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Φωτογραφία εξωφύλλου: ο χάρτης της Ελλάδας που αναπαριστά το Ειδικό Σχέδιο
Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό µε σφραγίδα που
απηχεί τις απόψεις του Τµήµατος για το θέµα (βλέπε σχετικό άρθρο).

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

Συνάδελφοι,
Στη διάρκεια των εορτών που πέρασαν η ευχή «Επί γης ειρήνη»
δεν ακούστηκε ποτέ πιο επίκαιρη και παράλληλα πιο ουτοπική. Στο
προσκήνιο ξανά ο πόλεµος. Αυτή τη φορά -και για άλλη µία φορά- στην
περιοχή της Γάζας µεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
Το µοντέλο παραµένει πάντα το ίδιο: ο ισχυρός εναντίον του
αδυνάτου. Το µόνο που αλλάζει είναι ο χώρος και ο χρόνος. Το έχουµε
δει να συµβαίνει στο παρελθόν στη Σερβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, το
βλέπουµε σήµερα στη Γάζα και αν δεν αντιδράσουµε θα το δούµε και στο
µέλλον, καθώς οι διαµάχες αυτές φαίνεται όχι µόνο να πληθαίνουν , αλλά
και να γίνονται χειρότερες. Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών στη Γάζα
τα περισσότερα θύµατα είναι άµαχοι και το κυριότερο αθώα παιδιά. Κι
όλα αυτά συµβαίνουν υπό το απαθές βλέµµα της ηγεσίας της διεθνούς
κοινότητας, που όχι µόνο δεν επεµβαίνει, αλλά, έως ένα σηµείο, φαίνεται
να δικαιολογεί αυτό το µακελειό.
Μέλη, όµως, αυτής της διεθνούς κοινότητας είµαστε όλοι εµείς. Και
πρέπει να συνειδητοποιήσουµε πως ο πόλεµος αυτός µας αφορά άµεσα,
καθώς η σιγουριά πως, όλα αυτά που συµβαίνουν είναι µακριά µας και
δεν µας επηρεάζουν, δεν είναι παρά µία επίφαση. Ως πολιτισµένοι και
ελεύθεροι άνθρωποι και για να παραµείνουµε έτσι, έχουµε χρέος
απέναντι στον εαυτό µας και κυρίως απέναντι στο µέλλον, που δεν είναι
άλλο από τα παιδιά µας και όλα τα παιδιά του κόσµου, να αντιδράσουµε.
Να αντιδράσουµε ενωµένοι και κατανοώντας πως η εθνικότητα, το
χρώµα, η θρησκεία αποτελούν διαφορετικότητα και όχι διαφορά, ώστε να
µπορέσουµε να θέσουµε ως πρωταρχικές αξίες την ανθρώπινη ζωή, την
ελευθερία, την ειρηνική συµβίωση και την αυτοδιάθεση, εξασφαλίζοντας
έτσι ένα καλύτερο αύριο.
Εύχοµαι σε όλους σας το 2009 να αποτελέσει την απαρχή µιας
νέας περιόδου, κατά την οποία θα µπορέσετε να κάνετε τη διαφορά για
τον εαυτό σας και για τον κόσµο γύρω σας.
Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρος Ινιωτάκης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
…

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

Σελίδα 2 διαφήµιση ΘΕΣΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙ∆Α, ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ∆Ε ΝΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Ο Ι. ΒΑΪΛΑΚΗΣ, Γ.Γ. ∆Ε ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ –
ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΦΡΩ, ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, Γ.Γ. ∆.Ε.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
(από 1.11.2008 έως 31.12.2008)
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Νοέµβριος 2008
Μετά από αίτηµα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ηρακλείου προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ για διατύπωση
απόψεων για τα ειδικά χωροταξικά σχέδια βιοµηχανίας, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και
τουρισµού, η ∆.Ε. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Μ.Ε. «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» του Τµήµατος,
διατύπωσε (µέσω συνέντευξης τύπου στις 13/11/08) τις παρακάτω θέσεις και απόψεις για το
θέµα1:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μετά από εννιά περίπου χρόνια από την εισαγωγή των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων
στη κείµενη νοµοθεσία2 έχουµε τα πρώτα αποτελέσµατα των προσπαθειών ρυθµίσεις
τοµεακών πολιτικών στο χώρο τις χωροταξίας, µε τη µορφή των Ειδικών Πλαίσιων
Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου ανάπτυξης.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ χαιρετίζει αυτή τη προσπάθεια καθώς τάσσεται πάντα υπέρ του
ολοκληρωµένου σχεδιασµού, και των ενεργειών που προάγουν τις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης.
Παρατηρώντας συνδυαστικά τα τρία πλαίσια προκύπτουν οι παρακάτω παρατηρήσεις:
1. Η θεσµοθέτηση των πλαισίων θα αποτελέσει θετική εξέλιξη για τον χωροταξικό
σχεδιασµό µε εξαίρεση αυτό του τουρισµού
2. Πληρέστερο σε ρυθµίσεις φαίνεται αυτό των ΑΠΕ, ακολουθεί αυτό της βιοµηχανίας ενώ
σε λάθος κατεύθυνση αποτυπώνεται αυτό του τουρισµού.
3. Και τα τρία πλαίσια υποβαθµίζουν την περιβαλλοντική διάσταση και προάγουν
περισσότερο την οικονοµική ανάπτυξη µε εξαίρεση αυτό των ΑΠΕ που επιχειρεί κάποια
ισορροπία
4. Και τα τρία πλαίσια θα έπρεπε να συνδέονται περισσότερο µε το Γενικό πλαίσιο και να
είναι περισσότερο συµβατά µεταξύ τους.
5. Σε κανένα από τα ειδικά πλαίσια δεν εισάγονται οικονοµικοί µηχανισµοί υλοποίησης των
πολιτικών που προάγουν .
6. Σε περιφερειακό επίπεδο (Κρήτης) δεν υπολογίζονται οι χωρικές πολιτικές που
θεσµοθετήθηκαν από το περιφερειακό πλαίσιο.
Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι κρίνεται θετικό βήµα το γεγονός ότι µπήκαν σε διαδικασία
έγκρισης τα χωροταξικά σχέδια για τις ΑΠΕ και την βιοµηχανία, θεωρούµε ότι αυτά δεν
εξυπηρετούν τους στόχους που επικαλούνται. Ειδικότερα, για το χωροταξικό πλαίσιο
τουρισµού θεωρούµε πως είναι σε λάθος κατεύθυνση και θα πρέπει στο σύνολο του να
αναθεωρηθεί καθώς κρίνεται επικίνδυνο. Πιο συγκεκριµένα κρίνεται απαραίτητη η
αναθεώρηση και επανεξέταση αρκετών παραγόντων, οι οποίοι θεωρούνται βασικοί για την
τουριστική ανάπτυξη της χώρας και δεν υπηρετούνται από το συγκεκριµένο ειδικό πλαίσιο.

1
Το κείµενο µε τις απόψεις του Τµήµατος εστάλη στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ. Σουφλιά, στον Υφυπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε κ. Καλογιάννη, στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, στους Νοµάρχες Ηρακλείου & Λασιθίου, στο ΤΕΕ
καθώς και στους τοπικούς Φορείς.
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Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

&

Αειφόρου

Ανάπτυξης

(ΕΠΧΣΑΑ)

Α. Γενικές παρατηρήσεις
Το πλαίσιο ανάπτυξης ανανεώσιµων πηγών αποτυπώνει µε σαφήνεια τους όρους και τις
ρυθµίσεις που προωθούνται για την ανάπτυξη της αιολικών , υδροηλεκτρικών και
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων καθώς και συστηµάτων βιοµάζας µε το κέντρο βάρους να
πέφτει σε υπερβολικό βαθµό στην αιολική ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζονται
κανονιστικές ρυθµίσεις για τις σηµαντικότερες ανανεώσιµες πήγες ενέργειας µε εξαίρεση τη
γεωθερµική και κυµατική ενέργεια γεγονός που κρίνεται αρνητικά.
Η προσέγγιση του πλαισίου σε θέµατα ρύθµισης του χώρου κρίνεται εξαιρετικά θετική
καθώς πρώτα «απαγορεύει» και µετά «ρυθµίζει», γεγονός που αποσαφηνίζει πλήρως τις
προθέσεις και το όρους ανάπτυξης ανανεώσιµων πηγών.
Γενικότερα θέτει τα πλαίσια ανάπτυξης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σχετική
ευαισθησία προς το περιβάλλον και αντίστοιχο βαθµό ευελιξίας προς τους επενδυτές.
Συνεπώς ισορροπεί σε µεγάλο βαθµό οικονοµικά και περιβαλλοντικά στοιχεία.
Παρ΄όλα αυτά, αρνητικά κρίνεται το γεγονός ότι επικεντρώνεται µόνο σε επιχειρηµατικές
δράσεις, και δεν εισάγει µέτρα πολιτικής ούτε για συµβολή µεµονωµένων ιδιωτικών δράσεων
ούτε και για εξοικονόµηση ενέργειας.
Β. Ειδικές Παρατηρήσεις & προτάσεις
• Το πλαίσιο των ΑΠΕ είναι ίσως το µοναδικό εργαλείο σχεδιασµού που θα καθορίσει την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας «εκ των προτέρων» και όχι «εκ των υστέρων»
όπως γίνεται µε άλλους τοµείς. Συνεπώς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα ορθής
διαδικασίας σχεδιασµού, που προλαµβάνει την ανάπτυξη, ανεξάρτητα από τις πολιτικές
επιλογές που ακολουθεί.
• Τα αναλυτικά κριτήρια χωροθέτησης µονάδων παραγωγής ΑΠΕ κρίνονται αρκετά
αποτελεσµατικά.
• Θετικά κρίνονται οι περισσότερες απαγορεύσεις που προωθούνται καθώς µειώνουν τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
• Οι ρυθµίσεις που εισάγονται βελτιώνουν τον ενεργειακό χάρτη της χώρας ωστόσο δεν
γίνεται συσχέτιση µε τις υπάρχουσες συµβατικές µονάδες παραγωγής ενέργειας και κατά
συνέπεια δεν γίνεται συνολική ιεράρχηση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας.
• Οι Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) κρίνονται περιορισµένες και δεν
περιλαµβάνονται σ’ αυτές τα νησιά και άλλες περιοχές της στερεάς Ελλάδας
• ∆εν γίνεται αναφορά σε σύνθετα συστήµατα Α.Π.Ε για την ταυτόχρονη εκµετάλλευση
περισσότερων από µια πηγών ανά µονάδα, όπου αυτό είναι εφικτό καθώς και η
προώθηση νέων καινοτόµων µορφών ενέργειας όπως κυµατική, ηλιοθερµικά συστήµατα.
• Η επιβολή ορίου δυναµικότητας Α.Π.Ε., ανάλογα µε την περιοχή θεωρείται ανελαστική. Το
ποσοστό 4% και 8% είναι περιοριστικό ειδικότερα σε περιοχές µε πλεόνασµα ειδικών
µορφών Α.Π.Ε. όπως γεωθερµία, ενώ παράλληλα δηµιουργεί προϋποθέσεις υπερβολικής
διασποράς των εγκαταστάσεων
Προτείνονται:
• Η απαγόρευση εγκατάστασης µονάδων Α.Π.Ε. σε δασικές περιοχές τις οποίες θεωρούµε
ότι θα βλάψουν οι εγκαταστάσεις αλλά και, κυρίως, τα συνοδευτικά έργα. (διανοίξεις οδών,
δίκτυα)
• Η δέσµευση των επενδυτών για αποξήλωση των εγκαταστάσεων µετά το τέλος
λειτουργίας της επιχείρησης των Α.Π.Ε
• ∆εσµευτικοί χρόνοι υλοποίησης και συγκέντρωση ζωνών εγκατάσταση των Α.Π.Ε. και όχι
µεγάλη διασπορά τους προκειµένου να αποφευχθούν οι µεγάλες εγκαταστάσεις πυλώνων
και δικτύων δρόµου που αλλοιώνουν το τοπίο
• Η επιλογή περιοχών κατάλληλων για την εγκατάσταση µεγάλων πάρκων Α.Π.Ε.,
λαµβάνοντας υπόψιν και τα αντίστοιχα σχέδια για την βιοµηχανία και τον τουρισµό καθώς
επίσης και τους συµβατικούς ενεργειακούς πόλους της χώρας.

Ειδικό Πλαίσιο
Βιοµηχανίας

Χωροταξικού

Σχεδιασµού

&

Αειφόρου

Ανάπτυξης

(ΕΠΧΣΑΑ)

Α. Γενικές παρατηρήσεις
Από το σύνολο των ρυθµίσεων που εισάγονται στο ειδικό πλαίσιο βιοµηχανίας
αποτυπώνεται µια προσπάθεια ρύθµισης των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών ζωνών µε
οµαδοποίηση τους ανάλογα µε την όχληση. Επίσης επιχειρούνται νέες ευνοϊκότερες
ρυθµίσεις για την εγκατάσταση εξόρυξης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, όπως
δασικές και Natura. Ενώ ταυτόχρονα προτείνεται µείωση του συντελεστής δόµησης στην
έκτος σχεδίου περιοχή και κατάργηση των παρεκκλίσεων.
Συµπερασµατικά αποτυπώνεται µια συγκρατηµένη προσπάθεια ρύθµισης του χώρου µε
µικρές αλλαγές, γενικές κατευθύνσεις και µηδενικές απαγορεύσεις. Η περιβαλλοντική
διάσταση, µε τη µορφή απαγορεύσεων απουσιάζει από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις µε
εξαίρεση την πρόταση µείωσης των συντελεστών δόµησης στον εξωαστικό χώρο. Γενικότερα
θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σαν µια θετική αλλά άτολµη προσπάθεια ρύθµισης του
χώρου των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών ζωνών
Β. Ειδικές Παρατηρήσεις & προτάσεις
• Εξαιρετικά θετική κρίνεται η µείωση3 των συντελεστών δόµησης βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων στην έκτος σχεδίου περιοχή, µέτρο που θα περιορίσει την διάσπαρτη
δόµηση και θα συµβάλει στη αποτελεσµατικότερη συγκέντρωση των βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων σε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές.
• Εισάγονται ρυθµίσεις υπερβολικά προστατευτικές για τις δραστηριότητες εξόρυξης, που
σε ορισµένες περιπτώσεις είναι πιθανόν να προκαλέσουν σηµαντικές περιβαλλοντικές
οχλήσεις.
• Αρνητικά κρίνονται οι χωροθετήσεις στις δασικές περιοχές, ιδίως εφ’ όσον υπάρχουν
εναλλακτικές λύσεις. Κυρίως στην Κρήτη πρέπει οι ελάχιστες δασικές περιοχές να
διαφυλαχτούν . Το ίδιο ισχύει και για τις περιοχές NATURA 2000 . Θα πρέπει να
προηγηθούν οι µελέτες για τις περιοχές που πρέπει να προστατευθούν για το τι χρήσεις
και µε ποια χαρακτηριστικά µπορούν να δεχθούν .
Προτείνονται:
• Για τον εξωαστικό χώρο να εξαιρεθεί η χωροθέτηση βιοτεχνικών και βιοµηχανικών
µονάδων εντός ΖΟΕ έκτος από την χαµηλή όχληση που δεν είναι δυνατόν να
χωροθετηθεί εντός οικισµών σε περίπτωση που αυτή είναι συµβατή και ιδιαίτερα
προκειµένου για µεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
• Ο επαναπροσδιορισµός των οχλήσεων κυρίως σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές τους
επιπτώσεις. Να ενσωµατωθούν παράµετροι όπως πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στις
χρήσεις γης , επιπτώσεις στην αγορά γης , στην πυκνότητα δόµησης , στο χαρακτήρα του
αστικού τοπίου στην κοινωνική συνοχή κλπ.
• Για την περιοχή Ηρακλείου θα πρέπει να αποσαφηνιστεί γεωγραφικά ο άξονας Γούβες –
Καστέλι και να τονιστεί η ανάγκη ύπαρξης νέου υποδοχέα .
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Α. Γενικές παρατηρήσεις
Από το σύνολο των ρυθµίσεων που εισάγονται στο ειδικό πλαίσιο τουρισµού
αποτυπώνεται µια συγκεχυµένη και στρεβλή πολιτική που καταγράφεται µε αντικρουόµενες
κανονιστικές διατάξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι δυσµενέστερες ρυθµίσεις
αρτιότητας και πυκνότητας ανάπτυξης τουριστικών εγκαταστάσεων, θετικό στοιχείο για το
περιβάλλον και την ποιοτική αναβάθµιση των τουριστικών εγκαταστάσεων, και η ταυτόχρονη
χωροθέτηση µαζικού τουρισµού ακόµα και στις βραχονησίδες, γεγονός που ακυρώνει τις
3

