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Συνάδελφοι,
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Οι μέρες που διανύουμε καταγράφονται στην ιστορία ίσως από τις πιο σημαντικές στην εξελικτική πορεία της επιστήμης αλλά και του ανθρώπου
γενικότερα. Πρόκειται για το πείραμα του αιώνα, που πραγματοποιείται
100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Γης, στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Στοιχειωδών Σωματιδίων
(CERN) στο οποίο συνέβαλαν με τις επιστημονικές τους ομάδες είκοσι ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος του
CERN από το 1954) και το οποίο φιλοδοξεί θα δώσει απαντήσεις ακόμη
για την αρχή του κόσμου.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι το πείραμα αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή.
Εξελίξεις και προοπτικές που φαίνεται να μην ενδιαφέρουν την Ελλάδα
του σήμερα και αυτό γιατί η σημερινή κυβέρνηση πειραματίζεται, σαν
«μαθητευόμενος μάγος» με την ελληνική κοινωνία. Αναφέρομαι βεβαίως
στο σχέδιο νόμου (αν και τώρα που θα διαβάζεται το παρόν κείμενο θα
έχει ήδη ψηφιστεί) για τα φορολογικά μέτρα. Έναν νόμο που πλήττει άμεσα όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς, εργαζομένους, επιστήμονες, ανθρώπους που ανήκουν στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας.
Η ακρίβεια, η ανεργία, η διαφθορά, η άδικη και άνιση φορολογία και
το αν-ασφαλιστικό σύστημα αποτελούν μέρος του πειράματος της κυβέρνησης σε βάρος μας, το κόστος του οποίου υπερβαίνει τα οικονομικά και
ηθικά μας όρια.
Ως μηχανικοί έχουμε υποστεί ένα βαθύ πλήγμα αφού η επιδρομή στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα σε συνδυασμό με τα νέα φορολογικά μέτρα
πλήττει όχι μόνο την οικονομική αλλά και την επαγγελματική μας υπόσταση, εφόσον υποβαθμίζει το ρόλο μας στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας εκεί όπου θα έπρεπε να είμαστε οι πρωταγωνιστές.
Η πτώση στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, το καθεστώς του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, που αποτελεί κανόνα για τους διπλωματούχους μηχανικούς, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών είναι μερικές από τις πτυχές
του προβλήματος που πρέπει να αγωνιστούμε για να τις επιλύσουμε.
Συνάδελφοι,
Οι εξελίξεις πρέπει να μας κρατούν σε εγρήγορση και να αντιδράσουμε
συντονισμένα. Ούτε η θέση μας στην ελληνική κοινωνία, ως φορείς ανάπτυξης και προόδου, αλλά ούτε και οι αγώνες μας επιτρέπουν να μείνουμε πίσω άβουλοι και αμέτοχοι σε αυτή την αδικία που γίνεται εις βάρος μας.
Ο δρόμος θα είναι μακρύς και δεν είναι εύκολος. Αλλά είναι αδύνατον να
συμβιβαστούμε με την ιδέα της υποβάθμισης.
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Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πέτρος Ινιωτάκης

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


ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
υπογράμμισε ότι ο δήμος Ηρακλείου αλλά και
όσοι δήμοι επηρεάζονται από τα ρέματα
πρέπει να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα
κονδύλια για τα έργα ανάσχεσης και αντιπλημμυρικής προστασίας.
Με την κατασκευή έργων ανάσχεσης και φραγμάτων μειώνεται το
λεγόμενο «εύρος πλημμύρας» και έτσι μειώνεται δραστικά ο αριθμός των κτισμάτων που βρίσκεται στο
«κόκκινο».
Όσον αφορά στα ρήγματα η κατάσταση δεν είναι
διόλου διαφορετική, αφού θα πρέπει να γίνει η συμπληρωματική καταγραφή τους, που θα αφορά ολόκληρο το σχέδιο πόλης και αυτό γιατί η ασφάλεια των
πολιτών αποτελεί καθήκον και υποχρέωση όλων όσων
εμπλέκονται με τα πολεοδομικά θέματα.
Και αν στην περίπτωση νέων μελετών το πρόβλημα λύνεται με απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας
έτσι ώστε οι μελέτες για την οριοθέτηση των ρεμάτων
και των ρηγμάτων να προηγούνται των πολεοδομικών
μελετών, στην περίπτωση θεσμοθετημένων μελετών
είναι ιδιαίτερα σύνθετο.
Στη συνάντηση συμφωνήθηκε και εκφράστηκε η
κοινή βούληση για συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την καλύτερη αντιμετώπιση και των δυο ζητημάτων με κοινό στόχο την
προστασία των πολιτών, της περιουσίας τους αλλά και
του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα
προχωρήσει σε συσκέψεις εργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου τόσο για το θέμα το ρεμάτων όσο
και για το θέμα των ρηγμάτων, εξειδικεύοντας ταυτόχρονα τις θέσεις και τις προτάσεις του για τα παραπάνω θέματα, αφού οφείλει ως θεσμοθετημένος Τεχνικός
Σύμβουλος της πολιτείας όχι μόνο να προβάλει τόσο
σοβαρά ζητήματα, αλλά να συμβάλει ενεργά και ουσιαστικά στην ταχύτερη και αρτιότερη από επιστημονικής άποψης επίλυσης αυτών.
Αντιγράφουμε από τα δημοσιεύματα του τοπικού
τύπου:

Με αφορμή δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο σύμφωνα με τα οποία «όλες οι μελέτες για το σχ. Πόλης, ακόμα και αυτές που είναι σε ΦΕΚ, θέλουν αναθεώρηση
γιατί απαιτούνται μελέτες για τα ρήγματα σύμφωνα
και με το Ν.2058/03», η ΔΕ ασχολήθηκε με το θέμα σε
δύο συνεχείς συνεδριάσεις της, στις οποίες επίσης συζητήθηκε και το θέμα της υστέρησης που παρατηρείται στην οριοθέτηση των ρεμάτων.
Μετά από αναλυτική εισήγηση για το θέμα της οριοθέτησης των ρεμάτων από την κα Χ. Παρασύρη,
Πολιτικό Μηχανικό της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Ηρακλείου, η
οποία και ασχολείται με οριοθετήσεις ρεμάτων στο
Νομό, καθώς επίσης μετά και από τις διευκρινίσεις
σχετικά με μελέτες οριοθέτησης που έχουν εκπονηθεί
ή εκπονούνται από το Δ/τη του ΟΑΝΑΚ κ. Θ. Μαγγανά, η Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα αναφέρθηκαν σχετικά και με την έλλειψη των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών από τις οποίες εντοπίζονται τα σεισμικά ρήγματα, και εκτιμώντας ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα για την πόλη του Ηρακλείου, δεδομένου μάλιστα ότι και οι δύο μελέτες (οριοθετήσεις – γεωλογικές) απαιτούνται για την ένταξη
περιοχών στο σχέδιο πόλης, αποφάσισε να ζητήσει από το Δήμαρχο Ηρακλείου να συναντηθεί μαζί του και
να του εκθέσει τις απόψεις του Τμήματος τονίζοντας
την αναγκαιότητα για την άμεση εκπόνηση των απαραίτητων μελετών.
Η συνάντηση της Δ.Ε. με το Δήμαρχο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4/8/2008 στη Λόντζια. Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βασίλης Ξημέρης και Υπηρεσιακοί Παράγοντες, συζητήθηκε το μέγεθος του προβλήματος και τονίστηκε η αναγκαιότητα οι πολεοδομικές μελέτες να
ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν αλλά και να
εξασφαλισθούν οι δημότες και οι περιουσίες τους από
οποιοδήποτε κίνδυνο πλημμύρας ή σεισμού.
Η κείμενη νομοθεσία είναι απολύτως ξεκάθαρη: αν
δεν οριοθετηθούν τα ρέματα και δεν «θεραπευθεί» η
κακοποίηση που έχουν υποστεί τότε καμία πολεοδομική μελέτη δεν θα φτάσει ποτέ να γίνει σχέδιο πόλης.
Πρόβλημα εντοπίζεται και σε θεσμοθετημένες μελέτες των οποίων τμήματα εμπίπτουν σε ζώνες οριοθέτησης των ρεμάτων.
Ο πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέτρος Ινιωτάκης
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τους, την προσωπική ευθύνη τους και την προσωπικότητά τους μεριμνούν για ασφάλεια και την ποιότητα των
Δημοσίων Έργων. Παρέχουν την εγγύηση ότι τα Δημόσια Έργα που κατασκευάζονται με το μόχθο των Ελ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λήνων φορολογουμένων θα είναι ασφαλή για τη ζωή και την ανάπτυξη της χώρας.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η θέση του προϊσταμένου ή του Δ/ντή Πολεοδομίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και αυτό γιατί εξαρτάται η
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ζωή των πολιτών σε ένα σεισμό από τη μελέτη και την ποιότητα κατασκευής των κτιρίων. Ποιος ανα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λαμβάνει την ευθύνη για αυτές τις ζωές; Η θέση του προϊσταμένου Τεχνικών Έργων απαιτεί μόνο διοικη....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τική μέριμνα διεκπεραίωσης εγγράφων; Δεν εξαρτάται η ασφαλής διέλευση των μεταφορών από την ορ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θή μελέτη και κατασκευή των οδικών δικτύων; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια τους;
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Δεν εξαρτάται η ζωή και η υγεία των πολιτών από την ποιότητα και την παρακολούθηση των δικτύων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ύδρευσης και αποχέτευσης; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την μέριμνα τους;
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Για όλα αυτά και για πλήθος άλλα, για όσους δεν το γνωρίζετε, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Δημοσίου με δική τους προσωπική ευθύνη εγγυώνται καθημερινά την αποτελεσματικότητα στις υπηρε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σίες τους. Από οποιαδήποτε θέση, με την υπογραφή τους. Μια υπογραφή που αν δεν βάλουν θα δια.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πράττουν ποινικό αδίκημα.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το ΤΕΕ πανελλαδικά αλλά και τοπικά έχει ξεκάθαρη θέση για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης ειδι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κά στις τεχνικές υπηρεσίες. Θέση συνεπή με τις αρχές οργάνωσης ενός σύγχρονου κράτους και υπηρεσιών
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
που βασίζεται στη γνώση και την εξειδίκευση για καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Για το λόγο αυτό προς
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ενημέρωσή σας, σάς αποστέλλουμε συγκεκριμένα στοιχεία από την ισχύουσα νομοθεσία που αποδεικνύουν
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σαφέστατα ότι οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες ορίζουν ως επιβλέποντες κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
παιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης (Ν3316 περί μελετών), του ελέγχου των οικοδομών (ΠΔ 13/1993Οι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κοδομικές άδειες), αλλά και το προβάδισμα των ΠΕ μεταξύ των υπαλλήλων.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η απόφαση σας δεν επηρεάζει μονάχα τον κλάδο των μηχανικών αλλά την ίδια τη ζωή των συμπολι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τών μας καθώς η ασφάλεια τους εξαρτάται από την ποιότητα των έργων.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ο δήµαρχος Ηρακλείου κ. Γ. Κουράκης, άφησε ανοικτό και το ενδεχόµενο
κατεδαφίσεων, σηµειώνοντας ότι «θα γίνει
ότι υποδειχθεί από τις µελέτες». Αναφορικά
µε το κόστος το οποίο θα δαπανηθεί για την κατασκευή φραγµάτων ο ίδιος παρατήρησε ότι ο
δήµος Ηρακλείου µε ίσιους πόρους αλλά και διεκδικώντας κονδύλια από το κράτος, θα προχωρήσει
στο πακέτο των µέτρων. Εκτός από την οικονοµική
παράµετρο που θα πρέπει να ικανοποιηθεί, ο δήµαρχος Ηρακλείου έκανε αναφορά και στα γραφειοκρατικά γρανάζια της δηµόσιας µηχανής, τα οποία «ενοχοποιούνται» για τις χρονικές καθυστερήσεις.
Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε τη Λότζια προωθείται
και το ερευνητικό πρόγραµµα µε το οποίο θα χαρτογραφηθούν τα ρήγµατα σε όλη τη διοικητική επικράτεια του δήµου, από το Γιούχτα έως τη θάλασσα. Η
καταγραφή αυτή προτάχθηκε ως προαπαιτούµενο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε προκειµένου να εγκριθούν οι πολεοδοµικές µελέτες, οι αναθεωρήσεις µελετών και το
νέο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο. Η δηµοτική αρχή επανέλαβε ότι στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν πανεπιστηµιακοί φορείς και ότι θα γίνει µια ενιαία µελέτη
που θα αφορά σε όλη την επιφάνεια του δήµου.
Σε ό,τι αφορά τις µελέτες οριοθέτησης των ρεµάτων,

στελέχη του ΟΑΝΑΚ εκτιµούν ότι µέχρι τέλος του
χρόνου θα έχουν παραδοθεί οι µελέτες οριοθέτησης
για τον Ξηροπόταµο, του ρέµατος της Χρυσοβαλάντου, του Σιλαµιανού στον Κατσαµπά, του ρέµατος
στις Μεσαµπελιές αλλά και του φράγµατος στις ∆αφνές. Για το Γιόφυρο υπάρχει ήδη από το έτος 2000 εγκεκριµένη µελέτη οριοθέτησης. Τώρα, όµως ο ΟΑΝΑΚ εκπονεί µελέτη για την επέκταση προς το νότιο
τµήµα εν όψει και της αναθεώρησης του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου. Υπενθυµίζεται ότι στο Γιόφυρο
καταγράφηκε η µεγαλύτερη έως σήµερα πληµµύρα
του '94, κατά την οποία καταστράφηκαν περιουσίες έως και τη λεωφόρο 62 Μαρτύρων! Προκειµένου να
«δαµαστεί» ο Γιόφυρος, στα χαρτιά υπάρχει η σκέψη
για την κατασκευή 32 (!) φραγµάτων στα νότια, µερικά από αυτά στους δήµους Τεµένους και Παλιανής.
Προτεραιότητα, ωστόσο, αποτελεί η κατασκευή του
φράγµατος στις ∆αφνές, το οποίο επηρεάζει καταλυτικά την πληµµύρα του Ξηροπόταµου. Υπολογίζεται
ότι στην «πληµµύρα» του υπάρχουν περίπου 500 κτίσµατα. Εκτός από το φράγµα στις ∆αφνές για την περίπτωση του Ξηροπόταµου στην περιοχή του Παγκρητίου, οι προτάσεις θέλουν την κατασκευή άλλου ενός
µικρότερου σε διαστάσεις φράγµατος, καθώς και την
κατασκευή -επιτέλους- του φράγµατος στον Πρινιά.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Επιπλέον, επιστολή για το θέμα απέστειλαν από κοινού τα 3 Επιστημονικά Επιμελητήρια (ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ και ΟΕΕ/ΤΑΚ)1 προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου κ. Δ. Καρατζάνη και τους
Δημοτικούς Συμβούλους
Η κοινή επιστολή των 3 Επιμελητηρίων προς Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και τους
Δημοτικούς Συμβούλους:

Ενόψει της τροποποίησης του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ
1427/17-9-2004 Τ.Β’)», το ΤΕΕ/ΤΑΚ έστειλε την παρακάτω επιστολή στους Δημοτικούς Συμβούλους Ηρακλείου με στόχο την τροποποίηση των άρθρων του Οργανισμού που σχετίζονται με την επιλογή προϊσταμένων (προβάδισμα αποφοίτων ΠΕ έναντι των αποφοίτων ΤΕ):
Η επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στους Δημοτικούς Συμβούλους:

Αγαπητέ Πρόεδρε, με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την αγανάκτησή μας απέναντι στην εξίσωση που επιχειρείται - για άλλη μια φορά (συνέβη και στην Ν.Α.Η.) – στην επιλογή προϊσταμένων μεταξύ των αποφοίτων Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Πρόκειται για την τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δήμου Η.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρακλείου. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αλεξάκης στην εισήγηση του αναφέρεται στην κάλυψη των θέσεων προϊ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σταμένων ή από Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. γεγονός που ανατρέπει κάθε έννοια αξιοκρατίας στο χώρο της Δη....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μόσιας Διοίκησης.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Μια τέτοια ενέργεια μας βρίσκει κάθετα αντίθετους επί της αρχής καθώς φαίνεται ότι παρακάμπτεται
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
η σχετική ισχύουσα νομοθεσία και η οποία δίνει θεσμικά και νομολογικά το προβάδισμα στους αποφοίτους
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ χαιρετίζει την προσπάθεια του Δήμου για αλλαγή του Εσωτερικού Οργανισμού αφού θεωρείται
και από εμάς αναγκαία, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του Δήμου και να εξυ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πηρετούνται καλύτερα οι πολίτες του Ηρακλείου. Ωστόσο, όμως θεωρούμε ότι έχουμε και την υποχρέωση
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αλλά και το δικαίωμα να διατυπώσουμε τις απόψεις μας επί του οργανογράμματος, επιδιώκοντας πάντα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
την από κοινού αναζήτηση της βέλτιστης λύσης, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τις θέσεις προϊσταμένων στις τεχνικές υπηρεσίες θέλουμε να τονίσουμε
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ότι
δεν
αποτελούν θέσεις απλά διοικητικής εξέλιξης για δημόσιους υπαλλήλους όπως στρεβλά κάποιοι θέ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λουν να πιστεύουν. Αποτελούν θέσεις ευθύνης όπου οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί με την επιστημονική γνώση
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Σ.σ. όως και στην ερίτωση της τροοοίησης του αντίστοιχου Οργανισµού της Ν.Α. Ηρακλείου (βλ. και ΤΑΥ 77).
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Π.Ε. Πρόκειται για έναν αγώνα που θα δώσουμε με κάθε τρόπο προκειμένου να μην περάσει αυτή η ισοπεδωτική πολιτική και στο Δήμο Ηρακλείου.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ο αγώνας μας είναι ένας αγώνας υπέρ μιας σύγχρονης και ευέλικτης Δημόσιας διοίκησης, ένας αγώ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νας επιβράβευσης των αξιών μιας ευνομούμενης πολιτείας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Πρόταση των Επιμελητηρίων μας είναι να προστεθεί το παρακάτω άρθρο στον υπό τροποποίηση Ορ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ 1427/17-9-2004 Τ.Β’):
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
«Ορίζεται ότι μεταξύ των υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ληλοι της κατηγορίας Π.Ε. και ελλείψει αυτών ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε. και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας Δ.Ε. και ελλείψει αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας Υ.Ε. σε αντι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στοιχία με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Νέου Υπαλληλικού κώδικα».
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Εμπιστευόμενοι την σωστή κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρούμε αυτονόητο ότι η απόφαση σας
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θα είναι με γνώμονα την αξιοκρατία, την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και το κοινό αίσθημα αφού πρόκειται
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
για ένα θέμα που μας αφορά όλους.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Με τη συμμετοχή μελών της Δ.Ε.
και της Αντιπροσωπείας του Τμήματος αλλά και πολλών συναδέλφων
Μηχανικών μετά από την κινητοποίηση των μελών του Τμήματος από το
ΤΕΕ/ΤΑΚ, διεξήχθη η συζήτηση και
έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λότζια την
28/7/2007, κατά την οποία με μικρές
τροποποιήσεις2 εγκρίθηκε το σχέδιο
του Οργανισμού του Δήμου. Για το
λόγο αυτό, η Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε από κοινού με τους κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών, να προσφύγουν κατά της απόφασης του Ν.Σ.,
στο Γραμματέα Επιτροπής του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2218/94 (Περιφέρειας Κρήτης).
Επιπλέον, μετά και από την απόρριψη της προσφυγής από την Επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν.
2218/94 στην οποία είχε προσφύγει
το ΤΕΕ/ΤΑΚ ΤΑΚ από κοινού με το
ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ και τους κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών για το θέμα
της τροποποίησης του «Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και
Λειτουργίας της Ν.Α. Ηρακλείου, η
Δ.Ε. του Τμήματος αποφάσισε να
προσφύγει στο ΣτΕ από κοινού με την
Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ3 και την ΕΜΔΥΔΑΣ
Ανατολικής Κρήτης.
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Από την παρακολούθηση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Εγκρίθηκε να ειλέγονται ρο.στάµενοι του κλάδου ΠΕ και ελλείψει αυτών του κλάδου ΤΕ µόνο στις Διευθύνσεις Πολεοδοµικών Λειτουργιών και Τεχνικών έργων - Πρασίνου (όχι στα ειµέρους Τµήµατα)
Η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ έχει ήδη αοφασίσει να ροσφύγει στο ΣτΕ και για άλλες αρόµοιες εριτώσεις τροοοίησης Οργανισµών της τοικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλες εριοχές της Ελλάδας.



3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
χάραξη μιας νέας τεχνολογικής πολιτικής, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, για την απελευθέρωση των
δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας, με τη συνδρομή
όλων.
Πρέπει επιτέλους να σταματήσει το φαινόμενο ύπαρξης αποφοίτων μηχανικών δύο ταχυτήτων και να
δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε ο
κάθε απόφοιτος πολυτεχνικής σχολής να αναλάβει το
πεδίο στο οποίο έχει εξειδικευτεί, όχι μόνο προς όφελος
του ίδιου αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.
Κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια στην αγωνία
χιλιάδων μηχανικών που δε ζητούν μόνο απασχόληση
αλλά την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους στην αγορά εργασίας και την αξιοποίησή τους σε όφελος
της κοινωνίας.
Θέλουμε να εξασκούμε το επάγγελμα μας με:
• αξιοπρέπεια,
• προοπτική συνεχούς εργασίας, εξέλιξης,
• δυνατότητα αναφοράς μας στο προϊόν παραγωγής μας, και το οποίο θα είναι ωφέλιμο για το
κοινωνικό σύνολο.
Πιστεύουμε στην ισότιμη και με αλληλοσεβασμό
συνεργασία όλων των συναδέλφων μηχανικών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θέσης στην παραγωγή, τομέα απασχόλησης.
Το πρόβλημα με τη μη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων
επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους Μ.Π.Δ. (αλλά και
για όλες τις νέες ειδικότητες που είναι χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα) είναι πολύ σοβαρό, αφού οδηγεί στην
αυτοκατάργηση του ρόλου τους, ενώ ταυτόχρονα τίθεται μείζον θέμα ισονομίας και ίσης αντιμετώπισης
των πολιτών, όπως αρμόζει σε κάθε κοινωνία και
κράτος που σέβεται τους πολίτες.
Γι’ αυτό το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε αυτό
το συνέδριο με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων που θα βοηθήσουν στην επίλυση των
ζητημάτων αυτών αλλά και την ανάληψη άμεσων
δράσεων, που θα προωθούν τον δίκαιο αγώνα μας,
ώστε να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα μας από τα
αρμόδια υπουργεία.
Η ευθύνη βαραίνει όλους: κεντρική διοίκηση,
φορείς αλλά και εμάς τους ίδιους τους Μ.Π.Δ. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί συνολικά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς χωρίς αποσπασματικές λογικές.
Πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να συνεργαστούμε
και να δώσουμε από κοινού την οριστική λύση στα
προβλήματα που ταλανίζουν την ειδικότητα μας.
Έχοντας πλήρη συνείδηση ότι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται.
Κύριοι, Οι συνθήκες για τη λύση του προβλήματος
είναι πιο ώριμες από ποτέ. Ας τις εκμεταλλευτούμε προς
όφελος εμάς των αποφοίτων, των νέων φοιτητών αλλά
και της κοινωνίας μας γενικότερα.

Συμμετέχοντας στο «3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»,
που διεξήχθη στις 23/8/2008 στα Χανιά, ο κ. Π. Ινιωτάκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Μ.Sc, και
Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ είπε τα εξής στο χαιρετισμό του:
Κύριε Πρύτανη, Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά χαιρετίζω το
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης που διοργανώνει το Τμήμα Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης του οποίου είμαι και εγώ
απόφοιτος.
Η συνεισφορά του Τμήματος αλλά και των αντίστοιχων τμημάτων στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι σημαντική
καθώς έχει εμπλουτίσει την αγορά εργασίας με εκατοντάδες αποφοίτους, αντικείμενο των οποίων είναι η διάδοση προηγμένων τεχνολογιών και η σύνδεση τους με
τις βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες. Σήμερα,
στην ελληνική κοινωνία έχει καταξιωθεί το έργο των αποφοίτων μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, οι οποίοι έχουν καταλάβει σημαντικές θέσεις κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Άλλωστε αυτό γίνεται φανερό και από το υψηλό ποσοστό απορρόφησης στην αγορά εργασίας.
Ωστόσο, η ειδικότητα αυτή, της οποίας το επιστημονικό αντικείμενο αντιστοιχίζεται με αυτό των Μηχανολόγων Μηχανικών, όπως αποδεικνύεται και από τα προγράμματα σπουδών, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα ως προς την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων της.
Ως Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά και ως Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει
η ειδικότητά μας.
Οι Μ.Π.Δ., μαζί με τους Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων, τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς & Μηχανικούς Υπολογιστών αλλά και τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος ανήκουν στις νέες σύγχρονες ειδικότητες που δυστυχώς είναι παραγκωνισμένες από την Πολιτεία παρά
την αναγκαιότητά τους.
Είναι σαφές πια ότι το θέμα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων όλων των ειδικοτήτων Μηχανικού, αλλά κυρίως των νέων ειδικοτήτων, θα πρέπει επιτέλους να μπει
στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της πολιτείας. Η
προσέγγιση θα πρέπει να γίνει μέσα από ένα συνολικό
πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης και αλληλεγγύης μεταξύ όλων των ειδικοτήτων αποφεύγοντας τους όποιους
κινδύνους συντεχνιακών συγκρούσεων.
Τα τελευταία χρόνια εγγράφονται στο ΤΕΕ 3.500
νέοι μηχανικοί το χρόνο. Η απορρόφηση τους από την
αγορά εργασίας αποτελεί σοβαρό πρόβλημα καθώς η οικονομία της τεχνολογίας στη χώρα μας δε διαθέτει το
απαιτούμενο βάθος για να απορροφήσει υψηλής εξειδίκευσης στελέχη. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ Τ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Στη συνεδρίαση της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ , την Πέμπτη
28 Αυγούστου 2008, παρευρέθη ο τ. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανόλης Κεφαλογιάννης
προκειμένου να ενημερωθεί για τις θέσεις του
ΤΕΕ/ΤΑΚ, επάνω σε αναπτυξιακά θέματα ζωτικής
σημασίας για την Ανατολική Κρήτη.
Η Δ.Ε. εξέφρασε την πλήρη αντίθεση της όσον

αφορά τις προθέσεις της κυβέρνησης για τον Κόλπο
Δερματά, τις παρατηρήσεις της επί του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου που κατατέθηκε στη Βουλή
πριν μερικούς μήνες, ενώ ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρος Ινιωτάκης επεσήμανε στον τ. υπουργό τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος
των Μηχανικών αναφερόμενος ενδεικτικά στο ασφαλιστικό και στη συνεχή μείωση των Δημόσιων Επενδύσεων που πλήττει την παραγωγή Δημοσίων
Έργων στα νησιά και την Κρήτη.
Στο τέλος της συζήτησης η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα δόθηκε στον κ. Κεφαλογιάννη φάκελος με όλες τις θέσεις του Τμήματος, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο δράσης
του καθώς και αποφάσεις του Τμήματος για τον
Κόλπο Δερματά, το χωροταξικό , την ολοκλήρωση
του ΒΟΑΚ και το ΕΣΠΑ 2007-2013.
Από την πλευρά του ο κ. Κεφαλογιάννης ενημέρωσε την Δ.Ε. σχετικά με τις θέσεις της κυβέρνησης
σε ότι αφορά τα μεγάλα έργα που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος, όπως το λιμάνι του Νότου, και την
σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ,
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Την παρακάτω επιστολή - πρόταση απέστειλε στον Πρόεδρο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης Κ. Α. Καλοκαιρινό ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Ινιωτάκης

Αγαπητέ Πρόεδρε, σε συνέχεια της συζήτησης που είχαμε στο γραφείο σας αποστέλλουμε συνημμένα κάποιες πρώτες σκέψεις σχετικά με τη δυνατότητα συνεργασίας του Τμήματος μας με το Ιστορικό Μουσείο
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Κρήτης.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Επίσης, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε ήδη σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
του
Δήμου Ηρακλείου, ωστόσο όμως η καθυστέρηση στην ενημέρωση σας από εμάς σχετικά με τις δυνατό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τητες αποκατάστασης του κτιρίου επί των οδών Πρεβελάκη, Γρεβενών και Λυσ. Καλοκαιρινού οφείλεται
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στις καλοκαιρινές διακοπές των αρμόδιων υπαλλήλων.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Για την όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση
και περιμένουμε τις δικές σας απόψεις και προτάσεις. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και προ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σβλέπουμε σε μια μελλοντική συνεργασία.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................



Η ΠΡΟΤΑΣΗ:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣ.
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΑΚ».
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΤΕΕ/ΤΑΚ να
συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης του Ηρακλείου και
ειδικότερα της περιοχής του, έχοντας ξεκινήσει με
την αγορά και αποκατάσταση του κτιρίου Γερωνυμάκη-Στεργιάδη, σημερινής του έδρας, θα ήθελε να
ζητήσει τη συμβολή και τη συνεργασία σας, ώστε να
αποκατασταθεί και να ανακατασκευαστεί το κτίριο
που βρίσκεται επί των οδών Γρεβενών, Πρεβελάκη
και Λυσ. Καλοκαιρινού. Σκοπός της πρότασης αυτής
είναι η μεταφορά στο συγκεκριμένο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του Αρχείου Κιτσίκη
και η συστέγαση του με τις εκδόσεις του Ιστορικού
Μουσείου ή κάποιου άλλου τομέα του.
Η βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελείται από
έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Περιλαμβάνει μονογραφίες, περιοδικά, πρότυπα, κανονισμούς, νομοθεσία, μελέτες χάρτες, σχέδια, αφίσες και φωτογραφικό υλικό. Πρόκειται για μία σύγχρονη βιβλιοθήκη,
οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή καθιερωμένα
βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και με το αυτοματοποιημένο σύστημα GEAC-ADVANCE. Η συλλογή της
εξυπηρετεί κυρίως τεχνικούς, το υλικό της, όμως,
σίγουρα ενδιαφέρει ιστορικούς και ερευνητές, αλλά
και οποιονδήποτε θέλει να μάθει την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας καθώς η βιβλιοθήκη συνδέεται με όλες τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες του κεντρικού τμήματος του
ΤΕΕ και των άλλων περιφερειακών τμημάτων.
Το αρχείο του Νικόλαου Κιτσίκη, ανήκει στο
ΤΕΕ/ΤΑΚ έπειτα από δωρεά του γιου του, Δημητρίου Κιτσίκη και αποτελείται από τη συλλογή των
βιβλίων του, πρακτικά συνεδρίων, φυλλάδια, χάρτες, την προσωπική του αλληλογραφία και μια ανέκδοτη συλλογή φωτογραφιών. Ο Νικόλαος Κιτσίκης (1887-1978), πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος
του ΤΕΕ, αντιπρύτανης και πρύτανης του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και βουλευτής Αθηνών, αποτελεί
μία προσωπικότητα σταθμό για τη χώρα μας. Τόσο
για την εξέλιξη της επιστήμης του στην Ελλάδα,

καθώς πρώτος αυτός δημιούργησε τον κλάδο της
στατικής και εγκαινίασε νεότερες μεθόδους όπως η
φωτοδιαγνωστική, όσο και για την τεχνική ανάπτυξη της χώρας, καθώς υπήρξε Γενικός Διευθυντής
Δημοσίων Έργων (1917-1920), αναδιοργανώνοντας
εντελώς την υπηρεσία και ως πρόεδρος του ΤΕΕ οργάνωσε μια σειρά διαλέξεων που έθεσαν τις βάσεις
για όλα τα κατοπινά αναπτυξιακά προγράμματα.
Ακόμα ήταν ο ιδρυτής, εκδότης και διευθυντής του
περιοδικού «Τεχνικά Χρονικά», επίσημου οργάνου
του ΤΕΕ. Το αρχείο του, λοιπόν, είναι εξαιρετικά
πολύτιμο, καθώς μέσα από αυτό παρουσιάζεται η
τεχνική, η πολιτική αλλά και η κοινωνική ιστορία
της Ελλάδας και μάλιστα κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά κρίσιμης και σημαντικής χρονικής περιόδου.
Καθώς λοιπόν το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει στην κατοχή
του αυτές τις πολύτιμες συλλογές και ως ένας φορέας εξαιρετικά δραστήριος και δημιουργικός, όπως
έχει αποδείξει μέχρι σήμερα με το έργο, και τις ενέργειές του, την εκδοτική του προσπάθεια, τις κατά καιρούς εκθέσεις του και τις άλλες δραστηριότητες του, θα επιθυμούσε τη συνεργασία με το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, έναν οργανισμό μεγάλης δυναμικής και προσφοράς στην πόλη του Ηρακλείου και
στην Κρήτη γενικότερα, ώστε μαζί να συντελέσουν
στην ανάπτυξη του τόπου μας.
Με τη συνεργασία αυτή θα μπορέσουμε από τη
μία να αποκαταστήσουμε άλλο ένα παλαιό κτίριο,
δίνοντας έτσι περισσότερη δυναμική στην περιοχή
μας επαναφέροντας μια εικόνα της πόλης του Ηρακλείου που κινδυνεύει να χαθεί, και παράλληλα, με
τη συστέγαση θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο πολιτισμού, ένα χώρο των γραμμάτων και
του πνεύματος που θα μπορεί να εξυπηρετήσει ένα
μεγάλο αριθμό χρηστών διαφορετικών ειδικοτήτων,
και μάλιστα σ΄ ένα κεντρικό σημείο του Ηρακλείου
εύκολα προσβάσιμο στον καθένα. Ένα χώρο απ΄ αυτούς που δυστυχώς στην πόλη μας τείνουν να εκλείψουν.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Υποβλήθηκε και συζητήθηκε στη Δ.Ε. του Τμήματος, το Προγράμματα Δράσης της Μόνιμης Επιτροπής «ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» το οποίο και παραθέτουμε στη συνέχεια:
3.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 20072009»

I.

