανάκη, μέλος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ, ο κ.
Π. Ινιωτάκης, Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ, ο κ. Ε. Στρατάκης, Βουλευτής Ηρακλείου και
ο κ. Ε. Μετζάκης, Πρόεδρος Ε.Φ.Ε. Κρήτης

Στη φωτό διακρίνονται από αριστερά ο κ. Π. Ινιωτάκης, Ο Κ. Αλ. Κλάδος, ο κ. Ρ.
Ποβάσκη, η κα Β. Σφακιανάκη, ο κ. Χατζηβασίλης και ο κ. Ε. Μετζάκης

έκθεση
φωτογραφίας στο ΤΕΕ/ΤΑΚ�

Φωτογραφία που βραβεύ-
θηκε: του Ζαχαρία Ασσα-
ριωτάκη, ΜΜ και μέλους
της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

Φωτογραφία που βραβεύθηκε:
του Γιάννη Πιταρίδη, ΠΜ

Φωτογραφία που
βραβεύθηκε: του
Γιάννη Δατσέρη,
ΑΜ
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και η περαιτέρω διερεύνηση των θεμάτων που σχετί-
ζονται με την ανάπτυξη των Νησιών, η ανάπτυξη
συνεργασιών, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την
κοινή αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων η διε-
ρεύνηση των δυνατοτήτων της Μεσογειακής πολιτι-
κής της Κοινότητας υπέρ των Νησιών.
Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες συνδια-
σκέψεις στα Χανιά (Μάρτιος 2005 με θέμα «Η ενερ-
γειακή πολιτική ως μοχλός ανάπτυξης των νησιωτι-
κών περιοχών.), στην Κέρκυρα (Οκτώβριος 2005),
στη Χίο (Μάϊος 2006), στην Κάλυμνο (Σεπτέμβριος
2006), αλλά και στο Ηράκλειο (Νοέμβριος 2007).
Στο συνέδριο αυτό, από πλευράς ΤΕΕ/ΤΑΚ εισηγη-
τές ήταν:
� ο Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρος Ινιωτά-

κης, με θέμα «Συμπεράσματα 3 ης Συνεδρίας
5ου συνεδρίου Νησιωτικών Περιφερειακών τμη-
μάτων: η συμβολή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην α-
νάπτυξη των νησιών. Προβλήματα και προοπτι-
κές»,

� ο Πρόεδρος Συλλόγου Α.Τ.Μ. Κρήτης κ. Χά-
ρης Χατζηβασίλης, με θέμα «Νόμος 3316/2005
για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών. Σύννο-
μος(+) ή Άνομος (-);»,

� ο Πρόεδρος Εργοληπτών Δ.Ε. Νομού Ηρα-
κλείου κ. Αλέξανδρος Κλάδος, με θέμα «Έργα
Δημόσια με ισχυρή Δημόσια Διοίκηση και «υγιείς»

Εργολήπτες (Προβλήματα του κλάδου των ατο-
μικών εργοληπτικών επιχειρήσεων)»

� και τέλος, το Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/
ΤΑΚ κ. Εμμανουήλ Καραβελάκης, με θέμα
«Λατομική Δραστηριότητα- Το αναγκαίο κα-
κό;».

Το πλήρες κείμενο των 4 εισηγήσεων, ευρίσκεται
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ (http://www.tee-
tak.gr/ekdilwseis/sunedria/)

Μεγάλη ήταν η προσέλευση των Μηχανικών Αν.
Κρήτης (Μελετητών, Εργοληπτών και δημοσίων Υ-
παλλήλων) στην ημερίδα που διοργάνωσε την Παρα-
σκευή 20 Ιουνίου 2008 το ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα «Ν.
3316/2005: ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟ-
ΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΟΥ».
Στην εκδήλωση, παρευρέθησαν και οι βουλευτές Η-
ρακλείου κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και Μ. Στρατάκης, ο
Πρόεδρος του Νομ. Συμβουλίου Ηρακλείου κ. Γ. Α-
λεξάκης, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
κ. Ρ.Ποβάσκη οι Πρόεδροι των Κλαδικών Συλλόγων
Μηχανικών κ.κ. Χ. Χατζηβασίλης (Αγρονόμων Τοπο-
γράφων Μηχανικών Κρήτης) που ήταν και ομιλητής,

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη εκ-
προσώπων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο στις Βρυξέλλες (11 έως 13/5/08), μετά από πρό-
σκληση του ευρωβουλευτή Σταύρου Αρναουτάκη.
Στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης που εί-
χαν ο Πρόεδρος, τα μέλη της Δ.Ε. αλλά και τα μέλη
του Τμήματος, είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε επα-
φή με άλλους Έλληνες ευρωβουλευτές αλλά και στε-
λέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανταλλάσοντας α-
πόψεις για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την α-
νάπτυξη της Κρήτης, όπως το περιβάλλον αλλά και
η πορεία απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Η συνάντηση ξεκίνησε με το χαιρετισμό του

Ευρωβουλευτή και οικοδεσπότη, Σταύρου Αρναου-
τάκη, και συνεχίστηκε με σύντομες εισηγήσεις από
στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την κα Χριστί-
να Φράϊνε Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτι-
κής, κα. Ιουλία Μωραίτου (Γενική Διεύθυνση Περι-
βάλλοντος) και τον κ. Αλέξανδρο Σωτηρίου από
την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Επίσης, η Δ.Ε. και τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ συναντή-
θηκαν και με τον επικεφαλή της ευρωομάδας του
ΠΑΣΟΚ, Σταύρο Λαμπρινίδη αλλά και τον Έλληνα
ευρωβουλευτή της Γερμανίας Γιώργο Χατζημαρκά-
κη και ξεναγήθηκαν στους χώρους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, εκεί όπου λαμβάνεται το 70 % των α-
ποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα και τη χώρα μας,
ως κράτος μέλος.
Βασικό συμπέρασμα της συνάντησης είναι η ανάγκη
για συνεργασία σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να
προλάβουμε ως χώρα να απορροφήσουμε τα κοινο-
τικά κονδύλια από την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ εκτιμά ότι τέτοιου είδους συναντήσεις
είναι άκρως αποδοτικές και χρήσιμες, αφού δίνουν
τη δυνατότητα σε τοπικούς φορείς να γνωρίσουν
τους ανθρώπους του τόπου μας που δραστηριοποι-
ούνται στο εξωτερικό για το καλό όλων μας και ευ-
ελπιστούμε ότι αυτή η επίσκεψη θα είναι η αρχή
μίας πιο στενής και πιο ουσιαστικής συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος και η Δ.Ε. του
ΤΕΕ/ΤΑΚ συμμετείχαν στο
6ο Συνέδριο Νησιωτικών
Περιφερειακών Τμημάτων
Τ.Ε.Ε. που διοργανώθηκε
από το περιφερειακό Τμή-
μα του ΤΕΕ στη Χαλκίδα
στις 5,6 και 7 Ιουνίου 2008.
Το Συνέδριο έγινε στο
πλαίσιο της συνεργασίας
μεταξύ των νησιωτικών
Τμημάτων του ΤΕΕ, που
ξεκίνησε από το 2004, και

στοχεύει ακριβώς στην ε-
πεξεργασία θεμάτων και
προώθηση δράσεων και
παρεμβάσεων που σχετίζο-
νται με τα κοινά αναπτυ-
ξιακά χαρακτηριστικά των
νησιών και τα προβλήματα
που συνδέονται με αυτά.
Στόχος δηλαδή του συνε-
δρίου ήταν όπως και στις
προηγούμενες αντίστοιχες
συναντήσεις – συνέδρια, η
ανάδειξη της κρισιμότητας

�0

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΟ 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΕ»

11, 12, 13 Μαΐου 2008

5, 6 και 7 Ιουνίου 2008

Ο κ. Π. Ινιωτάκης

Ο κ. Κλάδος Ο κ. Καραβελάκης

Ο κ. Χατζηβασίλης

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ν. 3316/2005: ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ»
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Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρίων του
ΤΕΕ/ΤΑΚ, το Σάββατο 28 Ιουνίου 2008 το πρωί, διά-
λεξη του καθηγητή κ. Γ. Τσομπάνογλου με θέμα «Α-
ποκεντρωμένα συστήματα διαχείρισης υδατικών πό-
ρων & υγρών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και
εναλλακτικών υδατικών πόρων».
Στην ομιλία του ο καθηγητής αναφέρθηκε στην ανά-
γκη της συνεχούς επαναχρησιμοποίησης του ανακυ-
κλωμένου νερού δείχνοντας το παράδειγμα της Κύ-
πρου. Στην Κύπρο, αν και έγιναν τεράστιες επενδύ-
σεις σε τεχνολογίες αντίστροφης ώσμωσης και σε
έργα συλλογής βρόχινων νερών, αυτή τη στιγμή α-
ντιμετωπίζονται φαινόμενα υψηλής ξηρασίας. Η ε-
πιδείνωση της κατάστασης ανάγκασε την Κυπριακή
κυβέρνηση να ζητήσει απο την Ελληνική 8 εκ. τό-
νους νερού για να καλύψει τις πρώτες ανάγκες του
νησιού. Οι συνεχείς υπερβάσεις των αναγκών ύδρευ-
σης-άρδευσης αλλά και η αδιάκοπη σπατάλη του κα-
θαρού νερού επέφεραν σοβαρά προβλήματα στην υ-
δατική επάρκεια και στη χώρα μας.
Το παράδειγμα της Κύπρου, σύμφωνα με τον κ. Τσο-
μπάνογλου, δείχνει ότι «η επένδυση σε έργα συλλο-
γής νερού και η χρήση της τεχνολογίας για αφαλά-
τωση αποδεικνύονται ελλιπείς, ίσως θα πρέπει να
δούμε πιο προσεκτικά και συστηματικά την εξοικο-
νόμηση νερού μέσω της επαναχρησιμοποίησης του
ανακυκλωμένου νερού προερχόμενο απο τους βιο-
λογικού καθαρισμούς. Τέτοιες εφαρμογές είναι η
χρήση του νερού για άρδευση, πυροπροστασία, εκ-
πλύσεις (π.χ. οδοστρωμάτων, πλυντήρια αυτοκινή-
των), χρήση στη βιομηχανία για κάθε ανάγκη (κυρίως
ψύξη) και επαναφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα. Η
κάθε χρήση, φυσικά, απαιτεί νερό διαφορετικής κα-
θαρότητας».

Η πλέον εφαρμοσμένη τεχνολογία επεξεργασίας υ-
γρών αποβλήτων που εφαρμόζεται στις Η.Π.Α είναι
η αποκεντρωμένη. Σήμερα, τα τεράστια σε μέγεθος
και πολύ υψηλού κόστους δίκτυα καθώς και οι κε-
ντρικές μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
δεν είναι η προτιμητέα λύση. Είναι πολύ πιο απλό τα
αστικά υγρά απόβλητα να επεξεργάζονται στην πη-
γή, είτε αυτή είναι μικροί οικισμοί, είτε μεμονωμένες
κατοικίες. Με αυτό τον τρόπο το επεξεργασμένο
νερό μεταφέρεται με πολύ χαμηλότερου κόστους

η κα. Ε. Βρέντζου (ΕΜΔΥ-
ΔΑΣ), ο κ. Χ. Κουτρούλης
(Μηχανολόγοι Ηλεκτρο-
λόγοι Αν . Κρήτης), ο κ. Α.
Κλάδος (Εργοληπτών Δ.Ε.
Νομού Ηρακλείου ), και η
κ. Μ. Μπαντουβά (Σ.Α.Ν.
Ηρακλείου).
Στο χαιρετισμό του ο
Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς Δ . Ε .
ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρος Ινιω-
τάκης έκανε λόγο για τα
προβλήματα που παρου-
σιάζει ο ισχύων νόμος το-
νίζοντας ότι διέπεται από
αντι-περιφερειακό πνεύμα
(δείχνει δηλαδή, να ευνοεί
κατά μια έννοια τα μεγάλα
γραφεία του κέντρου και
δεν προστατεύει το ντό-
πιο μελετητικό δυναμικό),

και πρόσθεσε ότι σε αρκετές περιπτώσεις παρατη-
ρείται η απευθείας ανάθεση μελετών κυρίως από Δή-
μους (αντίθετο στο πνεύμα του νόμου), και μάλιστα
ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό τους. Τέλος,
σύμφωνα με τον κ. Ινιωτάκη παρουσιάζεται και το
φαινόμενο μεταβάπτισης μελετών σε έρευνες και
«εισβολή» των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στο χώρο των
μελετών. «Ο νόμος 3316/05 πρέπει να εφαρμόζεται
από όλες τις υπόχρεες Αναθέτουσες Αρχές χωρίς
παρεκκλίσεις και αποκλίσεις Η πλήρης εφαρμογή
του νόμου όμως προϋποθέτει την αναβάθμιση της
Δημόσιας Διοίκησης, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό,
διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση των Δ.Υ. Μηχα-
νικών και σίγουρα προσλήψεις Δ.Υ. Μηχανικών», τό-
νισε χαρακτηριστικά.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβά-
νος, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να γίνουν σημαντι-
κές αλλαγές στον ισχύοντα Ν.3316/05 καθώς βασικά
σημεία του δε λειτουργούν. Όπως υπογράμμισε «Θα
πρέπει να συνεχιστεί η πολλή καλή δουλειά που έχει
κάνει το ΤΕΕ/ΤΑΚ και να υπάρξει ακόμη πιο στενή
συνεργασία με το κεντρικό αλλά και τα υπόλοιπα
τμήματα προκειμένου να αλλάξει το θεσμικό πλαί-
σιο των μελετών» . Προσθέτοντας, ότι δεν έχει γενι-
κευμένη εφαρμογή και υπάρχει σειρά μελετών που
ανατίθενται παρά της πρόβλεψης του, δίνοντας συ-
γκεκριμένα παραδείγματα περιπτώσεων που αυτός
παρακάμπτεται. Όπως ανέφερε ο κ. Αλαβάνος το
θέμα της εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου είναι
σημαντικό αφού σχετίζεται με μια σειρά βασικών ζη-
τημάτων που αφορούν το ΤΕΕ όπως το Ασφαλιστι-
κό, το Χωροταξικό, η Ακρίβεια, η Παιδεία, το ΕΣΠΑ,
πάνω στα οποία έχει κάνει παρεμβάσεις το ΤΕΕ.
Στη συνέχεια, έγινε μια περιληπτική παρουσίαση
των άρθρων του Ν. 3316/2005 και των αλλαγών που
έχουν επέλθει μέχρι σήμερα από τα μέλη αντίστοι-
χης Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ Αικ. Τσουκαλά,
Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Χ. Παρασύρη, Πολιτικό