κατά 30%

παραπάνω ρυθµίσεις και αίρει όλες τις κανονιστικές δικλείδες ασφαλείας για την προστασία
του περιβάλλοντος.
Επίσης µε το συγκεκριµένο πλαίσιο εισάγονται διάφοροι µηχανισµοί ανάπτυξης τουριστικών
µονάδων χωρίς την ταυτόχρονη εισαγωγή απαγορευτικών ρυθµίσεων και κανονιστικών
διατάξεων. Συµπερασµατικά :
• Το πλαίσιο αυτό απελευθερώνει πλήρως την τουριστική βιοµηχανία µε κατεύθυνση τη
µεγέθυνση, εις βάρος άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων και χωρίς περιβαλλοντικούς
περιορισµούς και σαφή προσανατολισµό την µέγιστη οικονοµική εκµετάλλευση του χώρου
για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.
• ∆εν γίνεται αναφορά σε «δείκτες φέρουσας ικανότητας» και σε επάρκεια των φυσικών
πόρων.
• ∆εν προβλέπει την εξυγίανση των ήδη αναπτυγµένων τουριστικά περιοχών.
Ενδεικτικό είναι πως πουθενά δεν αναφέρεται η έννοια του κορεσµού για περιοχές
«τουριστικά αναπτυγµένες» (π.χ. ακτές Βόρειας Κρήτης, Ρόδος), αντίθετα προωθούνται
σε αυτές δράσεις για νέα τουριστικά καταλύµατα. Μάλιστα το πρόβληµα επεκτείνεται,
καθώς οι ρυθµίσεις για εντατική τουριστική ανάπτυξη επιτρέπονται πλέον σε πολλές
περιοχές της χώρας που δεν είχαν µέχρι σήµερα αναπτυχθεί τουριστικά (ακτές ∆υτικής
Ελλάδας, Ανατολική και Νότια Κρήτη).
• ∆εν προωθείται αποφασιστικά ο αναγκαίος δραστικός περιορισµός της διάχυτης εκτός
σχεδίου δόµησης, που αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα του ελληνικού
τουρισµού.
• Υπάρχει µια τεράστια ανάγκη υποδοµών και φυσικών πόρων στον τουριστικό τοµέα που
δεν φαίνεται να απασχολεί καθόλου το χωροταξικό. Τι θα γίνει µε την έλλειψη νερού, µε τα
σκουπίδια και µε τις λοιπές υποδοµές;
• Τέλος η µελέτη που κατατέθηκε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε από την οµάδα των µελετητών αποκλίνει
πάρα πολύ από το σχέδιο της ΚΥΑ το οποίο υπέβαλλε το Υπουργείο για διαβούλευση.
Β. Ειδικές Παρατηρήσεις & προτάσεις
• Από το Ειδικό Πλαίσιο προτείνεται η µείωση της πυκνότητας δόµησης και αυξάνονται τα
όρια αρτιότητας για τις όλες τις τουριστικές εγκαταστάσεις, γεγονός που κρίνεται θετικά και
θα λειτουργήσει υπέρ της ποιοτικής αναβάθµισης των τουριστικών εγκαταστάσεων.
Παράλληλα, όµως, δηµιουργεί ζώνες δόµησης γύρω από τους οικισµούς, χωρίς να
παρεµβαίνει στην εκτός σχεδίου δόµηση εκτός αυτών.
• Ανοίγει το δρόµο για µεγάλες τουριστικές και κτηµατοµεσιτικές επενδύσεις προς όφελος
των µεγάλων επιχειρηµατικών δράσεων, µε συντελεστές δόµησης ξενοδοχειακών
µονάδων πολλαπλάσιους από αυτούς που ισχύουν για κάθε πολίτη στην εκτός σχεδίου
δόµηση, περιορίζοντας τον έλεγχο του τουρισµού και του real estate σε λίγους,
ενοποιώντας δύο διαφορετικές λειτουργίες αυτή του τουρισµού και αυτή της
παραθεριστικής κατοικίας. Προωθείται ο θεσµός της «χρονοµίσθωσης» καθώς και η
κατάτµηση τουριστικών υποδοµών και µάλιστα προνοµιακά, προκειµένου για τις
«σύνθετες επενδύσεις». Άλλο ένα προνόµιο για τις σύνθετες επενδύσεις είναι να
θεωρούνται ενιαίες εκτάσεις ακόµα και αν διατρέχονται από δρόµους και ρέµατα πράγµα
το οποίο δεν ισχύει για καµία άλλη περίπτωση.
• ∆εν αξιοποιούνται οι υφιστάµενοι πολεοδοµικοί µηχανισµοί (ΠΟΤΑ ΠΟΑΠ∆,ΠΕΡΠΟ) για
την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα εισάγονται νέοι.
• Γίνεται αποσπασµατική χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων θεµατικού τουρισµού
(Golf) σε διευρυµένη κλίµακα. Οι συγκεκριµένες δραστηριότητες θα πρέπει να
χωροθετηθούν σε µικρότερη κλίµακα µε βάση τους διαθέσιµους φυσικούς πόρους της
περιοχής. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριµένη µορφή τουρισµού δεν εναρµονίζεται µε τα
περιβαλλοντικά δεδοµένα της χώρας, αλλοιώνει την ταυτότητα του τοπίου που αποτελεί
συγκρητικό πλεονέκτηµά της και θα πρέπει να επανεξεταστεί η εισαγωγή αυτών των νέων
µορφών τουρισµού.
• Το πλαίσιο δεν προσανατολίζεται στον ποιοτικό εναλλακτικό τουρισµό και στα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας και υποβαθµίζει το ρόλο των τουριστικών καταλυµάτων µικρής
και µεσαίας κλίµακας.
• Από το Ειδικό Πλαίσιο προτείνεται η τουριστική εκµετάλλευση των περιοχών Natura χωρίς
περιορισµούς και ασφαλιστικές δικλείδες. Πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 9 το ΕΠ

επικεντρώνεται στην εκµετάλλευση των περιοχών natura ρυθµίζοντας µόνο το ποσοστό
κάλυψης των τουριστικών εγκαταστάσεων. Συνεπώς εισάγονται ρυθµίσεις που ευνοούν
την τουριστική εκµετάλλευση προστατευόµενων περιοχών χωρίς να προβλέπονται
αντίστοιχα µέτρα προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος. Οι παραπάνω ρυθµίσεις,
σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη ζήτηση ανάπτυξης τουριστικών µονάδων, δηµιουργούν
τις προϋποθέσεις εγκατάστασης τουριστικών µονάδων αγνοώντας την υποχρέωση της
χώρας να µεριµνήσει για τις διαχειριστικές µελέτες των περιοχών αυτών που θα πρέπει να
προηγηθούν και να θεσµοθετηθούν άµεσα.
• Από τις διατυπώσεις του Πλαισίου δηµιουργείται σύγχυση σχετικά µε τις ισχύουσες
διατάξεις και τις προτεινόµενες να τροποποιηθούν.
• Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε το Πλαίσιο να έχει ως αφετηρία τις περιοχές φυσικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος της χώρας και
να οργανώνει δίκτυα προβολής και
επισκεψιµότητας αλλά και προστασίας τους, το Πλαίσιο αγνοεί παντελώς τους
αρχαιολογικούς χώρους, µεταχειρίζεται βάναυσα τους χώρους φυσικού ενδιαφέροντος,
και δεν µεριµνά για την προστασία του τοπίου.
Ειδικότερα για την Κρήτη δεν γίνεται καµία αναφορά για «τουρισµό φύσης» όπως γίνεται
για άλλες περιοχές της Χώρας στις περιοχές όπου έχουν συσταθεί Φορείς ∆ιαχείρισης σε
προστατευόµενες περιοχές. Επισηµαίνουµε και πάλι ότι για τις προστατευόµενες περιοχές
της Κρήτης δεν έχει εγκριθεί κανένα ∆ιαχειριστικό Σχέδιο και δεν έχει συταθεί κανένας
Φορέας ∆ιαχείρισης, µε αποτέλεσµα οι προστατευόµενες περιοχές να προορίζονται να
αποτελέσουν προνοµιακό πεδίο εγκατάστασης των ονοµαζόµενων «σύνθετων τουριστικών
επενδύσεων».
Παράλειψη του Πλαισίου αποτελεί και το γεγονός ότι δεν προβλέπει συνεδριακό τουρισµό
στο Νοµό Λασιθίου, τόπο προνοµιακό γι αυτή τη µορφή θεµατικού τουρισµού που ήδη
διαθέτει άρτια εξοπλισµένα συνεδριακά κέντρα
Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούµε ότι το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό είναι
προσανατολισµένο στο µαζικό τουρισµό στην αναβάθµισή του οποίου δε συµβάλλει, αγνοεί
και θέτει σε κίνδυνο τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας που είναι το φυσικό και
πολιτιστικό της περιβάλλον και είναι αναγκαίο να ξαναµελετηθεί σε απολύτως διαφορετική
βάση.

Παράρτηµα Ι
Υφιστάµενο
Νοµοθετικό Πλαίσιο
3468/2006
Άδεια λειτουργίας ανά
25 έτη
Εξαίρεση από άδεια
λειτουργίας:
• Γεωθερµικές
εγκαταστάσεις <0.5
Mwe
• Βιο καύσιµα < 100
Kwe
• Φωτοβολταϊκά
συστήµατα<150 kw
• Αιολικές
εγκαταστάσεις
<20,40,50 kw
Επιτρέπει την
χωροθέτηση
εγκαταστάσεων ΑΠΕ

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (νέο)

Επιτρέπει την εγκατάσταση Αιολικών εγκαταστάσεων εντός Ζωνών Ειδικής
Προστασίας (ορνιθοπανίδας) - Natura µε την σύνταξη ορνιθολογικής µελέτης
και φυσικά ΜΠΕ.

Υφιστάµενο
Νοµοθετικό Πλαίσιο
3468/2006
ΕΝΤΟΣ δασών
Επιτρέπει την
χωροθέτηση
εγκαταστάσεων ΑΠΕ
σε αιγιαλό και παραλία

Συνοδευτικά έργα

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (νέο)

Επιτρέπει την εγκατάσταση Αιολικών εγκαταστάσεων εντός ακατοίκητων
βραχονησίδων
Αναφορά στα συνοδευτικά έργα
Απαγορεύει την
Απαγορεύει την χωροθέτηση
Απαγορεύει την
χωροθέτηση αιολικών (& χωροθέτηση
φωτοβολταϊκών
βιοµάζας)
υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΝΤΟΣ:
εγκαταστάσεων
εγκαταστάσεων
1. Κηρυγµένων
ΕΝΤΟΣ:
ΕΝΤΟΣ:
διατηρητέων µνηµείων
1. Κηρυγµένων
1. Κηρυγµένων
2. Περιοχών απολύτου
διατηρητέων
διατηρητέων
προστασίας του
µνηµείων
µνηµείων
Ν.1650/86
2. Περιοχών απολύτου
2. Περιοχών
3. Εθνικών ∆ρυµών
προστασίας του
απολύτου
4. Τόπους Κοινοτικής
Ν.1650/86
προστασίας
Σηµασίας – Natura
3. Εθνικών ∆ρυµών
του
5. Περιοχών υψηλής
4. Τόπους Κοινοτικής
Ν.1650/86
παραγωγικότητας
Σηµασίας – Natura
3. Εθνικών
5. Θεσµοθετηµένων
∆ρυµών
Λατοµικών ζωνών
4. Τόπους
6. Περιοχών υψηλής
Κοινοτικής
παραγωγικότητας
Σηµασίας –
7. Αρχαιολογικών
Natura
Ζωνών Α
5. Θεσµοθετηµέ
8. Σχεδίων Πόλεων
νων
9. οικισµών προ του 23
Λατοµικών
10. Οικισµών <2000
ζωνών
κατοίκων
11. Γενικότερα
οικιστικών
συγκεντρώσεων
12. Π.Ο.Τ.Α. (Περιοχών
Οργανωµένης
Τουριστικής
Ανάπτγυξης)
13. Π.Ο.Α.Π.∆.
(Περιοχών
Οργανωµένης
Ανάπτυξης
Παραγωγικών
∆ραστηριοτήτων)
14. Ακτών & Παραλιών
15. Κλειστών θαλάσσιων
κόλπων
Απαγορεύει την χωροθέτηση γεωθερµικών εγκαταστάσεων ΕΝΤΟΣ: σχεδίων
πόλεων & κατοικηµένων περιοχών
Εισάγωνται αναλυτικά κριτιρια χωροθέτησης αιωλικών (& βιοµάζας)
εγκατστάσεων µε βάση την απόσταση (ακτίνας), την πυκνότητα και την οπτική
κάλυψη ορίζοντα

Υφιστάµενο Νοµοθετικό
Πλαίσιο 2545/97
Γεωργικές βιοµηχανίες
Μεταποίησης ΕΝΤΟΣ γης υψηλής
παραγωγικότητας

ΒΙΠΕ – ΒΕΠΕ – ΠΟΑΠ∆

Επιτρέπει την εγκατάσταση
Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
χαµηλής όχλησης στην ΕΝΤΟΣ
σχεδίου περιοχή
Εκτός Σχεδίου ∆όµηση
Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων Σ∆
= 0.9, ΣΟ=3.3

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού Βιοµηχανίας (νέο)
Γεωργικές βιοµηχανίες Μεταποίησης ΕΝΤΟΣ γης υψηλής
παραγωγικότητας
(παραµένει ως έχει)
• Επιτρέπει την χωροθέτηση εξόρυξης ΕΝΤΟΣ δασών
• Επιτρέπει την χωροθέτηση εξόρυξης ΕΝΤΟΣ περιοχών
Natura
• Επιτρέπει την χωροθέτηση 200µ από αιγιαλό
Ενοποίηση (ΒΙΠΕ – ΒΕΠΕ – ΠΟΑΠ∆) σε :
«Υποδοχείς Γενικού Χαρακτήρα»
Ελάχιστα όρια Βιοµηχανικών Υποδοχέων:
• Χαµηλή όχληση 50 στρ
• Μέση όχληση 100 στρ
• Υψηλή όχληση 250 στρ
Επιτρέπει την εγκατάσταση Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
χαµηλής όχλησης στην ΕΝΤΟΣ σχεδίου περιοχή
(παραµένει ως έχει)
Εκτός Σχεδίου ∆όµηση Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων Σ∆ = 0.6,
ΣΟ=2.4 (µείωση κατά 30% περίπου)
Κατάργηση παρεκκλίσεων

ΒΙΠΕ Συντελεστής ∆όµησης ≤ 1.6 ΒΙΠΕ ≤ 1.6 - ≤ 1.4 - ≤ 0.9
Προβλέπει Ζώνη πρασίνου 5 %
Προβλέπει Ζώνη πρασίνου(περιµετρικά):
έκτασης
• Χαµηλή όχληση 5 µ
• Μέση όχληση 15 µ
• Υψηλή όχληση 20 µ
Ανάπλαση Παλιών Βιοµηχανικών Περιοχών (σύµφωνα µε το
άρθρο 8, Ν2508/97)

Υφιστάµενο Νοµοθετικό Πλαίσιο
ΥΑ530992/87, ΥΑ 2647/86, ΥΑ 25291/03
Ζώνες αναβάθµισης τουριστικών µονάδων
Ζώνες ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης
Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης
Αρτιότητα τουριστικών εγκαταστάσεων
από 750τµ έως 4000τµ
Πυκνότητα τουριστικών µονάδων 10-20
κλίνες ανά στρέµµα
Απόσταση από παραλία 50µ
Χωροθέτηση ΕΝΤΟΣ Natura µε βάση
ΜΠΕ

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού
Τουρισµού (νέο)
Ζώνες Αναπτυγµένες τουριστικά (Α)
Ζώνες Αναπτυσσόµενες τουριστικά (Β1)
Περιοχές εναλλακτικού τουρισµού (Β2)
Αύξηση αρτιότητας τουριστικών εγκαταστάσεων από
4000 τµ έως 15000 τµ
Μείωση Πυκνότητας τουριστικών µονάδων 6 κλίνες
ανά στρέµµα
Απόσταση από παραλία 50µ+ (παραµένει ως έχει)
Εισαγωγή θεσµού «θεµατικού τουρισµού»
Επιτρέπει και διευρύνει την χωροθέτηση τουριστικών
εγκαταστάσεων ΕΝΤΟΣ Natura
Εισαγωγή θεσµού «χρονοµίσθωσης»
Επιτρέπει έµµεσος την κατάτµηση οικοπέδων για
τουριστική χρήση
Εισαγωγή «τουριστικών υποδοµών σταθερού
παραθερισµού»

Από τη συνέντευξη τύπου στις 13/11/2008. ∆ιακρίνονται από αριστερά ο κ. Εµµαν. Βερίγος, Επιµελήτης της
Μ.Ε. «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
ΤΕΕ/ΤΑΚ, ο κ. Π. Ινιωτάκης Πρόεδρος ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ και η κα Β. Σφακιανάκη, µέλος ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΌΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Μ.Ε.Ε.Π.
1/12/2008
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γεώργιο Σουφλιά
µε θέµα τα όρια προϋπολογισµών έργων, τα οποία επιτρέπεται να αναλάβουν εργοληπτικές
επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π.:
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Πληροφορούµαστε ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε προτίθεται να καταργήσει τα
«κάτω όρια» συµµετοχής των µεγαλύτερων τεχνικών εταιριών σε διαγωνισµούς µικρότερων
τεχνικών έργων.
Όπως γνωρίζετε στο πλαίσιο του θεσµικού πλαισίου για την αναδιάρθρωση και
εκσυγχρονισµό των εργοληπτικών επιχειρήσεων υπήρξαν προβλέψεις που στοχεύουν να
δηµιουργήσουν ένα «πλαίσιο προστασίας του κλάδου από τη δηµιουργία ολιγοπωλιακών
φαινοµένων» και στη «διασφάλιση του ζωτικού χώρου και ρόλου όλων των επιχειρήσεων του
κλάδου και ιδίως των µικρών και των µεσαίων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
περιφέρειας», όπως εύστοχα συνοψίζεται και στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον
νόµο 2940/2001.
Η βασική πρόβλεψη του νοµοθέτη προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η θέσπιση των
κάτω ορίων στους προϋπολογισµούς των έργων, τα οποία επιτρέπεται να αναλάβουν
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ 2ης τάξης και άνω.
Η πρόβλεψη αυτή διευκολύνει τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου και
ιδιαίτερα αυτές που εδρεύουν στην περιφέρεια, να αντιµετωπίσουν την έντονη πίεση και τον
ανταγωνισµό των µεγαλύτερων τεχνικών εταιριών, να διεκδικήσουν ένα µέρος των δηµοσίων
έργων που θα εξασφαλίσει την βιωσιµότητα τους και την παραπέρα ανάπτυξη τους.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι η ενίσχυση των µικρών τεχνικών εταιρειών σε µεγάλο
βαθµό σηµαίνει την ταυτόχρονη ενίσχυση ενός δυναµικού νέων επιστηµόνων και µηχανικών
στις πρώτες τους επιχειρηµατικές προσπάθειες σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού.
Κε Υπουργέ, πιστεύουµε ότι πολύ περισσότερο σήµερα, στις συνθήκες της έντονης
χρηµατοπιστωτικής κρίσης η οποία πιέζει περισσότερο της µικροµεσαίες επιχειρήσεις κάθε
µέτρο που ενισχύει την βιωσιµότητα των µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων
πρέπει να διατηρηθεί. Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούµε να φροντίσετε ώστε να
µην καταργηθούν τα «κάτω όρια» συµµετοχής των µεγαλύτερων τεχνικών εταιριών σε
διαγωνισµούς µικρότερων τεχνικών έργων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2/12/2008
Μετά από σχετική επιστολή του Συλλόγου ∆ιπλ. Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης, το
ΤΕΕ/ΤΑΚ απέστειλε στις Γενικές ∆ιευθύνσεις τόσο της Περιφέρειας Κρήτης όσο και των Ν.Α.
Ηρακλείου και Λασιθίου επιστολή µε αίτηµα την ορθή Εφαρµογή του κώδικα αµοιβών
Μηχανικών και τον έλεγχο των Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων που υποβάλλονται στις
Υπηρεσίες που υπάγονται τις ∆ιευθύνσεις αυτές. Η επιστολή αναφέρει τα εξής:
Κύριε ∆/τά,
Σας επισυνάπτουµε τη µε αρ. πρωτ. 64/12.11.2008 επιστολή του Συλλόγου ∆ιπλ.
Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης, από την οποία προκύπτει ότι πρόκειται σύντοµα να
κατατεθούν (ή ήδη έχει ξεκινήσει η κατάθεση) στις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Αγροτικής
Ανάπτυξης των Νοµαρχιών, αιτήσεις για τη νοµιµοποίηση αυθαίρετων κτηνοτροφικών
κτισµάτων, προκειµένου οι κτηνοτροφικές αυτές µονάδες να ενταχθούν σε προγράµµατα
επιδότησης.
Επειδή οι παραπάνω αιτήσεις συνοδεύονται από σχετική µελέτη που περιλαµβάνει
τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης, τεχνική Έκθεση, χάρτη περιοχής κ.α. στοιχεία
η οποία υπογράφεται από έχοντα τα νόµιµα προσόντα Μηχανικό, σας υπενθυµίζουµε ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 7 του Π.∆. 696/74 (όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε τα Π.∆. 99/78, 152/87 και 515/89): «Προκειµένου για την αµοιβή µελέτης ή επίβλεψης
έργου ή εκτελέσεως άλλης εργασίας Μηχανικού, για τα ιδιωτικά έργα καθορίζεται ότι η
καταβαλλόµενη αµοιβή δεν µπορεί να είναι µικρότερη από το ποσό των 5000*λ…», και
συνεπώς παρακαλούµε να φροντίσετε ώστε οι Υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται σε σας, να
ζητούν σε κάθε περίπτωση έγκρισης µελέτης (όπως και στη συγκεκριµένη που αναφέρεται
στη συνηµµένη επιστολή) την κατάθεση της νόµιµης αµοιβής Μηχανικού, όχι µικρότερης
από την ελάχιστη, καθώς και των σχετικών κρατήσεων, σύµφωνα και µε την Εγκύκλιο
70520/92/14.11.89 «Κατάθεση αµοιβής σύνταξης Τοπογραφικών διαγραµµάτων» (αµοιβές
για τη σύνταξη Τοπογραφικών διαγραµµάτων).
Παρακαλούµε επίσης, να φροντίσετε ώστε για τα υποβαλλόµενα τοπογραφικά
διαγράµµατα, οι Υπηρεσίες σας να ελέγχουν την τήρηση των προδιαγραφών σύνταξης
τοπογραφικών διαγραµµάτων σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν.3212/31.12.2003 (ΦΕΚ
308Α’)