Βασικός σκοπός της μόνιμης επιτροπής είναι η
διερεύνηση, και αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τον τομέα έργων του Δημοσίου.
Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης η μόνιμη επιτροπή θα επιχειρήσει μια ουσιαστική προσέγγιση και καταγραφή των προβλημάτων στο τομέα
κατασκευή των δημοσίων έργων συνεχίζοντας το
έργο των προηγούμενων μόνιμων επιτροπών.

4.

ΣΤΟΧΟΙ:





Αρτιότερα και ποιοτικότερα δημόσια έργα
Αναβάθμιση του ρόλου του μηχανικού στον τομέα παραγωγής Δημ. Έργων (μελέτη, επίβλεψη,
εργολήπτης)
Διερεύνηση κατασκευαστικών θεμάτων έργων
δημοσίου
Ενημέρωση συναδέλφων για θέματα που αφορούν τα Δημόσια έργα

5.

6.

ΕΜΔΥΔΑΣ για συνέχιση της πολιτικής για πλήρεις μελέτες για ποιοτικά έργα. Συνάντηση εκπροσώπων των φορέων ανά τακτά διαστήματα.
Πρόταση στη Δ.Ε. για σύσταση ομάδα εργασίας
με επεξεργασμένα θέματα:
Αναπροσαρμογή των τιμών στα τιμολόγια στα
Δημόσια έργα (εγκύκλιος 33/2004 για Νησιωτικά έργα)
II. Έναρξη εφαρμογής των Σ.Δ.Ι.Τ. και καταστροφικές συνέπειες στις μικρές και μεσαίες
εργοληπτικές επιχειρήσεις. Κατάργηση του
Δημόσιου χαρακτήρα των έργων
III. Πληρότητα μελετών στα Δημόσια έργα της
Ανατολικής Κρήτης
Αποτύπωση Δημοσίων έργων μεγάλης κλίμακας
στην Ανατολική Κρήτη και παρουσίαση τεκμηριωμένης γνωμοδότησης στην Δ.Ε. του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Παρακολούθηση και αποτύπωση απορρόφησης
κοινοτικών κονδυλίων για την κατασκευή Δημοσίων έργων (χρηματοδοτούμενα έργα από Θησέα κτλ.)
Οργάνωση Ημερίδων για να παρουσιασθούν και
να αναλυθούν τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας.

Οι παραπάνω δράσεις και βασικοί άξονες που έχουν προταθεί δεν είναι οι μοναδικές που θα ασχοληθεί η Μ.Ε. στην πορεία της χρονικής περιόδου
2007-2009, μπορεί να προκύψουν και καινούργιες
δράσεις – ζητήματα ύστερα από καθοδήγηση και
προτροπή συναδέλφων της Διοικούσας επιτροπής
του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ τα οποία θα απασχολήσουν την
Μ.Ε

Αναλυτικότερα η δραστηριότητα της μόνιμης επιτροπής θα αναπτυχθεί στους παρακάτω βασικούς
άξονες που αποφασίσθηκαν μετά από αρκετές συνεδριάσεις και συζητήσεις των μελών της Μ.Ε. και
συναδέλφων.
1. Τοπική καταγραφή – ανάλυση κρίσιμων κατασκευαστικών προβλημάτων
2. Τριμερής συνεργασία Τ.Ε.Ε/Τ.Α.Κ. εργοληπτών,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Περιβάλλοντος του Τμήματος. Η Μ.Ε. ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Δ.Ε. και συνέταξε το κείμενο
που ακολουθεί, το οποίο ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Π. Ινιωτάκης απέστειλε στο Δήμαρχο Ηρακλείου και
Πρόεδρο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) κ. Ι. Κουράκη. Το κείμενο της επιστολής είναι το ακόλουθο:

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει πρόσφατα σχετικά με τις διαφορετικές τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων (προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη σύμφωνα με την οποία θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί η σχεδιαζόμενη μονάδα
προεπεξεργασίας απορριμμάτων), η Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
ζήτησε την άποψη της Μόνιμης Επιτροπής (Μ.Ε.)
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Αγαπητέ Δήμαρχε, σας αποστέλουμε τις θέσεις της Μόνιμης Επιτροπής περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΑΚ
αναφορικά με τις τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων. Περαιτέρω θεωρούμε αναγκαίο, ύστερα και από τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με τις διαφορετικές τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων, να
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ορίσουμε άμεσα μια συνάντηση προκειμένου να γίνει μια συζήτηση του θέματος βασιζόμενη και στο υλικό
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
που έχει συλλέξει η μόνιμη επιστημονική επιτροπή περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Ταυτόχρονα θα ήταν χρή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σιμο να μας ενημερώσετε και να μας δώσετε κάθε πληροφορία για τη μελέτη του πολυτεχνείου Κρήτης, κα....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θώς
και όποια άλλα στοιχεία έχετε στη διάθεση σας γύρω από το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στην Κρήτη.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται
κάποια τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των
βασικότερων τεχνολογιών επεξεργασίας Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), με σκοπό καταρχήν την
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους.
Οι τεχνολογίες διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:
 Αερόβια και Αναερόβια Μηχανική & Βιολογική Επεξεργασία που περιλαμβάνει: 1) μονάδα
ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (με ή χωρίς
παραγωγή καυσίμου – Refused Derived Fuel) και
διαχωρισμού των οργανικών και 2) μονάδα κομποστοποίησης (αερόβια) ή χώνευσης (αναερόβια) των οργανικών.
 Βιολογική Ξήρανση με σκοπό την προεπεξεργασία των ΑΣΑ για παραγωγή καυσίμου (Solid
Recovered Fuel) μετά από ξήρανση και ανάκτηση μετάλλων.
 Θερμική επεξεργασία στην οποία περιλαμβάνονται η Στοιχειομετρική Καύση, η Αεριοποίηση
(δεν έχει εφαρμοστεί για ΑΣΑ) και η Πυρόλυση
(δεν έχει εφαρμοστεί για ΑΣΑ).
Τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε μίας από αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω.







1. Αερόβια Μηχανική & Βιολογική Επεξεργασία
Μια εγκατάσταση ΑΜΒΕ μπορεί να λάβει διάφορες
μορφές ανάλογα με την σύσταση των εισερχόμενων
ΑΣΑ, τα πιθανά προϊόντα ανάκτησης και τη γνώση
γύρω από τις επιμέρους τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα, μια τυπική μονάδα με ανάκτηση υλικών περιλαμβάνει [2]:
 Χώρο υποδοχής απορριμματοφόρων (εκφόρτωσης),
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τροφοδοσίας - μεταφοράς με αρπάγες και γερανογέφυρες, χοάνες και συστήματα διάνοιξης σάκων.
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο διαχωρισμός
των υλικών με χειρωνακτικό τρόπο για τα ογκώδη και ανεπιθύμητα και η εσχάρωση για την απομάκρυνση αντικειμένων μικρού μεγέθους (1,5-2
cm) και τοξικών (π.χ μπαταρίες). Μετά γίνεται
χειροδιαλογή υλικών για ανάκτηση χαρτιού,
πλαστικού, γυαλιού σιδηρούχων μετάλλων και αλουμινίου και η δεματοποίησή τους. Το κλάσμα
που απομένει οδηγείται για ομογενοποίηση και
περαιτέρω μαγνητικό διαχωρισμό μετάλλων και
αλουμινίου με τελικό στάδιο την κομποστοποίηση.
Κατά την κομποστοποίηση, πραγματοποιείται
πρώτα προσθήκη κλαδερών ή και βιολογικής λάσπης και συνήθως τα οργανικά οδηγούνται σε
κλειστό χώρο όπου τοποθετούνται σε σειράδια ή
σε τάφρους. Παραμένουν εκεί 4 - 7 εβδομάδες με
παράλληλο έλεγχο των συνθηκών υγρασίας και
αερισμού με μηχανικό τρόπο όπου και επιτυγχάνεται η αερόβια βιοαποικοδόμηση του κλάσματος.
Μετά τη διαδικασία αυτή, το σταθεροποιημένο
προϊόν τοποθετείται σε στεγασμένο χώρο για
τουλάχιστον 30 ημέρες με σκοπό την περαιτέρω
βιοσταθεροποίηση. Αυτό είναι το λεγόμενο στάδιο της ωρίμανσης.
Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό του εξευγενισμού, όπου το κομπόστ υφίσταται αεροδιαχωρισμό και βαλλιστικό διαχωρισμό για την απομάκρυνση προσμίξεων.
Όλα τα υπολείμματα από κάθε στάδιο επεξεργασίας οδηγούνται σε κατάλληλο χώρο τελικής

ημέρες και β) η ξηρή αναερόβια χώνευση όπου το
ρεύμα των οργανικών οδηγείται σε μεσοφιλικό ή θερμοφιλικό αντιδραστήρα (50-65οC) διαλείποντος έργου (batch) ή συνεχούς λειτουργίας (CSTR) για 12 –
18 ημέρες.
Το προϊόν της αναερόβιας χώνευσης μετά την μερική βιοσταθεροποίησή του, οδηγείται σε ΧΥΤΑ ή σε
μονάδα κομποστοποίησης. Εκεί υφίσταται ωρίμανση
και ραφινάρισμα με σκοπό την μείωση της υγρασίας,
την πρόσληψη του μεθανίου και την περαιτέρω σταθεροποίηση με αερόβιο τρόπο. Για την απομάκρυνση
της υγρασίας χρησιμοποιούνται δεξαμενές πάχυνσης ή συστήματα φυγοκέντρισης. Για μεγαλύτερη απομάκρυνση της υγρασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν φιλτρόπρεσες και συστήματα θερμών απαερίων. Το υγρό απόβλητο διατίθεται για επεξεργασία
λόγω των αυξημένων συγκεντρώσεων σε ρύπους.
Το βιοαέριο υφίσταται επεξεργασία για την απομάκρυνση της υγρασίας και της αμμωνίας. Μπορεί να
αποθηκευτεί και να διατεθεί για τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας ή/και το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα παραγόμενα προϊόντα αυτής της μεθόδου μπορούν να διατεθούν με τρόπους παρόμοιους με αυτούς της αερόβιας επεξεργασίας.

διάθεσης (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων).
Μια παραλλαγή του συστήματος αυτού μπορεί να
περιλαμβάνει την μηχανική ανάκτηση RDF ακολουθούμενη από μονάδα κομποστοποίησης. Το RDF αποτελείται κυρίως από χαρτί, χαρτόνι και πλαστικό.
Προϊόντα
Τα προϊόντα που δύναται να παραχθούν από μια τέτοια εγκατάσταση είναι:
α) τα ανακυκλώσιμα υλικά όπως το χαρτί, το χαρτόνι, πλαστικό, το γυαλί και το αλουμίνιο. Η ποιότητά τους εξαρτάται τόσο από το σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς όσο και από τον σχεδιασμό και προσαρμογή της μονάδας στα δεδομένα
της περιοχής εμβέλειας,
β) το κομπόστ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν εδαφοβελτιωτικό υλικό. Συνήθως το κομπόστ που προκύπτει από σύμμεικτα ΑΣΑ δύσκολα
πληροί τα όρια ποιότητας κυρίως λόγω των συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων. Όσο όμως βελτιώνονται τα προγράμματα ανακύκλωσης τοξικών υλικών στην πηγή και η απόδοση του διαχωρισμού κατά την παραγωγική διαδικασία τόσο
βελτιώνεται και η ποιότητα του παραγόμενου
κομπόστ. Παρόλα αυτά, ενδείκνυται η χρησιμοποίησή του σε περιοχές με βίαιη ανθρώπινη παρέμβαση όπως λατομεία, λιγνιτωρυχεία, νταμάρια αλλά και σε ΧΥΤΑ σαν υλικό κάλυψης [7].
γ) το RDF το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν
καύσιμο σε μονάδες καύσης ΑΣΑ, σε ατμολέβητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά σε
περιορισμένη ποσότητα για καθαρά λειτουργικούς λόγους, σε τσιμεντοβιομηχανίες σε μικρή
ποσότητα και σε εγκαταστάσεις αεριοποίησης
πού όμως δεν έχει επιτευχθεί σε βιομηχανική
κλίμακα αλλά είναι αντικείμενο μελέτης σε εργαστηριακές και πιλοτικές μονάδες [2].

3. Βιολογική Ξήρανση
Η βιολογική ξήρανση αποτελεί προεπεξεργασία και
έχει ως βασικό σκοπό την αναβάθμιση των Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) έτσι ώστε να καταστούν
κατάλληλα για θερμική αξιοποίηση. Ποιο συγκεκριμένα, επειδή τα ΑΣΑ περιέχουν αυξημένη υγρασία
(στην Ελλάδα η υγρασία των ΑΣΑ ανέχεται σε 40 %
περίπου κατά βάρος) η κατώτερη θερμογόνος δύναμή τους είναι χαμηλή. Η βιολογική ξήρανση (Biological Drying) στοχεύει στη:
 Μείωση της υγρασίας των ΑΣΑ στο 12 έως 15 %
κατά βάρος.
 Διευκόλυνση του μηχανικού διαχωρισμού των αχρήστων υλικών.
 Παραγωγή Solid Recovered Fuel (SRF) από το εναπομένων κλάσμα, με κατώτερη θερμογόνο δύναμη περίπου 15 MJ/kg.
Η ξήρανση επιτυγχάνεται μέσω αερόβιας αποδόμησης περιορισμένου ποσοστού οργανικών των ΑΣΑ,
με την οποία απελευθερώνεται η απαιτούμενη ενέργεια για την εξάτμιση μέρους της υγρασίας των ΑΣΑ.
Για κάθε 100kg αποβλήτων παράγονται περί τα 55kg
SRF.
Η μέθοδος της βιολογικής ξήρανσης περιλαμβάνει:
 Τα εισερχόμενα ΑΣΑ υποβάλλονται σε πρωτοβάθμιο λειοτεμαχισμό (μέγιστο μέγεθος
250mm).
 Τα λειοτεμαχισμένα ΑΣΑ μεταφέρονται στο βιοαντιδραστήρα για βιολογική ξήρανση, όπου τοποθετούνται σε σειράδια και παραμένουν από 1 έως
2,5 εβδομάδες. Οι μικροοργανισμοί αποδομούν

2. Αναερόβια Μηχανική & Βιολογική Επεξεργασία
Μια τυπική εγκατάσταση Αν.ΜΒΕ περιλαμβάνει μια
μονάδα ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών που ακολουθείται από μονάδα αναερόβιας χώνευσης του οργανικού κλάσματος. Παραλλαγή αυτής μπορεί να περιλαμβάνει μια μονάδα παραγωγής RDF. Τα αρχικά
στάδια (υποδοχή, τροφοδοσία, διαχωρισμός) είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά της αερόβιας επεξεργασίας
μόνο που εδώ το οργανικό κλάσμα οδηγείται σε βιοαντιδραστήρες υπό ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας με σκοπό την ανάκτηση του παραγόμενου
μεθανίου και την βιοσταθεροποίηση των ΑΣΑ με
ταυτόχρονη μείωση του όγκου τους. Οι πιο συνήθεις
τύποι είναι: α) η υγρή αναερόβια χώνευση, όπου γίνεται τροφοδοσία μεγάλης ποσότητας θερμού νερού
και οργανικών σε μεσοφιλικό αντιδραστήρα (3040οC) με συνολικό υδραυλικό χρόνο παραμονής 5 – 8
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μέρος (περίπου το 25 %) του οργανικού κλάσματος και αυξάνουν τη θερμοκρασία στους 55οC. Ο
αέρας περνάει μέσω των σειραδιών από αγωγούς
που βρίσκονται στο δάπεδο, κορεννύεται με υγρασία και στη συνέχεια, μέσω βιολογικών φίλτρων, εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας απαιτείται στενός έλεγχος μια και η βιολογικές διεργασίες επιβραδύνονται σημαντικά με τη μείωση της υγρασίας
κάτω του 35 έως 40 %. Για να επιτευχθεί αυτό, η
εξέλιξη παρακολουθείται ηλεκτρονικά και γίνονται οι αναγκαίες επεμβάσεις, δίχως την παρουσία χειριστών στο χώρο της βιοαποικοδόμισης.
Το ξηρό υλικό διέρχεται από κόσκινα για να απαλλαγεί από άχρηστα υλικά, περνάει από μαγνητικούς διαχωριστές για ανάκτηση μετάλλων
και το υπόλειμμα υποβάλλεται σε δευτεροβάθμιο τεμαχισμό.