Μηχανικό, και συνεχίστηκε με σχετική εισήγηση
του κ. Κ. Μπάκιντα, μέλους της M.E. «Μελετών Δη-
μοσίου» του TEE/TAK. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Αγρ. Τοπ. Μηχ. κ. Χ. Χατζηβασίλης
και μέλος και αυτός της Ομάδας Εργασίας, μίλησε
για το Ν. 3316/05 επικεντρώνοντας στο ερώτημα
«σύννομος (+) ή άνομος (-)», και τέλος, ο κ. Παπα-
δόπουλος Εμμανουήλ, Τμηματάρχης στη Δ/νση
Μελετών Έργων Οδοποιίας ΥΠΕΧΩΔΕ έδωσε απα-
ντήσεις – διευκρινίσεις σε απορίες που διατυπώθη-
καν από τους παριστάμενους και που δημιουργού-
νται κατά την εφαρμογή του Νόμου.
Βασικό συμπέρασμα της ημερίδας, όπως τόνισαν ο
Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνος αλλά και ο Πρόε-
δρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέτρος Ινιωτάκης, είναι ότι
για την παραγωγή πλήρων και ολοκληρωμένων με-
λετών και κατά συνέπεια ποιοτικών έργων, θα πρέ-
πει να επιτευχθεί ποιοτική αναβάθμιση των Τεχνι-
κών Υπηρεσιών, μέσω της επαρκούς στελέχωσης
τους με ικανά στελέχη έτοιμα να ανταποκρίνονται
άμεσα αφενός στις αυξημένες απαιτήσεις της ανά-
θεσης και επίβλεψης των μελετών, και αφετέρου με
τη συνεχή παρακολούθηση και παρέμβαση για τη
βελτίωση του Ν. 3316/05. Επιπλέον, απαιτείται συ-
ντονισμένη οργάνωση και λειτουργία των εκπροσώ-
πων του ΤΕΕ.

��

�� Ενδιαφέρει:
Πρέπει να σημειωθεί ότι το βασικότερο στοιχείο του έργου της Ο-
μάδας Εργασίας είναι το εγχειρίδιο με τίτλο «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο-
ΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙ-
ΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3316/2005» το ο-
ποίο και δίδεται ήδη στους Εκπροσώπους του Τμήματος. Ο ανα-
γνώστης, μπορεί να βρει την Εργασία και τις εν λόγω οδηγίες,
στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 
(http://www.teetak.gr/images/stories/nomos3316.pdf)

Το Προεδρείο της εκδήλωσης: φαίνονται από αριστερά ο κ. Ι. Αλαβάνος, ο κ. Π. Ινιωτά-
κης, ο κ. Ι. Βαϊλάκης και ο κ. Ε. Παπαδόπουλος

Άποψη της αίθουσας

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ Δρ Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

28/6/2008

Το Προεδρείο της εκδήλωσης: φαίνονται από αριστερά ο κ. Τσομπά-
νογλου, ο κ. Αγγελάκης, ο κ. Διαλυνάς και ο κ. Ινιωτάκης

Ο κ. Τσομπάνογλου

Η συνέχεια στη σελίδα 26
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Σημείωμα από το δημιουργό του έργου 
Κωστή Π. Δολαψή – Κρασανάκη, Αρχιτέκτονα – Μεταλλοτέχνη  

Αφορά τη μάχη του Οροπεδίου Λασιθίου το Μάη του 1867 στον ανοιχτό κάμπο μεταξύ Τουρ-
κο-Αιγυπτιακού στρατού και 3000 επαναστατών με τη βοήθεια 700 εθελοντών από την υπό-
λοιπη Ελλάδα.
Η διάρκεια της εργασίας για την ολοκλήρωση του έργου ήταν �8 μήνες και έγινε σύμφωνα με
τους κανόνες και την τεχνική επεξεργασίας των μετάλλων στην Αρχαία Αίγυπτο και Μινωική
Κρήτη.
Η προσφορά του Οροπεδίου Λασιθίου στους αγώνες των Κρητικών για την απελευθέρωση της
Κρήτης από τους κατακτητές της Βενετούς και Τούρκους (1�04 – 1913) ήταν σημαντικότατη
και με απασχόλησε 43 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα από το 196�. Θεώρησα και θεωρώ
χρέος μου να τιμήσω με το δικό μου τρόπο αυτά τα επικά γεγονότα και αγώνες. Αιωνία η
μνήμη όλων αυτών των ανωνύμων και επωνύμων αγωνιστών. Μας παρέδωσαν ένα τόπο ε-
λεύθερο και όμορφο που δυστυχώς καταστρέφουμε συνεχώς.

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ: 

“Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ”

(Εγραλµένο πάνω σε φύλλο ‘’Αρλαντό’’ διαστάσεων 1,84 Χ 0,60 m)
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Μεταλλοτεχνία του Κωστή Π. Δολαψή   –    Κρασανάκη, Αρχιτέκτονα – Μεταλλοτέχνη 



δίκτυα κατευθείαν στον εκάστοτε αποδέκτη επανα-
χρησιμοποίησης. Μέρος του επεξεργασμένου νερού
χρησιμοποιείται κατευθείαν στην πηγή για ανάγκες
επαναχρησιμοποίησης (άρδευση πρασίνου-καλλω-
πιστικών φυτών, πυρασφάλεια κ.λ.π.).
Η σημερινή τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να πα-
ράγουμε νερό οποιασδήποτε καθαρότητας Απομένει η
ερώτηση για τον παράγοντα κόστος. Σημειώνεται ότι αυ-
τή τη στιγμή η τεχνολογία στην αυτοκινητοβιομηχανία

είναι τέτοια, ώστε με ένα γαλόνι καύσιμο να διανύονται
18 μίλια. Όλη η απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζε-
ται για την ανακύκλωση νερού εξοικονομείται, εάν η
τεχνολογία στους κινητήρες μπορούσε να ανέβει
στα 19 μίλια στο γαλόνι. 
Σήμερα υπάρχουν συστήματα στις Ηνωμένες Πολι-
τείες με δυνατότητα παραγωγής ανακυκλωμένου νε-
ρού καθαρότερου από το 99,9% των επιφανειακών υ-
δάτων παγκοσμίως, καθαρότερο από το μέσο πόσιμο
νερό. Αυτή τη στιγμή το επεξεργασμένο νερό διατί-
θεται σε υδάτινους αποδέκτες όπως ποτάμια και λί-
μνες. Από τις ίδιες λίμνες και ποτάμια, πολύ συχνά,
αντλείται, επεξεργάζεται και διατίθεται για πόσιμη
χρήση. Το ερώτημα του καθηγητή είναι πόσο σύντο-
μα όλη αυτή η διαδικασία θα παρακάμπτεται και το
νερό θα διατίθεται κατευθείαν για πόσιμη χρήση.
Συμπερασματικά, η συμβολή των αποκεντρωμένων
συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων και υγρών
αποβλήτων είναι  σημαντική αφού βοηθούν στην
προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε ο κ. Τσομπάνογλου «το μολυσματι-
κό φορτίο 1 τόνου αστικών υγρών αποβλήτων αρκεί
για να μολύνει 1 δισ. κυβικά μέτρα καθαρό νερό επι-
φανειακών ή υπόγειων υδάτων».
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ ευχαριστεί θερμά όσους συμμετείχαν
στην εκδήλωση.

�6

Άποψη της αίθουσας.
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λά Με αφορμή αίτηση συναδέλφου για επικύρωση πινακίου αμοιβής το ΤΕΕ/ΤΑΚ απάντησε ως
εξής: «Συνάδελφε, σε απάντηση του αιτήματος σου για θεώρηση πινακίου αμοιβής, σου
κάνουμε γνωστό ότι μετά τη λειτουργία του προγράμματος υπολογισμού αμοιβών από το
ΤΕΕ, μέσω της ιστοσελίδας του από �1/�/�007, η υδατογραφημένη εκτύπωση υπολογι-
σμού αμοιβής από το πρόγραμμα, αποτελεί επικυρωμένο από το ΤΕΕ πινάκιο αμοι-
βής».

Τιμητική Διάκριση: Ο Δρ. Ανδρέας Ν. Αγγελάκης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος του Τμήματος
μας ΤΕΕ/ΤΑΚ, εξελέγη πρόσφατα Πρόεδρος της EUREAU (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Ε-
θνικών Οργανισμών Νερού), που εκπροσωπεί τον τομέα ύδρευσης και διαχείρισης υγρών α-
ποβλήτων στα Ευρωπαϊκά Fora. Η EUREAU, ιδρύθηκε το 197� έχει ως μέλη της Οργανι-
σμούς, Επιχειρήσεις και Ενώσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.
και αυτά του Ελευθέρου Εμπορίου, δηλαδή 30 χώρες και εδρεύει στις Βρυξέλλες. Σ’ αυτή
συμμετέχει η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ). Η EUREAU
μεριμνά για τα κοινά συμφέροντα των Επιχειρήσεων και Οργανισμών  σε επίπεδο Ε.Ε. Η Ε-
ΔΕΥΑ συμμετέχει ενεργά στην EUREAU με στελέχη της και στελέχη των ΔΕΥΑ αντλώντας
πληροφόρηση και προβάλλοντας τις θέσεις και τις απόψεις της ΕΔΕΥΑ και γενικά της Χώ-
ρας μας, δίνοντας ασφαλή και αξιόπιστα στοιχεία για την εκάστοτε κατάσταση του τομέα
ύδρευσης και διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και γενικά των Υδατικών Πόρων της χώ-
ρας μας, με γνώμονα πάντοτε της ιδιαιτερότητες της. 

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο πλαίσιο της προσπάθειας του να  καταδείξει την επιτακτική ανάγκη ολο-
κλήρωσης έργων πρώτης σπουδαιότητας σε όλο το Οδικό Δίκτυο της Κρήτης, τα οποία έρ-
γα σε μεγάλο βαθμό θα αποτρέψουν τα θανατηφόρα ατυχήματα, διοργάνωσε σε συνεργα-
σία με το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, την Τετάρτη � Ιουλίου �008 ημερίδα με θέ-
μα: «Τροχαία ατυχήμα-
τα και οδική ασφάλεια».
Περισσότερα, στο επό-
μενο τεύχος του ΤΑΥ.

Στο προηγούμενο τεύ-
 χος του περιοδικού,
στο άρθρο μας (σελ.10)
με τίτλο «ΠΡΟΒΛΗΜΑ-
ΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙ-
ΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ»,
ζη τήσαμε από την «Ε-
ταιρεία Αξιοποίησης και
Διαχείρισης της Περι-
ουσίας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης» να επα-
ναλάβει την Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος σύμφωνα με τις
δ ι α τ ά ξ ε ι ς  τ ο υ  Ν.
3316/�00�. Δημοσιεύ-
ουμε κατωτέρω, την α-
πάντηση της Εταιρείας:

ενδιαφέροντα

Συνέχεια από τη σελίδα 23

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΑΛΕΚΟ ΜΑΚΑΤΟΥΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ
ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Για τo συνάδελφο Πολιτικό Μηχανικό Αλέκο Μακατούνη, που έφυγε από κοντά μας, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ είπε τα εξής στην κηδεία του:

Aγαπητέ συνάδελφε Αλέκο, σήμερα η οικογένεια των Μηχανικών πενθεί. Πενθεί από τον αναπάντεχο χαμό σου.
Ξεκίνησες από το Ηράκλειο, νέος, με όνειρα και φιλοδοξίες να γίνεις ένας καταξιωμένος επιστήμονας και το κατά-

φερες. Αποφοίτησες από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβας  το 1959 με το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού στα χέρια σου
και με την εργατικότητα που σε διέκρινε πολύ γρήγορα έδειξες τις ικανότητες και την επιστημονική σου επάρκεια.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, εκπόνησες πλήθος μελετών και έβαλες τη σφραγίδα σου σε πολλά και αξιέπαινα τε-
χνικά έργα, είτε στη Χαλκίδα κατά τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής σου δραστηριότητας, είτε εδώ στην πόλη μας.  

Ως δημοτικός σύμβουλος, επέδειξες αξιοθαύμαστο έργο και η κοινωνική σου προσφορά αναγνωρίζεται από όλους μας.
Υπήρξες κατ’ ουσίαν ο οργανωτής και ο θεμελιωτής της Δ.Ε.Υ.Α.Η., την οποία και ανέλαβες υπό την εποπτεία σου το

1983. Χάρη στις δικές σου πρωτοβουλίες και τους δικούς σου προσωπικούς αγώνες η υπηρεσία δημιουργήθηκε και επι-
τελεί το σημαντικότατο έργο  της ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Ηρακλείου.

Με δική σου επιμονή και πρόταση ανατέθηκε η μελέτη του Φράγματος Αποσελέμη  στη Δ.Ε.Η. και με δικές σου προ-
σπάθειες εντάχθηκε το έργο στο Ταμείο Συνοχής, χρηματοδοτήθηκε και σήμερα κατασκευάζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Άνθρωπος με αρχές, σεμνός, συγκροτημένος, με προσωπικότητα και θέσεις. Πίστευες στη φιλία, είχες κοινωνική ευ-
αισθησία, ήσουν ακέραιος, εχθρός του ψέματος και της αδικίας. Πάλεψες με πάθος για τις αρχές και τα πιστεύω σου και
ταλαιπωρήθηκες άδικα γι’ αυτό. Τώρα γαλήνιος βλέπεις από ψηλά τις μικρότητες και τα λάθη των ανθρώπων.