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ.
5/12/2008
Μετά από διαµαρτυρία συναδέλφου, το ΤΕΕ/ΤΑΚ απέστειλε στο Γραφείο Επαγγελµατικών
θεµάτων του ΤΕΕ την παρακάτω επιστολή:
Συνάδελφοι, σας επισυνάπτουµε το µε αρ. πρωτ. 140506/22.10.2008 έγγραφο της Κεντρικής
Υπηρεσίας Υδάτων – ∆/νση Υποστήριξης & Ανάπτυξης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. προς τη ∆. ∆/νση
της Περιφέρειας Κρήτης µε το οποίο εντέλλεται η Περιφέρεια Κρήτης, και κατ’ επέκταση και οι
λοιπές Περιφέρειες της χώρας προς τις οποίες κοινοποιείται, «να µην παραλαµβάνουν
µελέτες εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού µη υπογραµµένες
και συνταγµένες από µελετητές φέροντες το κατά περίπτωση κατάλληλης κατηγορίας
µελετητικό πτυχίο, πιστοποιηµένο από τη ΓΕΜ».
Πιθανολογούµε ότι αυτό αποτελεί εσφαλµένη ερµηνεία της ΚΥΑ 43504/ΦΕΚ Β’,
αρ.φ.1784/20.12.2005. Πιο συγκεκριµένα, η εν λόγω ΚΥΑ, στο άρθρο 5 παρ. 4 αναφέρει:
«Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού συντάσσονται και
υπογράφονται από µελετητή που έχει τα νόµιµα προσόντα». Νοµίζουµε όµως, ο όρος

«µελετητής», δεν σηµαίνει ότι αυτός πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις «να φέρει και το κατά
περίπτωση κατάλληλης κατηγορίας µελετητικό πτυχίο, πιστοποιηµένο από τη ΓΕΜ»,
δεδοµένου ότι απ’ όσο γνωρίζουµε, αυτό ισχύει µόνο για τις µελέτες δηµοσίου και όχι για τις
ιδιωτικές µελέτες.
Με βάση τα παραπάνω, και αφού λάβετε υπόψη τα όσα αναγράφονται στην ΚΥΑ
43504/ΦΕΚ Β’, αρ.φ.1784/20.12.2005 και ιδιαίτερα στα παραρτήµατα αυτής ΙV και V,
παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Ί∆ΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
9/12/2008
Επιστολή προς το ∆ήµαρχο Αγίου Νικολάου απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ µε τις απόψεις της ∆.Ε.
του Τµήµατος σχετικά µε την ίδρυση Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης (Σ.∆.Ε.Κ.) στο
Λασίθι. Πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης, η ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ έλαβε υπόψη
αντίστοιχη επιστολή µε τις απόψεις της Ν.Ε. Λασιθίου του Τµήµατος, καθώς και την
ενηµέρωση που είχε από τον Αντιδήµαρχο Αγ. Νικολάου και τον καθηγητή του Πολυτεχνείου
Κρήτης κ. Βούλγαρη.
Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε, η εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονοµικής και
κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας και παράλληλα αποτελεί κοινωνικό αγαθό και εθνική
επένδυση. Το Πανεπιστήµιο µπορεί να συµβάλλει και στην πολιτισµική ανάπτυξη της
περιοχής όπου εγκαθίσταται µε την αλληλεπίδραση της τοπικής κοινωνίας και της
πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας ιδρύονται νέα τµήµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς µελέτη
σκοπιµότητας σε εθνικό επίπεδο, ικανοποιώντας αιτήµατα τοπικών κοινωνιών µε βάση την
«κοινωνική δικαιοσύνη» και την «ισότητα των ευκαιριών». Την τελευταία εικοσαετία ο
αριθµός τµηµάτων ΑΕΙ έχει σχεδόν διπλασιαστεί, ενώ 64 πόλεις & κωµοπόλεις φιλοξενούν
τµήµατα ΑΕΙ – ΤΕΙ.
Εντούτοις, παρατηρούµε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για την ίδρυση Σχολής
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης (Σ.∆.Ε.Κ.) στο Λασίθι. Κατ’ αρχή, η έλλειψη τέτοιας
Σχολής στην Κρήτη, συνυπολογίζοντας την ταυτόχρονη αναγκαιότητα ύπαρξης της,
δεδοµένης της έντονης ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας στο νησί, ευνοούν τη δηµιουργία της.
Η ίδρυση πανεπιστηµιακών περιφερειακών τµηµάτων δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως
πρωτογενές µέγεθος για την οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής, αλλά ως καταλύτης για την
συνολική πνευµατική και επιστηµονική ανάπτυξη της χώρας.
Με την έννοια αυτή θεωρούµε ότι η δηµιουργία Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στο νοµό
Λασιθίου θα µπορούσε υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως πόλος ανάπτυξης και
προαγωγής της γνώσης. Για να είναι αυτό εφικτό θα πρέπει :
•

•

•

η Σχολή να λειτουργήσει υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε ταυτόχρονη
αύξηση του προϋπολογισµού του Ιδρύµατος, προκειµένου να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη λειτουργία της.
Η ίδρυση της σχολής θα πρέπει να βρίσκει σύµφωνες τις τοπικές κοινωνίες του
νοµού, χωρίς τον γεωγραφικό κατακερµατισµό των τµηµάτων της, γεγονός που θα
εµπόδιζε την επίτευξη συνοχής των τµηµάτων και τη δηµιουργία µεγάλης και
δυναµικής πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Η λειτουργία τµηµάτων µε έµφαση στους τοµείς αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης
(τοµείς που αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτηµα του νοµού) θα δηµιουργήσει
κίνητρα παραγωγικής δράσης και θα βελτιώσει ποιοτικά τους τοµείς αυτούς.

Ά∆ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
19/12/2008
Μετά από σχετικό ερώτηµα, το ΤΕΕ/ΤΑΚ απέστειλε την παρακάτω απάντηση στο Τµήµα
∆ιοίκησης και Προσωπικού της Ν.Α. Ηρακλείου:
Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 16575/26.11.2008 εγγράφου σας, και µετά από συζήτηση
του θέµατος στις συνεδριάσεις της ∆.Ε. της 11/12.2008 και 18/12/2008, σας κάνουµε γνωστό
ότι άποψη µας είναι ότι στις περιπτώσεις που σας ζητείται από υπαλλήλους σας άδεια για
άσκηση ιδιωτικού έργου εκτός του ωραρίου υπηρεσίας τους, θα πρέπει να εφαρµόζονται,
όπως και σεις αναφέρετε στην επιστολή σας, απαρέγκλιτα οι διατάξεις του άρθρου 31 του
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007). ∆εδοµένου ότι οι διατάξεις του Κώδικα δεν
προσδιορίζουν ανώτατο όριο ωρών διδασκαλίας (στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος αιτείται
την άσκηση διδακτικού έργου), θεωρούµε ότι ο καθορισµός ανώτατου ορίου θα αποτελούσε
αυθαίρετη ερµηνεία του Κώδικα, πράγµα το οποίο πρέπει να αποφευχθεί.

ΈΚΠΤΩΣΗ 5% ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
19/12/2008
Μετά από εισήγηση της Μόνιµης Επιτροπής «Μελετών ∆ηµοσίου» του Τµήµατος, η ∆.Ε. του
ΤΕΕ/ΤΑΚ απέστειλε στο Γραφείο Επαγγελµατικών θεµάτων και στο Γραφείο ∆ικαστικού του
ΤΕΕ την παρακάτω επιστολή:
Συνάδελφοι,
Σας επισυνάπτουµε το µε ηµεροµηνία 13-10-2008 έγγραφο της Μόνιµης
Επιτροπής «Μελετών ∆ηµοσίου» του Τµήµατος µας από το οποίο προκύπτει (περίπτωση 1
του εγγράφου) ότι δεν πρέπει να επιβάλλεται µείωση της Προεκτιµώµενης Αµοιβής σε
κατηγορίες µελετών για τις οποίες έχει εκδοθεί ο Κανονισµός Προεκτιµωµένων Αµοιβών.
Σας κάνουµε επίσης γνωστό ότι µετά από το παραπάνω έγγραφο της Μόνιµης
Επιτροπής του Τµήµατος µας, (και σχετική απόφαση της ∆.Ε. µας στις 12-12-2008),
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έξοδα των
∆ήµων Ν. Ηρακλείου, κ. Ε. Ορφανάκη. Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Ινιωτάκης, ο Πρόεδρος της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Ποβάσκη και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου ∆ιπλ. Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης και Επιµελητής της Μ.Ε. κ.
Χατζηβασίλης, οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις του Τµήµατος, µε βάση τις οποίες ο
Επίτροπος αποδέχτηκε την ορθότητα του αιτήµατος µας, ότι δηλαδή δεν πρέπει να γίνεται
έκπτωση υπέρ ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το σκεπτικό που αναφέρεται στο από 13-10-2008
έγγραφο της Μόνιµης Επιτροπής.
Όµως, για την επίλυση του προβλήµατος, απαιτείται η ανάκληση, ως προς το σχετικό
σκέλος, των πράξεων 50/ 4-3-2008 και 51/4-3-2008 (και όσες άλλες σχετικές υπάρχουν) του
VII τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούµε να προβείτε σε κάθε ενέργεια που απαιτείται
για την ανάκληση των πράξεων αυτών, εάν δεν έχει ήδη ζητηθεί η ανάκληση τους από τους
εµπλεκόµενους ∆ήµους.
Παρακαλούµε επίσης, παράλληλα, να κοινοποιήσετε το πρόβληµα στον Υπουργό
ΠΕ.Χ.Ω.∆.Ε., ώστε να υπάρξει άµεση νοµοθετική ρύθµιση του προβλήµατος άπαξ και δια
παντός µε την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α.
Παραθέτουµε στη συνέχεια και το έγγραφο της Μόνιµης Επιτροπής προς τη ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ:

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ηράκλειο, 23 – 10 – 2008
ΘΕΜΑ : Έκπτωση 5% σε µελέτες του ∆ηµοσίου
1. Έκπτωση 5% σε µελέτες του ∆ηµοσίου
Με πρόσφατη πράξη του (88/15-10-2008) ο Επίτροπος Ηρακλείου επέστρεψε στον ∆ήµο
Ηρακλείου χρηµατικό ένταλµα αµοιβής µελέτης διότι η αµοιβή της δεν είχε µειωθεί σε ποσοστό 5%, µε
σχετική παραποµπή στην 50/2008 Πράξη του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως
γνωρίζουµε και από άλλους συναδέλφους η ίδια τακτική εφαρµόζεται Πανελληνίως (βλέπε συνηµµένη
Πράξη 51/2008 του VII Τµήµατος Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Επί του θέµατος θέλοµε να αναφέροµε τα εξής :
Η εν λόγω µελέτη «Αποτύπωση του Αραβοβυζαντινού τείχους» είχε ανατεθεί από το ∆ήµο
Ηρακλείου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3363/2006 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (απ’ ευθείας ανάθεση) και η Προεκτιµώµενη Αµοιβή της είχε υπολογιστεί µε τις διατάξεις των
Κανονισµών Προεκτιµωµένων Αµοιβών ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και
∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006.
Σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 1,δ του Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42 Α’ /22-2-2005) «Ανάθεση και
εκτέλεση δηµόσιων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» η παρ. 3 του άρθρου µόνου Ν.∆. 2726/1953 αντικαθίσταται από τις προβλέψεις της παρ. 10
του άρθρου 42.
Η παράγραφος 10 του άρθρου 42 του Ν. 3316/2005 προβλέπει την έκδοση του κατά την παρ. 3
του άρθρου µόνου του Ν.∆. 2726/1953 (Φ.Ε.Κ. 325 Α’ ) Κανονισµού, µε την απόφαση του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 4.
Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 προβλέπει την έγκριση Κανονισµού
Προεκτιµωµένων Αµοιβών µελετών και Υπηρεσιών µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Ο εν λόγω
Κανονισµός έχει εκδοθεί µε την ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 (Φ.Ε.Κ. 1162 Β’/22-8-2005) απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και Υπηρεσιών κατά
τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και έχει βελτιωθεί µε τις : 1)
∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 (Φ.Ε.Κ. 58 Β’/24-1-2006) «Έγκριση της Α’ Βελτίωσης Κανονισµού
Προεκτιµωµένων Αµοιβών µελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.
3316/2005» και 2) ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 900 Β’/12-7-2006) «Έγκριση της Β’ Βελτίωσης
Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών µελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του
άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Στις παραπάνω αποφάσεις πουθενά δεν αναφέρεται η µείωση των Προεκτιµώµενων Αµοιβών
(έκπτωση υπέρ ∆ηµοσίου) µε δεδοµένο ότι ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει οικονοµική προσφορά
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε ∆ΜΕΟ/α/οικ/1161/15-72005 (Φ.Ε.Κ. 1064 Β’/27-7-2005) «Καθορισµός κατώτατων ορίων αµοιβών και ανώτατων ορίων
παραδεκτής οικονοµικής προσφοράς της παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν. 3316/2005».
Σύµφωνα µε τα παραπάνω και µε δεδοµένο ότι ο Ν. 3316/2005 αφορά µόνο σε ∆ηµόσιες
συµβάσεις θεωρούµε ότι δεν πρέπει να επιβάλλεται µείωση της Προεκτιµώµενης Αµοιβής σε
κατηγορίες µελετών για τις οποίες έχει εκδοθεί ο Κανονισµός Προεκτιµωµένων Αµοιβών.
Η συνηµµένη Πράξη 51/2000 του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στηρίζεται στις ΚΥΑ
Γ2/Ο/1/161/16-10-1975 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1253/31-10-1975) και ∆17α/01/120/Φ.4.8/6-10-1988 (Φ.Ε.Κ. Β’
761/19-10-1988) όπου ορίζεται η µείωση των αµοιβών των µελετών των Έργων Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου µόνου του Ν.∆. 2726/1953
(Φ.Ε.Κ. 325 Α’ /12-11-1953) οι οποίες πλέον δεν έχουν εφαρµογή.
Θεωρούµε σκόπιµο να επισηµάνουµε τα εξής :
• Σύµφωνα µε την συλλογιστική του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ελλοχεύει ο κίνδυνος
να ζητηθεί η έκπτωση υπέρ ∆ηµοσίου και σε συµβάσεις που έχουν συναφθεί µε την διαδικασία του
άρθρου 6 ή 7 του Ν. 3316/2005 και όπου ο Ανάδοχος έχει προσφέρει ήδη έκπτωση 20%.
• Επίσης στην ηµερίδα για τον Ν. 3316/2005 που οργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ τον Ιούνιο του 2008 έχουµε
αναφέρει το πρόβληµα στον κ. Παπαδόπουλο της ∆ΜΕΟ, ο οποίος εξεπλάγη που τίθεται τέτοιο
θέµα και ανέφερε ότι θα πρέπει να επιληφθεί του θέµατος το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Ζητάµε από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή, άµεσα, α) να κανονίσει συνάντηση µε τον Επίτροπο κ. Ε.
Ορφανάκη ώστε να εκτεθούν οι απόψεις µας β) να κοινοποιήσει το πρόβληµα στο Τ.Ε.Ε. και στα
υπόλοιπα Περιφερειακά Τµήµατα γίνεται από κοινού δράση και τέλος να κοινοποιήσει το πρόβληµα
στον Υπουργό ΠΕ.Χ.Ω.∆.Ε., ώστε να υπάρξει άµεση νοµοθετική ρύθµιση του προβλήµατος άπαξ και
δια παντός.
2. Υποβολή κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου
Ο ∆ήµος Ηρακλείου, πιθανώς και άλλοι ∆ήµοι, µετά την έγκριση κάθε λογαριασµού µελέτης και

προκειµένου να υποβληθεί στον Επίτροπο για έγκριση της δαπάνης ζητά από τους Μελετητές να
εκδώσουν το σχετικό τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και τα παραστατικά πληρωµής των σχετικών
φόρων και κρατήσεων.
Συνήθως η πληρωµή γίνεται στην καλύτερη περίπτωση το επόµενο τρίµηνο ή το επόµενο έτος.
Υποχρεούται δηλαδή ο µελετητής να καταβάλλει Φ.Π.Α. 19% και Φ.Ε.Μ. 4% ή 10% χωρίς να έχει
εισπράξει την αµοιβή του.
Πόσο µάλλον σε περίπτωση, όπως η παραπάνω, που δηµιουργείται πρόβληµα κατά τον έλεγχο
του Επιτρόπου, όπου βεβαίως δεν µπορεί κανείς να ζητήσει πίσω τις κρατήσεις ή να ακυρώσει ∆ΠΥ για
το οποίο έχει ήδη καταβληθεί ο Φ.Π.Α.
Ζητάµε λοιπόν να παρέµβει το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ώστε ο ∆ήµος Ηρακλείου, και όσοι άλλοι φορείς
πράττουν αντίστοιχα, να ζητά την έκδοση όλων των παραστατικών από τον Μελετητή µετά τον έλεγχο
του Επιτρόπου, όπως το εφαρµόζουν η Περιφέρεια Κρήτης, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και άλλοι
∆ήµοι.
Συνηµµένα :
−
Η 88/2008 πράξη του Επιτρόπου Νοµού Ηρακλείου
−
Οι 50/2008 και 51/2008 πράξεις του VII Τµήµατος Ελεγκτικού Συνεδρίου

«ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ»
Για άγνωστες µέχρι στιγµής αιτίες το κτίριο
που στεγάζεται το Περιφερειακό Τµήµα του ΤΕΕ
στο Ηράκλειο (οδός Πρεβελάκη & Γρεβενών)
δέχτηκε επίθεση κατά την οποία προκλήθηκαν
σοβαρές υλικές ζηµιές στην γυάλινη (ανατολική)
είσοδο του. Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι
πρόκειται για τη δεύτερη φορά που τα γραφεία
του Τµήµατος γίνονται στόχος µε πρώτη αυτή
της 9ης ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα κατά την οποία
προκλήθηκαν ταραχές σε πολλές πόλεις της
Ελλάδας, µεταξύ αυτών και στο Ηράκλειο. Σε
Η Ανατολική όψη του κτιρίου στις 10/12/08
εκείνη την επίθεση οµάδα άγνωστων ατόµων,
έσπασε µε πέτρες και καδρόνια τους
υαλοπίνακες στο γραφείο που ευρίσκεται στην
ανατολική πλευρά του κτιρίου και αφού
εισέβαλαν
µέσα
ενεργοποίησαν
τους
πυροσβεστήρες κόνεως µε αποτέλεσµα το
κτίριο να γεµίσει µε λευκή σκόνη εσωτερικά.
Ο Πρόεδρος Πέτρος Ινιωτάκης και η ∆.Ε. του
Τµήµατος εκφράζουν την αγανάκτηση τους
καθώς και τον έντονο προβληµατισµό τους για
την ύπαρξη τέτοιου είδους συµπεριφορών Το γραφείο εισόδου του κτιρίου στις 10/12/08
θέτοντας σοβαρά ερωτήµατα ως προς την αιτία
και το σκοπό αυτής της δεύτερης επίθεσης.
Είναι πραγµατικά απορίας άξιο ποιός και για
ποιό λόγο προέβη σε µια τέτοια ενέργεια σε
βάρος επιστηµονικού φορέα που στηρίζει την
προσπάθεια για πρόοδο και ανάπτυξη.
Όποια και αν είναι η ερµηνεία αυτής της
ενέργειας ας ευχηθούµε τουλάχιστον να είναι η
τελευταία και η νέα χρονιά να βοηθήσει όσους
ευθύνονται να κατανοήσουν ότι το Τεχνικό
Επιµελητήριο ήταν και θα παραµείνει χώρος
ελεύθερης έκφρασης και ανάπτυξης θέσεων
και προτάσεων για όλους τους Μηχανικούς
αλλά και τους πολίτες της Ανατολικής
Η είσοδος στην Ανατολική όψη του κτιρίου στις
Κρήτης.
30/12/08

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
22/12/2008
Το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. και ο Σύλλογος Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης καλούν τους
πολίτες του Ηρακλείου να συµµετέχουν στη διαδικασία της επανάληψης της δεύτερης
ανάρτησης του Εθνικού Κτηµατολογίου. Στη διαδικασία πρέπει να συµµετέχουν όσοι έχουν
ήδη κάνει δήλωση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, όσοι έχουν κάνει ένσταση στις προηγούµενες
αναρτήσεις και όσοι µέχρι σήµερα δεν έχουν κάνει δήλωση ιδιοκτησίας. Καλούνται οι πολίτες
να απευθυνθούν στο Μηχανικό τους και το ∆ικηγόρο τους ώστε να βεβαιωθούν ότι τα
στοιχεία της ιδιοκτησίας τους είναι σωστά, διότι δεν θα υπάρξει επόµενη ανάρτηση και µετά
την επεξεργασία των στοιχείων της ανάρτησης αυτής θα γίνουν οι πρώτες εγγραφές στο
Κτηµατολόγιο.
Καλείται η Κτηµατολόγιο Α.Ε., σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ηρακλείου, να µεριµνήσει
ώστε να εξευρεθεί ένας χώρος κατάλληλος ώστε να καλύψει τις ανάγκες της ανάρτησης.
Παράλληλα θα πρέπει το γραφείο Κτηµατογράφησης να στελεχωθεί µε το αναγκαίο
προσωπικό για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Θα πρέπει να µπορέσουν όλοι οι
ενδιαφερόµενοι πολίτες, οι Μηχανικοί και οι ∆ικηγόροι να έχουν πρόσβαση στα διαγράµµατα
και τους πίνακες της ανάρτησης. Θα πρέπει να δοθεί, από σήµερα, παράταση στην
προθεσµία της ανάρτησης, µε δεδοµένο ότι µεσολαβούν οι µέρες των εορτών και βεβαίως
δεν έχουν παραλάβει οι πολίτες τα αποσπάσµατα που έχει αποστείλει το Κτηµατολόγιο Α.Ε.
Τέλος θα πρέπει να διαχωριστεί η καθηµερινή λειτουργία του γραφείου Κτηµατογράφησης
από τη διαδικασία της ανάρτησης.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Μετά από απόφαση της Αντιπροσωπείας του
Τµήµατος για τη δηµιουργία τράπεζας αίµατος,
και µετά από τη σχετική διερεύνηση του
θέµατος από τη Μ.Ε. «Προβολής &
Προώθησης των ∆ράσεων του Έργου του
ΤΕΕ/ΤΑΚ» και τη σχετική εισήγηση της Μ.Ε.
προς τη ∆.Ε. στην οποία περιλαµβανόταν και
σχέδιο Καταστατικού, η ∆.Ε. αποφάσισε να
εγκρίνει το Καταστατικό και προγραµµάτισε
οµαδική αιµοδοσία σε συνεργασία µε το
Βενιζέλειο Νοσοκοµείο, µέσω κινητής µονάδας
αιµοληψίας του Νοσοκοµείου. Η ηµεροµηνία
διενέργειας της αιµοδοσίας είναι η 14/1/2009,
νωρίς το απόγευµα πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης
της
«Α»
του
Τµήµατος
(περισσότερα για την αιµοδοσία, στο επόµενο
τεύχος του «ΤΑΥ»). ∆ηµοσιεύουµε παρακάτω,
το Καταστατικό της Τράπεζας Αίµατος:
Ιδρύεται
Τράπεζα Αίµατος εθελοντικής
Αιµοδοσίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας/ Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης (Τ.Α.
ΤΕΕ/ΤΑΚ), σε συνεργασία µε το Βενιζέλειο
Νοσοκοµείο,
για την οποία ισχύουν τα
παρακάτω:
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.

Σκοπός σύστασης Τράπεζας Αίµατος του ΤΕΕ/ΤΑΚ Εθελοντικής Αιµοδοσίας είναι:
1) Εξυπηρέτηση των αιµοδοτών και συγγενών Α’ βαθµού της Τ.Α. του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
2) Ανάπτυξη κοινωνικού προφίλ του ΤΕΕ/ΤΑΚ και της ιδέας της εθελοντικής αιµοδοσίας.
3) Η συνεχής αύξηση των µελών- εθελοντών αιµοδοτών της Τ.Α. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Υποχρέωση Αιµοδοσίας: κάθε µέλος της Τ.Α., εθελοντής αιµοδότης θα πρέπει να
προσφέρει µία φιάλη αίµατος κάθε 3µήνες εάν είναι άνδρας ή κάθε 4 µήνες εάν είναι
γυναίκα και ή Τράπεζα αίµατος θα πρέπει να έχει κατώτερο όριο αποθέµατος 30 φιάλες.
Αρµοδιότητες ΤΕΕ/ΤΑΚ: έχει την υποχρέωση να διατηρεί «Αρχείο Τράπεζας Αίµατος»
µε καταχωρηµένα όλα τα στοιχεία που αφορούν:
-Στοιχεία εθελοντών αιµοδοτών-µελών της Τ.Α., όπως Ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνα,
διεύθυνση, Οµάδα Αίµατος, χορήγηση φιαλών αίµατος, Ηµεροµηνία τελευταίας αιµοδοσίας
και ότι άλλο χρειάζεται το αρµόδιο Νοσοκοµείο.
Και επίσης έχει την υποχρέωση για την έγκαιρη οργάνωση της αρχικής οµαδικής αιµοδοσίας
καθώς και την περιοδική ενηµέρωση (κάθε τρεις 3 µήνες) όλων των µελών του ώστε να
συµµετέχουν σε αιµοδοσίες και τέλος να προτείνει ενέργειες προώθησης της αιµοδοσίας και
αύξησης των µελών της Τ.Α.
∆ικαίωµα Χρήσης του Αίµατος που θα υπάρχει στην Τράπεζα έχουν:
1) Όλοι οι εθελοντές αιµοδότες που είναι µέλη της Τράπεζας Αίµατος του ΤΕΕ/ΤΑΚ
2) Οι συγγενείς Α’ βαθµού των µελών της Τράπεζας Αίµατος (συµπεριλαµβανοµένων και
των συζύγων)
3) Όλα τα µέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ
4) Οι συγγενείς Α’ βαθµού των µελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ (συµπεριλαµβανοµένων και των
συζύγων)
∆ιαχείριση Τράπεζας Αίµατος:
Η ∆ιαχείριση της Τράπεζας αίµατος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, θα γίνεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της
∆ιοικούσας Επιτροπής µε αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο.
Τα στοιχεία των διαχειριστών της Τράπεζας Αίµατος κατά την παρούσα περίοδο είναι:
-Πέτρος Ινιωτάκης, Πρεβελάκη& Γρεβενών Ηράκλειο, τηλέφωνα: 2810.284.431
-Χαρά Τριαµατάκη, Πρεβελάκη& Γρεβενών Ηράκλειο, τηλέφωνα: 2810.342.520
Σε οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση η οποία δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό,
υπεύθυνη είναι η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για αξιολόγηση της και λήψη
απόφασης.
Για τη διαχείριση των ποσοτήτων αίµατος ορίζονται τα εξής:
1)Κατώτερο όριο αποθέµατος αίµατος της Τ.Α. ορίζεται η ποσότητα των 30 φιαλών.
2) Ορίζεται ως ανώτερο όριο φιαλών χορήγησης:
• Για τους αιµοδότες- µέλη της Τ.Α. και τους Α’ βαθµού συγγενείς τους, την ποσότητα που
έχουν δώσει.
• Επίσης µέχρι πέντε (5) επιπλέον φιάλες, αν επιτρέπει το κατώτερο όριο αποθέµατος.
• Για τα µέλη της Τ.Α., την ποσότητα φιαλών που έχουν δώσει ανά έτος µείον µία (ελάχιστη
ποσότητα φιαλών µία), για να τις διαχειριστούν όπως αυτοί θέλουν.
Για τα µη µέλη της Τ.Α. του ΤΕΕ/ΤΑΚ µετά από απόφαση της ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
επιτρέπεται η χορήγηση δύο (2) φιαλών, αν επιτρέπει το κατώτερο όριο αποθέµατος.
• Κάθε φιάλη η οποία χορηγείται σε µη αιµοδότη του συλλόγου θεωρείται δανεική. Οι φιάλες
οι οποίες χορηγούνται σε µη αιµοδότες θα πρέπει να αντικαθιστούνται εντός τεσσάρων (4)
µηνών από τον ωφεληµένο. Σε περίπτωση µη έγκαιρης αντικατάστασης αυτών δεν θα
γίνει ξανά χορήγηση αίµατος στο µέλλον.
3) Αίµα µπορεί να δώσει (έστω και µία φορά) στην Τ.Α. όποιος θελήσει άσχετα µε το αν είναι
µέλος ή όχι της Τ.Α. χωρίς όµως να έχει οποιαδήποτε απαίτηση επί αυτού παρά µόνο στην
περίπτωση που θελήσει να είναι τακτικός αιµοδότης της Τ.Α.
4) Ο εκάστοτε διαχειριστής της Τράπεζας Αίµατος ενηµερώνει το Κέντρο Αιµοδοσίας του
αρµόδιου Νοσοκοµείου εγγράφως, µέσω FAX, για τη διάθεση του απαιτούµενου αίµατος σε
συγκεκριµένο ασθενή (µε τα στοιχεία του ασθενούς).

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ
ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ (Β1 ΦΑΣΗ): 1) ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ
ΒΙΑΝΝΟΥ 2) ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ 3) ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 4) ΓΠΣ
∆ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ»
Με απόφαση της, η ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ σύστησε Οµάδα Εργασίας (ΟΕ) µε στόχο την
παρακολούθηση των υπό εκπόνηση Σχεδίων Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) των ∆ήµων Βιάννου, Γουβών, Κρουσώνα καθώς και για το Γενικό
Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου Τυµπακίου. Η ΟΕ είναι 4µελής αποτελούµενη από τους:
• Εµµαν. Βερίγο, Πολεοδ. - Χωροτάκτη Μηχανικό, ο οποίος θα διατυπώσει απόψεις για το
ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ
• Αικατερίνη Τσουκαλά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, η οποία θα διατυπώσει απόψεις για το
ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ
• Φανή Κουτσουµπού, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, η οποία θα διατυπώσει απόψεις για το
ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ και
• Πελαγία Πετράκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό η οποία θα διατυπώσει απόψεις για το ΓΠΣ
∆ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ.
Τα µέλη της Ο.Ε. θα πρέπει να συνεργαστούν µεταξύ τους ώστε το παραδοτέο έργο
(απόψεις) για κάθε µελέτη να είναι οµοιόµορφο (δηλαδή να υπάρχει όµοια αντιµετώπιση για
παρόµοια θέµατα σε όλες τις µελέτες).

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ &
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
Με πολύ µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η
∆ιηµερίδα
µε
θέµα
«ΕΙ∆ΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ &
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» που διοργάνωσε το
ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία µε το Σύλλογο Πολιτικών
Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.), το Σάββατο 13 και
την Κυριακή 14 ∆εκεµβρίου 2008, στην Αίθουσα
Συνεδρίων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο.
Στη διηµερίδα αναπτύχθηκαν ειδικά θέµατα
αντισεισµικού και γεωτεχνικού σχεδιασµού των
κατασκευών. Ιδιαίτερη αναφορά δόθηκε σε θέµατα
επισκευών και ενισχύσεων υφισταµένων κτιρίων
από οπλισµένο σκυρόδεµα και τοιχοποιία. Έµφαση
δόθηκε στον επερχόµενο ΚΑΝΕΠΕ (ΚΑΝονισµό
ΕΠεµβάσεων-Ενισχύσεων) και τους Ευρωκώδικες,
καθώς επίσης και στις νέες µεθόδους ανάλυσης και
ελέγχου των υφισταµένων κατασκευών.
Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο νέος
Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων ο οποίος
πρόσφατα θεσµοθετήθηκε και ισχύει στην χώρα
µας.
Τέλος αναπτύχθηκαν γενικά και ειδικά
γεωτεχνικά θέµατα όπως αλληλεπίδραση εδάφους
ανοδωµής, σχεδιασµός θεµελιώσεων µε τον EC7 και ΕΨ8, µικροζωνικές µελέτες κ.α.
Στη διηµερίδα από την πλευρά του Σ.Π.Μ.Ε. παρέστησαν ο Ταµίας του Σ.Π.Μ.Ε. Νίκος
Ζυγούρης, ο Α’ Αντιπρόεδρος Άρης Χατζηδάκης, η Β’ Αντιπρόεδρος Ακριβή Χάραρη, ο Αν.

Γεν. Γραµµατέας Αριστείδης Καρλαύτης και τα µέλη του ∆.Σ. Γρηγόρης ∆ουγαλής, Γιάννης
Κοτσαµπασάκης, Παναγιώτης Χριστόφας, Νίκος Μήλης, Παναγιώτης Βλάσης.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέτρος Ινιωτάκης στο σύντοµο χαιρετισµό του ανέφερε
µεταξύ άλλων τα εξής:
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ µετά από εισήγηση – πρόταση της Μόνιµης Επιτροπής «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» του Τµήµατος για τη διοργάνωση εκδήλωσης µε
θεµατολογία σχετική µε τον αντισεισµικό σχεδιασµό των κτιρίων αλλά και των γεωτεχνικών
έργων, αποφάσισε να οργανώσει από κοινού µε το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας
διηµερίδα µε την οποία θα προσπαθήσουµε να ενηµερώσουµε τους Μηχανικούς – µέλη του
Τµήµατος, ιδιαίτερα τους Πολιτικούς, για τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει
σήµερα ο Μηχανικός κατά την εκπόνηση εξειδικευµένων στατικών – αντισεισµικών µελετών
σε περιπτώσεις όπως επεµβάσεις και προσθήκες σε υπάρχουσες κατασκευές και διατηρητέα
κτίρια αλλά και στα γεωτεχνικά έργα.
Αναµένουµε αυτές τις δύο µέρες να παρουσιαστούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και συγχρόνως
εξειδικευµένα θέµατα όπως:
• η αποτίµηση µηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών σε υπάρχουσες κατασκευές, και η
διατιθέµενη αντισεισµική ικανότητα τους,
• η χρήση του χάλυβα σήµερα στις επισκευές και ενισχύσεις
• ο σχεδιασµός των γεωτεχνικών έργων
• η αλληλεπίδραση του εδάφους και της κατασκευής, ιδιαίτερα στο σεισµό
Με δεδοµένη την αυξηµένη σεισµική επικινδυνότητα της περιοχής µας, χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή κατά το σχεδιασµό, υπολογισµό και κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού.
Τα µέλη του Τµήµατος µας που ασχολούνται µε εκπόνηση στατικών – αντισεισµικών
µελετών αλλά και όλοι οι Τεχνικοί που επιβλέπουν είτε κατασκευάζουν οι ίδιοι έργα,
απαιτείται όχι µόνο να είναι ενηµερωµένοι για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην αντισεισµική
τεχνολογία, αλλά και να φροντίζουν ώστε αυτές να υλοποιούνται στην πράξη, δηλαδή στις
κατασκευές, στις οποίες επιβάλλεται να χρησιµοποιούνται τα πιο σύγχρονα υλικά. Όµως για
την αναγκαιότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών (που επιβάλλονται εξάλλου και από
τους νέους Κανονισµούς), θα µας µιλήσουν στη συνέχεια οι οµιλητές µας.
Εγώ, θα αρκεστώ να σας υπενθυµίσω ότι το Τµήµα µας, έχει κάνει επανειληµµένες
παρεµβάσεις, και ασχολείται σε µόνιµη βάση, µε τη συνδροµή φυσικά και της Μόνιµης
Επιτροπής «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» του Τµήµατος. Στο σηµείο
αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Μόνιµης Επιτροπής και ιδιαίτερα τον
Επιµελητή της κ. Αντώνη Κρασανάκη, για τη συνδροµή τους στη διοργάνωση της σηµερινής
(και αυριανής εκδήλωσης).
Επιγραµµατικά, και µε δεδοµένο το ενδιαφέρον της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τµήµατος
µας για την ενηµέρωση των συναδέλφων, θα αναφέρω παρόµοιες µε τη σηµερινή
εκδηλώσεις που έχει πραγµατοποιήσει το Τµήµα µας τις 2 τελευταίες 3ετίες:
• Πραγµατοποίηση διάλεξης του καθηγητή ΕΜΠ κ. Θ.Π.Τάσιου µε θέµα: "Στρατηγική για την
ενίσχυση των υφιστάµενων κτιρίων - µελέτες ΤΕΕ " την Τετάρτη 17 Απριλίου 2002 στο
Ξενοδοχείο " ATLANTIS "
• Πραγµατοποίηση ηµερίδας µε θέµα «Θέµατα τεχνολογίας σκυροδέµατος δοµικών
χαλύβων σε συνδυασµό µε τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ» από κοινού µε την
Ένωση Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδος. Η ηµερίδα πραγµατοποιή- θηκε το Σάββατο 15
Μαΐου 2004 στο ξενοδοχείο ASTORIA.
• Συνδιοργάνωση από κοινού µε το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος ηµερίδας µε
θέµα «Χαλύβδινες και Σύµµεικτες κατασκευές». Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε την 31
Μαρτίου 2006 στο ξενοδοχείο ATLANTIS στο Ηράκλειο.
Εκτός από εκδηλώσεις, το ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι στους περισσότερους γνωστό ότι έχει επί σειρά
ετών ασχοληθεί µε τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για την αντισεισµική θωράκιση των
µεγαλύτερων πόλεων της Ανατολικής Κρήτης, µε πιο πρόσφατη την αποστολή της εργασίας
µε θέµα: «Επικαιροποίηση και συµπλήρωση προγράµµατος αντισεισµικής θωράκισης
πόλεως Ηρακλείου» που εκπόνησε Οµάδα Εργασίας, στους Φορείς και Υπηρεσίες που