μειώνει το οικονομικό κίνητρο για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι
η πολύ μικρή χρήση του SRF ή RDF σε λέβητες που
γίνεται σήμερα και η πρόβλεψη ότι η κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να μεταβληθεί στο μέλλον εκτός εάν υπάρξουν σημαντικές επιδοτήσεις ή άλλα κίνητρα.
Θερμική αξιοποίηση σε κλίβανους τσιμέντου
Η χρήση του SRF ή RDF σε κλίβανους τσιμέντου δημιουργεί λιγότερα τεχνικά προβλήματα και μικρότερες εκπομπές. Επίσης, η παραγόμενη τέφρα ενσωματώνεται στο κλίνκερ. Λειτουργικοί όμως λόγοι περιορίζουν το ποσοστό των συμβατικών καυσίμων που
μπορεί να υποκατασταθούν από βιοκαύσιμα και ως
βιοκαύσιμα προτιμώνται αυτά με λιγότερα τοξικά και
μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη από το RDF ή SRF,
συμπεριλαμβανομένων των παλαιών ελαστικών. Για
το λόγο αυτό οι πραγματικές δυνατότητες χρήσης
του RDF ή SRF στη βιομηχανία τσιμέντου είναι περιορισμένες.

Προϊόντα και δυνατότητες διάθεσης
Από τις εγκαταστάσεις βιολογικής ξήρανσης είναι
δυνατόν να παραχθούν τα ακόλουθα προϊόντα:
Σιδηρούχα υλικά και αλουμίνιο.
Η διάθεση των υλικών αυτών που ανακτώνται δύναται να διατεθεί στην αγορά.
SRF

Θερμική αξιοποίηση σε εγκαταστάσεις αεριοποίησης
Στόχος των εγκαταστάσεων αεριοποίησης είναι η
παραγωγή συνθετικού αερίου καυσίμου (syngas), το
οποίον θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια, μαζί με άλλα καύσιμα, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η δυνατότητα αυτή παρουσιάζει μεγαλύτερες προοπτικές από την απ’ ευθείας καύση
του SRF σε λέβητες. Όμως, η τεχνολογία αεριοποίησης του SRF δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί και δεν υπάρχει καμία μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση αεριοποίησης SRF [1].
Οι ισχυρισμοί των κατασκευαστών μονάδων βιολογικής ξήρανσης για τις δυνατότητες αξιοποίησης
του παραγόμενου SRF «εντυπωσιάζει για το πόσο μικρή σχέση έχουν με την πραγματικότητα» [1]. Ακόμα και σήμερα, όπου η παραγωγή SRF είναι πολύ
περιορισμένη και οι εν δυνάμει χρήστες δεν έχουν κορεστεί, το μεγαλύτερο μέρος του SRF καταλήγει σε ΧΥΤΑ [1].

Θερμική αξιοποίηση σε εργοστάσια στοιχειακής
καύσης απορριμμάτων
Η βιολογική ξήρανση είναι ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία, παρότι αποτελεί προεπεξεργασία και επιφέρει περιορισμένη μείωση των οργανικών. Δεδομένου ότι η βιολογική ξήρανση από μόνη της, ως προεπεξεργασία, έχει ανηγμένο κόστος (κόστος ανά τόνο
ΑΣΑ) μεγαλύτερο από το κόστος της απ’ ευθείας
καύσης των ΑΣΑ, η χρήση της βιολογικής ξήρανσης
για παραγωγή SRF, που θα χρησιμοποιηθεί για τροφοδοσία συμβατικών συστημάτων καύσης απορριμμάτων έχει πολλαπλάσιο κόστος από αυτό της απ’
ευθείας καύσης των ΑΣΑ [1] και επομένως στερείται
λογικής.
Θερμική αξιοποίηση σε ατμολέβητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Η αντικατάσταση μέρους των συμβατικών καυσίμων
με SRF ή RDF παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την ύπαρξη ικανών ποσοτήτων πλαστικών, αλλά και τοξικών. Τα
προβλήματα αυτά εκτείνονται από τις αυξημένες
δυσλειτουργίες και βλάβες του εξοπλισμού και τις
δυσκολίες διάθεσης της τέφρας λόγω του εμπλουτισμού της σε τοξικά, έως την ανάγκη για χρήση δαπανηρότερων συστημάτων ελέγχου των εκπομπών [1].
Σε κάθε περίπτωση, για λειτουργικούς λόγους (διάβρωση, αύξηση του όγκου και της υγρασίας των απαερίων στο λέβητα κτλ.) το SRF ή RDF δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 5 έως 10% του καυσίμου και τούτο

4. Θερμική Επεξεργασία
Από τις μεθόδους θερμικής επεξεργασίας, η μόνη
που έχει εφαρμοστεί σε βιομηχανική κλίμακα είναι η
συμβατική καύση. Τόσο η αεριοποίηση όσο και η πυρόλυση των ΑΣΑ έχει αποτύχει διεθνώς λόγω της κακής και ασταθούς ποιότητας του εισερχόμενου ρεύματος.
Στοιχειομετρική καύση
Για την πλήρη καύση των ΑΣΑ προϋποτίθεται η παροχή σταθερής ποσότητας αέρα (περίσσεια). Εκτός
από τα τυπικά προϊόντα όπως: διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμοί, μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του
αζώτου, διοξείδιο του θείου και σωματίδια, παράγονται και άλλες τοξικές ενώσεις όπως υδροχλώριο,
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επεξεργασίας για κάθε μια από τις τεχνολογίες που
περιγράφηκαν. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από
την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία, από τις κατασκευάστριες εταιρίες, από τις ήδη υπάρχουσες μονάδες σε λειτουργία (π.χ Χανιά, Αττική) και από υπολογιστικά μοντέλα [2]. Με χρήση λοιπόν των δεδομένων κόστους αρχικής επένδυσης και ετήσιας λειτουργίας προκύπτει το ανηγμένο κόστος ανά τόνο
ΑΣΑ. Η παραδοχή που γίνεται είναι ότι η μονάδα ιδρύεται και λειτουργεί από έναν φορέα διαχείρισης
στερεών αποβλήτων. Επίσης, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Κρήτης πρόκειται μέχρι το 2010
να κατασκευαστεί μια Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
Διαχείρισης Απορριμμάτων δυναμικότητας 210.000
tn ετησίως.
Το ανηγμένο κόστος για αυτήν την δυναμικότητα, σε μια μονάδα Αερόβιας ΜΒΕ αναμένεται να είναι περί τα 45€/tn ΑΣΑ ενώ για την Αναερόβια
ΜΒΕ φτάνει τα 75€/tn ΑΣΑ. Το κόστος για τη Στοιχειομετρική Καύση είναι περί τα 65€/tn ΑΣΑ, ενώ
για τη Βιοξήρανση σε συνδυασμό με Αεριοποίηση
ή Καύση το κόστος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ
125 - 140€/tn ΑΣΑ [2]. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
στα κόστη αυτά δεν έχουν συνυπολογιστεί οι δαπάνες μεταφοράς, τα πιθανά έσοδα πώλησης των ανακυκλώσιμων προϊόντων και του κομπόστ καθώς και
το κόστος τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων.

βαρέα μέταλλα, φουράνια, διοξίνες κλπ. Για όλες αυτές τις εκπομπές πρέπει να τηρούνται τα όρια της
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (200/76/EU).
Η επεξεργασία περιλαμβάνει τα εξής συστήματα [5]:
 Υποδοχή, προσωρινή αποθήκευση και τροφοδοσία των εισερχόμενων ΑΣΑ.
 Εστία καύσης με εσχάρες, περιστροφικό κλίβανο
ή ρευστοποιημένη κλίνη. Η αρχική ανάφλεξη γίνεται με συμβατικό καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται και όποτε η θερμοκρασία των απαερίων
μειωθεί κάτω από την ελάχιστη απαιτούμενη.
 Λέβητας που χρησιμοποιεί τα απαέρια για παραγωγή ατμού. Όσο μεγαλύτερη η θερμοκρασία
των απαερίων τόσο μεγαλύτερη η θερμική του απόδοση.
 Σύστημα απομάκρυνσης υπολειμμάτων για τα
παραγόμενα προϊόντα της καύσης (20 – 40% του
βάρους των ΑΣΑ), τα οποία μεταφέρονται σε άλλα σημεία για ψύξη.
 Σύστημα ελέγχου εκπομπών για την παρακολούθηση των αέριων ρύπων, των σωματιδίων, διοξινών βαρέων μετάλλων κλπ.
Η διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα.
Αεριοποίηση
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται επιτυχώς στην χημική
και πετροχημική βιομηχανία ενώ οι πιο πρόσφατες
έρευνες εστιάζονται στην αεριοποίηση της βιομάζας. Σαν μέθοδος γενικά υπερτερεί της καύσης ως
προς το γεγονός της αποφυγής επικίνδυνων τοξικών
αέριων εκπομπών. Λόγω όμως του χαμηλού θερμικού
περιεχομένου των ΑΣΑ και των μεταβολών στην
σύνθεσή τους, η μέθοδος αυτή δεν έχει εφαρμοστεί
σε βιομηχανική κλίμακα παρά μόνο αν πρόκειται για
αεριοποίηση RDF ή SRF και πάλι όμως με λειτουργικά προβλήματα. Η αεριοποίηση σε αντίθεση με την
καύση γίνεται με θέρμανση της πρώτης ύλης παρουσία περιορισμένων ποσοτήτων οξυγόνου. Το κύριο
προϊόν της μεθόδου είναι το λεγόμενο αέριο σύνθεσης (CO2 και Η2) με σκοπό την ανάκτηση του Η2 για
παραγωγή ενέργειας από κυψέλες υδρογόνου [8].

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τις μεθόδους που παρουσιάστηκαν και με κριτήριο τα παραγόμενα προϊόντα κάθε μεθόδου σε συνδυασμό με την τελική διάθεση των υπολειμμάτων
μπορεί να κάνει κάποιος τις εξής παρατηρήσεις:
 Στην περίπτωση της αερόβιας /αναερόβιας ΜΒΕ
δημιουργείται το πρόβλημα της αξιοποίησης σε
μικρό βαθμό του παραγόμενου RDF κυρίως σε ατμολέβητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
και σε τσιμεντοβιομηχανίες, λόγω λειτουργικών
προβλημάτων [2].
 Προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν και με την
τελική διάθεση του κομπόστ το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σαν εδαφοβελτιωτικό υλικό. Οι
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν αυστηρά όρια όσον αφορά την ποιότητα του παραγόμενου κομπόστ. Όταν μάλιστα προέρχεται από
σύμμεικτα ΑΣΑ είναι πιθανόν να μην πληροί τα
όρια ποιότητας κυρίως λόγω των συγκεντρώσεων
βαρέων μετάλλων. Με την βελτίωση όμως των
προγραμμάτων ανακύκλωσης τοξικών υλικών
στην πηγή και της απόδοσης του διαχωρισμού
κατά την παραγωγική διαδικασία σε μια μονάδα
αερόβιας /αναερόβιας ΜΒΕ, αναμένεται να βελτιωθεί και η ποιότητα του παραγόμενου κομπόστ. Παρόλα αυτά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
ελεγχόμενο τρόπο σε διαταραγμένα εδάφη όπως
λατομεία, λιγνιτωρυχεία, νταμάρια αλλά και σε
ΧΥΤΑ σαν υλικό κάλυψης [7].

Πυρόλυση
Η πυρόλυση πραγματοποιείται με την εφαρμογή υψηλών θερμοκρασιών απουσία οξυγόνου, όπου γίνεται διάσπαση των μεγάλων οργανικών μορίων για
παραγωγή κοκ, πίσσας κλπ. Οι θερμοκρασίες δεν
φτάνουν τα επίπεδα της θερμικής αποδόμησης
(1200 οC απουσία οξυγόνου) και για το λόγο αυτό τα
παραγόμενα υποπροϊόντα είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα [3]. Δεν έχει εφαρμοστεί η μέθοδος σε μεγάλη κλίμακα παρά τις πολλές έρευνες γύρω από αυτήν, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται προοπτικές εφαρμογής της σε ΑΣΑ.
Στοιχεία Κόστους των Τεχνολογιών Επεξεργασίας
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του κόστους
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Ευρωπαϊκές χώρες να στραφούν σε περιβαλλοντικά φιλικότερες λύσεις με ενίσχυση της ανακύκλωσης και τελική διάθεση υπολειμμάτων.
Στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης και στην Επικαιροποίηση του, αναφέρεται πως μέχρι το 2010 θα έχει
κατασκευαστεί η κεντρική μονάδα επεξεργασίας
ΑΣΑ των Νομών Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου
με δυναμικότητα 210.000 τόνων ΑΣΑ/ έτος, με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ και την τελική διάθεση σε ΧΥΤΥ, και πως παράλληλα θα λειτουργεί η μονάδα βιολογικής ξήρανσης δυναμικότητας 70.000 τόνους ΑΣΑ/ έτος στο ΣΜΑ Ηρακλείου, αλλά και το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων
Υλικών Ηρακλείου.
Βάσει του περιεχομένου του Περιφερειακού Σχεδιασμού εγείρονται ορισμένα ερωτηματικά όσον
αφορά την τεχνολογία που θα εφαρμοστεί στην
κεντρική μονάδα επεξεργασίας, και αν αυτή θα
είναι συμβατή με τις επιμέρους τεχνολογίες που
θα εφαρμοστούν (π.χ. βιολογική ξήρανση).
Επιγραμματικά τα ερωτήματα που εγείρονται είναι:
 Τι τεχνολογία θα εφαρμόζεται στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας των ΑΣΑ;
 Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας θα είναι ικανή
να εκμεταλλευτεί ενεργειακά το SRF; Θα είναι
οικονομικά βιώσιμη μια τέτοια μονάδα;
 Το SRF που θα παράγεται από τη μονάδα της
βιολογικής ξήρανσης θα οδηγείται στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας ή θα επιλεχθεί η εύκολη και οικονομική λύση της ταφής του σε ΧΥΤΑ;
 Γιατί θα πρέπει να καταφύγουμε σε μέθοδο προεπεξεργασίας όπως είναι η βιολογική ξήρανση αν
έχουμε σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ και να μην καταφύγουμε στην ολοκληρωμένη
λύση της απευθείας στοιχειομετρικής καύσης, αφού είναι σαφές πως δεν εμφανίζονται περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, ενώ και το κόστος κατά
την εφαρμογή της βιολογικής ξήρανσης θα είναι
μεγαλύτερο;
 Ακόμα και στην περίπτωση που το παραγόμενο
SRF οδηγείται σε υπάρχουσες μονάδες καύσης
(τσιμεντοβιομηχανίες, εργοστάσια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας) λύνεται ουσιαστικά ένα
μέρος του προβλήματος καθώς οι ποσότητες
που θα απορροφούνται θα είναι κατά πολύ μικρότερες από τις παραγόμενες με αποτέλεσμα
το μεγαλύτερο μέρος του SRF να καταλήγει σε
ΧΥΤΑ. Τότε ποιο το νόημα της βιολογικής ξήρανσης, αν το SRF αποκτά ξανά την υγρασία που
με πολύ δαπανηρό τρόπο έχασε κατά την ξήρανση με ένα μικρό όφελος ως προς το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα και την ανάκτηση των μετάλλων;
 Γιατί δεν ενισχύεται ο θεσμός της Διαλογής στην
Πηγή και Ανακύκλωσης με την αύξηση της
δυναμικότητας του ΚΔΑΥ Ηρακλείου ή με τη
μετατροπή του σε Εργοστάσιο Μηχανικής