Όλοι όσοι σε έζησαν από κοντά και εργάστηκαν μαζί σου αναγνωρίζουν στο δικό σου πρόσωπο τον καλό συνάδελ-
φο, τον προσηνή, οικείο, κοινωνικό, συνεργάσιμο, δυναμικό άνθρωπο. Θα λείψεις στους συναδέλφους μας, στους συνερ-
γάτες σου, στην κοινωνία του Ηρακλείου, και όχι μόνο. Φεύγοντας, αφήνεις ένα τεράστιο κενό σε όλους, και ιδιαίτερα
στην κοινότητα των Μηχανικών της Ανατολικής Κρήτης. Κυρίως όμως, μας αφήνεις παρακαταθήκη την επιστημονική
σου μεθοδολογία και την τεκμηρίωση, χωρίς ακρότητες και φανατισμούς, με τελικό παραλήπτη της ωφέλειας σου το κοι-
νωνικό σύνολο. 

Αγαπητέ συνάδελφε Αλέκο, αυτή τη δύσκολη ώρα, που εκ μέρους των συναδέλφων μας σου απευθύνω το στερνό α-
ντίο, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια σου, στους συγγενείς και τους οικείους σου και τους υπο-
σχόμαστε ότι θα σε θυμόμαστε για πάντα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Αιωνία σου η Μνήμη.

εκείνοι που φεύγουν



δραστηριότητα
��ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
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Ο εκπρόσωπος της παράταξης “Δημοκρατική
Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών” κ. Στυ-
λιανός Ορφανός, στην τοποθέτησή του, ανέφερε
ότι τα θέματα της ανάπτυξης δεν πρέπει να εξε-
τάζονται από το Επιμελητήριο όπως τα εξετάζει
ένας κρατικός φορέας. Τόνισε την πολιτική δια-
φωνία της παράταξης του και διερωτήθηκε αν θα
πρέπει να τίθενται και από εμάς ως ερωτηματικά
προς διερεύνηση για ποιόν είναι αυτού του εί-
δους η ανάπτυξη, για το εργαζόμενο ή για το κε-
φάλαιο.

� Στο θέμα “Εμπλουτισμός ιστοσελίδας Τμήματος”,

που προτάθηκε από τον κ. Μάξιμο Σενετάκη,
τοποθετήθηκαν τα μέλη του Σώματος, μετά την
ανάπτυξη της εισήγησης από τον κ. Μηνά Κα-
πετανάκη. Αποφασίσθηκε να εξετασθεί από τη
Δ.Ε. η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας
της ιστοσελίδας του Τμήματος και αναρτήσεως
ορισμένων δεδομένων.

� Τα θέματα “Ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού άξονα
Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)” και “Ενημέρωση δραστηριότητος
Μ.Ε. Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς” αναβλήθηκαν για την
επόμενη συνεδρίαση του Σώματος. 

Την 11η Ιουνίου 2008, πραγματοποιήθηκε η 7η συ-
νεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η οποία ήταν έκτα-
κτη.  Τα παρόντα μέλη ήταν 34 έναντι των 50 που
την απαρτίζουν. Η συνεδρίαση διακόπηκε στις 23,40
ελλείψει απαρτίας. Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέμα-
τα, από τα πέντε (5) της Η.Δ. και ενός εκτός Η.Δ.. 

Α ν α λ υ τ ι κ ά :
� Ανακοινώσεις Προεδρείου.
� Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη

Δ.Ε..
� Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί

θεμάτων  σχετικών με τη δραστηριότητα και λει-
τουργία του Τ.Ε.Ε..

� Ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης
(Β.Ο.Α.Κ.)

� Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Χωροταξίας,
Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.

� Παιδεία (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης - εγκρί-
θηκε με ομόφωνη απόφαση του Σώματος - προ-
τάθηκε από την παράταξη Δ.Π.Κ.Μ.)

� Στο θέμα “Προτάσεις-τοποθετήσεις-παρατηρή σεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λει-
τουργία του Τ.Ε.Ε.”, ο κ. Αντώνιος Κρασανάκης

επιμελητής της Μ.Ε. Αντισεισμικού Σχεδιασμού
και Πολιτικής Προστασίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., ει-
σηγήθηκε τη στελέχωσή της με νέους συναδέλ-
φους και ζήτησε την έγκριση του Σώματος. Δε-
σμεύτηκε η Δ.Ε. στην επόμενη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας να εισηγηθεί, με ολοκληρωμένη
πρόταση, την αύξηση του πλήθους των μελών ό-
λων των Μ.Ε. όπως ήδη έχουν διαμορφωθεί α-
ριθμητικά.

� Το θέμα “Ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού Άξονα
Κρήτης” , (προτάθηκε από την παράταξη “Δημο-
κρατική Κίνηση Μηχανικών” - Δ.Κ.Μ.), δεν ολο-
κληρώθηκε διότι η συνεδρίαση διακόπηκε. Η ει-
σήγηση του κ. Γεωργίου Αγαπάκη αναφερόταν
στην δυνατότητα εξεύρεσης πόρων για την ολο-
κλήρωση του έργου με βασικό στόχο την εκτέλε-
ση του έργου με σύμβαση παραχώρησης.

� Τα θέματα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Χω-
ροταξίας, Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής και Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς” και “Παιδεία” δεν συζητήθη-
καν, ελλείψει απαρτίας. 

Υπεγράφησαν από το Προεδρείο της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ
οι υπ’ αριθ. 2657/7.5.08 και 3002/3.6.08 πράξεις α-
ντικατάστασης των μελών της «Α» συναδέλφων Γ.
Τρουλλινού, Πολιτικού Μηχανικού και Γ. Κολυβάκη,
Αρχιτέκτονα Μηχανικού, οι οποίοι παραιτήθηκαν και
αντικαταστάθηκαν από τον Εμμαν. Τζανίνη Πολιτικό
Μηχανικό και Μαρία Λυδάκη Πολιτικό Μηχανικό

αντίστοιχα.
Με την υπ’ αριθ. 3003/3.6.08 πράξη αντικατάστασης
μέλους της Δ.Ε. την οποία επίσης υπέγραψε το Προ-
εδρείο της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ, τη θέση του παραιτηθέ-
ντος μέλους της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Γ. Κολυβάκη, κατέ-
λαβε ο Μιχ. Α. Γολοβάνης, Πολιτικός Μηχανικός.

Την 5η Μαΐου 2008, ημέρα Τετάρτη, πραγματο -
ποιήθηκε η 6η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Τα
παρόντα μέλη ήταν 41 έναντι των 50 που την απαρ-
τίζουν. Η συνεδρίαση διακόπηκε στις 23,30. Συζητή-
θηκαν εννέα (9) θέματα, από τα δέκα (10) της Η.Δ.. 

Α ν α λ υ τ ι κ ά :
� Ανακοινώσεις Προεδρείου.
� Ενημέρωση δραστηριότητος Δ.Ε..
� Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη

Δ.Ε..
� Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί

θεμάτων  σχετικών με τη δραστηριότητα και λει-
τουργία του Τ.Ε.Ε..

� Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας.
� Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσμικού Πλαισίου

Τ.Ε.Ε..
� Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Έργων Ανά-

πτυξης.
� Εμπλουτισμός ιστοσελίδας Τμήματος.
� Ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού άξονα Κρήτης

(Β.Ο.Α.Κ.)
� Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Χωροταξίας,

Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.

� Στο θέμα “Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς
τη Δ.Ε.”, ο Πρόεδρος της ”Α”  Ριχάρδος Ποβάσκη
υπέβαλε επερώτηση προς τη Δ.Ε. σχετικά με την
πρόθεση της  να εισηγηθεί στο Σώμα σημαντικά
θέματα που αφορούν στην Ανατολική Κρήτη και
συγκεκριμένα:

1. Την κατασκευή νέου λιμένα στο Τυμπάκι Ηρα-
κλείου.

2. Τον Οργανισμό Διαχείρισης Εποπτείας Υποδο-
μών και Οδών (ΟΔΕΥΟ) Ν.Α. Ηρακλείου.

3. Τη δημιουργία μαρίνας στον κόλπο του “Δερμα-
τά”.

4. Την αξιοποίηση κτιριακού συγκροτήματος “Α-
χτάρικα” για της ανάγκες της Βικελαίας βιβλιο-
θήκης.

� Στο θέμα “Προτάσεις-τοποθετήσεις-παρατη ρ σεις ε-
πί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λει-
τουργία του Τ.Ε.Ε.”, ο κ. Γεώργιος Τρουλλινός, μέ-
λος της ”Α”,  υπέβαλε την παραίτησή του από το
Σώμα λόγω πολλών ενασχολήσεων (κομματικό
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της δημοτικής
παράταξης Ηράκλειο Ανθρώπινη Πόλη).

� Στο θέμα “Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας”, o
Πρόεδρος της ”Α”  Ριχάρδος Ποβάσκη ανέλυσε
τη συνοπτική δραστηριότητα για  το διάστημα
των δεκατεσσάρων μηνών από τη συγκρότηση
της σε Σώμα και διευκρίνισε ότι τα συμπε -
ράσματα είναι ατομικά. (Η συνοπτική δραστη-
ριότητα δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος
του ΤΑΥ). Τόνισε επίσης την υποχρέωση της Δ.Ε.
να υποβάλλει προς έγκριση τον, προβλεπόμενο
από το Θεσμικό Πλαίσιο, ετήσιο προγραμματι-
σμό και απολογισμό δράσης. 
Ο εκπρόσωπος της παράταξης “Δημοκρατική
Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών” κ. Στυ-
λιανός Ορφανός στην τοποθέτησή του τόνισε
την αναγκαιότητα τα συμπεράσματα να είναι
συλλογικά και μίλησε για υποβάθμιση της Αντι-
προσωπείας, συνειδητά, από τις παρατάξεις που
συμμετέχουν στη Δ.Ε.. Ουδείς άλλος τοποθετή-
θηκε.         

� Στο θέμα “Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσµι-
κού Πλαισίου Τ.Ε.Ε.”, οι εκπρόσωποι των πα-
ρατάξεων ανέλυσαν τις εισηγήσεις τους και στη
συνέχεια τοποθετήθηκαν τα μέλη του Σώματος.
Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί σε επόμενη συνε-
δρίαση της Αντιπροσωπείας.

� Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Έργων
Ανάπτυξης”, η επιμελήτρια της Μ.Ε. κ. Καλλιόπη
Τζαβλάκη ανέλυσε το πρόγραμμα δράσης, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονι-
σμού Λειτουργίας Μονίμων Επιτροπών Τ.Ε.Ε.
και Περιφερειακών Τμημάτων όπως ψηφίστηκε
από την "Α" του Τ.Ε.Ε. της 10.02.1990. 
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6η/2008 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

7η/2008 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Παραιτήσεις και αντικαταστάσεις μελών της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ



Η νομοθεσία αλλάζει, οι σχεδιασμοί επικαιροποιούνται και μόνο δύο πράγματα φαίνεται να μένουν σταθερά στον Πε-
ριφερειακό Σχεδιασμό της Κρήτης για τη διαχείριση των απορριμμάτων: η Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης για τρείς
νομούς, (Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Λασιθίου πλήν Σητείας) και ο στόχος της Ενεργειακής Αξιοποίησης των απορ-
ριμμάτων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης δεσμεύτηκε στα παραπάνω, πριν καν επικαιροποιηθεί ο Περι-
φερειακός Σχεδιασμός του 2001 με τη νεώτερη νομοθεσία του 2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909/��.1�.�003), όπως είχε υ-
ποδείξει και Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ (Νοέμβριος �00�). 
Η εναρμόνιση αυτή ήταν απαραίτητη γιατί στην υπουργική απόφαση 50910/2727/2003:
• Περιλαμβάνονται οι παράμετροι του Εθνικού Σχεδιασμού για τα στερεα απόβλητα, με κύριο στόχο την πρόλη-

ψη και μείωση της παραγωγής των αστικών αποβλήτων. Με το σχεδιασμό αυτό, οι Περιφερειακοί σχεδιασμοί
οφείλουν να εναρμονίζονται.

• Αυξάνονται οι απαιτήσεις για φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις με ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών.
• Προκειμένου για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό (Παράρτημα ΙΙΙ), επιβάλλεται μεταξύ άλλων να υπάρχουν «Προτά-

σεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (μέθοδοι διαχείρισης)», δηλαδή περιγραφή  όλων των εφικτών
ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και στους εξειδικευμέ-
νους στόχους του σχεδιασμού της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδιασμού και συγκριτική α-
ξιολόγηση των εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης, για να προκύψουν οι βέλτιστες λύσει με κριτήρια
περιβαλλοντικά και τεχνικοοικονομικά. Από τέτοια διερεύνηση και μόνο μπορεί να προκύψει Κεντρική ή
περισσότερες Μονάδες.