εµπλέκονται µε το θέµα.
Είναι αυτονόητο ότι σηµαντικό κοµµάτι της «αντισεισµικής θωράκισης» µιας πόλης, είναι η
απαίτηση οι υπάρχουσες κατασκευές να βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο από
άποψη συντήρησης ενώ αυτές που υστερούν, θα πρέπει να συντηρηθούν και ενδεχοµένως
να ενισχυθούν.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
για την άριστη συνεργασία που είχαµε για τη σηµερινή διοργάνωση και να υπογραµµίσω ότι
τέτοιου είδους συνεργασίες αποδεικνύουν την βασική επιδίωξη του ΤΕΕ να βρίσκεται σε
στενή επαφή µε όλους τους κλαδικούς συλλόγους των Μηχανικών, αναγνωρίζοντας τα
πολλαπλασιαστικά οφέλη που έχουν τόσο για τον κλάδο µας όσο και για την κοινωνία
γενικότερα. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ δηλώνει ανοιχτό σε κάθε πρωτοβουλία που προάγει το διάλογο και
την εποικοδοµητική επικοινωνία του ΤΕΕ µε όλους τους φορείς της κοινωνίας µε στόχο
πάντα την ανάδειξη του ρόλου του αλλά και την πραγµατική συµβολή του στην παραγωγική
διαδικασία και την αναπτυξιακή πορεία του τόπου µας. Εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες
µας.
Οµιλητές στην ηµερίδα4 ήταν οι κ.κ.: Τρέζος Κων/νος Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.,
Βουγιούκας Εµµανουήλ Επιστηµονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π., Χρονόπουλος Μιλτιάδης
Επιστηµονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π., Μπουκοβάλας Γιώργος Καθηγητής Γεωτεχνικής Σεισµικής Μηχανικής Ε.Μ.Π., Μουγιάκος Σαράντος, Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
Γιαννόπουλος Πλούταρχος Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π., Καββαδάς Μιχάλης Αν. Καθηγητής
Ε.Μ.Π., Μυλωνάκης Γιώργος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολ. Μηχανικών Παν.
Πατρών.
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Το Α’ Προεδρείο την 13/12/08

Το Β’ Προεδρείο την 13/12/08

Άποψη της αίθουσας την13/12/08

Άποψη της αίθουσας την 14/12/08

Οι σχετικές εισηγήσεις υπάρχουν αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Τµήµατος στη διεύθυνση:
http://www.teetak.gr/ekdilwseis/imerides/2008/457--a-.html

Ο κ. Τρέζος

Ο κ. Βουγιούκας

Ο κ. Χρονόπουλος

Ο κ. Μουγιάκος

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
Ο Αλέξανδρος Μ. Γολοβάνης γεννήθηκε στην
Αθήνα στις 26/04/1944. Μοναχοπαίδι προσφυγικής
οικογένειας, πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του
χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρχεια στην
οδό Ζαΐµη.
Από τα πρώτα µαθητικά του χρόνια έδειξε ιδιαίτερη
αγάπη για τα Μαθηµατικά και ειδικά για τη Γεωµετρία.
Η αγάπη του αυτή τον οδήγησε στην σχολή
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ
συνδυάζοντας την µε το δηµιουργικό επάγγελµα του
∆ιπλωµατούχου Μηχανικού. Ωστόσο πριν καταλήξει
να επιλέξει την σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων
Μηχανικών είχε καταφέρει να εισαχθεί και στο Μαθηµατικό Αθηνών.
Το 1968 αποφοίτησε από το Α.Π.Θ. και στην συνέχεια υπηρέτησε την πατρίδα ως
έφεδρος αξιωµατικός του Πεζικού στην Λαµία. Στην Λαµία θα κάνει τα πρώτα του
επαγγελµατικά βήµατα, αµέσως µετά την στρατιωτική του θητεία.
Η σελίδα στην ζωή του θα αλλάξει το 1972 όταν διορίζεται στην ΤΥ∆Κ και µετακοµίζει στο
Ηράκλειο. Το απλό σχέδιο που σκέφτεται τότε, ότι δηλαδή αργότερα θα µετακινηθεί στην
Αθήνα κοντά στους δικούς του ανθρώπους δεν θα πραγµατοποιηθεί ποτέ. Γνωρίζεται και
παντρεύεται µε την Ρίτα Κυβερνητάκη το 1973 και µέχρι το 1985 έχουν κάνει µια πολύτεκνη
οικογένεια µε τέσσερα παιδιά. Η αγάπη του για την Κρήτη και ιδιαίτερα για το Ηράκλειο είχε
γίνει πλέον τόσο δυνατή, ώστε να το θεωρεί πατρίδα του. Συνέχισε να εργάζεται στην ΤΥ∆Κ

Ηρακλείου, της οποίας υπήρξε προϊστάµενος, µέχρι την συνταξιοδότησή του το Φεβρουάριο
του 2001. Τα επόµενα χρόνια ασχολήθηκε µε το µεγάλο του πάθος το µοντελισµό και το
διάβασµα. Το Φεβρουάριο του 2008 µετά από εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης
παρουσίασε επιπλοκές µε αποτέλεσµα να παραµείνει για περίπου 6,5 µήνες σε µονάδες
εντατικής θεραπείας και µετά από άλλους 4 µήνες νοσηλείας απεβίωσε την 22/11/2008 στο
Ηράκλειο Κρήτης.
Η οικογένεια του ευχαριστεί τους θεράποντες ιατρούς του ΠΓΝ Αθηνών “Αττικόν” και του
ΓΝ Χανίων Αγ. Γεώργιος, το ∆ιευθυντή ΙΚΑ Ηρακλείου κύριο Τερζάκη Κωνσταντίνο για
τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλλαν καθώς και όλους τους φίλους,
συναδέλφους και συµφοιτητές που τον επισκέφτηκαν και του συµπαραστάθηκαν ως το τέλος.

Με την είδηση του θανάτου του Ζαχαρία Βουράκη, Πολιτικού
Μηχανικού, η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ – Τµήµατος Ανατολικής
Κρήτης, αποφάσισε οµόφωνα:
• Να εκδώσει σχετικό ψήφισµα,
• Να αποστείλει συλλυπητήριο στην οικογένεια του, και
• Να συµµετέχει Εκπρόσωπος της ∆.Ε. στην κηδεία του
Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης, είπε λίγα λόγια για τον
εκλιπόντας στην κηδεία του:
Aγαπητέ συνάδελφε Ζαχαρία, σήµερα η οικογένεια των Μηχανικών πενθεί. Πενθεί
από τον αναπάντεχο χαµό σου.
Ξεκίνησες από το Αβδού, νέος, µε όνειρα και φιλοδοξίες να γίνεις ένας καταξιωµένος
επιστήµονας και το κατάφερες. Αποφοίτησες από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το 1969
µε το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού στα χέρια σου και µε την εργατικότητα που σε διέκρινε
πολύ γρήγορα έδειξες τις ικανότητες και την επιστηµονική σου επάρκεια.
Ως ελεύθερος επαγγελµατίας, εκπόνησες πλήθος µελετών και έβαλες τη σφραγίδα
σου σε πολλά και αξιέπαινα τεχνικά έργα.
Παράλληλα µε την επαγγελµατική σου δραστηριότητα, ασχολήθηκες µε τα κοινά αλλά
και µε τον αθλητισµό ως µέλος ∆ιοικήσεων Αθλητικών Σωµατείων, αποδεικνύοντας
έµπρακτα το ενδιαφέρον σου για την προκοπή του τόπου σου.
Από το Ενηµερωτικό του ΤΕΕ/ΤΑΚ θυµηθήκαµε ότι ήσουν ιδρυτικό µέλος του ΠΑΣΟΚ
και συµµετείχες ανελλιπώς σε Όργανα του Κινήµατος από το 1974. ∆ιετέλεσες µέλος της
Νοµαρχιακής Πειθαρχικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ σε τρεις περιόδους και Γραµµατέας της
Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Πόρου Ηρακλείου.
∆ιετέλεσες Νοµαρχιακός Σύµβουλος Ηρακλείου από το 1976 ως το ’78. Στη συνέχεια
υπηρέτησες το ∆ήµο Ηρακλείου ως δηµοτικός σύµβουλος από το 1986 ως το 1990. Όµως, η
αγάπη για την περιοχή του χωριού σου, σε ώθησε να υπηρετήσεις το ∆ήµο Χερσονήσου ως
δηµοτικός σύµβουλος από το 1998 µέχρι και σήµερα. Όλα αυτά τα χρόνια, επέδειξες
αξιοθαύµαστο έργο και η κοινωνική σου προσφορά αναγνωρίζεται από όλους µας.
Άνθρωπος µε αρχές, σεµνός, συγκροτηµένος, µε προσωπικότητα και θέσεις.
Πάλεψες µε πάθος για τις αρχές και τα πιστεύω σου.
Όλοι όσοι σε έζησαν από κοντά και εργάστηκαν µαζί σου αναγνωρίζουν στο δικό σου
πρόσωπο τον καλό συνάδελφο, τον προσηνή, οικείο, κοινωνικό, συνεργάσιµο, δυναµικό
άνθρωπο. Θα λείψεις στους συναδέλφους µας, στους συνεργάτες σου, στην κοινωνία του
Ηρακλείου, και όχι µόνο. Φεύγοντας, αφήνεις ένα τεράστιο κενό στην οικογένεια σου, στα
τρία παιδιά σου, σε όλους, και ιδιαίτερα στην κοινότητα των Μηχανικών της Ανατολικής
Κρήτης.
Αγαπητέ Ζαχαρία, αυτή τη δύσκολη ώρα, που εκ µέρους των συναδέλφων µας σου
απευθύνω το στερνό αντίο, εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια στην οικογένεια σου,
στους συγγενείς και τους οικείους σου και τους υποσχόµαστε ότι θα σε θυµόµαστε για πάντα.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα σε σκεπάσει.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

♦ Η σύγκληση της Πρώτης Ειδικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού
Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε., έγινε την 27η Φεβρουαρίου 2007, µε συµµετοχή
και των 50 εκλεγµένων µελών της.
♦ Το προεδρείο της “Α” απαρτίζουν:
1. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Ριχάρδος Α. Ποβάσκη (Π.Μ. – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Ευαγγελία Μανιαδή (Π.Μ. – ∆.Κ.Μ.)
3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ιωάννης Κασαπάκης (Χ.Μ. – ∆.Ε.Μ.)
♦ Μέχρι σήµερα η Αντιπροσωπεία
πραγµατοποίησε είκοσι τρεις (23)
συνεδριάσεις (δύο ειδικές, δώδεκα
τακτικές και εννέα έκτακτες), µε µέση
αριθµητική παρουσία 37/38 µελών
έναντι των 50 που συνολικά την
απαρτίζουν.
Μία συνεδρίαση διεκόπη µε οµόφωνη
απόφαση του Σώµατος, µετά από
αίτηµα που υπεβλήθη από τον
Πρόεδρο της ∆.Ε. και συνεχίστηκε σε
µεταγενέστερο χρόνο σύµφωνα µε το
άρθρο 3§2 του Κανονισµού λειτουργίας
της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού
Τµήµατος,
[συνεδρίαση
30.05.2007/04.06.2007].
Μία
συνεδρίαση διεκόπη µε οµόφωνη
απόφαση του Σώµατος, µετά από
αίτηµα που υπεβλήθη από την
παράταξη ΠΑΣΚ-Σ,
[συνεδρίαση
12.11.2007].
∆ύο
συνεδριάσεις
διεκόπησαν µε οµόφωνη απόφαση του
Σώµατος, µετά από
αίτηµα που
υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της
Αντιπροσωπείας και συνεχίστηκαν σε
µεταγενέστερο χρόνο σύµφωνα µε το
άρθρο 3§2 του Κανονισµού λειτουργίας
της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού
Τµήµατος,
[συνεδρίαση
16.01.2008/21.01.2008
και
09.04.2008/16.04.2008].
Τέσσερις συνεδριάσεις διεκόπησαν
ελλείψει
απαρτίας,
[συνεδρίαση
05.12.2007, 12.03.2008, 11.06.2008
και 16.07.2008] και τρεις συνεδριάσεις
διεκόπησαν λόγω του προχωρηµένου

της ώρας, [συνεχιζόµενη συνεδρίαση
16.04.2008, 05.05.2008 και 12.11.2008]
♦

Ασχολήθηκε µε κοινωνικά θέµατα
τοπικού ενδιαφέροντος, επαγγελµατικά
προβλήµατα των µηχανικών σε τοπικό
επίπεδο και γενικότερα προβλήµατα.
Συγκεκριµένα
τα
θέµατα
που
συζητήθηκαν, εκτός των τριών πρώτων
που είναι υποχρεωτικά σε κάθε τακτική
συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του
άρθρου
4
του
κανονισµού
λειτουργίας
της
Αντιπροσωπείας
Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε. (
όπως εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της
18.03.1989 ), είναι τα ακόλουθα:

01. Ανακοινώσεις
Προεδρείου
Αντιπροσωπείας,
(εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη)
02. Ενηµέρωση
δραστηριότητας
∆ιοικούσας Επιτροπής, (εισηγητής κ.
Πέτρος Ινιωτάκης)
03. Έλεγχος – ερωτήσεις - επερωτήσεις
προς τη ∆.Ε.
04. Εκλογή
Νοµαρχιακής
Επιτροπής
Λασιθίου, [συνεδρίαση 21.03.2007]
05. Έγκριση οικονοµικού ισολογισµού έτους
2006,
[συνεδρίαση
21.03.2007]
(εισηγητής κ. Εµµαν. Κατσιδονιώτης)
06. Έγκριση οικονοµικού απολογισµού
έτους 2006, [συνεδρίαση 21.03.2007]
(εισηγητής κ. Εµµαν. Κατσιδονιώτης)
07. Ορισµός
εισηγητών
Πειθαρχικού
Συµβουλίου, [συνεδρίαση 21.03.2007],
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη)

08. Έκδοση ψηφίσµατος σχετικό µε
διάφορα δηµοσιεύµατα του τοπικού
τύπου για την εκλογή των Οργάνων
∆ιοίκησης, [Πρόταση: κ. Ιωάννη
Παπαδάκη - συνεδρίαση 21.03.2007].
09. Προτάσεις
–
τοποθετήσεις
–
παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών
µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του
Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 30.05/04.06.2007]
♦ Ψήφισµα
"Α"
συνεδρίασης
21.03.2007, (εισηγητής κ. Γεώργιος
Σταµατάκης).
♦ Θέµα επαγγελµατικά δικαιώµατα
όλων των ειδικοτήτων, (εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη).
10. Έγκριση
οικονοµικού
προϋπολο
γισµού έτους 2007, [συνεδρίαση
30.05/04.06.2007]
(εισηγητής
κ.
Εµµαν. Κατσιδονιώτης)
11. Έκδοση
ψηφίσµατος
για
την
παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος.
[Πρόταση: κ. Αντωνίου Ανηψητάκη - κ.
Πέτρου
Ινιωτάκη
συνεδρίαση
30.05/04.06.2007].
12. Έκδοση
ψηφίσµατος
για
συµπαράσταση από την "Α" του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
για
την
ελεύθερη
πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες
του ∆ήµου Ελληνικού. [πρόταση
Α.Μ.Α.Κ.
συνεδρίαση
30.05/04.06.2007]
13. Έλλειψη
προσωπικού
στο
Υποκατάστηµα
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
Ηρακλείου,
[
πρόταση
κ.
Κωνσταντίνου Μπριλάκι συνεδρίαση
30.05/04.06.2007] (εισηγητής κ. Κ.
Μπριλάκις)
14. Πρακτικά
συνεδριάσεων
Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
30.05/04.06.2007]
(εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη)
15. Πρακτικά
συνεδριάσεων
∆.Ε.
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., [Πρόταση: Α.Μ.Α.Ν.,
Α.Μ.Α.Κ.
συνεδρίαση
30.05/04.06.2007]
(εισηγητές
κ.
Γεώργιος Σταµατάκης και κ. Ζαχαρίας
Ασσαριωτάκης)
16. ΚΥΑ Περιβαλλοντικών όρων για τις
σχεδιαζόµενες
επενδύσεις
στην
περιοχή του Κάβο Σίδερο επί γηπέδων
ιδιοκτησίας
Ι.
Μονής
Τοπλού,
[πρόταση κ. Εµµανουήλ Καραβελάκη
συνεδρίαση
30.05/04.06.2007]
(εισηγητής κ. Ε. Καραβελάκης)
17. Κατασκευή νέου λιµένα στο Τυµπάκι
Ηρακλείου,
[πρόταση
Ριχάρδου
Ποβάσκη συνεδρίαση 20.06.2007]