Υλικά όπως το χαρτί που ανακτώνται σε μια μονάδα ανακύκλωσης, περιλαμβάνουν προσμίξεις
που υποβαθμίζουν την ποιότητά τους [6].
Δεν ενδείκνυται η εφαρμογή της αεριοποίησης ή
πυρόλυσης των ΑΣΑ λόγω της ανυπαρξίας τεχνογνωσίας και της ελλιπούς εμπειρίας σε μεγάλη κλίμακα. Ακόμα και στην περίπτωση όπου
σαν καύσιμο στις μονάδες αυτές χρησιμοποιείται
SRF, το ζήτημα της αβεβαιότητας παραμένει.
Η εφαρμογή της βιολογικής ξήρανσης σαν προεπεξεργασία θα έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή σχεδόν διπλάσιων ποσοτήτων SRF με αποτέλεσμα την επιδείνωση του προβλήματος
της ενεργειακής αξιοποίησής του [2].
Η θερμική αξιοποίηση του SRF αναμένεται να
παραμείνει περιορισμένη και ότι για να διατηρηθεί στα περιορισμένα αυτά επίπεδα προϋπόθεση
είναι η παροχή σημαντικών επιδοτήσεων ή άλλων κινήτρων [1]. Υπό αυτές τις συνθήκες και μέχρι να αναπτυχθεί η τεχνολογία αεριοποίησης
του SRF, το μεγαλύτερο μέρος των προεπεξεργασμένων με βιολογική ξήρανση ΑΣΑ θα συνεχίσουν να διατίθενται σε ΧΥΤΑ έχοντας υποστεί
μικρή μόνο μείωση (περίπου 25 %) των οργανικών τους.
Κατά συνέπεια η βιολογική ξήρανση από μόνη
της δεν συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των
στόχων μείωσης των οργανικών που καταλήγουν
σε ΧΥΤΑ (Οδηγία 99/31/ΕC – ΚΥΑ 29407/ 3508/
02) ούτε και στην επίτευξη των στόχων της εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας (Οδηγίες 94/62/EC και 2004/12/EC) [9].
Το κόστος της βιολογικής ξήρανσης και της αεριοποίησης ή καύσης του SRF είναι διπλάσιο της
απευθείας στοιχειομετρικής καύσης των ΑΣΑ και
τετραπλάσιο αυτού της αερόβιας μηχανικής –
βιολογικής επεξεργασίας. Παρά τη διαφορά κόστους, ο συνδυασμός βιολογικής ξήρανσης και
στοιχειομετρικής καύσης του SRF δεν προσφέρει
μειωμένες εκπομπές έναντι της απευθείας στοιχειομετρικής καύσης των ΑΣΑ [9].
Μεγαλύτερη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (σε kWh ανά τόνο ΑΣΑ) δίνει η μέθοδος της στοιχειομετρικής καύσης (450 kWh/t)
από ότι η προεπεξεργασία με βιολογική ξήρανση
και καύση του SRF (412 kWh/t) ενώ και η εφαρμογή της αερόβιας ΜΒΕ και καύση του
SRF/RDF (383 kWh/t) υπερισχύει της αναερόβιας (65 kWh/t) ΜΒΕ [2].

Από τις τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν, εκείνες
που παρέχουν ολοκληρωμένη λύση είναι η αερόβια
ΜΒΕ με ανάκτηση υλικών, η αναερόβια ΜΒΕ με ανάκτηση υλικών και η στοιχειομετρική καύση. Σύμφωνα όμως με τις αρχές της οδηγίας 75/442/ΕΕ η αερόβια ΜΒΕ με ταυτόχρονη ανάκτηση υλικών έχει
μεγαλύτερη προτεραιότητα έναντι της καύσης. Αυτό δίνει έναν σαφή προσανατολισμό για τις

15

Ανακύκλωσης-Κομποστοποίησης ΑΣΑ (όπως η
μονάδα ΕΜΑΚ στα Χανιά);
Από τα παραπάνω προκύπτει πως είναι επιτακτική
ανάγκη να καταφύγουμε σε μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης απορριμμάτων η οποία να είναι δοκιμασμένη, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον και θα ταιριάζει με τα δεδομένα των ΑΣΑ
της Κρήτης, ιδιαίτερα τώρα που τα μηνύματα της ανακύκλωσης είναι πολύ ενθαρρυντικά με ποσοστά ανάκτησης της τάξης του 70% [4] και που άλλωστε
συνάδουν με τη γενικότερη τάση που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή με τη μηχανική διαλογή,
ανακύκλωση, κομποστοποίηση και υγειονομική
ταφή των υπολειμμάτων.

[4]

[5]

[6]

[7]
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IΔΡΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ κατόπιν απόφασης της Αντιπροσωπείας και μετά από σχετική εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής «Προβολής & Προώθησης των Δράσεων του Έργου του ΤΕΕ/ΤΑΚ», αποφάσισε τη δημιουργία τράπεζας αίματος ΤΕΕ/ΤΑΚ και
συνεργατών. Η ανάγκη για αίμα προς όλους τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη είναι προφανής και το ΤΕΕ/ΤΑΚ στα πλαίσια του κοινωνικού του χαρακτήρα επιθυμεί να συμβάλει με τέτοιες ενέργειες στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους.
Μέλος της τράπεζας αίματος του ΤΕΕ/ΤΑΚ μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε θέλει να γίνει ή ήδη είναι εθελοντής αιμοδότης, είτε είναι μέλος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, είτε συνεργάτης, ή συγγενής μέλους.
Προκειμένου να δημιουργηθεί η τράπεζα αίματος είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ένας ελάχιστος αριθμός (30) υποψηφίων αιμοδοτών.
Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε αυτή τη προσπάθεια παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: http://www.teetak.gr/home/376-200809-05-09-30-46.html (η φόρμα αποστέλλεται επιτόπου ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση της).
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο πλαίσιο της προσπάθειας του να
καταδείξει την επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης έργων πρώτης σπουδαιότητας σε όλο το Οδικό Δίκτυο
της Κρήτης, τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα αποτρέψουν τα θανατηφόρα ατυχήματα, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας
του ΤΕΕ, την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2008, ημερίδα με θέμα: «Τροχαία ατυχήματα και οδική ασφάλεια», με στόχο την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση τόσο των τοπικών αρχών όσο και των απλών πολιτών για
ένα ζήτημα με τραγικές διαστάσεις.
Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν θέματα τα οποία
προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση,
στοχεύοντας κατ' εξοχήν στην πρόληψη και μείωση
των τροχαίων ατυχημάτων.
Οι εργασίες της ημερίδας ξεκίνησαν με το χαιρετισμό του Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ, Πέτρου Ινιωτάκη ο
οποίος είπε τα εξής:
Η οδική ασφάλεια είναι θέμα μείζονος σημασίας και
αφορά άμεσα ολόκληρη την ΕΕ. Στη χώρα μας σήμερα, όπως διαπιστώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το
Πολυτεχνείο Κρήτης, ο αριθμός των νεκρών από τα τροχαία ατυχήματα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τις
ελληνικές δεσμεύσεις έναντι της Κομισιόν για δραστική
αντιμετώπιση τους τουλάχιστον κατά το ήμισυ μέχρι το
010.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από σχετικές έρευνες
είναι δραματικά τόσο για την Ευρώπη αφού:
• Τα ατυχήματα αυτά αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου για τα άτομα ηλικίας κάτω των 45 ετών, μειώνοντας ακόμη περισσότερο την ελπίδα για ζωή μαζί
με τις καρδιακές ασθένειες ή τον καρκίνο
• Περισσότερα από 40.000 άτομα χάνουν κάθε χρόνο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EUR-15) τη ζωή τους συνεπεία των τροχαίων ατυχημάτων
• και 1.700.000 άτομα τραυματίζονται.

εφαρμογή του 1ου Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας εξακολουθεί να παρουσιάζει το χειρότερο δείκτη αριθμού νεκρών προς κυκλοφορούντα οχήματα όχι μόνο μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. των 15, αλλά δυστυχώς
χειρότερο και από αρκετά από τα 10 νέα κράτη μέλη.
Βασικές αιτίες γι αυτή την κατάσταση είναι:
• η αναποτελεσματικότητα στη δράση των υπουργείων
και των φορέων που έχουν την ευθύνη. Δράση περιορισμένης διάρκειας, εμβέλειας και κλίμακας με
(λογική) συνέπεια τα αντίστοιχα αποτελέσματα να
είναι ανάλογα περιορισμένα.
• οι παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια γίνονται χωρίς
την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση,
• η έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής σε ενήλικες και
παιδιά

Όσο και για την Ελλάδα όπου πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι:
• κάθε χρόνο στην άσφαλτο αφήνουν την τελευταία
τους πνοή 1.50 Έλληνες,
• άλλοι περίπου .500 τραυματίζονται σοβαρά
• και περίπου 13.500 τραυματίζονται ελαφρά.
Όπως γίνεται φανερό, πέρα από το οικονομικό κόστος το οποίο επίσης είναι αρκετά υψηλό (ανέρχεται σε
ποσό μεγαλύτερο από 160 δισεκατομμύρια € ετησίως,
ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ΑΕΠ της Ένωσης) το
κοινωνικό κόστος είναι ανυπολόγιστο.
Η παγίωση του αριθμού των νεκρών από τα τροχαία ατυχήματα στη χώρα μας σε υψηλά επίπεδα, θα
πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
Πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα του 005, και μετά την

Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα οφείλονται σε ανθρώπινα σφάλματα όπως:
• η υπερβολική ταχύτητα,
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Το Προεδρείο της εκδήλωσης: φαίνονται από αριστερά ο κ. Λιονάκης, ο κ. Βουρβαχάκης, οκ. Ινιωτάκης, ο κ. Ζοπουνίδης, και ο
κ. Βαϊλάκης.

Άποψη της αίθουσας

• η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικών
ουσιών ή ακόμη η κόπωση,
• η μη χρήση των ζωνών ασφαλείας ή του προστατευτικού κράνους,
• η ανεπαρκής προστασία που προσφέρουν τα οχήματα στις περιπτώσεις βιαίας πρόσκρουσης,
• οι τοποθεσίες υψηλού κινδύνου (μελανά σημεία),
• η κακή ορατότητα των άλλων χρηστών ή το ανεπαρκές οπτικό πεδίο του οδηγού.
Με βάση λοιπόν το συμπέρασμα ότι τα ανθρώπινα
σφάλματα αποτελούν συχνό και αναπόφευκτο φαινόμενο, το σύστημα για τις υποδομές/τα οχήματα/τους οδηγούς πρέπει να αναπροσαρμόζεται προοδευτικά,
ούτως ώστε να προστατεύονται καλύτερα οι χρήστες από
τα δικά τους σφάλματα
Για το λόγο αυτό το ΤΕΕ αποφάσισε την σύσταση του
Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας (Π.Ο.Α.), το οποίο στελεχώθηκε κατάλληλα με μηχανικούς, συγκοινωνιολόγους και μηχανολόγους, τόσο από τον χώρο των μελετητών όσο και από τον ακαδημαϊκό χώρο, προκειμένου
να παρακολουθούν, να καταγράφουν και να διατυπώνουν
τις ελλείψεις, τα σφάλματα και τις αδυναμίες που παρουσιάζονται σε τεχνικό επίπεδο στα θέματα οδικής ασφάλειας. Έτσι το ΤΕΕ μπορεί να παρεμβαίνει ανάλογα στους
αρμόδιους φορείς, παράλληλα δε να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών του και τον βαθμό ανταπόκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών στην ελληνική κοινωνία
κάθε χρόνο.
Είναι ξεκάθαρο ότι η Οδική Ασφάλεια πρέπει να τοποθετηθεί υψηλά τόσο στις προτεραιότητες της πολιτείας, της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης όσο
και στη συνείδηση των πολιτών.
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συνεργασία σε όλα τα επίπεδα τόσο από τους φορείς όσο και από τους απλούς πολίτες, οι οποίοι μάλιστα καλούνται να αλλάξουν ριζικά τη στάση και
τη νοοτροπία τους σχετικά με τα θέματα της οδικής ασφάλειας αλλά και της συμπεριφοράς τους ως
χρήστες των δρόμων. Τέλος επισημάνθηκε από όλους τους ομιλητές η αναγκαιότητα εξεύρεσης
χρηματικών πόρων προκειμένου να γίνουν τα αναγκαία έργα βελτίωσης των οδικών δικτύων του νησιού μας, που δυστυχώς παραμένει στην ψηλότερη
θέση των τροχαίων ατυχημάτων. (Όλες οι εισηγήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος: www.teetak.gr)

Χερσόνησος – Μάλλια, Χανιά – Ρέθυμνο».
Κ. Ζοπουνίδης, Καθ. Πολυτεχνείου Κρήτης. «Εκτίμηση
της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση
τα τροχαία ατυχήματα το 2007»
Ι. Λιονάκης, Εκπρόσωπος ΕΛΠΑ«Τροχαία ατυχήματα
στην Κρήτη. Η εξέλιξη τους τα τελευταία χρόνια. Γενεσιουργές αιτίες»
Δ. Βουρβαχάκης, πρ.Επικεφαλής ΕΚΑΒ, Ιατρός «Τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη την τελευταία δεκαετία»
Ε. Καραβελάκης, μέλος Μ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Ασφάλειας &
Υγιεινής στην Εργασία «Εργατικά ατυχήματα στο δρόμο».
Το συμπέρασμα πάντως στο οποίο συμφώνησαν
όλοι οι ομιλητές αλλά και όσοι παρακολούθησαν
την ημερίδα είναι ότι πρόκειται για ένα φλέγον ζήτημα που απαιτεί συντονισμένη δράση και

εκείνοι που φεύγουν
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ
Με την είδηση του θανάτου του Εμμανουήλ Χουστουλάκη, Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, αποφάσισε ομόφωνα:
 Να παραστεί στην κηδεία του και
 Να εκδώσει σχετικό ψήφισμα.

Ο Μανόλης Χουστουλάκης γεννήθηκε το 1977 στο Ηράκλειο. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Η διπλωματική του εργασία που βαθμολογήθηκε με άριστα (10) είχε θέμα
τη δημιουργία ενός Τουριστικού και Πολιτισμικού Άτλαντα του Νησιωτικού Συμπλέγματος των Κυκλάδων και εκπονήθηκε σε Ψηφιακή Μορφή. Από τον Απρίλιο
του 2004 εργάστηκε στο Τεχνικό Γραφείο του Λεωνίδα Δρανδάκη ως Εξωτερικός
Συνεργάτης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής συμμετείχε στην εκπόνηση των
παρακάτω μελετών: Οριστική Μελέτη Οδοποιίας του επαρχιακού δρόμου Νομού
Ηρακλείου “Βασιλική-Κρότος”, Μελέτη Διάνοιξης της οδού Μ. Αλεξάνδρου Δήμου
Ηρακλείου (Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού,
Π.Ε., Κτηματολογικών και Επικειμένων), Τελική Ανάρτηση της Π.Ε. στην περιοχή Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή, Δήμου Ελ. Βενιζέλου στα Χανιά, Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας του Επαρχιακού Δρόμου Νομού Ηρακλείου “Βασιλική-Κρότος”, Οριστική Μελέτη Οδοποιίας του Επαρχιακού Δρόμου του Νομού Ρεθύμνης
“Μάραθος-Αστυράκι” και Οριστική Μελέτη Οδοποιίας “Παράκαμψη Αστυρακίου”.