Από την Περιφέρεια Κρήτης είχε εξαγγελθεί και είχε αποτυπωθεί σε όλα τα σχετικά άρθρα του τοπικού τύ-
που στις αρχές του 2007 ότι η διατύπωση προτάσεων για τον τρόπο διαχείρισης, θα γινόταν από τη μελέτη
που επρόκειτο να ανατεθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Με τη μελέτη αυτή θα καθοριζόταν το «που» θα γίνει
η Κεντρική Μονάδα αλλά και «τι» Μονάδα θα είναι αυτή. Το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει τότε την αντί-
δρασή μας. Προτείναμε στο ΤΕΕ/ΤΑΚ  και έγινε δεκτό, να διαμαρτυρηθούμε στην Περιφέρεια Κρήτης για δύο
λόγους: ο πρώτος ήταν ότι το «που» και «τι» δεν απομονώνεται αλλά  πρέπει να προκύψει από ολοκληρωμέ-
νη μελέτη σύμφωνα με το πνεύμα και τις προδιαγραφές της Υ.Α. 50910/2727 και ο δεύτερος ότι αυτό δεν
αποτελεί αντικείμενο ερευνητικού προγράμματος και δεν πρέπει να ανατεθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Τι να πούμε σήμερα όταν διαπιστώνουμε ότι ο αποσπασματικός τρόπος ανάθεσης, ήταν ακόμη αποσπασματι-
κότερος, ότι αφορούσε μόνο το «που» και όχι το «τι»; 
Στην ίδια τη μελέτη αναφέρεται ότι αυτή καθορίστηκε από την προγενέστερη  απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλείου για Μονάδα Κεντρικής Επεξεργασίας των τριών νομών της Κρήτης και ότι διερευνήθηκαν μόνο
δύο ζητήματα, ο σχεδιασμός του συστήματος μεταφοράς και ο εντοπισμός υποψηφίων θέσεων για την εγκα-
τάσταση αυτής της μονάδας.
Η χθεσινή απόφαση του ΕΣΔΑΚ να ανατεθεί εκ των υστέρω το «τι» είδους επεξεργασία ενδείκνυται, επιβε-
βαιώνει απλά  ότι κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο να είχε γίνει!

Στη διαδικασία της «πολιτικής επιλογής»  δικαίως οι πολίτες απάντησαν «πολιτικά». Γιατί:
ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΚΑ ΤΕΦΡΑ!
ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΗΔΗ ΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ!

επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο internet: http://www.amak.tee.gr

Τη 17η Μαΐου 2008, ημέρα Σάββατο, από τις 09,00 έ-
ως 17,00 πραγματοποιήθηκε,  στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑ-
ΝΙΑ των Αθηνών, κοινή σύσκεψη του Προεδρείου
της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. και των Προεδρείων των
Αντιπροσωπειών όλων των Περιφερειακών Τμημά-
των.
Παρέστησαν συνολικά εικοσιέξι άτομα. Συγκεκριμέ-
να: το πενταμελές προεδρείο της “Α” του Τ.Ε.Ε.,  δε-
κατέσσερις πρόεδροι Περιφερειακών Τμημάτων και
επτά μέλη των τριμελών προεδρείων των Περιφερει-
ακών Αντιπροσωπειών.
Τη συνάντηση παρακολούθησε και ο Πρόεδρος του
Τ.Ε.Ε. Ιωάννης Αλαβάνος ο οποίος μας ενημέρωσε
για τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό, το εθνικό χωροτα-
ξικό, εστίασε δε στα προβλήματα που υπάρχουν και
στους στόχους των συνεδρίων που θα γίνουν.
Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Ιωάννης Θεοδω-
ράκης, ανέλυσε τη μεθοδολογία που σκοπεύει να α-
κολουθήσει προκειμένου να επιτευχθούν οι απαι-
τούμενες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου του
Τ.Ε.Ε.. Οι παρόντες ανέλυσαν τις θέσεις των Τμημά-
των τους αναφορικά με τις προτάσεις που έχουν γίνει

από τις Αντιπροσωπείες τους.
Στην συνέχεια αναπτύχθηκαν οι προβληματισμοί ε-
νός έκαστου για τον τρόπο λειτουργίας των αντι-
προσωπειών και έγινε ανταλλαγή απόψεων για την
ερμηνεία νομικών θεμάτων. Συμφωνήθηκε από ό-
λους ότι οι κανονισμοί λειτουργίας των Αντιπροσω-
πειών - Τ.Ε.Ε. και Περιφερειακών - είναι πλέον ανα-
χρονιστικοί και πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν
πέραν της ανάγκης να εναρμονισθούν με το νέο θε-
σμικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου οι Αντιπροσωπείες θα
πρέπει να προετοιμάζουν τις προτάσεις τους. 
Προσωπικά τόνισα την αναγκαιότητα να μεριμνήσει
ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας προκειμένου:

α) Να υιοθετηθεί η άποψη μείωσης του πλήθους
των μελών των περιφερειακών αντιπροσωπειών

β) Να ληφθούν μέτρα για τη συνοχή του Τ.Ε.Ε. το
οποίο πρέπει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
να έχει ενιαία έκφραση. 

γ) Να αξιοποιούνται  οι προτάσεις των περιφερεια-
κών τμημάτων ως εισηγήσεις στην Αντιπροσω-
πεία.       
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Συνάντηση Προεδρείου Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. και 
Προεδρείων Αντιπροσωπειών Περιφερειακών Τμημάτων.

Επιμέλεια: Ριχάρδος  Ποβάσκη του Αντωνίου,  Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. Πρόεδρος “Α” Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Η επιλογή της  «ενεργειακής αξιοποίησης», που οδηγεί σε καύση των απορριμμάτων, δεν μπορεί να είναι
προϊόν «πολιτικής απόφασης». Αν κάποιοι «πολιτικά» αποφασίζουν κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι «πολιτικά»
αποφασίζουν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων, αλλά και την προοπτική παραγωγής ποιοτικών
αγροτικών προϊόντων στην Κρήτη, ακυρώνοντας ένα από τα πιο σημαντικά  συγκριτικά πλεονέκτηματα του
τόπου . Σημαίνει ότι «πολιτικά» αποφασίζουν να μην διερευνήσουν αν μια άλλη μέθοδος διαχείρισης θα ή-
ταν οικονομικότερη χωρίς Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης και ότι «πολιτικά» επιλέγουν τη δαπανηρότερη μέ-
θοδο επεξεργασίας που η βιωσιμότητά της αντιστρατεύεται τη μείωση, την ανάκτηση και την ανακύκλω-
ση, ότι, εν τέλει, επιλέγουν τη μέθοδο που σήμερα εγκαταλείπεται διεθνώς!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ή ΠΡΟΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ;

O I  M H X A N I K O I  Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ
Χ Ω Ρ Ι Σ  Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  -  Χ Ω Ρ Ι Σ  Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ε Ι Σ  -  Χ Ω Ρ Ι Σ  Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ
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ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΚΜ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ αποτελεί αντικείμενο πολυετών συζητήσεων
σε τουλάχιστον τρεις θητείες στις Α/ΤΕΕ.
Είναι προφανές ότι η δυστοκία όχι μόνο αποφάσεων αλλά και συζητήσεων για το θέμα αυτό
έχει βαθύτερα αίτια από την συνήθη δικαιολογία, δηλαδή των ρυθμών των εργασιών της
Α/ΤΕΕ και των πολλών διαφορετικών απόψεων μεταξύ των παρατάξεων.
Από την άλλη πλευρά το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ είναι ή έπρεπε να είναι ένα σημαντικό ερ-
γαλείο (περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικό), αλλά σε καμία περίπτωση δεν σηματοδοτεί
τις επιδόσεις του ΤΕΕ τουλάχιστον όπως αυτές κρίνονται από τους συναδέλφους μηχανικούς.
Επομένως οι τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ πρέπει να ιδωθούν μόνο μέσα α-
πό αυτό το πρίσμα και με την επισήμανση ότι η συνολική εικόνα της διαχείρισης του θέμα-
τος, προδίδει ότι από πάρα πολλές πλευρές δεν είναι επιθυμητή μία αλλαγή, για διαφορετι-
κούς λόγους για κάθε πλευρά.

Δομή του ΤΕΕ
Η δομή του ΤΕΕ πρέπει να παραμείνει γενικά ως έχει (ΝΠΔΔ) με την ύπαρξη ενιαίας κεντρι-
κής πανελλαδικής έκφρασης και περιφερειακής οργάνωσης.
Το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει στο ΤΕΕ, με τις αποφάσεις των οργάνων του, να δη-
μιουργεί εργαλεία και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των μηχανικών, τη λειτουργία του ως
τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας και για να εξυπηρετεί το διεθνή του ρόλο. 
Η περιφερειακή οργάνωση (Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ) πρέπει να επιδιωχθεί στο μέλλον, να
αντιστοιχεί στις περιφέρειες της χώρας. Αυτό όμως δεν πρέπει να επιδιωχθεί άμεσα γιατί θα
προκαλέσει έντονες ανακατατάξεις και θα επιφέρει ανωμαλίες στην λειτουργία και των οργά-
νων αλλά και των θεσμών του ΤΕΕ. Θα μπορούσε όμως αρχικά να γίνεται η εκλογή των αντι-
προσώπων της Α/ΤΕΕ από ευρείες περιφέρειες κατ’αντιστοιχίαν των Διοικητικών Περιφερεια-
κών έστω και αν αυτές περιέχουν περισσότερα του ενός Περιφερειακά Τμήματα.
Τα μέλη των Νομαρχιακών επιτροπών να εκλέγονται απευθείας με απλή αναλογική και να εί-
ναι μέλη της περιφερειακής αντιπροσωπείας.

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος – Επάγγελμα
1. Αναβάθμιση και αντικειμενικοποίηση των εξετάσεων με μορφή που θα προσιδιάζει σε ε-

παγγελματίες (αντιμετώπιση γραπτώς ολοκληρωμένων θεμάτων) και όχι εξετάσεις επανε-
πιβεβαίωσης των πανεπιστημιακών γνώσεων. Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου να προσέλ-
θει κάποιος στις επαγγελματικές εξετάσεις θα  πρέπει να έχει επαγγελματική εμπειρία προ-
ερχόμενη από άσκηση. Οίκοθεν νοείται ότι η ασφάλιση, η μισθοδοσία κτλ. θα θεσμοθετη-
θούν επίσης

�. Εναλλακτικώς:
Επαγγελματικές εξετάσεις ως άνω χωρίς πρακτική άσκηση.

3. Ολοκλήρωση της ρύθμισης του επαγγέλματος του διπλωματούχου Μηχανικού για όλες τις
ειδικότητες και  ρύθμιση των επαγγελμάτων των Τεχνολόγων.

4. Αναγνώριση του ΤΕΕ ως η Αρχής για την εφαρμογή στην Ελλάδα της οδηγίας για την αμοι-
βαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όλων των τεχνικών βαθμίδων πιθανώς
με την δημιουργία στους κόλπους του επιτροπών αναγνώρισης των επαγγελματικών προ-
σόντων αλλά και με την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης των αντισταθμιστικών
μέτρων, όπως έχει ήδη γίνει για την οδηγία 89/48.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Το τελευταίο διάστημα είναι έντονος ο προβληματισμός σχετικά με το πολύ σημαντικό θέ-
μα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κρήτη. Η παράταξή μας έχει επανειλημμένως α-
ποδείξει την ευαισθησία της σε θέματα που άπτονται περιβαλλοντικών ζητημάτων, με άποψη
τεκμηριωμένη και επομένως ισχυρή.     

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνοντας κατευθυντήριες οδηγίες περιμένει για τις δικές μας ενέρ-
γειες, ώστε να δοθούν λύσεις απλές, πρακτικές και ασφαλώς οικονομικές με προτεραιότητα
πάντα την κατά το δυνατόν μικρότερη όχληση του περιβάλλοντος και την προστασία της αν-
θρώπινης υγείας. Ο προσανατολισμός πλέον είναι σαφής για τις Ευρωπαϊκές χώρες στο να
στραφούν σε περιβαλλοντικά φιλικότερες λύσεις με ενίσχυση της ανακύκλωσης και τελική διά-
θεση υπολειμμάτων.

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης και η
επικαιροποίησή του, αναφέρει πως πρόκειται μέχρι το �010 να κατασκευαστεί η Ολοκληρω-
μένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στους νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρε-
θύμνου ενώ παράλληλα θα λειτουργεί το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών αλλά και
μια Μονάδα Βιολογικής Ξήρανσης στο Ηράκλειο. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, δημιουργούνται κάποια ερωτήματα που σχετίζονται με τις
καινούριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Τι τεχνολογία τελικά θα εφαρμόζεται στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων;
Θα είναι δυνατή η ενεργειακή εκμετάλλευση του προϊόντος της Βιολογικής Ξήρανσης με βιώ-
σιμο τρόπο; 

Το καύσιμο υλικό που θα παράγεται από την μονάδα βιολογικής ξήρανσης θα οδηγείται
στην κεντρική μονάδα ή μήπως θα επιλεχθεί η «εύκολη» λύση της ταφής του σε ΧΥΤΑ;

Αν υποθέσουμε ότι στην κεντρική μονάδα γίνεται καύση τότε γιατί θα πρέπει να καταφύ-
γουμε στη μέθοδο της βιολογικής ξήρανσης και να μην καταφύγουμε στην απευθείας στοι-
χειομετρική καύση μιας και το κόστος κατά τον συνδυασμό ξήρανσης-καύσης θα είναι μεγα-
λύτερο; Γιατί να επιβαρυνθεί επιπρόσθετα ο πολίτης αφού τα κόστη από την επεξεργασία θα
επιβαρύνουν πλέον τους Ο.Τ.Α;

Αν επιλεχθεί η καύση πως θα είναι μετά δυνατόν στην Κρήτη να επιτύχουμε σταδιακά το
ποσοστό Ανακύκλωσης που ορίζει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία;  

Αν υποθέσουμε ότι στην κεντρική μονάδα θα επιλεχθεί η Υγειονομική Ταφή, τότε ποιο το
νόημα της βιολογικής ξήρανσης, αφού το αποξηραμένο κλάσμα (καύσιμο υλικό) θα οδηγείται
σε ΧΥΤΑ όπου και αναμένεται να αποκτήσει ξανά την υγρασία που με πολύ δαπανηρό τρόπο
έχασε κατά την ξήρανση; 

Γιατί δεν ενισχύεται ο θεσμός της Διαλογής στην Πηγή και Ανακύκλωσης με την αύξη-
ση της δυναμικότητας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου και με την δημιουργία Εργοστασίου Μηχανικής Α-
νακύκλωσης-Κομποστοποίησης (βλ. μονάδα ΕΜΑΚ - Χανιά) στην κεντρική μονάδα επεξεργα-
σίας;