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

(εισηγητές κ. Ιωάννα Σφακιανάκη και κ.
∆ηµήτρης Ροµπογιαννάκης)
Προτάσεις
–
τοποθετήσεις
–
παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε
τη δραστηριότητα και λειτουργία του
Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 18.07.2007]
♦ Η από 24.04.2007 διάταξη της
εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών
”Απόρριψη της από 31.05.2005
µηνυτήριας αναφοράς των µελών του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.”
(Ε.Γ.114-05/309/22∆/07) (εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη),
Έκδοση
ψηφίσµατος
“Καταστροφή
δασικού οικοσυστήµατος της χώρας”
[πρόταση
Ριχάρδου
Ποβάσκη
συνεδρίαση 18.07.2007]
Έκδοση
ψηφίσµατος
κατά
της
απόφασης του ∆ήµου Ηρακλείου για την
ενεργοποίηση
του
νόµου
για
προσλήψεις µερικής απασχόλησης στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, [πρόταση κ.
Στυλιανού Ορφανού – συνεδρίαση
18.07.2007]
Προτάσεις θεµάτων προς συζήτηση
στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.,
[συνεδρίαση 18.07.2007], (εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη)
Έγκριση πλαισίου δράσης της ∆.Ε. του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για την τριετία 2007 2009,
[συνεδρίαση
18.07.2007],
(εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
Έγκριση αριθµού και αντικειµένου των
Μονίµων Επιτροπών του Τµήµατος,
[συνεδρίαση 18.07.2007], (εισηγητής κ.
Πέτρος Ινιωτάκης)
Προτάσεις
–
τοποθετήσεις
παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε
τη δραστηριότητα και λειτουργία του
Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 03.10.2007]
♦ Πρόταση συνεργασίας του Τ.Ε.Ε. µε
το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων για την
υποχρεωτική εφαρµογή αρχιτεκτονι
κού διαγωνισµού σε όλα τα ∆ηµόσια
κτήρια,
(εισηγητής
Ριχάρδος
Ποβάσκη)
♦ Λειτουργία Ν.Ε. Λασιθίου, (εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη)
♦ Κατασκευή Μαρίνας στο κόλπο του
∆ερµατά,
(εισηγητής
Ριχάρδος
Ποβάσκη),
Απονοµή τιµητικής διάκρισης στο
συνάδελφο
Ιωάννη
Κλωνιζάκη,
[πρόταση κ. Ιωάννη Κασαπάκη συνεδρίαση 03.10.2007] (εισηγητής κ. Ι.
Κασαπάκης)

26. Προτάσεις
–
τοποθετήσεις
παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών
µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του
Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 12.11.2007]
♦ Άρση της απόφασης που ελήφθη
στη συνεδρίαση του Σώµατος της
03.10.2007 για τη συγκρότηση
οµάδας µε σκοπό την εισήγηση του
θέµατος
“ασφαλιστικό
των
µηχανικών”, (εισηγητής Ριχάρδος
Ποβάσκη).
27. Έκδοση ψηφίσµατος για την κλιµατική
αλλαγή
και
συµµετοχή
στις
κινητοποιήσεις της 8ης ∆εκεµβρίου
2007,
[πρόταση
Α.Μ.Α.Κ.
συνεδρίαση 05.12.2007]
28. Οι µηχανικοί απορρίπτουν κάθε σκέψη
διάλυσης του ΤΣΜΕ∆Ε, [πρόταση
Προέδρου “Α”
- θέµα εκτός Η.∆.
οµόφωνα - συνεδρίαση 05.12.2007],
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη)
29. Έκδοση
ψηφίσµατος
για
την
παραµονή
του
Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια των
∆ικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
στην Κρήτη, [πρόταση ΠΑΣΚ-Σ συνεδρίαση 16/21.01.2008]
30. Προτάσεις
–
τοποθετήσεις
–
παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών
µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του
Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 16/21.01.2008]
♦ Ίστοσελίδα
Τµήµατος,
(εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη).
♦ Ολοκλήρωση
εργασιών
Β.Ο.Α.Κ.,
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
♦ Εκδήλωση για την κλιµατική αλλαγή,
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
31. Αξιοποίηση
χώρου
της
πρώην
Αµερικανικής
Βάσης
Γουρνών,
[πρόταση
∆.Ε.
συνεδρίαση
16/21.01.2008] (εισηγήτρια κ. Ιωάννα
Σφακιανάκη).
32. Καταδίκη
Ηρακλείου
από
το
Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τη διάθεση
αποβλήτων, [πρόταση ∆.Π.Κ.Μ. συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγητής
κ. Κων/τίνος Φανουράκης).
33. Αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. των
αποτελεσµάτων του συνεδρίου των
Νησιωτικών
Π.Τ.
του
Τ.Ε.Ε.
“Αναπτυξιακός
Χωροταξικός
Σχεδιασµός και Περιβάλλον - ΕΣΠΑ
200-72013 και Νησιωτικές Πολιτικές ”,
[συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγη
τής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
34. ∆ιασυνοριακή και ∆ιαπεριφερειακή
συνεργασία της Ε.Ε., [πρόταση ΠΑΣΚ-

Σ - συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγη
τής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
35. ∆ιεκδικήσεις µας για το ΤΣΜΕ∆Ε,
[πρόταση Α.Μ.Α.Κ. - συνεδρίαση
16/21.01.2008]
36. Προτεινόµενες από το ∆.Σ. του
ΤΣΜΕ∆Ε
τροποποιήσεις
του
Ν.
3518/2006, [πρόταση Προέδρου “Α” συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη).
37. Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό των
Ευροκωδίκων
(EN
EUROCODE),
[πρόταση ∆.Π.Κ.Μ. - συνεδρίαση
16/21.01.2008] (εισηγητής κ. Κων/τίνος
Φανουράκης).
38. Απλοποίηση υπολογισµού αµοιβών
Μηχανικού, [πρόταση ∆.Π.Κ.Μ. συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγητής
κ. Κων/τίνος Φανουράκης).
39. Κινητοποίηση για το ασφαλιστικό Πρόταση, [πρόταση κ. Πέτρου Ινιωτάκη
θέµα εκτός Η.∆. - συνεδρίαση
25.02.2008] (εισηγητής κ. Πέτρος
Ινιωτάκης)
40. Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσµικού
Πλαισίου
Τ.Ε.Ε.,
[συνεδρίαση
25.02.2008]
(εισηγητής
Ριχάρδος
Ποβάσκη).
41. Προτάσεις
–
τοποθετήσεις
–
παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε
τη δραστηριότητα και λειτουργία του
Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 12.03.2008]
♦ Πρόταση
για
την
Πανελλήνια
Συνδιάσκεψη ∆.Ε. και Περιφερειακών
∆.Ε. στην Καστοριά, (εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη).
42. Έγκριση οικονοµικού ισολογισµού έτους
2007,
[συνεδρίαση
12.03.2008]
(εισηγητής κ. Εµµαν. Κατσιδονιώτης)
43. Έγκριση οικονοµικού απολογισµού
έτους 2007, [συνεδρίαση 12.03.2008]
(εισηγητής κ. Εµµαν. Κατσιδονιώτης)
44. Έγκριση οικονοµικού προϋπολογισµού
έτους 2008, [συνεδρίαση 12.03.2008]
(εισηγητής κ. Εµµαν. Κατσιδονιώτης)
45. Κινητοποίηση για το ασφαλιστικό Πρόταση, [πρόταση κ. Πέτρου Ινιωτάκη
θέµα εκτός Η.∆. - συνεδρίαση
12.03.2008] (εισηγητής κ. Π. Ινιωτάκης)
46. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
7§12 του Ν.1486/1984, [συνεδρίαση
09/21.04.2008] (εισηγητής Ριχάρδος
Ποβάσκη).
47. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
7§12 του Ν.1486/1984, [συνεδρίαση
09/21.04.2008] (εισηγητής Ριχάρδος
Ποβάσκη).

48. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
7§12 του Ν.1486/1984, [συνεδρίαση
09/21.04.2008] (εισηγητής Ριχάρδος
Ποβάσκη).
49. Πρόγραµµα δράσης Νοµαρχιακής
Επιτροπής Λασιθίου, [συνεδρίαση
09/21.04.2008]
50. Ενηµέρωση δραστηριότητος Μ.Ε.
Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία,
[συνεδρίαση 09/21.04.2008] (εισηγη
τής κ. Εµµαν. Καραβελάκης).
51. Απορροφήσεις
χρηµατοδοτικού
προγράµµατος “ΘΗΣΕΑΣ”, [συνεδρί
αση 09/21.04.2008] (εισηγητής κ.
Νικόλαος Καπετανάκος).
52. Έκδοση
ψηφίσµατος
µε
θέµα
“Αποδοκιµασία
πραγµατοποίησης
εκδήλωσης
στο
χώρο
του
Ευρωκοινοβουλίου”,
[πρόταση
κ.
Στυλιανού Ορφανού – συνεδρίαση
09/16.04.2008]
53. Εσωτερικός Οργανισµός Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, [πρόταση ΑΜΑΚ θέµα
εκτός
Η.∆.
συνεδρίαση
09/16.04.2008] (εισηγήτριες κ. Ιωάννα
Σφακιανάκη και κ. Μαρία Αλεξάκη)
54. ∆ραστηριότητα
Αντιπροσωπείας,
[συνεδρίαση 05.05.2008] (εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη).
55. Ενηµέρωση δραστηριότητος Μ.Ε.
Έργων
Ανάπτυξης,
[συνεδρίαση
05.05.2008] (εισηγήτρια Καλλιόπη
Τζαβλάκη).
56. Εµπλουτισµός ιστοσελίδας Τµήµατος,
[πρόταση κ. Μάξιµου Σενετάκη συνεδρίαση 05.05.2008] (εισηγητής κ.
Μηνάς Καπετανάκης)
57. Προτάσεις
–
τοποθετήσεις
–
παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών
µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του
Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 11.06.2008]
♦ Στελέχωση
Μ.Ε.
Αντισεισµικού
Σχεδιασµού και Πολιτικής Προστασίας
του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., (εισηγητής κ.
Αντώνης Κρασανάκης).
58. Ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού
Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), [πρόταση
∆.Κ.Μ. - συνεδρίαση 11.06.2008]
(εισηγητής κ. Γεώργιος Αγαπάκης).
59. Προτάσεις
–
τοποθετήσεις
–
παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών
µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του
Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 16.07.2008]
♦ Καταστροφή αρχειακού υλικού,
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
♦ Ειδικός του παραρτήµατος οδικής
ασφάλειας του Τ.Ε.Ε. προτείνει ως

λύση για την οδική ασφάλεια στον
Β.Ο.Α.Κ. τη σύµβαση παραχώρησης,
(εισηγήτρια κ. Ιωάννα Σφακιανάκη).
60. Ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού
Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), [πρόταση
∆.Κ.Μ. - συνεδρίαση 16.07.2008]
(εισηγητής κ. Γεώργιος Αγαπάκης).
61. Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσµικού
Πλαισίου
Τ.Ε.Ε.,
[συνεδρίαση
16.07.2008]
(εισηγητής
Ριχάρδος
Ποβάσκη).
62. Ενηµέρωση
δραστηριότητος
Μ.Ε.
Χωροταξίας, Πολεοδοµίας, Αρχιτεκτο
νικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς,
[συνεδρίαση 27/01.09.2008] (εισηγητής
κ. Εµµανουήλ Βερίγος).
63. Ενηµέρωση
δραστηριότητος
Μ.Ε.
Μελετών
∆ηµοσίου,
[συνεδρίαση
27/01.09.2008]
(εισηγητής
κ.
Χαράλαµπος Χατζηβασίλης)
64. Ενηµέρωση
δραστηριότητος
Μ.Ε.
Έργων
∆ηµοσίου,
[συνεδρίαση
27/01.09.2008] (εισηγητής κ. Πέτρος
Ινιωτάκης)
65. Έκδοση ψηφίσµατος µε θέµα “Κατά του
Νόµου “Ενίσχυση της διαφάνειας του
κρατικού προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις””,
[πρόταση Α.Μ.Α.Ν. - Α.Μ.Α.Κ. συνεδρίαση 17.09.2008]
66. Προτάσεις
–
τοποθετήσεις
–
παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε
τη δραστηριότητα και λειτουργία του
Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 17.09.2008]
♦ ∆ηµοσιεύµατα τοπικών εφηµερίδων
σχετικά µε τον Β.Ο.Α.Κ., (εισηγητής
κ. Πέτρος Ινιωτάκης).
67. Παιδεία,
[πρόταση
∆.Π.Κ.Μ.
συνεδρίαση 17.09.2008] (εισηγητής κ.
Κων/τίνος Φανουράκης).
68. Έκδοση ψηφίσµατος µε θέµα “Εφετείο
Ανατολικής
Κρήτης”,
[πρόταση
Ριχάρδου Ποβάσκη - συνεδρίαση
01.10.2008]
69. Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσµικού
Πλαισίου
Τ.Ε.Ε.,
[συνεδρίαση
01.10.2008]
(εισηγητής
Ριχάρδος
Ποβάσκη).
70. Εκλογή Γενικού Γραµµατέα ∆.Ε.,
[συνεδρίαση 12.11.2008]
71. Έκδοση
ψηφίσµατος
µε
θέµα
“Αποκλεισµός
εκπροσώπων
Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. από τα όργανα του
Ε.Τ.Α.Α.”, [πρόταση κ. Αλέξανδρου
Κλάδου - συνεδρίαση 12.11.2008]
72. Προτάσεις
–
τοποθετήσεις
–
παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε

iii. ∆ηµιουργία µαρίνας στον κόλπο του
τη δραστηριότητα και λειτουργία του
“∆ερµατά”.
Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 12.11.2008]
iv. Αξιοποίηση
κτιριακού
συγκροτή
♦ Λειτουργία Νοµαρχιακής Επιτροπής
µατος “Αχτάρικα” για της ανάγκες της
Λασιθίου,
(εισηγητής
Ριχάρδος
Βικελαίας βιβλιοθήκης.
Ποβάσκη).
73. Αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. των
♦ Επί
των
ανωτέρω
θεµάτων
αποτελεσµάτων της κοινής σύσκεψης
τοποθετήθηκαν ή έθεσαν ερωτήσεις οι
της ∆.Ε./Τ.Ε.Ε. και ∆.Ε. Περιφε
παρακάτω συνάδελφοι:
ρειακών
Τµηµάτων,
[συνεδρίαση
12.11.2008] (εισηγητής κ. Πέτρος
01. Αλιφιεράκης Εµµανουήλ : #8#
Ινιωτάκης)
[21.03.2007-30.05/04.06.200774. Απόφαση του ∆.Σ. Ηρακλείου σχετικά
20.06.2007-18.07.2007-16/21.01.2008µε τη διοίκηση του έργου “Κατασκευή
25.02.2008-12.03.2008-01.10.2008]
Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου
02. Φανουράκης Κων/τίνος : #12#
Ηρακλείου”, [πρόταση ∆.Π.Κ.Μ. [21.03.2007-30.05/04.06.2007συνεδρίαση 12.11.2008] (εισηγητής κ.
18.07.2007-05.12.2007-16/21.01.2008Στυλιανός Ορφανός).
25.02.2008-12.03.2008-09/16.04.200805.05.2008-11.06.2008-17.09.2008♦ Έλεγχος – ερωτήσεις - επερωτήσεις
01.10.2008]
προς τη ∆.Ε..
03. Τρουλλινός Γεώργιος : #7# [21.03.2007∆ιατυπώθηκαν οι παρακάτω επερωτή30.05/04.06.2007-18.07.2007σεις ενώπιον του Σώµατος:
03.10.2007-05.12.2007-16/21.01.200801. Εάν
προέβη
στην
υλοποίηση
05.05.2008]
αποφάσεων της Αντιπροσωπείας του
04. Μονιάκης Μύρων : #14# [21.03.2007Τµήµατος, εάν όχι για ποιους λόγους
30.05/04.06.2007-18.07.2007και ποιες είναι οι προθέσεις της,
03.10.2007-12.11.2007-05.12.2007[συνεδρίαση 16/21.01.2008] (επερωτών
16/21.01.2008-25.02.2008Ριχάρδος Ποβάσκη)
09/16.04.2008-05.05.2008-16.07.2008i. Προβλήµατα συναλλαγών µε τις
27/01.09.2008-17.09.2008-12.11.2008]
Εφορίες
Αρχαιοτήτων,
05. Ορφανός Στυλιανός : #16# [21.03.2007συνεδρίαση 23.10.2006.
30.05/04.06.2007-20.06.2007ii. Αναµόρφωση της λειτουργίας των
18.07.2007-03.10.2007-12.11.2007κτιριακών
εγκαταστάσεων
του
05.12.2007-25.02.2008-12.03.2008Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
συνεδρίαση
09/16.04.2008-05.05.2008-11.06.200828.09.2005
16.07.2008-27/01.09.2008-17.09.2008iii. ∆ηµιουργία τράπεζας αίµατος από
12.11.2008]
το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. - συνεδρίαση
06. Κασαπάκης Ιωάννης : #14# [21.03.200714.09.2005.
30.05/04.06.2007-20.06.2007iv. Θέσπιση ετήσιων συνδιασκέψεων
18.07.2007-03.10.2007-12.11.2007Μηχανικών Κρήτης - συνεδρίαση
05.12.2007-16/21.01.2008-12.03.200813.04.2005.
09/16.04.2008-05.05.2008-11.06.2008v. Οργάνωση
εκδηλώσεων
01.10.2008-12.11.2008]
συνεδρίαση 15.09.2004.
07. Κλάδος Αλέξανδρος : #11# [21.03.200702. Εάν έχει συγκροτηθεί σε Σώµα το
30.05/04.06.2007-18.07.2007Πειθαρχικό Συµβούλιο του Τµήµατος
03.10.2007-05.12.2007-16/21.01.2008και εάν όχι γιατί, ενώ υφίστανται οι
25.02.2008-12.03.2008-09/16.04.2008νόµιµες προϋποθέσεις, [συνεδρίαση
11.06.2008-12.11.2008]
09/16.04.2008] (επερωτών Ριχάρδος
08. Σενετάκης Μάξιµος : #1# [21.03.2007]
Ποβάσκη)
09. Βαϊλάκης Ιωάννης : #16# [21.03.200703. Αν προτίθεται και πότε να εισηγηθεί στο
30.05/04.06.2007-20.06.2007Σώµα
τα
παρακάτω
θέµατα,
18.07.2007-03.10.2007-12.11.2007[συνεδρίαση 05.05.2008] (επερωτών
05.12.2007-16/21.01.2008-25.02.2008Ριχάρδος Ποβάσκη)
12.03.2008-09/16.04.2008-05.05.2008i. Κατασκευή
νέου
λιµένα
στο
11.06.2008-16.07.2008-01.10.2008Τυµπάκι Ηρακλείου.
12.11.2008]
ii. Οργανισµός ∆ιαχείρισης Εποπτείας
10. Καπετανάκης Μηνάς : #11# [21.03.2007Υποδοµών και Οδών (Ο∆ΕΥΟ) Ν.Α.
30.05/04.06.2007-20.06.2007Ηρακλείου.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