ενδιαφέροντα
μικρά αλλά

Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η ανάληψη συντονισμένης δράσης από κοινού, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι συμμερίζονται με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο την αντίστοιχη ευθύνη σε Ευρωπαϊκό- Εθνικό-Περιφερειακό-Τοπικό επίπεδο.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις,
με πιο πρόσφατη τις παρατηρήσεις της Δ.Ε. επί του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου, που αφορούν την επιτακτική
ανάγκη ολοκλήρωσης έργων πρώτης σπουδαιότητας σε
όλο το Οδικό Δίκτυο της Κρήτης, τα οποία σε μεγάλο
βαθμό θα αποτρέψουν τα θανατηφόρα ατυχήματα.
«Η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους και πρέπει
πια να αντιμετωπιστεί σαν θέμα προσωπικής και εθνικής σημασίας αφού και ο αριθμός των θυμάτων τις
τρεις τελευταίες δεκαετίες παραπέμπει σε εθνική τραγωδία», όπως επεσήμανε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Κάρολος Παπούλιας σε πρόσφατη σχετική εκδήλωση.
Στη σημερινή ημερίδα, θα αναπτυχθούν θέματα τα
οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή
αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση,
στοχεύοντας κατ' εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των
τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αριθμούς και δεδομένα, στατιστικά στοιχεία και
συμπεράσματα - αποτελέσματα ερευνών και μελετών από ειδικούς, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερμά.
Οι ομιλητές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
του ΤΕΕ/ΤΑΚ και τα θέματα που ανέπτυξαν είναι οι:
Β. Ψαριανός, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Γεν. Συντονιστής
Π.Ο.Α./Τ.Ε.Ε «Οι νέοι γερμανικοί κανονισμοί μελετών
αυτοκινητόδρομων RAA 2008. Μια νέα προσέγγιση
και φιλοσοφία στις μελέτες αυτοκινητόδρομων. Εφαρμογή στο ΒΟΑΚ»
Ι. Καρακαϊδού, Συντονίστρια έργου ΠΟΑ/ΤΕΕ, Αν.
Δ/ντρια λειτουργίας Εγνατίας Οδού Α.Ε. «Το νομικό
πλαίσιο της συντήρησης και λειτουργίας οδών στην
Ελλάδα»
Ε. Κασάπη, Τμηματάρχης ΥΠΕΧΩΔΕ /ΔΜΕΟ «Διαχείριση προσβάσεων – προστασία νέων οδικών αξόνων»
Α. Καστής, Μελετητής Συγκοινωνιακών Έργων, Ειδ.
Συντονιστής ΠΟΑ/ΤΕΕ «Η αποδοτικότητα των Βραχυπρόθεσμων μέτρων Χαμηλού Κόστους στο οδικό δίκτυο. Η Διεθνής εμπειρία. Η Ελληνική πραγματικότητα»
Ζ. Φώλια, Αγρ.Τοπ.Μηχ/κός – Συγκοινωνιολόγος, μέλος ΠΟΑ/ΤΕΕ Υπευθ.Βάσης Δεδομένων «Στατιστικά
στοιχεία στην εξέλιξη των τροχαίων ατυχημάτων στην
Ελλάδα. Προδιαγραφές – Ελλείψεις Θεσμικών Μέτρων
– Βασικό Μητρώο Οδού».
Γ. Αγαπάκης, Δ/ντης ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ«Δράσεις για τη
βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Β.Ο.Α.Κ».
Π. Στεφανίδου, Αγρ.Τοπ.Μηχ/κός «Βραχυπρόθεσμα
μέτρα βελτίωση οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο της μελέτης: «Μελέτη εντοπισμού και προτάσεων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στους άξονες: Ηράκλειο –
Μοίρες, Τυμπάκι – Αγ. Γαλήνη, Ηράκλειο – Γούβες –

Αποφασίστηκε η επόμενη κοινή Σύσκεψη της Δ.Ε. του κεντρικού ΤΕΕ με τις Δ.Ε. των Περιφερειακών του Τμημάτων να διοργανωθεί από το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο τέλος Οκτωβρίου (31) και αρχές Νοεμβρίου (1,). Το ΤΕΕ/ΤΑΚ ως τοπικό θέμα αποφάσισε να είναι
ο Β.Ο.Α.Κ. ώστε να αναδειχθεί η μεγάλη σπουδαιότητα του θέματος της αποπεράτωσης
αλλά -κυρίως- της αναβάθμισης που απαιτείται προκειμένου η οδική αυτή αρτηρία – ραχοκοκκαλιά του νησιού, να καταφέρει να το εξυπηρετεί αξιοπρεπώς και για τις επόμενες
10ετίες. Η ανάπτυξη του θέματος αυτού θα πρέπει να γίνει (για ευνόητους λόγους) από
κοινού με το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης.
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δραστηριότητα
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

8η/2008 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Τη 16η Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε η 8η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Τα
παρόντα μέλη ήταν 41 έναντι των 49 που την απαρτίζουν (είχε υποβληθεί η παραίτηση μέλους και δεν
είχε υπογραφεί η πράξη αντικατάστασής του). Η συνεδρίαση διακόπηκε στις 22,05. Συζητήθηκαν πέντε
(5) θέματα, από τα οκτώ (8) της Η.Δ..

επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και
λειτουργία του Τ.Ε.Ε.”, συζητήθηκαν δύο θέματα:
 Καταστροφή αρχειακού υλικού (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη - Πρόεδρος της “Α”).
 Ειδικός του Παραρτήματος οδικής ασφάλειας
του Τ.Ε.Ε. προτείνει ως λύση για την οδική ασφάλεια στο Β.Ο.Α.Κ. τη σύμβαση παραχώρησης
(πρόταση Α.Μ.Α.Κ. - εισηγήτρια κ. Ιωάννα Σφακιανάκη).

Αναλυτικά:
 Ανακοινώσεις Προεδρείου.
 Ενημέρωση δραστηριότητος Δ.Ε..
 Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη
Δ.Ε..
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε..
 Ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού άξονα Κρήτης
(Β.Ο.Α.Κ.)
 Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσμικού Πλαισίου
Τ.Ε.Ε..
 Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Χωροταξίας,
Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.
 Παιδεία

 “Ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης”, (προτάθηκε από την παράταξη “Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών” - Δ.Κ.Μ.). Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος που είχε διακοπεί
στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η εισήγηση του
κ. Γεωργίου Αγαπάκη αναφερόταν στην δυνατότητα εξεύρεσης πόρων για την ολοκλήρωση του
έργου με βασικό στόχο την εκτέλεση του έργου
με σύμβαση παραχώρησης. Μετά από ονομαστική ψηφοφορία η πρόταση υπερψηφίσθηκε με 21
έναντι 18 σε σύνολο παρόντων 39 μελών.
 Στο θέμα “Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσμικού
Πλαισίου Τ.Ε.Ε.”, η συζήτηση δεν ολοκληρώθηκε
κατόπιν αιτήματος της πλειοψηφίας των συναδέλφων για περιορισμό του όγκου της εισήγησης. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί σε επόμενη
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.

 Στο θέμα “Ανακοινώσεις Προεδρείου.”, ο Πρόεδρος της ”Α” Ριχάρδος Ποβάσκη ανακοίνωσε την
παραίτηση του μέλους της Αντιπροσωπείας κ. Ι.
Τσιχλή, ο οποίος είχε εκλεγεί με την παράταξη
“Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης”
(Α.Μ.Α.Κ.) και την αντικατάσταση του από τον κ.
Μ. Γκοργκούλη.

 Τα θέματα “Ενημέρωση δραστηριότητος Δ.Ε.”,
“Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Χωροταξίας,
Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς” και “Παιδεία” αναβλήθηκαν για
την επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.

 Στο θέμα “Προτάσεις - τοποθετήσεις - παρατηρήσεις

9η/2008 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Την 27η Αυγούστου 2008, ημέρα Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η 9η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας με την παρουσία 20 μελών, έναντι των 50 που την

απαρτίζουν. Ελλείψει απαρτίας δεν συζητήθηκαν τα
θέματα της Ημερησίας Διάταξης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
ΤΗΣ 16/7/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)

βασικών αξόνων της Χώρας όπως η Εγνατία οδός, ο
ΠΑΘΕ, η Ιόνια οδός, η Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, κ.α., η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. προτείνει όπως το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προχωρήσει στις επόμενες ενέργειες :

Την παρακάτω απόφαση με θέμα την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) απέστειλε το
ΤΕΕ/ΤΑΚ στους: Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γ. Σουφλιά,
Πολιτικά Κόμματα, Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, Βουλευτές
Νομάρχες και Δημάρχους Ηρακλείου και Λασιθίου,
Ε.Υ.Δ.Ε. – Β.Ο.Α.Κ., Τ.Ε.Δ. Ηρακλείου και Λασιθίου,
Τμήματα Τροχαίας Ηρακλείου και Λασιθίου και σε Κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης:

 Χρηματοδότηση των έργων που αντιστοιχούν σε
όλες τις μελέτες που έχουν προκηρυχθεί και θα
συνταχθούν για τον ΒΟΑΚ, δηλαδή για τα 150
Km, μέσω του ΕΣΠΑ ή ακόμα και από εθνικούς
πόρους.
 Επιτάχυνση και συντόμευση των απαιτούμενων
διαδικασιών περιβαλλοντικών, αρχαιολογικών
και άλλων αδειοδοτήσεων που συνήθως καθυστερούν υπερβολικά την έγκριση των μελετών.
 Ενίσχυση των αντίστοιχων υπηρεσιών - φορέων
υλοποίησης τόσο των μελετών όσο και των κατασκευών με άμεση στελέχωση με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό.
 Εκπόνηση μελέτης τεχνικοοικονομικής διερεύνησης για τις δυνατότητες και τους τρόπους
χρηματοδότησης με προοπτική ο ΒΟΑΚ να ολοκληρωθεί συνολικά μέχρι το 2015.

Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, στη συνεδρίαση της 16ης Ιουλίου 2008, αφού συζήτησε το θέμα “Κατασκευή Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης”, μετά από πρόταση της παράταξης Δ.Κ.Μ., αποφάσισε
κατά πλειοψηφία τα παρακάτω:
Έχει διαπιστωθεί ότι ο Β.Ο.Α.Κ. παρουσιάζει αυξημένα τροχαία ατυχήματα καθώς εμφανίζει τάση αύξησης των ατυχημάτων, αντί μείωσης την τελευταία
δεκαετία, επειδή:
α) πρόκειται για γεωμετρικά και κατασκευαστικά
«γηρασμένο» δρόμο, που υλοποιήθηκε πριν 35
περίπου χρόνια στο μεγαλύτερο του μήκος
β) έχει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, συνεχώς αυξανόμενο, λόγω του έντονου και ραγδαία αναπτυσσόμενου τουριστικού χαρακτήρα της Βόρειας
Κρήτης και
γ) η συντήρηση του μέχρι σήμερα ήταν στοιχειώδης.
Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη δυναμική ανάπτυξης της Κρήτης και το μεγάλο αριθμό τουριστών (>
3.000.000) που την επισκέπτονται κάθε χρόνο, ο
Β.Ο.Α.Κ. επιβάλλεται να ολοκληρωθεί ως ενιαίος αυτοκινητόδρομος σε εύλογο ορατό μέλλον δηλαδή το αργότερο ως το 2015, κατά τα πρότυπα και των άλλων

Τέλος το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. σε συνεργασία από κοινού με
το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. θα οργανώσει ημερίδα σε κάποια
πόλη της Κρήτης το επόμενο τετράμηνο, όπου θα αναπτυχθούν όλοι οι προβληματισμοί και οι προτάσεις του Τ.Ε.Ε., με την παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ
Υπεγράφη από το Προεδρείο της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ
η υπ’ αριθ. 3792/9.7.08 πράξη αντικατάστασης του
μέλους της «Α» συναδέλφου Ιωάννη Ε. Τσιχλή,

Πολιτικού Μηχανικού, ο οποίος παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Μιχαήλ Β. Γκοργκούλη, Μηχανολόγο Μηχανικό.
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ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτ. Μακεδονίας, αγωνίζεται για την αποτροπή κατάρτισης προγραμματικής σύμβασης, για την
επίβλεψη δύο έργων, μεταξύ της Ν.Α. Γρεβενών και της Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε., έχοντας καταθέσει
προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Με έγγραφό της προς τους Προέδρους της Δ.Ε και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, ζητάει να εισαχθεί το θέμα για συζήτηση στη ΔΕ του ΤΕΕ, στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και στο ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ώστε να
ληφθούν αποφάσεις από τα πανελλαδικά όργανα των Διπλωματούχων Μηχανικών και να προβούν στις δέουσες και επιβαλλόμενες για την περίπτωση ενέργειες.
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτ. Μακεδονίας επισημαίνει ότι «Με αφορμή τις εξελίξεις στην εφαρμογή του άρθρου 3 του
Ν.3316/05 επανέρχεται επιτακτικά στο προσκήνιο η αξίωση του κλάδου μας για άμεση λήψη -της εκκρεμούσας από το 2005-, απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία να
καθορίζονται οι προδιαγραφές επάρκειας (στελέχωσης) των τεχνικών υπηρεσιών όλων εν γένει των αναθετουσών αρχών, για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση μελέτης ή έργου, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3
Ν.3316/05»,
ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Στο άρθρο 3 του Ν. 3316/2005 ορίζεται ότι εφόσον ο κύριος του έργου δεν διαθέτει επαρκή τεχνική στελέχωση
για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση μελέτης ή έργου... ζητά από την Αρχή στην οποία υπάγεται, την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων... Εφόσον η Αρχή αυτή δεν διαθέτει επαρκή τεχνική υπηρεσία, τις σχετικές αρμοδιότητες ασκεί η Περιφέρεια της έδρας του. Αν οι Αρχές της προηγούμενης παραγράφου αδυνατούν να ασκήσουν τις πιο πάνω αρμοδιότητες, ο κύριος του έργου μπορεί να αναθέτει με προγραμματική σύμβαση σε άλλη αναθέτουσα Αρχή μέρος ή το σύνολο αυτών…
Από τις παραπάνω διατάξεις και όσον αφορά το πρώτο έργο, προκύπτουν ορισμένες προϋποθέσεις και όροι
απαραίτητοι για την νόμιμη και ορθή τήρηση της διαδικασίας. Συγκεκριμένα απαιτείται:
• Η έκδοση ρητής και αιτιολογημένης πράξης του κυρίου του έργου από την οποία να προκύπτει ότι δεν υφίσταται η απαραίτητη τεχνική στελέχωση για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στις ανάγκες του έργου, είτε γιατί η
στελέχωση είναι ελλιπής και δεν υφίστανται οι απαιτούμενες ειδικότητες επιστημόνων για την ορθή διοίκηση και
διαχείριση της σύμβασης, είτε γιατί το υπάρχον προσωπικό είναι επιφορτισμένο την ίδια περίοδο με έργα, μελέτες και λοιπές εργασίες, ούτως ώστε να μην μπορεί να ανταποκριθεί και στην πρόσθετη απασχόληση στο συγκεκριμένο έργο.
• Η έκδοση ρητής και αιτιολογημένης ανάλογης πράξης της Περιφέρειας
Στην προκειμένη περίπτωση και σε ότι αφορά στο πρώτο έργο:
➢ Δεν ερωτήθησαν όλες οι υπηρεσίες της Ν.Α. Γρεβενών
➢ Δεν ερωτήθησαν, επίσης, όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
➢ Από τα κρίσιμα έγγραφα που απαιτεί η ως άνω διάταξη του Ν. 3316/2005 της Ν.Α. Γρεβενών και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεν τεκμαίρεται ανεπάρκεια των υπηρεσιών
Όσον αφορά δε το δεύτερο έργο παρακάμφτηκε εντελώς η προβλεπόμενη διαδικασία.
Η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη με αντίθετη γνώμη όμως του συνόλου των συνδυασμών της αντιπολίτευσης (μείζονος και ελάσσονος) με το σκεπτικό ότι οι προτεινόμενες προγραμματικές συμβάσεις συνιστούν
«εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων από το Δημόσιο στον Ιδιωτικό τομέα» και παρά την κατηγορηματικά αντίθετη άποψη της ΕΜΔΥΔΑΣ και της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
Καθημερινά αποδεικνύεται, ότι το πεδίο της παροχής υπηρεσιών των Διπλωματούχων Μηχανικών, αποτελεί τον προνομιακό χώρο των καταστρατηγήσεων, ακόμα και της νομοθεσίας που υποτίθεται ότι έγινε για
εξυγίανση του πεδίου και γενική εφαρμογή. Κι αυτό το γνώριζαν πολύ καλά, όπως πάντα υποστηρίζαμε, όσοι αγωνίστηκαν για να δημιουργηθεί αυτό το θεσμικό πλαίσιο, προσβλέποντας και μόνο, σε οφέλη που θα
αποκόμιζαν από τη συγκέντρωση της ύλης σε λίγα χέρια!
ΤΩΡΑ Ο Ν. 3316/05 ΑΝΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΉΣΕΩΝ!!!
επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο internet: http://www.amak.tee.gr