Συνάδελφοι, είναι επιτακτική η ανάγκη να οδηγηθούμε σε μια ολοκληρωμένη διαχειριστι-
κή λύση που θα είναι και δοκιμασμένη, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον και που θα
ταιριάζει με τα δεδομένα των απορριμμάτων της Κρήτης, ιδιαίτερα τώρα που η τάση που προ-
ωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μηχανική διαλογή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση και υγειονο-
μική ταφή των υπολειμμάτων.
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Όνειρο θερινής νυκτός η ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ

Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ  και σε συνδυασμό με τις μελέτες που α-
νακοινώθηκαν και σε πρόσφατη ημερίδα του Τμήματος, δεν μπορούμε πια να παραμένουμε θεατές
σε ένα θέατρο του παραλόγου σχετικά με την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ.
Πως είναι δυνατό μια κυβέρνηση η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια και την ευημερία των πο-
λιτών της να παραμένει απαθής μπροστά σε ζητήματα ζωτικής σημασίας για τον τόπο. Οι νομοί της
Κρήτης σύμφωνα με σχετικές μελέτες,  έρχονται πρώτοι στη λίστα με τα περισσότερα τροχαία ατυχή-
ματα. Μια από τις βασικές αιτίες  είναι το «απαρχαιωμένο», σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ευρω-
παϊκούς και εθνικούς αυτοκινητοδρόμους, οδικό της δίκτυο.
Και όμως παρ’ όλα αυτά ο αρμόδιος υπουργός στη σύντομη επίσκεψη του στην Κρήτη δεν άφησε πε-
ριθώρια αισιοδοξίας. Στο πλαίσιο της επόμενης χρηματοδοτικής περιόδου �007-�013 είναι πολύ δύ-
σκολο, όπως άφησε να εννοηθεί,  να καλυφθεί το σύνολο της δαπάνης για την ολοκλήρωση του οδι-
κού άξονα. 
Εμείς, η ΠΑΣΚ-Σ Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης θεωρούμε ανεπίτρεπτο σε μια περιφέρεια όπως η
Κρήτη, η οποία αποτελεί την ναυαρχίδα του Ελληνικού Τουρισμού, να μην υπάρχει ενιαίος, αξιόπι-
στος, άνετος και κυρίως ασφαλής Βόρειος Οδικός Άξονας ο οποίος θα ενώνει το σύνολο του νησιού
και θα συντελεί στην ισόρροπη ανάπτυξη του. 
Σήμερα  για  μια  Ευρωπαϊκή  Περιφέρεια, όπως η Κρήτη, με ιδιαίτερη γεωμορφολογία ορεινών  όγκων
και ασυνέχεια  βορρά-νότου, η επαρκής και σύγχρονη σύνδεση του δυτικότερου με το ανατολικότερο
σημείο, με ευρωπαϊκών προδιαγραφών  αυτοκινητόδρομο οδικής ασφάλειας ,ταχύτητας και λοιπών   υ-
πηρεσιών, παράλληλα με την ανάπτυξη πλήρους νότιας περιμετρικής διαδρομής  με ολοκληρωμένους
ποιοτικούς καθέτους συνδετήριους άξονες αποτελεί όρο, όχι μόνο ανάπτυξης άλλα και επιβίωσης
της Περιφέρειας.
Ο χαρακτηρισμός του ΒΟΑΚ ως Ευρωπαϊκού αυτοκινητόδρομου ενταγμένου στα Διευρωπαϊκά δίκτυα
είναι φυσικά προς τη θετική κατεύθυνση. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις δημιουργεί ευνοϊκότερους
όρους κοινοτικής συγχρηματοδότησης, τους οποίους η σημερινή κυβέρνηση δείχνει να αγνοεί.
Όμως η δικαίωση  αυτής  της ένταξης  δεν μπορεί να γίνει, με ημίμετρα, με επιμέρους βελτιώσεις,
διαπλατύνσεις και διαχωριστικά ασφάλειας  και  αποκλειστικά  πάνω στις  ίδιες  χαράξεις.
Δεν μπορεί να γίνει  κατ οικονομία και ¨συμφώνα με τις δυνατότητες  μας¨ . 
Όπου απαιτούνται νέες χαράξεις πρέπει να γίνουν νέες  χαράξεις και απαλλοτριώσεις. 
Όπου απαιτούνται γέφυρες πρέπει να γίνουν γέφυρες.
Όπου απαιτούνται σήραγγες πρέπει να  γίνουν  σήραγγες . 
Το έργο πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές χρονικής  προσπέλασης από σημείο σε σημείο
και συνολικά.
Επίσης, το έργο δεν μπορεί να τεμαχίζεται κατά Νομαρχία ούτε ως προς τον σχεδιασμό ούτε ως
προς τις προδιαγραφές, ούτε ως προς τις προτεραιότητες υλοποίησης. Δεν αποτελεί μια συρραφή-
άθροιση  εσωνομαρχιακων αναγκών και απαιτήσεων.
Ως ΠΑΣΚ-Σ Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης έχουμε τονίσει ότι πρόκειται για ένα έργο ενιαίο που καλύ-
πτει κυρίως ανάγκες και οφείλει να στοχεύει σε  συνολική Κοινωνική-Διοικητική-Οικονομική και Α-
ναπτυξιακή δυναμική και συνοχή  του νησιού με σεβασμό στην ποιότητα ζωής καθώς και στο πολιτι-
στικό και φυσικό περιβάλλον.
Η Κρήτη, λόγω των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της, μπορεί και πρέπει να αναλάβει το ρόλο που
της αναλογεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να αποτελέσει πρότυπο μο-
ντέλο διοικητικής ανάπτυξης, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε όλοι, τοπικές αρχές, επιστημονικοί φο-
ρείς αλλά και απλοί πολίτες, ότι είναι πολύ σημαντικότερα αυτά που μας ενώνουν, παραμερίζοντας τις
όποιες τοπικιστικές ή συντεχνιακές αντιλήψεις, οι οποίες λειτουργούν, όπως έχει αποδειχτεί ανα-
σταλτικά σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της Κρήτης.

Η καθημερινότητα
του

μηχανικού

Αρμενίζουμε στα μεσοπέλαγα της παρούσας περιόδου της Αντιπροσωπείας. 
Αν ληφθεί υπόψη η θερινή περίοδος , που συνήθως είναι χαλαρή από δραστηριότητες, τότε
στην πραγματικότητα μένει μόνο ένας χρόνος για δράση  μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Είναι σημαντικό να απαντήσουμε 
- ποια είναι η καθημερινότητα του εργαζόμενου μηχανικού σήμερα;
- βελτιώθηκε η χειροτέρευσε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο;

Τα πτυχία υποβαθμίζονται μαζί με την υποβάθμιση μας στην παραγωγική διαδικασία.
Οι εισφορές μας αυξάνονται σε ένα ταμείο που μας άρπαξαν 
Το εργασιακό άγχος παίρνει νέες μορφές
Οι εργοληπτικές μονάδες υποφέρουν και καταστρέφονται
Οι δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν αντιπαραγωγικές και γραφειοκρατικές
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες γίνονται διεκπεραιωτές φακέλων και ξεχνούν την επιστήμη τους
Η πρόσβαση στους ευροκώδικες γίνεται... αθλίως

Με αφορμή το ροχαλητό του Εγκέλαδου ας προσέξουμε ότι η ποινικοποίηση του επαγγέλμα-
τος δεν αναφέρεται καν στο πρόγραμμα δράσης μας. 
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Αρ. Πρωτ. 1�/�9-0�-�008                                                                 Ηράκλειο �9-0�-08

Στον  αστερισμό της απαξίωσης

Το ακούσαμε και αυτό, ότι δηλαδή το να προσπαθείς να υπερασπισθείς το πτυχίο σου και
την γνώση που έχεις είναι θεσιθηρία. Αυτή την καινοφανή άποψη εξέφρασε η κ. Νομάρχης
μετά την καθολική αντίδραση των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. για τον νέο οργανισμό. Μήπως όμως η
προς τα κάτω εξίσωση των πτυχίων, κατεβάζοντας δηλαδή τον πήχη της γνώσης, είναι λαϊκι-
σμός και κατ’ επέκταση ψηφοθηρία;  

Από πότε, τυπικά, ουσιαστικά ή και στην συνείδηση των πολιτών, ένας πτυχιούχος του Πο-
λυτεχνείου ή του Πανεπιστημίου έχει τις ίδιες γνώσεις με ένα των ΤΕΙ ή των ΑΤΕΙ, (λες και
το Α= ανώτατο έλλειπε για την εξομοίωση). Γιατί αυτό μας λέει στον νέο Οργανισμό της
Ν.Α.Η. η κ. Νομάρχης και σύσσωμο δυστυχώς με μια μόνο περίπου εξαίρεση το Νομαρχιακό
Συμβούλιο, και αυτό κάνει αποφασίζοντας ότι θέση Διευθυντή μπορεί να καταλάβουν πτυχι-
ούχοι Π.Ε. ή Τ.Ε. 

Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι στην κ. Νομάρχη, ή στον εισηγητή του Οργανισμού. Εκεί-
νη έχει τις απόψεις της, κάνει την πολιτική της όπως θεωρεί καλύτερα, ερμηνεύει ένα ούτως
ή άλλως (σκόπιμα;) ασαφή Νόμο όπως εκείνη και οι συνεργάτες της πιστεύουν σωστότερα, και
θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Είναι δικαίωμά της να έχει την άποψη π.χ. ότι ένας πολιτι-
κός μηχανικός  μπορεί να έχει διευθυντή ένα τεχνολόγο πολιτικό μηχανικό όπου τις μελέτες
του πρώτου δεν μπορεί ούτε να τις κάνει μα ούτε και να τις καταλάβει ο δεύτερος. Δικαίωμά
της να πιστεύει ότι έτσι θα πετύχει την καλύτερη ανάπτυξη αυτού του τόπου που κλήθηκε να
υπηρετήσει.  Εξάλλου έχει πλέον με το μέρος της, τουλάχιστο μέχρι σήμερα, και την απόφα-
ση απόρριψης της ένστασης προς την Περιφέρεια, του ΤΕΕ-ΤΑΚ του ΓΕΩΤΕΕ και των Συλλόγων
των μηχανικών. Φαίνεται πως στην Χώρα αυτή η επιστημονική γνώση δίδεται όχι στα αμφιθέ-
ατρα και στα εργαστήρια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της, αλλά στις αλληλοσυγκρουόμενες
νομοθετικές ρυθμίσεις.  

Το πρόβλημα είναι δυστυχώς στο ότι στην άποψη αυτή προσχώρησαν και οι συνάδελφοι
μηχανικοί μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ένας εκ των οποίων πρόσφατα έχει διατελέσει
Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΤΑΚ επί δύο συνεχείς τριετίες και αγωνιζόταν ενάντια στην προσπάθεια ε-
ξίσωσης της γνώσης και κατ’ επέκταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των συναδέλφων
του με εκείνη των ΤΕΙ, και ένας άλλος ήταν μέλος της προηγούμενης Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ και μέ-
λος της νυν Αντιπροσωπείας. 

Γνωρίζουν και οι δύο καλά, όπως και οι λοιποί συνάδελφοι του Νομαρχιακού Συμβουλίου
που προσχώρησαν στην παραπάνω άποψη και την ψήφισαν, ότι το θέμα δεν είναι συντεχνια-
κό, ούτε αφορά σε αντιπαράθεση με τους απόφοιτους των ΤΕΙ της Χώρας, οι οποίοι βεβαίως
και πρέπει να έχουν θέση στην αγορά εργασίας σύμφωνα πάντα με τις γνώσεις τους. Είναι θέ-
μα ουσίας, που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και να παραβλέψει. Θα πρέπει όμως να
γνωρίζουν οι συνάδελφοι αυτοί, ότι η απαράδεκτη κατά την άποψή μας εφαρμοζόμενη κομμα-
τική πειθαρχία, δεν μπορεί να υπερβαίνει για κανένα λόγο την συνείδηση και την αντικειμενική

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Οδός Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20 και Τοµπάζη-71201 Ηράκλειο

• Όλοι έχετε ακούσει ή διαβάσει όσα ο  κ. Α-
πόστολος Κακλαμάνης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ,
πρώην υπουργός Παιδείας, Εργασίας, Δικαι-
οσύνης και Πρόεδρος της Βουλής των Ελλή-
νων, στις 19.0�.�008 στην ομιλία του στη
Βουλή, σε επερώτηση Βουλευτών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα
των αποφοίτων Τ.Ε.Ι., είπε: “……....Η διοί-
κηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δος, αυτός ο βραχνάς για την ελληνική
κοινωνία και οικονομία, που κάποτε απο-
τελούσε προπομπό για σοβαρές διεργα-
σίες και ανακατατάξεις στην ελληνική
κοινωνία, σήμερα αποτελεί την πλέον
σκληρή συντεχνία….………” ΣΥΓΧΑΡΗ-
ΤΗΡΙΑ. Εκείνο που δεν ακούσαμε είναι η α-
ντίδραση της διοίκησης του Τ.Ε.Ε. σε αυτούς
τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Μήπως
έχουν επικρατήσει οι κάθε είδους κυβερνη-
τικές απόψεις για την δημιουργία ενός μη ι-
σχυρού Τ.Ε.Ε. με την τακτική του δούρειου
ίππου;    

• “Προβάδισμα αποφοίτων Πανεπιστημια-
κής Εκπαίδευσης”
Συνολικά 14 Νομαρχίες, σύμφωνα με τα δη-
μοσιευθέντα στοιχεία της παράταξης
Α.Μ.Α.Κ., προβλέπουν στον Οργανισμό Εσω-
τερικής Λειτουργίας τους, προβάδισμα των
αποφοίτων Π.Ε. στις θέσεις των προϊσταμέ-
νων. Αυτές είναι   οι Ν.Α.: Δράμας - Καβάλας
- Ξάνθης - Έβρου - Ημαθίας - Θεσσαλονίκης
- Κιλκίς - Καρδίτσας - Τρικάλων - Δυτικής Ατ-
τικής - Αργολίδος - Κορινθίας - Λακωνίας -
Μεσσηνίας. 
Δεν είναι άραγε αυτό σύννομο;

• Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ για
τη μετανάστευση, τη δεκαετία 1998-�007
μετοίκησαν στο εξωτερικό ��0.000 Έλληνες
προκειμένου να απασχοληθούν σε εργασίες
υψηλής επαγγελματικής εξειδίκευσης αντί-
στοιχες των προσόντων τους. Γιατί όχι, α-
φού δεν εκτιμάται η μόρφωση και το επίπε-
δο της.