18.07.2007-03.10.2007-16/21.01.200825.02.2008-05.05.2008-11.06.200827/01.09.2008-12.11.2008]
Σταµατάκης Γεώργιος : #12#
[21.03.2007-30.05/04.06.200720.06.2007-18.07.2007-03.10.200705.12.2007-16/21.01.2008-12.03.200809/16.04.2008-05.05.2008-16.07.200817.09.2008]
Κολυβάκης Γεώργιος : #5#
[21.03.2007-30.05/04.06.200718.07.2007-12.03.2008-09/16.04.2008]
Σφακιανάκη Ιωάννα : #18#
[21.03.2007-30.05/04.06.200720.06.2007-18.07.2007-03.10.200712.11.2007-05.12.2007-16/21.01.200825.02.2008-12.03.2008-09/16.04.200805.05.2008-11.06.2008-16.07.200827/01.09.2008-17.09.2008-01.10.200812.11.2008]
Καφφετζάκης Γεώργιος : #3#
[21.03.2007-30.05/04.06.200712.11.2008]
Πασχαλίδης Θεόδουλος : #8#
[21.03.2007-30.05/04.06.200718.07.2007-03.10.2007-05.12.200709/16.04.2008-16.07.2008-17.09.2008]
Μπριλάκις Κων/τίνος : #17#
[21.03.2007-30.05/04.06.200720.06.2007-18.07.2007-03.10.200712.11.2007-05.12.2007-16/21.01.200825.02.2008-12.03.2008-09/16.04.200805.05.2008-11.06.2008-16.07.200817.09.2008-01.10.2008-12.11.2008]
Καραβελάκης Εµµανουήλ : #6#
[30.05/04.06.2007-05.12.200709/16.04.2008-05.05.2008-11.06.200817.09.2008]
Ανηψητάκης Αντώνιος : #3#
[30.05/04.06.2007-18.07.200712.11.2007]
Χωραφάς Μιχαήλ : #8#
[30.05/04.06.2007-18.07.200703.10.2007-16/21.01.2008-12.03.200809/16.04.2008-11.06.2008-12.11.2008]
Αγαπάκης Γεώργιος : #8#
[30.05/04.06.2007-20.06.200716/21.01.2008-05.05.2008-11.06.200816.07.2008-17.09.2008-01.10.2008]
Ρουκουνάκης Εµµανουήλ : #7#
[30.05/04.06.2007-20.06.200718.07.2007-05.12.2007-16/21.01.200805.05.2008-12.11.2008]
Γολοβάνης Μιχαήλ : #5#
[30.05/04.06.2007-18.07.200703.10.2007-09/16.04.2008-17.09.2008]
Βρέντζου Ειρήνη : #12#
[30.05/04.06.2007-20.06.2007-

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

18.07.2007-05.12.2007-16/21.01.200825.02.2008-12.03.2008-09/16.04.200805.05.2008-11.06.2008-16.07.200827/01.09.2008]
Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας : #5#
[30.05/04.06.2007-18.07.200716/21.01.2008-12.03.2008-05.05.2008]
Φραγκιαδάκης Εµµανουήλ : #5#
[30.05/04.06.2007-18.07.200705.12.2007-11.06.2008-17.09.2008]
Κοκοσάλης Εµµανουήλ : #1#
[30.05/04.06.2007]
Ροµπογιαννάκης ∆ηµήτριος : #1#
[20.06.2007]
Κενδριστάκη ∆ήµητρα : #1#
[18.07.2007]
Κουρλετάκης Γεώργιος : #4#
[18.07.2007-05.12.2007-09/16.04.200812.11.2008]
Μαυρογιάννης Αντώνιος : #5#
[18.07.2007-05.12.2007-12.03.200809/16.04.2008-11.06.2008]
Φουρναράκης Γεώργιος : #1#
[18.07.2007]
∆ολαψάκης Εµµανουήλ : #5#
[18.07.2007-16/21.01.200809/16.04.2008-05.05.2008-12.11.2008]
Κρασσανάκης Εµµανουήλ : #5#
[18.07.2007-09/16.04.2008-11.06.200816.07.2008-12.11.2008]
Αποστολάκης Σπυρίδων : #2#
[12.11.2007-16.07.2008]
Κενδριστάκη ∆ήµητρα : #1#
[16/21.01.2008]
Ταβερναράκης Γεώργιος : #1#
[12.03.2008]
Αλεξάκη Μαρία : #1# [09/16.04.2008]
Τζαβλάκη Καλλιόπη : #1# [05.05.2008]
Πετράκης Ιωάννης : #1# [05.05.2008]
Μπαρτολότσι Ιουλία : #1# [12.11.2008]

♦ Με την Αριθµ. Πρωτ. 1821/23.03.2007
Πράξη ανακήρυξης του Προεδρείου της
“Α”, µετά από εκλογές που έγιναν στη
συνεδρίαση
της
21.03.2007,
ανακηρύχθηκαν µέλη της Νοµαρχιακής
Επιτροπής Λασιθίου οι συνάδελφοι:
01. Μιχαήλ Χωραφάς, Πολιτικός
Μηχανικός [∆.Κ.Μ.], Πρόεδρος
02. Γεώργιος Καφφετζάκης, Πολιτικός
Μηχανικός [Π.Α.Σ.Κ.-Σ.],
Αντιπρόεδρος
03. Νικόλαος Τσουκνάκης, Πολιτικός
Μηχανικός [Π.Α.Σ.Κ.-Σ.],
Γραµµατέας
04. Κων/τίνος Κατσιδονιωτάκης, Αρχιτέ
κτονας Μηχανικός [∆.Κ.Μ.],

05. Ιωάννης Τσιχλής, Πολιτικός
Μηχανικός [Α.Μ.Α.Κ.],
♦ Σύµφωνα µε το άρθρο 19§2 του Ν.
1486/1984 σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του άρθρου 29§3 του Ν.∆.
783/1970, µε οµόφωνη απόφαση της
“Α”, καταρτίσθηκε ο πίνακας εισηγητών
του Πειθαρχικού Συµβουλίου του
τµήµατος από τους συναδέλφους:
01. Γεώργιο Αγαπάκη (ΑΤ.Μ.Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 40674 ∆.Κ.Μ. –
Ηράκλειο)
02. Γεώργιο ∆ιαλυνά (Π.Μ.-Α.Μ.Τ.Ε.Ε.
36972 ∆.Ε.Μ. – Ηράκλειο)
03. Βασίλειο Γεργιανάκη (Μ/Η.Μ.Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 18967 ΠΑΣΚ-Σ. –
Ηράκλειο)
04. Αντώνιο Ζερβό (Π.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε.
25691 ∆.Κ.Μ. – Άγιος Νικόλαος)
05. Αντώνιο Κρασανάκη (Π.Μ.Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 23850 ΠΑΣΚ-Σ. –
Ηράκλειο)
06. Ιωάννη Κριτσιωτάκη (Π.Μ.Α.Μ.Τ.Ε.Ε. 31870 ∆.Π.Κ.Μ. –
Ηράκλειο)
07. Σταµατίνα Κυπριωτάκη (Α.Μ.Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 37522 ∆.Κ.Μ. –
Ηράκλειο)
08. Χαρίδηµο Λασιθιωτάκη (ΑΤ.Μ.Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 18668 ΠΑΣΚ-Σ. –
Ηράκλειο)
09. Εµµανουήλ Μαυράκη (Χ.Μ.Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 20286 ∆.Κ.Μ. –
Ηράκλειο)
10. Γεώργιο Μενεγάκη (Π.Μ.Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 12044 ∆.Κ.Μ. – Άγιος
Νικόλαος)
11. Στέφανο Μπελιµπασάκη (Π.Μ.Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 27185 Α.Μ.Α.Κ. –
Ηράκλειο)
12. Ηρακλή Πυργιανάκη (Α.Μ.Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 29534 ΠΑΣΚ-Σ. –
Ηράκλειο)
13. Εµµανουήλ Φορτσάκη (Π.Μ.Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 32734 Α.Μ.Α.Κ. –
Ηράκλειο)
14. Γεώργιο Χρηστάκη (Η.Μ.Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 22042 Α.Μ.Α.Κ. –
Ηράκλειο)
(Εντός παρενθέσεως αναγράφεται η
ειδικότητα, ο αριθµός µητρώου Τ.Ε.Ε. η
παράταξη από την οποία προτάθηκε
και η επαγγελµατική έδρα.)
♦ Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση
30.05/04.06.2007] επί του θέµατος

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

“Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Τµήµα
τος από το Τ.Ε.Ε.” κοινοποιήθηκε
αρµοδίως
µε
το
Αριθµ.
Πρωτ.
3573/05.06.2007 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση
30.05/04.06.2007] επί του θέµατος
“Πρακτικά
συνεδριάσεων
Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.” κοινοποιήθηκε
αρµοδίως
µε
το
Αριθµ.
Πρωτ.
3596/06.06.2007 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση
18.07.2007] επί του θέµατος “Προτάσεις
θεµάτων
προς
συζήτηση
στην
Αντιπροσωπεία
του
Τ.Ε.Ε.”,
κοινοποιήθηκε αρµοδίως µε το Αριθµ.
Πρωτ. 4613/31.07.2007 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση
05.12.2007] επί του θέµατος “Οι
Μηχανικοί απορρίπτουν κάθε σκέψη
διάλυσης
του
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.”,
κοινοποιήθηκε αρµοδίως µε το Αριθµ.
Πρωτ. 7119/10.12.2007 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση
25.02.2008]
επί
του
θέµατος
“Κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό –
Πρόταση”, κοινοποιήθηκε αρµοδίως µε
το Αριθµ. Πρωτ. 1522/28.02.2008
έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση
12.03.2008]
επί
του
θέµατος
“Κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό –
Πρόταση”, κοινοποιήθηκε αρµοδίως µε
το Αριθµ. Πρωτ. 1756/14.03.2008
έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση
12.03.2008]
επί
του
θέµατος
“Κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό –
Πρόταση”, κοινοποιήθηκε αρµοδίως µε
το Αριθµ. Πρωτ. 1756/14.03.2008
έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση
16.07.2008] επί του θέµατος “Κατασκευή
Βορείου
Οδικού
Άξονα
Κρήτης
(Β.Ο.Α.Κ.)”, κοινοποιήθηκε αρµοδίως µε
το Αριθµ. Πρωτ. 3962/23.07.2008
έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση
17.09.2008] επί του θέµατος “Παιδεία”,
κοινοποιήθηκε αρµοδίως µε το Αριθµ.
Πρωτ. 4496/23.09.2008 έγγραφο.

♦ Κοινοποιήθηκαν
αρµοδίως
τα
παρακάτω ψηφίσµατα :
01. ∆ιάφορα δηµοσιεύµατα του τοπικού
τύπου για την εκλογή των Οργάνων
∆ιοίκησης,
[πρόταση:
κ.
Ιωάννη
Παπαδάκη - συνεδρίαση 21.03.2007].

02. Για
την
παγκόσµια
ηµέρα
περιβάλλοντος.
[πρόταση:
κ.
Α.
Ανηψητάκη – κ. Π. Ινιωτάκη συνεδρίαση 30.05/04.06.2007]
03. Συµπαράσταση από την "Α" του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
για
την
ελεύθερη
πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες
του ∆ήµου Ελληνικού. [πρόταση
Α.Μ.Α.Κ.
συνεδρίαση
30.05/04.06.2007]
04. Καταστροφή δασικού οικοσυστήµατος
της
χώρας.
[πρόταση
Ριχάρδου
Ποβάσκη - συνεδρίαση 18.07.2007]
05. Παραµονή
του
Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια των
∆ικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
στην Κρήτη, [πρόταση ΠΑΣΚ-Σ συνεδρίαση 16/21.01.2008]
06. Αποδοκιµασία
πραγµατοποίησης
εκδήλωσης
στο
χώρο
του
Ευρωκοινοβουλίου,
[πρόταση
κ.
Στυλιανού Ορφανού – συνεδρίαση
09/16.04.2008]
07. Κατά του Νόµου “Ενίσχυση της
διαφάνειας
του
κρατικού
προϋπολογισµού,
έλεγχος
των
δηµοσίων
δαπανών,
µέτρα
φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις”, [πρόταση Α.Μ.Α.Ν. –
Α.Μ.Α.Κ. – συνεδρίαση 17.09.2008]
08. Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, [πρόταση
Ριχάρδου Ποβάσκη - συνεδρίαση
01.10.2008]
09. Αποκλεισµός
εκπροσώπων
Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. από τα όργανα του
Ε.Τ.Α.Α., [πρόταση κ. Αλέξανδρου
Κλάδου - συνεδρίαση 12.11.2008]
♦ Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
12§5 και 7§11 του Ν.1486/1984 ο
Πρόεδρος κάλεσε:
01. Τον Προϊστάµενο Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. κ.
Εµµανουήλ
Κατσιδονιώτη
στην
2η/21.03.2007, 3η/30.05/04.06.2007 και
4η/12.03.2008
συνεδρίαση
της
Αντιπροσωπείας και έλαβε το λόγο.
02. Τον
∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο
του
Οργανισµού
Λιµένος
Ηρακλείου
συνάδελφο
Γ.
Βιδάκη
στην
4η/20.06.2007 έκτακτη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας και έλαβε το λόγο.
03. Τα µέλη των συλλόγων Αγρονόµων
Τοπογράφων
Μηχανικών
Κρήτης,
Αρχιτεκτόνων
Ν.
Ηρακλείου,
Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών
Ν.
Ηρακλείου,
Μ/Η
Μηχανικών
Ανατολικής
Κρήτης,
Χηµικών
Μηχανικών Κρήτης και Εργοληπτών

∆ηµοσίων Έργων Ν. Ηρακλείου στην
4η/20.06.2007 έκτακτη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας. Το λόγο έλαβαν οι
συνάδελφοι: Φ. Κουτσουµπού, Χ.
Παπαδογιάννης, Κ. Κούβακας, Κ.
Παξινός, Α. Φιλιππής και Χ. Κουτρούλης.
04. Τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιτροπής
Περιβάλλοντος
∆ήµου
Ηρακλείου
συνάδελφο Ε. Σαρρή και την Γ.
Γραµµατέα της Οικολογικής Παρέµβασης
Ηρακλείου συνάδελφο Κ. Βαβαδάκη στην
4η/20.06.2007 έκτακτη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας και έλαβαν το λόγο.
05. Τα µέλη των συλλόγων Αγρονόµων
Τοπογράφων
Μηχανικών
Κρήτης,
Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου, Μηχανικών
Ελευθέρων
Επαγγελµατιών
Ν.
Ηρακλείου, Μ/Η Μηχανικών Ανατολικής
Κρήτης, Χηµικών Μηχανικών Κρήτης και
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Ν.
Ηρακλείου στην 9η/05.12.2007 έκτακτη
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Το
λόγο έλαβαν οι συνάδελφοι: Χ.
Χατζηβασίλης, Κ. Μπάκιντας και Κ.
Ξυλούρης.
06. Τον ειδικό σύµβουλο επί τεχνικών
θεµάτων
της Περιφέρειας Κρήτης
συνάδελφο Νικόλαο Καπετανάκο στην
5η/09-16.04.2008 έκτακτη συνεδρίαση
της Αντιπροσωπείας και έλαβε το λόγο.
07. Τους
επιµελητές
των
Μονίµων
Επιτροπών, Χωροταξίας, Πολεοδοµίας,
Αρχιτεκτονικής
και
Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς, Μελετών ∆ηµοσίου και
Έργων ∆ηµοσίου, κ. Ε. Βερίγο,
Χ.
Χατζηβασίλη και Ν. Πετειναράκη στις
9η/10η/27.08/01.09.2008 συνεδριάσεις
της Αντιπροσωπείας.
♦ Με οµόφωνη απόφαση του Σώµατος,
στην 4η/12.03.2008 συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας, δόθηκε, στον Πρόεδρο
του ∆.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών
Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ν. Ηρακλείου
κ. Εµµανουήλ Σωµαράκη ο λόγος.
♦ Η συµµετοχή στις συνεδριάσεις του
σώµατος, των παρατάξεων που το
απαρτίζουν είναι :
1. Αδέσµευτοι Μηχανικοί και Ανεξάρτητοι
Νέοι (Α.Μ.Α.Ν.) : 3 µέλη 52/69 = 75,36%
2. Αυτόνοµοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης
(Α.Μ.Α.Κ.): 11/10 µέλη 185/252= 73,41%
3. ∆ηµοκρατική
Ένωση
Μηχανικών
(∆.Ε.Μ.): 1 µέλος 23/23 = 100,00%
4. ∆ηµοκρατική
Κίνηση
Μηχανικών
(∆.Κ.Μ.): 11 µέλη 164/253 = 64,82%
5. ∆ηµοκρατική Πανεπιστηµονική Κίνηση
Μηχανικών (∆.Π.Κ.Μ.): 2 µέλη 43/46=
93,48%

6. Μεµονωµένος: 23/23= 100,00%
7. Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική
Κίνηση – Συνεργαζόµενοι (Π.Α.Σ.Κ.–
Σ): 21/20 µέλη 377/482= 78,22%

Παρατίθεται πίνακας µε τα αποτελέσµατα των εκλογών και της ψηφοφορίας εκλογής των
οργάνων καθώς και τις παρουσίες και απουσίες των µελών της Αντιπροσωπείας :
1) Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΕΟΙ (Α.Μ.Α.Ν.)
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

01
02

Σταµατάκης Γεώργιος
Πατρικαλάκη Ελευθερία

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

44
32

Μ.∆.Ε.

6

21
16

2
7

15

8

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

01

Ρουκουνάκης Εµµανουήλ

31

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

Ονοµατεπώνυµο

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Σφακιανάκη Ιωάννα
Κλάδος Αλέξανδρος
Βρέντζου Ειρήνη
Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας
Πετράκης Ιωάννης *****
Μαυρογιάννης Αντώνιος
Μονιάκης Μύρων
Τζαβλάκη Καλλιόπη
Τρουλλινός Γεώργιος *****
Τζανίνης Εµµανουήλ
Μπάκιντας Κωνσταντίνος

01
02
03
04

Ανηψητάκης Αντώνιος *****
Μαστοράκη Ελένη
Τσιχλής Ιωάννης *****
Γκοργκούλης Μιχαήλ

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

116
110
109
90
87
83
74
73
71
66
59

Μ.∆.Ε.

5

Μ.∆.Ε.

5

21
22
21
15
11
20
20
17
10
7
3

2
1
2
8
9
3
3
6
5
1
0

4
10
1
3

4
13
7
3

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

53
32
26

3) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

01

Κασαπάκης Ιωάννης

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

17

Γ.Γ.”A”

28

23

0

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Απουσίες

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

01
02
03
04
05
06

Μανιαδή Ευαγγελία
Τριαµατάκη Χαρίκλεια
Κολυβάκης Γεώργιος *****
Αγαπάκης Γεώργιος
Σενετάκης Μάξιµος
Φραγκιαδάκης Εµµανουήλ

132
126
109
105
80
64

ΑΝΤ.”A”
ΑΝ.∆.Ε.
Μ.∆.Ε.

29
5/28
5

17
18
9
18
13
14

6
5
6
5
10
9

07
08
09
10

Γολοβάνης Μιχαήλ
Καπετανάκης Μηνάς
Κυπριωτάκη Σταµατία
Λυδάκη Μαρία

64
62
59
54

Μ.∆.Ε.

2

18
16
14
7

5
7
9
1

7
15

16
8

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

01
02

Παπαδάκης Ιωάννης
Χωραφάς Μιχαήλ

68
50

5) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

20
23

3
0

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

01
02

Φανουράκης Κωνσταντίνος
Ορφανός Στυλιανός

29
18

6) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

01

Ποβάσκη Ριχάρδος

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

35

ΠΡ∆.”A”

29

23

0

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

7) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

288
210
206
185
176
160
159
158
156
149
144
133
133
128
128
125
121
121
113
104
104

ΠΡ.∆.Ε.
Μ.∆.Ε.
Γ.Γ.∆.Ε.