ΦΟΡΟΚΛΟΠΕΣ !!!!!!
Από το βήμα αυτό έχουμε, πολλές φορές, γράψει και στηλιτεύσει την αντιμετώπιση που
τυγχάνει το επάγγελμα του μηχανικού από τους κυβερνώντες.
Τα νομοθετήματα που έχει ψηφίσει και μας αφορούν, διέπονται και καταδεικνύουν ένα
πνεύμα, ότι οι μηχανικοί είναι «απατεώνες και κλέφτες» αφού σύμφωνα με τη λογική τους,
βγάζουν τα προς το ζην παρανόμως και παράλληλα φοροκλέπτουν.
Η λογική αυτή τους οδήγησε στο νόμο περί δημοσίων έργων με τις «πρόσθετες εγγυήσεις», στον τρόπο φορολόγησης των εργοληπτικών ατομικών επιχειρήσεων (δημόσια και ιδιωτικά) με έσοδα-έξοδα χωρίς παράλληλη αναγνώριση των πραγματικών εξόδων και χωρίς
μεταφορά τυχόν ζημίας στο επόμενο οικονομικό έτος, όταν είναι σε όλους γνωστό ότι το δημόσιο είναι αυτό που καθυστερεί, και μάλιστα πολύ να πληρώσει, κτλ…..
Η ίδια λογική τους οδήγησε πρόσφατα στην κατάργηση του αφορολογήτου των 10.500 ευρώ σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι τους έντιμους με
αυτούς που φοροδιαφεύγουν.
Δεν διαφωνεί κανένας ότι η φοροδιαφυγή πρέπει να παταχθεί.
Ας βρούν όμως τρόπο να το κάνουν χωρίς να την πληρώνουν και οι πολίτες που είναι ή «αναγκάζονται» να είναι ειλικρινείς, αγνοώντας παράλληλα ότι οι μηχανικοί δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν και αυτό γιατί:
α) Οι εργολήπτες και οι μελετητές δημοσίων έργων, συναλλάσσονται με το ίδιο το δημόσιο
β) Οι μηχανικοί μελετητές ιδιωτικών έργων, γιατί πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας γίνεται ο έλεγχος των λεγόμενων «φορολογικών» από την πολεοδομία. Εδώ μάλιστα συμβαίνει αρκετά συχνά, να φορολογούνται σε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουν εισπράξει, αφού λόγω του ανταγωνισμού προσφέρουν δυστυχώς, εκπτώσεις στους πελάτες, που
το δημόσιο δεν τις αναγνωρίζει.
γ) Οι μηχανικοί που προσφέρουν υπηρεσίες σε οργανωμένα γραφεία ή εταιρείες με το γνωστό «μπλοκάκι» όχι μόνο δεν φοροδιαφεύγουν, αλλά πολλές φορές υποχρεώνονται να «υπερτιμολογήσουν», με αποτέλεσμα την απόδοση μεγαλύτερου φόρου από αυτό που δικαιολογούν τα πραγματικά του έσοδα.
Μετά από αυτά αναρωτιέται κανείς γιατί αυτή η αντιμετώπιση;
Που θέλουν να μας οδηγήσουν;
Ποιοι είναι οι στόχοι τους;
Μήπως μια απάντηση είναι ότι είμαστε «βλάκες» που δεν ακολουθούμε το παράδειγμα
των πολιτικών, με τις ΕΠΕ και τις off Shore εταιρείες; !!!!!!!!!!
Τα συμπεράσματα δικά σας.

OI MHXANIKOI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ
στις 16-07-2008 για τον ΒΟΑΚ
Α. Η ΔΚΜ έφερε στην Αντιπροσωπεία ψήφισμα που αφορούσε τον ΒΟΑΚ.
Στο ψήφισμα αναγνωριζόταν η γνωστή κατάσταση του ΒΟΑΚ:
- αυξημένα τροχαία ατυχήματα και αυξητική τάση τους την τελευταία δεκαετία
- γερασμένος γεωμετρικά και κατασκευαστικά δρόμος, που υλοποιήθηκε
πριν 35 περίπου χρόνια
- μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος
- στοιχειώδης συντήρηση
Στο ψήφισμα αναγνωριζόταν επίσης η αναγκαιότητα ότι ο ΒΟΑΚ επιβάλλεται να ολοκληρωθεί ως ενιαίος αυτοκινητόδρομος σε εύλογο ορατό μέλλον κατά τα πρότυπα και των άλλων βασικών αξόνων της χώρας όπως η Εγνατία Οδός, η ΠΑΘΕ, η Ιόνια Οδός, η Κόρινθος, Τρίπολη,
Καλαμάτα και άλλα.
Μετά όμως από την ομολογία της ζοφερής αυτής πραγματικότητας της εγκατάλειψης της Κρήτης, της άνισης και άδικης χρηματοδότησης και με επιχείρημα ότι η Πολιτεία δεν πρόκειται
να χρηματοδοτήσει τα αναγκαία έργα, η ΔΚΜ προσπάθησε να προωθήσει τα ΣΔΙΤ, με κομψή
πράγματι διατύπωση.
Ζητούσε λοιπόν
«την εκπόνηση μελέτης τεχνοοικονομικής διερεύνησης για τις δυνατότητες και τους
τρόπους χρηματοδότησης, με προοπτική ο ΒΟΑΚ να ολοκληρωθεί συνολικά μέχρι το
2015».
Η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση ζήτησε το αίτημα αυτό να γίνει: «απαιτούμε τη
χρηματοδότηση με προοπτική ο ΒΟΑΚ να ολοκληρωθεί συνολικά μέχρι το 2015».
Η πρόταση μας αυτή δεν έγινε δεκτή αφού η ΠΑΣΚ ψήφισε την πρόταση της ΔΚΜ, προτιμώντας την «μελέτη διερεύνησης» από την «χρηματοδότηση».
Β. Ας θυμηθούμε:
1. την επιστολή του Προέδρου της Διοικούσας προς τον Περιφερειάρχη μόλις στις 9-1-00
(ΤΑΥ, τεύχος 75, Ιανουάριος- Φεβρουάριος 00), που διαβεβαίωνε τον Περιφερειάρχη ότι η
θέση του ΤΕΕ/ΤΑΚ δεν έχει αλλάξει.
. Το 3ο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 
έως τις  Απριλίου 007 με οδηγό το βασικό σύνθημα «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: Υποχρέωση της πολιτείας προς την κοινωνία που δεν πρέπει να εκχωρηθεί στο τραπεζικό σύστημα», και περιλαμβάνει στο Ψήφισμα του:
«... παράλληλα οι πολυδιαφημιζόμενες ΣΔΙΤ όχι μόνο δεν καλύπτουν αυτές τις ανάγκες, αλλά επιτρέπουν έργα απαραίτητα στην κοινωνία, όπως για παράδειγμα τα σχολεία, να στοιχίζουν τριπλάσια, από ότι τα έργα που εκτελούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και να υποθηκεύουν τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς των δημόσιων
φορέων.
....
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ...Ότι ο θεσμός των ΣΔΙΤ, βρίσκει τον κλάδο ριζικά αντίθετο ...»

Η φόρο-επιδρομή της κυβέρνησης οδηγεί
σε φόρο-διαφυγή τους Έλληνες…..
Μέσα σε κλίμα απαξίωσης του πολιτικού συστήματος λόγω σειράς σκανδάλων που διαδέχονται το ένα το
άλλο, η κατάθεση και η ψήφιση του Σ/Ν στη Βουλή με τίτλο «Ενίσχυση της Διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού - Έλεγχος των δημοσίων Δαπανών - Μέτρα φορολογικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» είναι πια η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.
Παρατηρούμε ξανά την κυβέρνηση να προσπαθεί με έντεχνο, οφείλουμε να παραδεχτούμε, τρόπο να
πείσει ότι το ογκωδέστατο νομοσχέδιο, το οποίο είναι τεχνικό και περιέχει ένα φορολογικό κοκτέιλ,
έρχεται να αποκαταστήσει και να επιβάλει την δημοσιονομική τάξη στη χώρα.
Η ανικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί σημαντικά θέματα, όπως το ασφαλιστικό και η φοροδιαφυγή, είναι εμφανής. Η απροκάλυπτη επιδρομή που γίνεται σε βάρος των χαμηλότερων στρωμάτων, αλλά και επαγγελμάτων που δεν έχουν καν τη δυνατότητα -λόγω συνθηκών- να φοροδιαφύγουν, ή να …
φοροαποφύγουν όπως μας συμβουλεύουν τελευταία, μόνο αγανάκτηση προκαλεί.
Τρανταχτό παράδειγμα για μια ακόμα φορά ο κλάδος μας… Οι μηχανικοί, μελετητές ή επιβλέποντες δεν μπορούν να αποκρύψουν το ύψος των αμοιβών τους, είτε εργάζονται στο δημόσιο είτε
στον ιδιωτικό τομέα και μοιραία φορολογούνται γι’ αυτές. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί ελεύθεροι
επαγγελματίες φορολογούνται κανονικά για τα εισοδήματα που αποκτούν, με βάση συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις (π.χ. κώδικας αμοιβών μηχανικών) και τα οποία γίνονται φανερά στο
κράτος μέσω της διαδικασίας κατάθεσης τους στην ΕΤΕ και προκαταβολής του φόρου (ΦΕΜ) στην
εφορία. και σε καμία περίπτωση λοιπόν δε γίνεται να φοροδιαφύγουν.
Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους και κυρίως στο υπουργείο Οικονομίας, ότι στη σύγχρονη εποχή οι
μηχανικοί δεν μπορούν να έχουν έναν και μόνο εργοδότη.
Ως ΠΑΣΚ-Σ Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης απαιτούμε την απόσυρση αυτού του αντι-αναπτυξιακού νόμου που οδηγεί σε ένα φοροεισπρακτικό πρότυπο οικονομικής πολιτικής και φέρνει σε απόγνωση πλήθος οικονομικά ασθενέστερων Ελλήνων.
Είμαστε υπέρ των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων μονάχα όμως όταν αυτές είναι ενταγμένες σε ένα
ενιαίο-προγραμματισμένο πλαίσιο, όχι αποσπασματικές.
Η ΠΑΣΚ-Σ Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης τονίζει ότι πρόκειται για μια ακόμη πολιτική αποτυχία της
κυβέρνησης, αφού έχει πλέον στο ενεργητικό της ήδη δυο αποτυχημένες φορολογικές μεταρρυθμίσεις.
Σημαίνει μια παραδοχή της αδυναμίας καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και μάλιστα χωρίς να έχει
προηγηθεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που μόλις πριν από έναν χρόνο λήφθηκαν.
Ως ΠΑΣΚ-Μηχανικών υποστηρίζουμε ότι η υιοθέτηση των συγκεκριμένων φορολογικών μέτρων οδηγεί:
• στη μείωση του εισοδήματος των μηχανικών,
• στην ανάδειξη μιας νέα τάξης. της «Τάξης των νεόπτωχων»
• στην αύξηση του φαινομένου φοροδιαφυγής/φοροαποφυγής

Γ. Πάμε λοιπόν κόντρα στις θέσεις που έχει μέχρι σήμερα το ΤΕΕ, το ΤΕΕ/ΤΑΚ, η ΕΜΔΥΔΑΣ,
οι εργοληπτικές οργανώσεις;
Τότε σίγουρα «το όνειρο της θερινής νυκτός της ολοκλήρωσης του ΒΟΑΚ» (δες ΤΑΥ τεύχος 7 σελίδα ΠΑΣΚ), θα μας γίνει εφιάλτης.
Ας απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της για εκτέλεση έργων
στην Περιφέρεια μετά την αφαίμαξη της στο φαγοπότι των «ολυμπιακών έργων».

Αντί λοιπόν να ψάχνουμε τρόπους να φοροδιαφύγουμε, και προκειμένου να ανατρέψουμε το σχέδιο εξόντωσης που θέτει σε εφαρμογή με σταθερά βήματα η Κυβέρνηση, καλούμε όλους τους Μηχανικούς να
αντιδράσουν δυναμικά με αίτημα την απόσυρση αυτού του νόμου και να αντισταθούν στην παρακμή της
χώρας που οδηγεί η κατάργηση κάθε δημοκρατικής αξίας αλλά και ηθικής.
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διεθνές συνέδριο
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.3316/2005
Στις 0.0.00, το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. διοργάνωσε
ημερίδα με θέμα την εφαρμογή του Ν.331/
005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις - Προβλήματα εφαρμογής του.”
Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. κ. Ι.
Αλαβάνος, επεσήμανε ότι ο νόμος δεν έχει γενικευμένη εφαρμογή και ότι επιβάλλεται να γίνουν σημαντικές αλλαγές καθώς βασικά σημεία
του δεν λειτουργούν.
Στην τοποθέτησή μου, εστίασα σε τέσσερα σημεία στα οποία μπορούμε και πρέπει να επέμβουμε με συγκεκριμένες προτάσεις.

. Για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη
της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 1, θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί
σχετική απόφαση σε Φ.Ε.Κ.. Η δημοσίευση
των προκηρύξεων, σύμφωνα με το άρθρο 1,
είναι υποχρεωτική στην ιστοσελίδα και στο
ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε.. Το Τ.Ε.Ε. οφείλει να ελέγχει την αποστολή της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής στο Εθνικό
Τυπογραφείο και ανάλογα να δημοσιεύει η όχι την προκήρυξη. Αυτό συνεπάγεται και την
ολοκλήρωση των διεργασιών ανάθεσης σε
συγκεκριμένες προθεσμίες.
3. Για τη διαφάνεια των ενεργειών της Δημόσιας Διοίκησης. Δεν αρκεί να τη διακηρύσσουμε αλλά απαιτούνται και ενέργειες. Για να
επιτευχθεί όμως αυτό δεν πρέπει να παρακάμπτονται οι όροι των διαγωνισμών και των
νόμων. Δεν κρίνουμε συναισθηματικά τους
όρους ούτε εφαρμόζομε διαβαθμιστικά τους
νόμους. Οι νόμοι εφαρμόζονται ως έχουν.

1. Για την αποφυγή συσσωρευμένης ανάθεσης μελετών στις ίδιες ομάδες μελετητών. Πρέπει να εφαρμοσθεί, όπως και στην
κατασκευή των δημοσίων έργων, η δυναμικότητα των πτυχίων για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης μελετών. Δηλαδή ουδείς μελετητής θα δικαιούται να έχει εν ενεργεία μελέτες πάνω από νιοστό όριο του
μεγίστου προϋπολογισμού συμμετοχής της
τάξης του σε διαγωνισμό. Εν ενεργεία θα θεωρείται η μελέτη από την κοινοποίηση έγκρισης μέχρι την οριστική παραλαβή της. Η δυναμικότητα δεν έχει καμία σχέση με την πριμοδότηση στη βαθμολογία, που γινόταν στο
παρελθόν, λόγω εργασιακού φόρτου. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός οι μελετητές θα επιταχύνουν την ολοκλήρωση των μελετών, αφετέρου ο κύριος του έργου θα επιταχύνει
τις πληρωμές των εργασιών και την έγκριση
των μελετών, λόγω της δυνατότητας διάλυσης των συμβάσεων εις βάρος του κυρίου
του έργου.

4. Για τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά
την εφαρμογή των Σ.Δ.Ι.Τ.. Προτείνω τη ριζική μεταβολή της φιλοσοφικής βάσης του
πεδίου εφαρμογής των νόμων 331/005 και
39/00 “Κύρωση της κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων”.
Και οι δύο νόμοι, χωρίς καμία εξαίρεση, θα
πρέπει να εφαρμόζονται στις μελέτες και στα
έργα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, τα οποία ανήκουν στο δημόσιο
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δήμοι, κοινότητες, Ε.Υ.Δ.Ε., Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.) ανεξαρτήτως από τον φορέα που εκτελούνται και χρηματοδοτούνται.