• Στις προθέσεις των πολιτικών δεν είναι η
λύση των προβλημάτων της Παιδείας, αλλά
η κατ’ εξακολούθηση εκμετάλλευσή τους για
κομματικούς - πελατειακούς σκοπούς.

• Είναι βέβαιο ότι ουδείς απόφοιτος μηχανι-
κός των πολυτεχνείων και πολυτεχνικών
σχολών της χώρας θα είχε αντίρρηση για την
αναβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμά-
των των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι., αν είχαν ισο-
δύναμο πρόγραμμα σπουδών και είχαν ανα-
βαθμισμένες βαθμολογικές απαιτήσεις στις
εισαγωγικές εξετάσεις. Η απόκτηση γνώσε-
ων και παιδείας δεν είναι νομοθετικό έργο
αλλά έργο σπουδών. Είναι απορίας άξιο πως
οι διδάσκοντες, οι οποίοι ως επί το πλείστον
είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, αποδέχο-
νται αυτήν την εξισωτική διαστρέβλωση. Για
τα επαγγελματικά δικαιώματα των πάσης φύ-
σεως τεχνικών πρέπει να λαμβάνονται υπό-
ψη τα ακαδημαϊκά προσόντα, τα προγράμμα-
τα σπουδών και η επαγγελματική εμπειρία.
Γιατί όμως χορηγούνται από το Υπουργείο Ε-
θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και όχι
και από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.;    

• Ερώτηση φιλοσοφική προς τους νομοθετού-
ντες. Γιατί αφού υπάρχουν τα προγράμματα
των ηλεκτρονικών υπολογιστών που εκτε-
λούν διάφορες και ποικίλες τεχνικές διεργα-
σίες, δεν απευθύνονται στους  χειριστές των
υπολογιστών για τις απαιτούμενες μελέτες;
Όλες οι αυθαιρεσίες καλύπτονται πολιτικά
αρκεί να μας φέρνουν ψήφους.

• Συνάδελφοι μηχανικοί μην περιμένετε λύ-
σεις από τους συνδικαλιστές. Δυστυχώς με-
ταλλάσσονται σε οσφυοκάμπτες των κομμα-
τικών επιταγών όταν και όπου χρειάζεται να
σταθούν όρθιοι. Αναλάβετε ατομικές πρω-
τοβουλίες. 

Ο «δαίμων του τυπογραφείου, αυτή τη φορά χτύπησε τη σελίδα του Ρ. Ποβάσκη που στο προηγούμενο τεύχος του ΤΑΥ
(Νο 77) μετέτρεψε τις ημερομηνίες όλων των συνεδριάσεων κατά τις οποίες ο κ. Ρ. Ποβάσκη έκανε ερωτήσεις και ε-
περωτήσεις προς της Δ.Ε. του Τμήματος σε 16/�1.01.�008 αντί του ορθού που είναι: 16/�1.01.�008, 09/16.04.�008
και 0�.0�.�008.
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ΘΕΜΑ: Η παραγωγή ποιοτικών Δημόσιων έργων είναι υποχρέωση όλων. 
Σχετικό: Η με αριθ. πρωτ. 30638-10-04-�008 επιστολή Σας, ως Προέδρου της ΤΕΔΚ

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 
Ήταν ευχάριστη  έκπληξη η λήψη της επιστολής του παραπάνω σχετικού με την οποία συμ-
μερίζεστε την θέση του Συλλόγου μας για την ανάγκη τήρησης όρων διαφάνειας και υγιούς α-
νταγωνισμού στην διαδικασία ανάθεσης των έργων και παράλληλα εκθέτετε τον προβληματι-
σμό σας κατά πόσο οι όροι αυτοί υποστηρίζονται από τα μέλη μας όταν – κατά φημολογίες -
οργανώνουν ¨εικονικούς ανταγωνισμούς¨ στις διαδικασίες των διαγωνισμών. Ακόμη επισημά-
νατε με έμφαση  το ζήτημα της ποιότητας των έργων. 
Γνωρίζοντας  την δημοκρατική και συνδικαλιστική ευαισθησία σας, Κύριε Πρόεδρε, να μας ε-
πιτρέψετε να σας εκθέσομε  μερικές μόνο από τις θέσεις και απόψεις του Συλλόγου μας, επί
αυτών των θεμάτων
«Εικονικοί ανταγωνισμοί»: 
• Ο Σύλλογος μας, ούτε τους   επικροτεί, ούτε τους ενθαρρύνει. Αναγνωρίζομε ότι το φαινό-

μενο υπάρχει αλλά δεν είναι  καθόλου κανόνας  στις διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων.
Αντιπροσωπεύει ένα ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των Δημοπρασιών.

• Μεμονωμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα που
χαρακτηρίζεται από φαινόμενα έντονου και σκληρού ανταγωνισμού ιδιαίτερα  μέσα σε ένα
πολύ δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε – την τελευταία πενταετία
- με τις διαδοχικές ¨επιθέσεις¨ της Πολιτείας κατά του κλάδου των εργοληπτών και ιδιαί-
τερα των μικρών ατομικών  επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

• Συμφωνείτε πιστεύομε ότι αυτός ο  σκληρός αγώνας για επαγγελματική επιβίωση των ερ-
γοληπτών της περιφέρειας δεν είναι δυνατόν να αμαυρώνεται από ¨φημολογίες¨. 

Η ανάγκη για ποιοτικά Έργα: 
• Θωρούμε ότι η παραγωγή ποιοτικών έργων πρέπει να είναι  υποχρέωση και στόχος όλων

των συντελεστών παραγωγής. 
• Είναι όμως συμπερασματική διατύπωση όλων των Συνεδρίων και Ημερίδων που έχουν α-

σχοληθεί με το ζήτημα αυτό, ότι στην διαδικασία παραγωγής των Δ.Ε. η ευθύνη για την   ε-
πίτευξη του στόχου της ποιότητας των έργων επιμερίζεται  ανισομερώς κατά σειρά βαρύ-
τητας σε:

αλήθεια, εκτός αν έπραξαν σύμφωνα με την συνείδησή τους και τα πιστεύω τους. Τότε πράγ-
ματι υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα θα πρέπει να το εξετάσουν οι παρατάξεις που τους ε-
ξέλεξαν στα όργανα του ΤΕΕ-ΤΑΚ.

Κατά την γνώμη μας επιβάλλεται να τους καλέσει το ΤΕΕ-ΤΑΚ, για να εξηγήσουν, αν μπο-
ρούν, στους συναδέλφους μηχανικούς το σκεπτικό τους, για να τους πουν πότε τους έλεγαν
αλήθεια, όταν αγωνιζόταν για την μη ισοπέδωση της γνώσεις και των  επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων τους, ή όταν τους εξίσωναν με εκείνους των ΤΕΙ μέσα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Θα
βοηθούσε πολύ μια τέτοια εξήγηση, ώστε να ξέρουν οι συνάδελφοι μηχανικοί τις απόψεις αυ-
τών που εκλέγουν ως αντιπροσώπους τους, γιατί όπως φαίνεται, οι προερχόμενοι από κομμα-
τικές παρατάξεις συνάδελφοι, αρκετά συχνά, όταν τους δοθεί η ευκαιρία, χρησιμοποιούν την
εκ του ΤΕΕ προερχόμενη κομματική τους ανέλιξη υπέρ του εαυτού τους και τους κόμματός
τους και όχι υπέρ των συναδέλφων τους, τα καλώς νοούμενα συμφέροντα και τα δίκαια των
οποίων απεμπολούν υπέρ της κομματικής γραμμής και πειθαρχίας, προσβλέποντας κυρίως σε
ίδιο όφελος.     

Κρίμα, που σ’ αυτή την χώρα φαίνεται ότι τα πάντα ακολουθούν πλέον καθοδική πορεία. 
Κρίμα, που κάποιοι  φροντίζουν να μην υπάρχουν πια κίνητρα για τα παιδιά μας, με απο-

τέλεσμα τα καλύτερα μυαλά να φεύγουν από την Χώρα, αναζητώντας την καταξίωση εκεί που
τους την παρέχουν. 

Κρίμα, που εδώ, στην πάλαι ποτέ κοιτίδα του πνεύματος και του πολιτισμού, στην μεγάλη
πλειοψηφία η μετριότητα κυριαρχεί. 

Κρίμα, που οι αξιόλογοι και οι σοβαροί πολίτες αποχωρούν από παντού απογοητευμένοι. 
Κρίμα που το να προσπαθεί κανείς για το καλύτερο σ’ αυτή την χώρα, είναι πλέον Δονκι-

χωτισμός και ευτυχώς που υπάρχουν ακόμη μερικοί Δον Κιχώτες, μέχρι πότε όμως. 
Κρίμα, που τα πάντα κρίνονται και προσμετρώνται από το ίδιο όφελος με οικονομικές πολ-

λές φορές προεκτάσεις. 
Κρίμα που το «Αντισταθείτε» του Κατσαρού έγινε γραφική καρικατούρα.
Κρίμα που και επιστήμονες πουλούν την δύναμή τους αντί «πινακίου φακής»  Κρίμα…..  
Κατεβάστε λοιπόν τον πήχη, κατεβαστέ τον, ώστε όλοι να μπορούν να τον υπερβούν, ι-

σοπεδώστε τον αν χρειασθεί. Αυτός είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος για να περάσει η Χώρα
στην πνευματική και αναπτυξιακή απαξία, είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος για να μειωθεί ακό-
μη περισσότερο η παραγωγικότητα, από την έλλειψη κινήτρων και την μη επιβράβευσης της
γνώσης. Είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος, για τον απόλυτο έλεγχο της Χώρας από τα μονοπώ-
λια που κάποιοι δήθεν αντιπαλεύουν, γιατί εκείνα γνωρίζουν καλά, πως για να κυριαρχήσουν
χρειάζονται την υψηλή γνώση, και ξέρουν να την βρίσκουν, να την αξιολογούν, να την αμεί-
βουν και να την χρησιμοποιούν. Την ίδια ώρα εμείς, προσπαθούμε να σώσουμε τον Δημόσιο
Τομέα εξισώνοντας τα στελέχη του προς τα κάτω, αίροντας και τα τελευταία κίνητρα αυτών
που και μπορούν έχοντας την απαραίτητη γνώση και θέλουν να δουλέψουν. Μετά, διαμαρτυ-
ρόμαστε που πωλείται ο ΟΤΕ, η Ολυμπιακή και κάθε κομμάτι δημόσιου χώρου….. Μα αν συ-
νεχιστεί αυτή η τακτική, σε κάμποσα χρόνια θα έχει πουληθεί όλη η Χώρα. Συνεχίστε λοιπόν,
συνεχίστε και να ‘στε σίγουροι πως ο στόχος θα επιτευχθεί.      
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Η Γ. Γραμματέας

Ξανθίππη  Ζαμφώτη 
Αρχιτέκτων

Ο Πρόεδρος

Μανόλης Σωμαράκης 
Πολιτικός μηχανικός

Αριθ. Πρωτ.:   267 Ηράκλειο  7 / 5 / 2008  

ΠΡΟΣ:  
Τον Κ. Ιωάννη Κουράκη
Δήμαρχο Ηρακλείου και

Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Ν. Ηρακλείου
Δημοκρατίας �1, Ηράκλειο

KOIN: 1. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
2. ΤΕΕ/ΤΑΚ
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Επιμέλεια: Ριχάρδος Ποβάσκη του Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., Πρόεδρος “Α”
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Στις �6,�7 και �8 Ιουνίου �008, διεξήχθη στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το 64ο τακτικό συ-
νέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.),
“Δημόσια Έργα με Σεβασμό στο Περιβάλλον, η Κοινωνία Απαιτεί, Εμείς Μπορούμε……
(Εμπιστευθείτε τις πιστοποιημένες τεχνικές επιχειρήσεις του τόπου μας.)”. Από το
Σύνδεσμο Ε.Δ.Ε. του Νομού Ηρακλείου  συμμετείχαν οι: Αλέξανδρος Κλάδος, Ριχάρδος Ποβά-
σκη, Στέφανος Μπελιμπασάκης (Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και αιρετό μέλος της Εκτελεστικής Ε-
πιτροπής της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), Κωνσταντίνος Μπριλάκις, Αναστάσιος Γρυλλάκης, Μαρία Γιαγά, Α-
ντώνιος Παγωμένος και Ζαχαρίας Μακρυγιαννάκης με δικαίωμα 13 ψήφων σε κάθε ψηφοφορία.

1. Στην πληρότητα και ωριμότητα των μελετών. 
�. Στην άσκηση επαρκούς και παρεμβατικής επίβλεψης. 
3. Στην Δημόσια Διοίκηση του έργου, και τέλος
4. Στον Εργολήπτη - κατασκευαστή. 
• Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κακοδαιμονία στα Δημοσία Έργα συντηρείται από τις άστοχες και

αναποτελεσματικές θεσμικές παρεμβάσεις της Πολιτείας αφού αποφασίζονται και επιβάλ-
λονται ερήμην εκείνων που γνωρίζουν σε βάθος τα προβλήματα.

• Δεν μπορεί το σύστημα παραγωγής Δ.Ε. να  θέλει – σήμερα - τον Εργολήπτη να είναι από
την μια πλευρά αιμοδότης της Εθνικής Οικονομίας και από την άλλη εξαθλιωμένος επαγ-
γελματίας.

• Δεν μπορεί μοναδικό κριτήριο για την ανάθεση ενός Δημόσιου Έργου να είναι  η οικονομι-
κότητα της προσφοράς και μετά να ρίχνομε το ανάθεμα συλλήβδην στον Εργοληπτικό Κλά-
δο για μη παραγωγή ποιοτικών έργων. 

• Δεν είναι δυνατόν να καθιερώνει η Πολιτεία τιμές αποζημίωσης του Εργολήπτη που υπο-
λείπονται του πραγματικού κόστους. Αυτόματα το Δημόσιο χρίζεται ηθικός αυτουργός για
απάτη αφού ζητά από τους εργολήπτες να κατασκευάσουν το έργο κάτω του πραγματικού
κόστους του, λες και θα τους ανακηρύξει Εθνικούς Ευεργέτες, ή λες και δεν γνωρίζει ότι
αυτό αποβαίνει σε βάρος της  ποιότητας και ασφάλειας του έργου.

• Παρ’ όλα αυτά πρωταρχικός και διακηρυγμένος στόχος του Συλλόγου μας είναι η παραγωγή
άρτιων και ποιοτικών Έργων. Γι’ αυτό συμφωνούμε στην ενεργοποίηση και λειτουργία όλων
των μηχανισμών ελέγχου  που συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση. 

Κύριε Πρόεδρε, 
Τα προβλήματα στην παραγωγή των Δημοσίων Έργων είναι πολλά. Περισσεύουν. Πρέπει ό-

λοι να συμβάλλομε, με πρώτο από όλους την Δημόσια Διοίκηση στην μείωση αυτών, ώστε να
βελτιωθεί αποτελεσματικά το παραγόμενο αποτέλεσμα. Το Δημόσιο συμφέρον δεν πλήττεται
από τις μονωμένες περιπτώσεις αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς κάποιων Εργοληπτών αλλά
από την αναξιόπιστη και αποσπασματική θεσμική  παρέμβαση της Πολιτείας.   
Ο Σύλλογος μας προσπαθεί με κάθε τρόπο και στο μέτρο των δυνατοτήτων του να συμβάλει,
αφ’ ενός μεν στην μείωση των αρνητικών φαινομένων στην όλη διαδικασία  παραγωγής των
έργων και αφ’ ετέρου να αντιστρέψει την απαξιωτική, για τον κλάδο, άποψη μέρους της κοι-
νής γνώμης που κάποιοι - εσφαλμένα και ζημιογόνα για όλους – καλλιεργούν. Πιστεύουμε  ό-
τι σε αυτή την προσπάθεια στέκεστε σαν αρωγοί, τόσο εσείς προσωπικά, όσο και η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση στο σύνολο της.

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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Η Γ. Γραμματέας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ

Ο Πρόεδρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΛΑΔΟΣ 
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Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Ιωαννίδης υφυ-
πουργός Πολιτισμού αρμόδιος για θέματα
αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας
αναπληρωτής τομεάρχης Δικαιοσύνης
Ν.Δ., κ. Γιάννης Μαγκριώτης πολιτικός εκ-
πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για τα Δημόσια Έρ-
γα και Κιλκίς κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης υ-
φυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, κ. Παρίσης Μπίλιας Γ. Γραμματέας
Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. και κ.
Χρήστος Μακρής πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Κε-
ντρικής Μακεδονίας.      

• Παρουσίαση Πορισμάτων 64ου Συνεδρίου -
Ψήφισμα 64ου Συνεδρίου.

• Περίληψη των συμπερασμάτων του
64ου Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια του 64ου Συνεδρίου μας α-
ναδείχθηκε ότι, οι μικροί και μεσαίοι εργο-
λήπτες Δημοσίων Έργων βιώνουν μια συνεχή
επιδείνωση του επαγγελματικού τους περι-
βάλλοντος που τους οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια είτε σε μια πρωτοφανή έξοδο από
το επάγγελμα, είτε σε κατάσταση ομηρίας α-
πό το τραπεζικό σύστημα. 
Ως αίτια της κρίσης αυτής εντοπίζονται:
• Η διαρκής μείωση από χρόνο σε χρόνο του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
• Η τάση για ομαδοποιήσεις μικρών έργων

ώστε να κατασκευαστούν με τη μέθοδο
των ΣΔΙΤ, η οποία όπως εφαρμόζεται
στην Ελλάδα δεν αποτελεί αναπτυξιακή
επένδυση.

• Η επιβολή ενός μη ορθολογικού θεσμικού
πλαισίου (π.χ. Νόμος 3�63/�004) με την
παράλληλη υιοθέτηση αυθαίρετων, παρά-
λογων και αντιεπιστημονικών τιμολογίων.  

• Η φοροαφαίμαξη των μικρών εργοληπτών
με την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης,
χωρίς διάλογο και χωρίς προηγουμένως
το ίδιο το κράτος να πάρει τα κατάλληλα
μέτρα ώστε να είναι συνεπές στις οικονο-
μικές υποχρεώσεις του απέναντί τους. 

• Η κακοπληρωμή των έργων που συνεχίζει
και βασανίζει όλους τους εργολήπτες.

• Η κατάργηση της αυτοτέλειας του ΤΣΜΕ-
ΔΕ που θέτει πλέον εν αμφιβόλω τη δια-
τήρηση των εγγυητικών επιστολών, παρά
τη σχετική τροπολογία που περιλήφθηκε
στο νόμο.

Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. επιβεβαιώνει την απόφαση
του προηγούμενου Συνεδρίου ότι είναι αντί-
θετη στις Σ.Δ.Ι.Τ. που στην Ελλάδα αποτε-
λούν τη διέξοδο των τραπεζικών υπερκερ-
δών σε βάρος των κοινωνικών συμφερόντων.
Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. θεωρεί ότι το Δημόσιο Έργο
είναι υποχρέωση της πολιτείας προς την κοι-
νωνία, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει
να παραχωρηθεί στο τραπεζικό σύστημα. 
Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έρ-
γων στην Περιφέρεια στηρίζουν με τη δρα-
στηριότητά τους τόσο την τοπική, όσο και
την Εθνική Οικονομία. 
Παρά τις πρόσφατες αποφάσεις του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για αυξήσεις των τιμών στα μι-
κρά έργα οδοποιΐας με προϋπολογισμούς μι-
κρότερους του 1,� εκατ. Ευρώ και τις αναμε-
νόμενες αυξήσεις στις άλλες κατηγορίες έρ-
γων, η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. πιστεύει ότι πρέπει να
θεσμοθετηθούν σύγχρονα Τιμολόγια Έργων. 
Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. επισημαίνει ότι ο εκσυγχρονι-
σμός του θεσμικού πλαισίου παραγωγής έρ-
γων αποτελεί εδώ και χρόνια ζήτημα ζωτικής
ανάγκης. 
Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. τονίζει επίσης ότι θα πρέπει
επιτέλους να θεσμοθετηθεί το Μητρώο Κα-
τασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.).
Παράλληλα υποστηρίζει ότι η παραγωγή άρ-
τιων και ποιοτικών έργων είναι υποχρέωση
όλων των συντελεστών που συμμετέχουν σε
αυτήν. 
Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. θα αγωνισθεί για την εξασφά-
λιση των αποθεματικών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που
είναι χρήματα των Μηχανικών & Εργοληπτών
σωρευμένα 7� χρόνια και για τη βελτίωση
των παροχών και των υπηρεσιών που έχουν
σήμερα τα μέλη της. Προτείνει το ξεκίνημα
ενός νέου αγώνα για τη μη εφαρμογή του νό-
μου της «ενοποίησης», για την ακύρωσή του
στην πράξη, σε συνεργασία βέβαια με το
Τ.Ε.Ε., τις άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις
και την ΕΜΔΥΔΑΣ.
Κορυφαίος στόχος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στο ε-
πόμενο διάστημα θα είναι η ενοποίηση των
Εργοληπτικών Οργανώσεων. Το Συνέδριο έ-
κανε δεκτή την ομόφωνη εισήγηση του Διοι-
κητικού της Συμβουλίου.

Το Πρόγραμμα Εργασιών είχε ως εξής:
• Προσέλευση Συνέδρων - Κατάθεση Πλη-

ρεξουσίων - Έλεγχος Ενημερότητας Συν-
δέσμων - Έλεγχος Απαρτίας.

• Κήρυξη Έναρξης Εργασιών.
Χαιρετισμοί Προέδρου Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Θεσσα-
λονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας, Γεωργί-
ου Γάγαλη και Προέδρου Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Γρηγόρη Γρηγορόπουλου.
Ανακοίνωση Προγράμματος εργασιών και
εκδηλώσεων Συνεδρίου.

• Διαδικαστικά 
Εκλογή Πενταμελούς Εφορευτικής Επι-
τροπής: Κοσμάς Δαμιανίδης - Βέροια, Ιω-
άννα Παναγοπούλου-Βουκλάρη - Λέσβος,
Παναγιώτης Τσαντάς - Καβάλα, Μαρία Για-
γά - Ηράκλειο και Γεώργιος Καφρίτσας -
Αθήνα.
Εκλογή Προεδρείου Συνεδρίου - Πρόε-
δρος: Γεώργιος Γάγαλης, Α’ Αντιπρόε-
δρος:  Χρίστος Πατούχας - Πάτρα, Β’ Α-
ντιπρόεδρος: Ρούσος Μπουρμπάκης - Ρέ-
θυμνο, Α’ Γραμματέας: Γεώργιος Κυριακά-
κης - Δωδεκανήσου, Β’ Γραμματέας: Νικό-
λαος Περτσεμλίδης - Θεσσαλονίκης.

• Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ. της .
(Εισηγητής: Γρηγόρης Γρηγορόπουλος,
Πρόεδρος Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.). 

• Οικονομικός Απολογισμός �007. (Εισηγη-
τής: Βασίλειος Βλάχος, Ταμίας της
Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.)  

• Σχέδιο Προϋπολογισμού �008. (Εισηγη-
τής: Βασίλειος Βλάχος) 

• Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για ε-
κλογή οργάνων.
Υποβλήθηκαν 4� υποψηφιότητες για τις
�� θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 4
υποψηφιότητες για τις 3 θέσεις της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής και 6 υποψηφιότη-
τες για τις 3 θέσεις του Πειθαρχικού Συμ-
βουλίου.
Από το Σύνδεσμο Ε.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου υ-
ποψήφιος για το Δ.Σ. ήταν ο Στέφανος
Μπελιμπασάκης ο οποίος εκλέχτηκε και
υποψήφιος για το Πειθαρχικό Συμβούλιο
ήταν ο Ριχάρδος Ποβάσκη ο οποίος εκλέ-
χτηκε.   

• Εξελίξεις στον Κλάδο. 
α) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΜΗ.Κ.Ι.Ε. - Σ.Δ.Ι.Τ.
(Εισηγητής: Γρηγόρης Γρηγορόπουλος).
β) Ε.Σ.Π.Α. (Εισηγητής:  Στέφανος Μπελι-
μπασάκης Μέλος Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. -

Ηράκλειο) 
γ) Επαγγελματικά θέματα (Εισηγητής:
Θεόδωρος Κατσάμπουλας Μέλος Δ.Σ. της
Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Πάτρα) 
δ) Πιστοποίηση διαχείρισης &  ποιότητας
έργων (Εισηγητής:  Γιάννης Μητρόπουλος
Μέλος Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Μεσσηνία) 

• Τοποθετήθηκαν οι Ρ. Ποβάσκη και Σ.
Μπελιμπασάκης. 

• Ενοποίηση Εργοληπτικών Οργανώσεων.
(Εισηγητής Κώστας Δέλκος - Ξάνθη), επί
του θέματος τοποθετήθηκε και οι πρόε-
δροι του Σ.Α.Τ.Ε. Γεώργιος Βλάχος, της
Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. Γεώργιος Ρωμοσιός και
ΠΕΔΜΗΕΔΕ Ευστάθιος Μανδηλαράς.

• Τοποθετήθηκαν οι Ρ. Ποβάσκη και Σ.
Μπελιμπασάκης.

• Φορολογικά (Εισηγητής: Γιώργος Κορομη-
λάς)

• Χορηγοί (Παρουσίαση δραστηριότητας
των χορηγών)

• Κατάθεση προτάσεων συνέδρων.
• Έναρξη ψηφοφοριών για την εκλογή Ορ-

γάνων - Πέρας ψηφοφοριών - Σφράγιση
κάλπης.

• Ασφαλιστικό Ε.Τ.Α.Α. (Εισηγητής Ευθύ-
μιος Βαρδούλης, Μέλος Δ.Σ. της
Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Τρίκαλα)  

• Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Εισηγητική παρέμβαση Δη-
μήτριος Μπουζιάκας Μέλος Δ.Σ. της
Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Αθήνα και Αντιπρόεδρος
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

• Τ.Π.Ε.Δ.Ε. Εισηγητική παρέμβαση  Χρή-
στος Παπάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της
Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Αγρίνιο και Αντιπρόεδρος
Τ.Π.Ε.Δ.Ε.)

• Έθεσαν ερωτήσεις οι Κ. Μπριλάκις και
Α. Γρυλλάκης.

• Τοποθετήθηκαν οι Ρ. Ποβάσκη και Α.
Κλάδος.

• Καθορισμός Τόπου Σύγκλισης 6�ου Συνε-
δρίου.

• Αποφάσεις στις προτάσεις των Συνέδρων.
• Ψηφίστηκαν ομόφωνα οι προτάσεις

του Ρ. Ποβάσκη και η κοινή των ΣΠΕΔΕ
Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων. 