Από τον

Πάρι Παντουβάκη,
επίκ. Καθηγητή Ε.Μ.Π.

μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη
Χίο το πρώτο Μεσογειακό και τέταρτο Επιστημονικό συνέδριο Διοίκησης και
Διαχείρισης Έργων PM-04, από 9 έως 31
Μαΐου. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών (www.innovation.view.gr) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας
& Διοίκησης (http://www.fme. aegean.gr/
fme_en.htm) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το
συνέδριο διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος profPM (http://cem.civil.ntua. gr/profpm/index.en.php) (Δίκτυο Διαχειριστών Έργου
στην Ελλάδα - Αειφόρος
Επαγγελματική Ανάπτυξη) που είναι ενταγμένο
στα πλαίσια του Προγράμματος της Ανταγωνιστικότητας της ΓΓΕΤ. Χορηγός επικοινωνίας (Media Partner) ήταν το
διεθνές PMForum
(www.pmforum.org).
Περισσότεροι
από
150 συμμετέχοντες και
0 ομιλητές από 0 χώρες παρουσίασαν πρωτότυπες δημοσιεύεις σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης έργων.
Οι 500 σελίδες των
πρακτικών προσφέρονται
δωρεάν στο αναγνωστικό
κοινό και είναι διαθέσιμες σε συμπιεσμένη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του συνεδρίου http://cem.civil.ntua.gr/pm-04-proc.
rar. Ε π ί σ η ς , σ ε έ ν τ υ π η μ ο ρ φ ή , γ ι α τ ι ς

ενδιαφερόμενες οργανώσεις & βιβλιοθήκες
της Ευρώπης και της Μεσογείου τα πρακτικά
είναι διαθέσιμα σε επαφή με τον Καθηγητή του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διοργανωτή του συνεδρίου Δ ρ Π ά ρ ι Π α ν τ ο υ β ά κ η στο jpp@central.ntua.gr.
Οι παράλληλες δραστηριότητες του συνεδρίου, περιλάμβαναν ένα σεμινάριο με τίτλο
«Βέλτιστες οικονομικές πρακτικές των ΗΠΑ"
που δόθηκε στην Ελληνοαμερικανική Ένωση
(http:// www.hau.gr/) στην Αθήνα στις 7
Μαΐου. Ο Kαθ. Kashiwagi του Arizona State University απευθύνθηκε σ’ ένα ακροατήριο 0 +

Μ

συμμετεχόντων και εξήγησε καινοτόμες ιδέες
και πρακτικές.
Στις παράλληλες εκδηλώσεις περιλαμβανόταν

7

επίσης και μια ημερίδα που αφορούσε τα πρόδιαχειριζόμαστε τα έργα ή θα πρέπει να δημιτυπα διαχείρισης έργου, που πραγματοποιήθηουργήσουμε το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο
κε στη Χίο στις 9 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια αυμπορούν να διαχειρίζονται μόνα τους; Οι νέες
τού του σεμιναρίου, το νέο ελληνικό πρότυπο
πρωτότυπες ιδέες παρουσιάστηκαν σε ένα αΕΛΟΤ-1429, που σχετίζεται με τη διαχεικροατήριο το οποίο συμμετείχε ενεργά.
ριστική ικανότητα των εκτελεστικών οργανιΟι κύριες ομιλίες ολοκληρώθηκαν με τον
σμών δημοσίου συμφέροντος, έλαβε χώρα.
Gilles Caupin, PMAmbassador™ και Γενικό
Ο Καθ. Π. Φιτσιλής, του ΤΕΙ Λάρισας, εξήΓραμματέα του MedNet που μίλησε πάνω στο
γησε το νέο πρότυπο ποιότητας. Ο Καθ. Nino
θέμα «Πιστοποίηση του Projec Management ιGrau, Αντιπρόεδρος του IPMA και Υπεύθυνος
κανότητες στη Μεσόγειο".
για τα Πρότυπα, ενημέρωσε το κοινό σχετικά
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιμε τις πρωτοβουλίες πιστοποίησης ποιότητας
τυχία, νωρίς το απόγευμα της 30ης Ιουνίου
και διαχείρισης έργων (ειδικά εκείνες του ISO),
00. Το επόμενο συνέδριο PM-05, όπως ανακαι την ανάμιξη του IPMA, στη διάσκεψη αυτή
κοινώθηκε από τους διοργανωτές θα πραγμαο Καθηγητής Π. Παντουβάκης και ο καθηγητής
τοποιηθεί το 010 στην Κρήτη.
Κ. Κηρυττόπουλος συμμετείχαν μαζί με τους
ομιλητές για να απαντήσουν στα ερωτήματα
του κοινού. Στη δίωρη εκδήλωση συμμετείχαν
ενεργά περισσότεροι από 0 αντιπρόσωποι.
Το συνέδριο άρχισε νωρίς το απόγευμα της
9ης Μαΐου. Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, ο Δήμαρχος της πόλης της Χίου, η Καθηγήτρια
κ. Μ. Μιμίκου, Πρόεδρος της Σχολής
Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Καθηγητής κ.
Ι. Καρκάζης, κοσμήτορας της Σχολής Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
και ο Καθηγητής κ. Α. Λοΐζος, Διευθυντής του Τομέα Προγραμματισμού &
Διαχείρισης Τεχνικών Έργων του ΕΜΠ.
Χαιρετισμοί δόθηκαν επίσης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ο Καθ. κ. .Π. Παντουβάκης (Ε.Μ.Πολυτεχνείο) (αριστερά) και ο Καθ. κ. Κ.
Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων Προτυ- Κηρυττόπουλος (Πανεπιστημίο Αιγαίου) (δεξιά), κύριοι διοργανωτές του
ποποίησης και Πιστοποίησης Ποιότη- συνεδρίου.
τας.
Μετά από τους χαιρετισμούς, οι
τρεις πρώτοι κύριοι ομιλητές απευθυνθήκαν στο συνέδριο. Ο Καθ. κ. Μ Καγιόγλου του Πανεπιστημίου του Σάλφορντ μίλησε για την «Κατανόηση των
Πλεονεκτημάτων – Η επαναφορά του
σκοπού του έργου/προγράμματος Διαχείρισης". Γιατί να διαχειρίζονται τα
προγράμματα; Για να επιτευχθούν τα οφέλη! Μήπως θα έπρεπε να διαχειριστούν τα έργα ως τέτοια ή τα οφέλη που
προκύπτουν από τη διαχείριση; Η ομιλία
συνέβαλε στην εξεύρεση της απάντησης
σ' αυτό το βασικό ερώτημα.
Κατά τη διάρκεια της μικρής τελετής που τίμησε τους βασικούς προσκεκληΟ Καθ. κ. Dean Kashiwagi, του Πα- μένους ομιλητές του συνεδρίου. Από αριστερά προς τα δεξιά: Adesh
νεπιστημίου της Αριζόνα, αμφισβήτησε Jain,Veikko Vallila, Mary McKinlay, Dean kashiwagi. Η Mary McKinlay λαμτο αναμνηστικό της από τον Καθ. Ι.Π. Παντουβάκη και τον Καθ. Κ. Κητη δυνατότητα εφαρμογής του σχεδίου βάνει
ρυττόπουλο.
διαχείρισης. Χρειάζεται πραγματικά να



Βράβευση

ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
Από τον

Μιχ. Χωραφά,
Πολιτικό Μηχανικό

ο πρώτο βραβείο στην κατηγορία
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ (ανεξάρτητη μονάδα – κατοικία) πήρε η Κρητική Κατασκευαστική
Εταιρεία EUROPLAN REAL ESTATE DEVELOPERS στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό ιδιοκτησιών με τίτλο EUROPE and AFRICA
PROPERTY AWARDS.
Η EUROPLAN REAL ESTATE DEVELOPERS είναι μια τεχνική εταιρεία μελετών κατασκευών η οποία ειδικεύεται στην
μελέτη και κατασκευή παντός είδους ιδιωτικού έργου. Στην εταιρεία συμμετέχουν οι Πολιτικοί Μηχανικοί κ.κ. Γουναλάκης Γεώργιος, Μαρίνος Ιωάννης και Χωραφάς Μιχαήλ. Η
εταιρεία λειτουργεί από το 199, έχοντας κατασκευάσει πολλά ιδιωτικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου και της Ελούντας.
Ο εν λόγω διαγωνισμός διοργανώνεται κάθε
χρόνο και αφορά την ιδιοκτησία, έχει δε 19 διαφορετικές κατηγορίες (όπως Αρχιτεκτονική, Σχεδιασμός Γκόλφ κλπ).
H EUROPLAN συμμετείχε με μια βίλλα4 στην
Ελούντα (βίλλα TALISKER) η οποία βρίσκεται
στην περιοχή Πηγαϊδάκια, εν επαφή με τη θάλασσα, χωρίς όμως παραλία αφού η υψομετρική διαφορά είναι περίπου 9,00 μ. (άγρια βράχια). To
σύνολο των μελετών έγιναν από την εταιρεία ενώ
παράλληλα και η κατασκευή της βίλλας αυτής ανατέθηκε στην EUROPLAN και ήταν εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα ως κατασκευή κυρίως λόγω των
σημαντικών υψομετρικών διαφορών και του
σκληρού βράχου της περιοχής.
Εις ό,τι αφορά το διαγωνισμό, διοργανώνεται από:
CNBC – Αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο
INTERNATIONAL HOMES – Περιοδικό που ασχολείται με κατοικίες ανά τον κόσμο
NEW YORK TIMES – Αμερικανική εφημερίδα
DOMAIN – Κυριακάτικη εφημερίδα στο Ηνωμένο
Βασίλειο
DAILY MAIL – Εφημερίδα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τ

4

Ο διαγωνισμός, στηρίζεται από διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από τα ακίνητα ενώ έχει τρεις βασικές ενότητες εις ό,τι αφορά την χωροταξική του κατανομή.
1. ΑΣΙΑ
. ΕΥΡΩΠΗ – ΑΦΡΙΚΗ
3. ΑΜΕΡΙΚΗ
Συνολικά στην κατηγορία ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συμμετείχαν περίπου 15
εταιρείες – ιδιώτες με κατοικίες που κατασκευάστηκαν το 007.
Η απονομή του βραβείου θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο στο ξενοδοχείο Sheraton
Park Lane και σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια
της απονομής θα προκύψει ότι το βραβείο είναι
5* (μόνο 5 συμμετοχές από όλες που συμμετείχαν σε όλες τις κατηγορίες θα λάβουν την ειδική
αυτή διάκριση) θα συνεχίσουν τη διαδικασία κρίσης και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα βραβείο, η κρίση και η απονομή του οποίου θα γίνει
στο Λας Βέγκας - Αμερική.
Το γεγονός ότι η Europlan Real Estate Developers κέρδισε ένα από τα πολυπόθητα βραβεία είναι σίγουρα η απόδειξη ότι η Κρήτη και
φυσικά η Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν σε
διαγωνισμούς και να βραβεύονται μέσα στην υψηλά ανταγωνιστική αρένα των ιδιοκτησιών στην
Ευρώπη και στην Αφρική..

Βλέε φωτογραφία.
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«ΠΑΡΚΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
Δημιουργία

στο Σελί Αμιρών Βιάννου. Ένα ανεξόφλητο ηθικό χρέος.

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη και Γρεβενών Ηράκλειο
Τηλ. 10 4431, Fax: 10 11
Iδιοκτήτης
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Από τον

Π. Ινιωτάκη,
Μηχανικό Παραγωγής & Διοίκησης, Πρόεδρο της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

Εκδότης
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόεδρος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Επιμέλεια Έκδοσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ

να από τα πολλά και αξιομνημόνευτα
ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην
ιστορική περιοχή της Βιάννου, είναι η
εκτέλεση περισσότερων από 400 κατοίκων της
περιοχής στις 14 Σεπτεμβρίου 1943 από τους
Γερμανούς. Δυστυχώς, όμως, η θυσία αυτή δεν
έχει καταλάβει ως σήμερα τη «θέση» που της
αναλογεί στην ιστορία αλλά και στην μνήμη
κυρίως των νεότερων πολιτών.
Μία αιτία είναι ότι η πολιτεία, δυστυχώς, δεν
έχει μέχρι σήμερα αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε το
φυσικό αλλά και το πολιτιστικό-ιστορικό περιβάλλον του τόπου μας. Δεν έχει υποστηρίξει όσο
θα έπρεπε τις δραστηριότητες της ορεινής
περιοχής της Βιάννου αφήνοντας αναπτυξιακά
πίσω μια περιοχή με πολλές δυνατότητες, η
οποία θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη της νότιας
πλευράς του νησιού μας. Μία ανάπτυξη που τόσο
πολύ την έχει ανάγκη. Ενδεικτικά, δεν υπάρχουν,
ή αν υπάρχουν είναι ανεπαρκείς, οι κοινωνικές
υποδομές, οι κοινωφελείς υπηρεσίες που
χαρακτηρίζουν μία οργανωμένη κοινότητα
ανθρώπων. Και αυτό είναι αποκλειστικά ευθύνη
της πολιτείας.
Παράλληλα, όμως, η ευθύνη επιμερίζεται και
σε εμάς, τους νεότερους πολίτες του Δήμου
Βιάννου, που οφείλουμε να γίνουμε κοινωνοί άξιοι συνεχιστές και όχι αρνητές - επικριτές της
παράδοσής μας. Να διοχετεύσουμε όλη μας την
ενέργεια σε πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν
την ανάδειξη του τόπου μας από όποια θέση και
αν βρισκόμαστε.
Ένα πρώτο βήμα θα μπορούσε να αποτελέσει η
δημιουργία, στον λόφο όπου βρίσκεται το ηρώο

Έ

προς τιμή των εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς
Βιαννιτών, ενός «ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». Ένα πάρκο που δεν θα αποτελεί
απλά μια ακόμα όμορφη εικόνα πρασίνου, ή ένα
ακόμα σύμβολο ιστορικής μνήμης, αλλά την
αφετηρία μιας σειράς πρωτοβουλιών που θα
έχουν στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής
οικονομίας, της παράδοσης μας και κυρίως της
πολιτισμικής μας ταυτότητας. Ένας οργανωμένος
χώρος υποδοχής ανθρώπων, ιδεών, πολιτισμού
και
κατ’
επέκταση,
ένας
πολυχώρος
πραγματοποίησης δραστηριοτήτων πολιτιστικού,
αθλητικού, τουριστικού, παραδοσιακού, και γιατί
όχι πολυπολιτισμικού χαρακτήρα, αφού θα
μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις από όλα τα μέρη
της γης, να προβάλει την κουλτούρα και τις
ομορφιές του τόπου μας και το κυριότερο θα
τοποθετήσει σε ανοδική τροχιά εξέλιξης την
τοπική κοινωνία της Βιάννου, αλλά και της
ευρύτερης περιοχής.
Μια τέτοια ενέργεια, για να έχει επιτυχία, θα
πρέπει να έχει την αμέριστη υποστήριξη και τη
συμμετοχή όλων μας, κατοίκων της Βιάννου και
μη. Θα πρέπει να αναπτύξουμε δίαυλους
επικοινωνίας και συνεργασίας με την τοπική
αυτοδιοίκηση, τους αρμόδιους φορείς, την ίδια
την τοπική κοινωνία. Ο καθένας μας σε ένα
τέτοιο εγχείρημα μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο. Η σημερινή δημοτική αρχή
έκανε το πρώτο βήμα ανακηρύσσοντας τον χώρο
ως χώρο πρασίνου, απομένουν τα ουσιαστικά
βήματα για την πραγματοποίηση του πάρκου.
Το οφείλουμε σε εκείνους που έχασαν τη ζωή
τους, στον τόπο μας, σε εμάς και στο μέλλον των
παιδιών μας.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πρόεδρος
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΛΑΚΗΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΜΠΡΙΛΑΚIΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΝΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
ΜΑΝΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημικός Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
MIXAΛHΣ XΩPAΦAΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
KAΦETZAKHΣ ΓEΩPΓIOΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΧΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Mέλος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Mέλος
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ
KAΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΟΥ
Μακέτα, Διαχωρισμοί, Μοντάζ, Εκτύπωση
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τηλ.: 10 30 Φαξ.: 10 307
Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους
Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ

30

Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι ευγενική παραχώρηση του συναδέλφου Κώστα Γ. Καζανάκη»