• Προσέλευση Επισήμων - Χαιρετισμοί Προ-
σκεκλημένων. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν:
Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώ-
της Ψωμιάδης, οι βουλευτές Α’ Θεσσαλο-
νίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης υφυπουργός
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Συγκεκριμένα: 
Να μη διαχωρίζονται τα έργα, σε δημόσια ή ιδιω-
τικά, σύμφωνα με την πηγή χρηματοδότησης. Στο
θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας Δημό-
σια Έργα χαρακτηρίζονται τα έργα που χρηματο-
δοτούνται από το δημόσιο. Θα πρέπει Δημόσια
Έργα να θεωρούνται όλα τα έργα που εκτελούνται
σε έδαφος το οποίο δεν ανήκει σε ιδιώτες.  Χρη-
σιμοποιώ αυτόν τον όρο για να συμπεριλάβω και
όλα τα εδάφη που ανήκουν σε δήμους ή
Ν.Π.Δ.Δ.. Το αποτέλεσμα του εν λόγω χαρακτηρι-
σμού θα είναι ότι όλα να έργα που χαρακτηρίζο-
νται δημόσια θα πρέπει να εκτελούνται από πι-
στοποιουμένους κατασκευαστές που είναι οι Ερ-
γολήπτες Δημοσίων Έργων. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ “ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ”:

Η τακτική των τελευταίων κυβερνήσεων της χώ-
ρας, ανεξάρτητα πολιτικής φιλοσοφίας, στοχεύει
στη διάλυση της μαζικότητας σε επίπεδο αντί-
δρασης με όπλο την εξαθλίωση του κλάδου. - Στη
χθεσινή συνεδρίαση ελέχθη, αν δεν κάνω λάθος
από το συνάδελφο Δ. Παπαδόπουλο, ότι το μόνο
όπλο εναντίον του κάθε κυβερνητικού σχεδια-
σμού είναι η μαζικότητα. Ο κάθε σχεδιασμός έχει
μοναδικό γνώμονα τη ψηφοθηρία. 
Είπε στο χαιρετισμό του ο κ. Νομάρχης Θεσσαλο-
νίκης “ότι δυστυχώς οι αποφάσεις λαμβάνονται
στο γόνατο”. Εγώ θα προσθέσω ότι και τα προ-
γράμματα γίνονται στο “γόνατο” όπως και όλη η
κρατική διαχείριση. Η εν λόγω όμως τακτική με-
ταλλάσει την κοινωνία της χώρας και δημιουργεί
ένα τριτοκοσμικό μοντέλο εξαθλίωσης με την κα-
τάργηση της μεσαίας αστικής τάξης την οποία εκ-
προσωπούμε. Θεωρώ πλέον ότι, σε επίπεδο αντί-
δρασης, τα ηνία θα πρέπει να αναληφθούν από
τα μεμονωμένα άτομα διότι δεν αισθάνομαι ότι
εκπροσωπούμε τους συναδέλφους. Που είναι αυ-
τοί τη στιγμή οι αντιπρόσωποι; Είναι έξω και α-
σχολούνται με τις επικείμενες εκλογές.
Τα πολιτικά γραφεία δεν παράγουν πλέον έργο, ό-
πως θεωρητικά πρέπει να κάνουν, αλλά προγραμ-
ματική πολιτική η οποία έχει μοναδικό γνώμονα
την ψηφοθηρία. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσο-
με να είμαστε μόνο επαγγελματίες, γιατί ο μόνος
τρόπος που έχει αυτή η χώρα να αναπτυχθεί εί-
ναι η επιχειρηματική δραστηριότητα και μόνον
αυτή.

Ανέφερε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στον απο-
λογισμό ενεργειών διοίκησης κεφάλαιο με τίτλο
“ΙΙΙ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.” ότι ικανοποιήθηκε, επιτέ-
λους, ένα πάγιο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής προς τις Ελληνικές κυβερνήσεις από το �00�,
δηλαδή η κύρωση από τη Βουλή του Κώδικα Νο-
μοθεσίας Δημοσίων Έργων. 

Δεν νομίζω να έχει γίνει έλεγχος από τη διοίκη-
ση αν έχουν συμπεριληφθεί μόνον τα νομοθετή-
ματα που υπήρχαν ή έχει προστεθεί και καμία
“πονηρή” θέση της κυβέρνησης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ “ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ”

Όσον αφορά στις προτάσεις για την ενοποίηση
των εργοληπτικών οργανώσεων στο κεφάλαιο
”Βασικές Αρχές Συγκρότησης της Ενοποιημένης
Οργάνωσης”, στο εδάφιο Γ3 “Δυναμικότητα ψή-
φου ”, κατά την άποψη μου θα πρέπει να υπάρχει
ισοδυναμία ψήφου. Κανείς δεν είναι ούτε ανώτε-
ρος ούτε κατώτερος άλλων. Υπάρχουν συνάδελ-
φοι που για προσωπικούς τους λόγους έχουν επι-
χειρήσεις υποδεέστερης κατηγορίας από τις δυ-
νατότητες τους. Αν οι αυτοαποκαλούμενες μεγά-
λες επιχειρήσεις θέλουν να λαμβάνεται υπόψη το
επιχειρηματικό μέγεθος να προσέρχονται με όλο
το πλήθος των ΜΕΚ.  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ -
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Τ.Π.Ε.Δ.Ε.” 

Δεν είχα την πρόθεση να αναφερθώ στο ασφαλι-
στικό. Το πράττω όμως, επειδή ο προηγούμενος
ομιλητής  αναφέρθηκε στην αγορά των μετοχών
της Τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. λέγο-
ντας ότι ως μέτοχος δεν ήθελα να γίνω τραπεζί-
της. Επιτέλους αυτή η άποψη είναι κουραστική.
Οποιοσδήποτε επενδυτής αγοράσει μετοχές τρα-
πεζών δεν σημαίνει ότι αυτομάτως έγινε και τρα-
πεζίτης.  Στην οικονομία επένδυση σημαίνει ανα-
στολή του σημερινού πλούτου με την προσδοκία
αύξησης αυτού. Αυτό έκανε και το ταμείο. Εξάλ-
λου με τις απόψεις περί απώλειας των αποθεμα-
τικών του ταμείου μας δεν χάσαμε και τίποτε.

Όσον αφορά στο Τ.Π.Ε.Δ.Ε., όπως ανέφερα και
στη χθεσινή συνεδρίαση, για το δικαίωμα λήψης
του εφάπαξ πρέπει να ισχύει το εργοληπτικό πτυ-
χίο. Διαφωνώ με την πρόταση του Προέδρου της
Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. να μην είναι υποχρεωμένος ο εργο-
λήπτης να ανανεώσει το δίπλωμα του το τελευ-
ταίο εξάμηνο όταν έχει την πρόθεση να συντα-
ξιοδοτηθεί. Έχω διαφορετική πρόταση την οποία
καταθέτω και προς ψήφιση από το συνέδριο.
“Κατάργηση της αναγκαιότητας ισχύος του εργο-
ληπτικού πτυχίου την χρονική στιγμή που αιτεί-
ται η εφάπαξ χορηγία, όταν έχουν εξασφαλισθεί
οι ηλικιακές και οικονομικές προϋποθέσεις. Δη-
λαδή συμπλήρωση �8ου έτους ηλικίας και τριακο-
νταετούς υπηρεσίας.” Η πρόταση ψηφίστηκε ο-
μόφωνα.                                                     �

Στις �6,�7 και �8 Ιουνίου �008, διεξήχθη στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το 64ο τακτικό συνέδριο
της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), “Δημόσια Έρ-
γα με Σεβασμό στο Περιβάλλον, η Κοινωνία Απαιτεί, Εμείς Μπορούμε…… (Εμπιστευθείτε τις

πιστοποιημένες τεχνικές επιχειρήσεις του τόπου μας.)”, στις εργασίες του οποίου συμμετείχα ως α-
ντιπρόσωπος του Συλλόγου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Νομού Ηρακλείου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.Ε.:

Στο θέμα ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ο πρόεδρος του Σ.Α.Τ.Ε.
κ. Γ. Βλάχος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το δι-
καιότερο  φορολογικό σύστημα είναι ο προσδιο-
ρισμός των κερδών με την τήρηση βιβλίων εσό-
δων - εξόδων, όπως γίνεται σε όλα τα κράτη του
κόσμου. Αναφέρθηκε και στην ανάγκη αντιμετώ-
πισης των ανενεργών πτυχίων σε επίπεδο απα-
σχόλησης.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1η : Μήπως γνωρίζετε ποια ιστορική α-
ναγκαιότητα επέβαλε το σύστημα φορολόγησης
στους εργολήπτες με τεκμαρτό συντελεστή; Το
σύστημα κρίθηκε αναγκαίο λόγω της ετεροχρονι-
σμένης πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγμα-
τος στην εκτέλεση των δημοσίων έργων. Στο Η-
ράκλειο υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί ερ-
γολαβιών έργων του �004. Ως εκ τούτου  πρέπει
πρώτα να αλλάξει η συμπεριφορά του κράτους
στις πληρωμές και μετά η θέσπιση φορολογικών
μέτρων.
ΕΡΩΤΗΣΗ �η :  Εν σχέσει με τα εν υπνώσει δι-
πλώματα. Γνωρίζετε ότι οι ασφαλισμένοι για να
δικαιωθούν της εφάπαξ χορηγίας, σύμφωνα με
τον οδηγό ασφαλισμένου στο Ταμείο Προνοίας
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.),

πρέπει να είναι σε ισχύ τα εργοληπτικά τους πτυ-
χία κατά το χρόνο που εξέρχονται του επαγγέλ-
ματος; Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν ανε-
νεργά πτυχία.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Ένα μέλος της τριμερούς Εξελεγκτικής Επιτροπής
αρνήθηκε να υπογράψει την έκθεση της οικονο-
μικής διαχείρισης από 01.01.�007 μέχρι
31.1�.�007 και υπέβαλε το από �4.06.�008 σχε-
τικό υπόμνημα με παρατηρήσεις και διαπιστώ-
σεις. Ερωτάται ο Πρόεδρος της Ε.Ε. ποια η θέση
του και οι απόψεις του επί του υπομνήματος αυ-
τού. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ “Σ.Δ.Ι.Τ.”:

Οι Σ.Δ.Ι.Τ. είναι οικονομικές συμβάσεις τις οποί-
ες δεν μπορούμε να αποφύγομε, ούτε όμως και
να αποκλείσομε. Για την ελληνική πραγματικότη-
τα νομίζω ότι είναι αναγκαίες.
Θα πρέπει όμως να φροντίσομε να αλλάξει η φι-
λοσοφική βάση καθορισμού των δημοσίων Έρ-
γων.

44

64ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Δημόσια Έργα με Σεβασμό στο Περιβάλλον, 
η Κοινωνία Απαιτεί, Εμείς Μπορούμε…… 

(Εμπιστευθείτε τις πιστοποιημένες τεχνικές 
επιχειρήσεις του τόπου μας.)

Από τον
Ριχάρδο Ποβάσκη του Αντωνίου

Πολιτικού Μηχανικού Ε.Δ.Ε., Προέδρου “Α” Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 



T
ο καλοκαίρι που μας πέρασε κάηκε η μισή
Ελλάδα, λόγω και της ανευθυνότητας της
κυβέρνησης. Το θλιβερό γεγονός έφερε στο

προσκήνιο το τεράστιο θέμα της προστασίας του
περιβάλλοντος, για αρκετό καιρό μετά την
τεράστια φυσική, αλλά και οικονομική
καταστροφή των περιοχών αυτών, όλος ο κόσμος
μιλούσε για το περιβάλλον και τους τρόπους
προστασίας του. 

Ακόμα πριν λίγο καιρό έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα
διασύρθηκε διεθνώς καθώς αποβλήθηκε από το
χρηματιστήριο των ρύπων του Κιότο αφού δεν
διαθέτει αξιόπιστο τρόπο μέτρησης των αερίων
εκπομπών!       

Ποιος όμως ξέρει άραγε ότι οι κατ' εξοχήν
αρμόδιοι επιστήμονες-μηχανικοί για την
προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, αλλά
και την σωστή και με επιστημονικό τρόπο
αποκατάστασή του, (μηχανικοί περιβάλλοντος)
δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα; 

«Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε
με αποστολή την διδασκαλία και έρευνα των

αντικειμένων της περιβαλλοντικής επιστήμης και
μηχανικής και την κατάρτιση επιστημόνων
μηχανικών ικανών να συμβάλλουν στην μέτρηση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση
των προβλημάτων που δημιουργεί η ανθρώπινη
επέμβαση στο περιβάλλον...», όπως αναφέρεται
στο Π.Δ. �3�/199�, ΦΕΚ 134/ ��-6-199�/τ.Α΄
που αφορά στην ίδρυση του τμήματος στο
Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Ποιος άραγε πιστεύει ότι τα παραπάνω δε
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής απ' την πολιτεία
(ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο
Ανάπτυξης); Ως πότε θα καθόμαστε άπραγοι
περιμένοντας την επόμενη καταστροφή;  Ως πότε
θα αφήνουμε να παίζουν με την υγεία μας και τη
ζωή μας αναρμόδιοι άνθρωποι; 

Πιστεύω ότι στην εποχή σήψης που ζούμε όπου
όλες οι αξίες καταρρέουν και όλα γίνονται με
αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος, το πρόβλημα
των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων
επιστημονικών ειδικοτήτων (με αποφοίτους
καταρτισμένους να απαντήσουν στις προκλήσεις
της εποχής) απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή!
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Οι μηχανικοί 
περιβάλλοντος δεν έχουν 
επαγγελματικά-εργασιακά 
δικαιώματα!!!

Από τον
Bαγγέλη Kουρή,

φοιτητή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Χανίων

Φωτό εξώφυλλου: μεταλλοτεχνία του Κωστή Π. Δολαψή – Κρασανάκη, Αρχιτέκτονα – Μεταλλοτέχνη 
με θέμα «Η μάχη του Λασιθίου του 1867»
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