6/26
2
5/28

Μ.∆.Ε.

5

Γ.Γ.∆.Ε.

2/28

Μ.∆.Ε.

5

22
14
21
16
4
15
20
17
22
13
16
21
21
18
19
19
17
16
15
12
2

1
9
2
7
4
8
3
6
1
7
7
2
2
5
4
4
6
7
8
3
0

17
20

6
3

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ινιωτάκης Πέτρος
Μπαρτολότσι Ιουλία
Βαϊλάκης Ιωάννης
Πασχαλίδης Θεόδουλος
Κοκοσάλης Εµµανουήλ *
Μαµουλάκης Χαράλαµπος
Αλιφιεράκης Εµµανουήλ
Κουρλετάκης Γεώργιος
Τσαγκαράκη Ευφροσύνη
Αποστολάκης Σπυρίδων *
∆ολαψάκης Εµµανουήλ
Ταβερναράκης Γεώργιος
Μπριλάκις Κων/νος
Φουρναράκης Γεώργιος
Μαρνέλλος Ιωάννης
Ροµπογιαννάκης ∆ηµήτριος
Κενδριστάκη ∆ήµητρα
Γρηγοράκης Ευάγγελος
Κρασανάκης Αντώνιος
Αλεξάκη Μαρία
Νεονάκης ∆ηµήτριος
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

01
02

Καφφετζάκης Γεώργιος
Καραβελάκης Εµµανουήλ

141
79

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ:
♦ Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο
κ. Αντώνιος Ανηψητάκης, (Αριθµ. Πρωτ.
6506/13.11.2007) και αντικαταστάθηκε
από τον κ. Ιωάννη Τσιχλή µε την
6692/22.11.2007 πράξη αντικαταστά
σεως του Προεδρείου της “Α”.
♦ Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο
κ. Εµµανουήλ Κοκοσάλης, (Αριθµ. Πρωτ.
6559/04.12.2007) και αντικαταστάθηκε
από την κ. Μαρία Αλεξάκη µε την
6974/05.12.2007 πράξη αντικαταστά
σεως του Προεδρείου της “Α”.
♦ Από την παραιτήθηκε ο κ. Γεώργιος
Τρουλλινός,
(Αριθµ.
Πρωτ.
2626/06.05.2008) και αντικαταστάθηκε
από τον κ. Εµµανουήλ Τζανίνη µε την
2657/07.05.2008
πράξη
αντικαταστάσεως του Προεδρείου της
“Α”.
♦ Από
τη
∆ιοικούσα
Επιτροπή
παραιτήθηκε ο κ. Γεώργιος Κολυβάκης,
(Αριθµ. Πρωτ. 2902/28.05.2008) και
αντικαταστάθηκε από τον κ. Μιχαήλ
Γολοβάνη µε την 3003/03.06.2008 πράξη
αντικαταστάσεως του Προεδρείου της
“Α”.
♦ Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο
κ. Γεώργιος Κολυβάκης, (Αριθµ. Πρωτ.
2948/30.05.2008) και αντικαταστάθηκε
από την κ. Μαρία Λυδάκη µε την
3002/03.06.2008
πράξη
αντικαταστάσεως του Προεδρείου της
“Α”.
♦ Από
τη
∆ιοικούσα
Επιτροπή
παραιτήθηκε
ο
κ.
Χαράλαµπος
Μαµουλάκης,
(Αριθµ.
Πρωτ.
4262/03.09.2008) και αντικαταστάθηκε
από την κ. Ιουλία Μπαρτολότσι µε την
4276/03.09.2008
πράξη
αντικαταστάσεως του Προεδρείου της
“Α”.

♦ Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο
κ. Ιωάννης Πετράκης, (Αριθµ. Πρωτ.
4512/24.09.2008) και αντικαταστάθηκε
από τον κ. Κωνσταντίνο Μπάκιντα µε την
4544/26.09.2008 πράξη αντικαταστά
σεως του Προεδρείου της “Α”.
♦ Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο
κ. Σπυρίδων Αποστολάκης, (Αριθµ.
Πρωτ.
4597/01.10.2008)
και
αντικαταστάθηκε από τον κ. ∆ηµήτριο
Νεονάκη µε την 4608/02.10.2008 πράξη
αντικαταστάσεως του Προεδρείου της
“Α”.
♦ Από
τη
∆ιοικούσα
Επιτροπή
παραιτήθηκε ο κ. Ιωάννης Βαϊλάκης,
(Αριθµ. Πρωτ. 4986/07.11.2008) και
αντικαταστάθηκε από την κ. Εφροσύνη
Τσαγκαράκη-Μαυράκη
µε
την
4993/07.11.2008
πράξη
αντικαταστάσεως του Προεδρείου της
“Α”.
♦ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
7§12
του
Ν.1486/1984,
λόγω
υπερβάσεως του επιτρεπόµενου ορίου
συνεχόµενων
απουσιών
από
τις
συνεδριάσεις της “Α” , το Προεδρείο
ζήτησε από 10 µέλη του Σώµατος να
αιτιολογήσουν εγγράφως τις απουσίες
τους.
⇒ Αριθ. Πρωτ.:6766/27.11.2007
⇒ Αριθ. Πρωτ.:6767/27.11.2007
⇒ Αριθ. Πρωτ.:7165/11.12.2007
⇒ Αριθ. Πρωτ.:7166/11.12.2007
⇒ Αριθ. Πρωτ.:2357/10.04.2008
⇒ Αριθ. Πρωτ.:2358/10.04.2008
⇒ Αριθ. Πρωτ.:2359/10.04.2008
⇒ Αριθ. Πρωτ.:2360/10.04.2008
⇒ Αριθ. Πρωτ.:2595/02.05.2008
⇒ Αριθ. Πρωτ.:4617/02.10.2008
⇒ Αριθ. Πρωτ.:5085/18.11.2008

13η/2008 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Τη 12η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19,00, πραγµατοποιήθηκε η 13η
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η οποία
ήταν ειδική. Τα παρόντα µέλη ήταν 44 έναντι
των 50 που την απαρτίζουν. Μοναδικό θέµα
της συνεδρίασης ήταν η εκλογή Γενικού
Γραµµατέα της ∆ιοικούσας Επιτροπής, µετά

την παραίτηση του κ. Ιωάννη Βαϊλάκη από
µέλος της ∆.Ε..
♦
Ο Πρόεδρος της ”Α”
Ριχάρδος
Ποβάσκη ενηµέρωσε το Σώµα ότι ο κ.
Ιωάννης Βαϊλάκης, Αγρονόµος Τοπογράφος
Μηχανικός, υπέβαλε την παραίτησή του από
µέλος της ∆.Ε. και τη θέση του κατέλαβε η κ.
Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη, Χηµικός

Μηχανικός, που είναι η πρώτη επιλαχούσα
του ιδίου ψηφοδελτίου µε το οποίο εκλέχτηκε
ο κ. Ι. Βαϊλάκης.
♦
Μοναδική υποψήφια για τη θέση του
Γενικού Γραµµατέα της ∆.Ε. ήταν η κ.

Ευφροσύνη
Τσαγκαράκη-Μαυράκη.
Αποτέλεσµα της µυστικής ψηφοφορίας:
ΨΗΦΙΣΑΝ 44 µέλη. Έλαβε κ. Ε. Τσαγκαράκη
28 (εκλέχτηκε µε απόλυτη πλειοψηφία) Λευκά 15 και Άκυρο 1.

14η/2008 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Τη 12η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 20,00, πραγµατοποιήθηκε η 14η
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η οποία
ήταν τακτική. Τα παρόντα µέλη ήταν 47 έναντι
των 50 που την απαρτίζουν. Συζητήθηκαν
επτά (7) θέµατα από τα δέκα της Η.∆. καθώς
επίσης και ένα ψήφισµα.
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>

>
>

>

>

>

>

>

Αναλυτικά:
Ανακοινώσεις Προεδρείου.
Ενηµέρωση δραστηριότητος ∆.Ε..
Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς
τη ∆.Ε..
Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρή
σεις επί θεµάτων
σχετικών µε τη
δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε..
Τροποποίηση
οικονοµικού
προϋπολογισµού έτους 2008.
Αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. των
αποτελεσµάτων της κοινής σύσκεψης της
∆.Ε./Τ.Ε.Ε. και ∆.Ε. Περιφερειακών
Τµηµάτων.
Απόφαση ∆.Σ. Ηρακλείου σχετικά µε τη
διοίκηση
του
έργου
“Κατασκευή
Πολιτιστικού
Συνεδριακού
Κέντρου
Ηρακλείου”.
Εφαρµογή των διατάξεων του Άρθρου
7§12 του Ν.1486/1984 στη συνάδελφο Ε.
Μαστοράκη.
Εφαρµογή των διατάξεων του Άρθρου
7§12 του Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Ε.
Γρηγοράκη.
Εφαρµογή των διατάξεων του Άρθρου
7§12 του Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Ι.
Παπαδάκη.
ΨΗΦΙΣΜΑ : Κατά της απόφασης της
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας “Αποκλεισµός εκπροσώπων
Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. από τα Όργανα διοίκησης
του Ε.Τ.Α.Α..” (Πρόταση κ. Αλέξανδρου
Κλάδου,
Προέδρου
∆.Σ.
Συλλόγου
Πτυχιούχων
Εργοληπτών
∆ηµοσίων
Έργων Ν. Ηρακλείου)

♦ Στο θέµα “Ανακοινώσεις Προεδρείου”, ο
Πρόεδρος της “Α” Ριχάρδος Ποβάσκη
ενηµέρωσε το Σώµα ότι ο κ. Σπυρίδων
Αποστολάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,

♦

♦

♦

♦

♦

ο οποίος είχε εκλεγεί µε την παράταξη
ΠΑΣΚ-Σ, µετά την παραίτηση του
αντικαταστάθηκε,
µε
απόφαση
του
Προεδρείου της “Α”, από τον κ. ∆ηµήτριο
Νεονάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό, που
είναι ο πρώτος επιλαχών του ιδίου
ψηφοδελτίου µε το οποίο εκλέχτηκε ο κ. Σ.
Αποστολάκης.
Στο θέµα “Ενηµέρωση δραστηριότητος
∆.Ε.”, o Πρόεδρος της ∆.Ε. ενηµέρωσε το
Σώµα για τη δραστηριότητα του Τµήµατος,
για το διάστηµα από 02.10.200811.11.2008.
Το θέµα “Έλεγχος - ερωτήσεις –
επερωτήσεις προς τη ∆.Ε.”, θεωρήθηκε ως
µη αναγραφόµενο στην Η.∆., επειδή δεν
κατατέθηκε σχετικό έγκυρο αίτηµα.
Στο
θέµα
“Προτάσεις-τοποθετήσειςπαρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε τη
δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε.”, ο
Πρόεδρος της “Α” Ριχάρδος Ποβάσκη
έθεσε θέµα σχετικό µε την αδυναµία
λειτουργίας της Νοµαρχιακής Επιτροπής
Λασιθίου. Πολλά µέλη συµφώνησαν ότι το
πρόβληµα είναι υπαρκτό και πρέπει να
επιλυθεί.
Ανέφερε
ότι
πρέπει
να
εφαρµοσθούν οι διατάξεις περί άρσης
εµπιστοσύνης της “Α” προς ορισµένα µέλη
του οργάνου. Ως εκ τούτου πρέπει
πρωτίστως ο Πρόεδρος της ∆.Ε. ή και
όποιο άλλο µέλος του Σώµατος να
προχωρήσει στα προβλεπόµενα από τις
διατάξεις.
Στο θέµα “Τροποποίηση οικονοµικού
προϋπολογισµού έτους 2008”, εγκρίθηκε
οµόφωνα η τροποποίηση ορισµένων
κονδυλίων του προϋπολογισµού, σύµφω
να µε την 381/2008 απόφαση της ∆.Ε.. Το
συνολικό ποσό του προϋπολογισµού δεν
τροποποιήθηκε.
Στο θέµα “Αξιολόγηση από τα µέλη της
∆.Ε. των αποτελεσµάτων της κοινής
σύσκεψης της ∆.Ε./Τ.Ε.Ε. και ∆.Ε.
Περιφερειακών Τµηµάτων”, ο Πρόεδρος
και ορισµένα µέλη της ∆.Ε. ανέπτυξαν το
θέµα. Στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος
της “Α” Ριχάρδος Ποβάσκη ανέφερε ότι ο
κύκλος των συνδιασκέψεων, όπως

γίνονται, πρέπει να κλείσει, διότι χωρίς
ουσιαστικό διάλογο και χωρίς να υπάρχει
χρόνος να τοποθετηθεί και να θέσει
ερωτήµατα
και
προβληµατισµούς
οποιοδήποτε µέλος του Τ.Ε.Ε. µόνο
συνδιάσκεψη δεν είναι, αλλά µία φιέστα
πολυδάπανη της τάξεως των 200.000
ευρώ. Να µην διαφεύγει το γεγονός ότι
στις ∆.Ε. υπάρχει η άποψη της
µειοψηφίας και πιθανόν η αθροιστική αυτή
άποψη να την µετατρέπει σε πλειοψηφία.
Τα µέλη των Περιφερειακών Τµηµάτων θα
µπορούσαν να καταστούν κοινωνοί των
θεµάτων
και
προβληµάτων
που
συζητούνται στις συνδιασκέψεις µε τη
διοργάνωση
ηµερίδων
όπου
η
προσέλευση θα ήταν µεγαλύτερη και το
κόστος µικρότερο.
♦ Το θέµα “Απόφαση ∆.Σ. Ηρακλείου
σχετικά µε τη διοίκηση του έργου Κατασκευή Πολιτιστικού Συνεδριακού
Κέντρου Ηρακλείου-”, το οποίο εισήχθη
προς συζήτηση µετά από αίτηµα της
παράταξης ∆ηµοκρατική Πανεπιστηµο
νική Κίνηση Μηχανικών αναπτύχθηκε από

τον κ. Στέλιο Ορφανό. Μετά από πρόταση
της ΠΑΣΚ-Σ αποφασίσθηκε, µε ψήφους
19 υπέρ, 1 λευκό και 17 κατά, να
παραπεµφθεί στη ∆.Ε. του Τµήµατος να
µελετηθεί και να εισαχθεί εκ νέου µε
εισήγηση της ∆.Ε..
♦ Το ψήφισµα “Αποκλεισµός εκπροσώπων
Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. από τα Όργανα διοίκησης
του Ε.Τ.Α.Α.”, αναπτύχθηκε από τον κ.
Αλέξανδρο Κλάδο και στρέφεται κατά της
απόφασης 10060/24750/1952/29.09.2008
της κ. Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, κρίνοντας την
άστοχη και άδικη.
♦ Τα θέµατα “Εφαρµογή των διατάξεων του
Άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στη
συνάδελφο Ε. Μαστοράκη”, “Εφαρµογή
των διατάξεων του Άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984
στο
συνάδελφο
Ε.
Γρηγοράκη” και
“Εφαρµογή των διατά
ξεων του Άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984
στο συνάδελφο Ι. Παπαδάκη” αναβλήθη
καν για επόµενη συνεδρίαση του
Σώµατος.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΤΗΣ 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.»
12/11/2008
Το παρακάτω Ψήφισµα της Αντιπροσωπείας του, απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στηνΥπουργό
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κα Πάλλη - Πετραλιά Φάνη, στο Γ.Γ. Περιφέρειας
Κρήτης κ. Σερ. Τσόκα, καθώς και στους Βουλευτές και Νοµάρχες Ανατολικής Κρήτης:
Η
Αντιπροσωπεία
του
Περιφερειακού
Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος, στη συνεδρίαση της
Τετάρτης 12ης Νοεµβρίου 2008, αποφάσισε
οµόφωνα:
♦ Εκφράζει την αγανάκτηση της για την
υπ.’αριθ.
10060/24750/1952/29.09.2008
άστοχη και άδικη απόφαση της κ.
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας
να
αποκλείσει
τους
εκπροσώπους της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. από τα
Όργανα ∆ιοίκησης του Νέου Ταµείου
Ε.Τ.Α.Α.
♦ Η Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. είναι η πρώτη ιστορικά
Πανελλήνια Οργάνωση Εργοληπτών, στην

οποία στεγάζεται συνδικαλιστικά το 70%
των
ατοµικών
και
προσωπικών
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της χώρας.
♦ Είναι η οργάνωση που το 1934 ίδρυσε το
ΤΣΜΕ∆Ε και στη συνέχεια τα µέλη της και οι
49 Σύνδεσµοι σε όλη την Ελλάδα στήριξαν
τη λειτουργία των γραφείων του ΤΣΜΕ∆Ε
µε κόπο, θυσίες και κόστος οικονοµικό.
♦ Με την ενέργεια µας αυτή δηλώνουµε την
αντίθεση
µας
στην
αντιδηµοκρατική
απόφαση της κ. Υπουργού να αποκλείσει
τους Εργολήπτες της Περιφέρειας από την
∆ιοίκηση του Ε.Τ.Α.Α. και απαιτούµε την
αποκατάσταση της αδικίας µε νέα
απόφαση.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
10/9/08
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε η Ν.Ε. λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Νοµάρχη Λασιθίου:
Αξιότιµε κ. Νοµάρχη, έπειτα από την συνταξιοδότηση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης
Πολεοδοµικών Εφαρµογών του κ. Παυλίδη Ευάγγελου και την επικείµενη συνταξιοδότηση άλλων
δύο διπλωµατούχων µηχανικών (κ. Παπαδάκη και κ. Πάγκαλου) εντός του επόµενου 10µηνου η
υπηρεσία ∆12 της Νοµαρχίας θα είναι εµφανώς υποστελεχωµένη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
θα είναι το γεγονός ότι τότε (έπειτα από 10 µήνες) αναµένεται να µην διαθέτει κανένα
διπλωµατούχο µηχανικό. Θα σας παρακαλούσαµε καταρχήν να µας ενηµερώσετε για την εξέλιξη
της διαδικασίας πρόσληψης νέων µηχανικών και κατά δεύτερον λόγω να ενταθούν οι
προσπάθειες σας για την στελέχωση των Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης από
µηχανικούς δεδοµένων και των ελλείψεων που υπάρχουν όχι µόνο στις υπηρεσίες του Αγ.
Νικολάου αλλά και τις εξίσου σηµαντικές σε Ιεράπετρα και Σητείας που απειλούν τα εν λόγω
τµήµατα (κυρίως της Σητείας) ακόµα και µε παύση της λειτουργίας τους.
Υ.Γ. Σας υπενθυµίζουµε επίσης την πρόταση που σας είχαµε απευθύνει, αναλύοντας την έλλειψη του
στοιχείου της εντοπιότητας που προκαλεί σοβαρά προβλήµατα στην λειτουργία των Υπηρεσιών σας, να
έρθετε σε επαφή µε όλες τις υπόλοιπες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που αντιµετωπίζουν παρόµοιο
πρόβληµα (η πληροφόρησή µας είναι ότι είναι αρκετές ) και να αιτήσετε µαζικά την τροποποίηση της εν
λόγω νοµοθεσίας για τις περιοχές αυτές. ∆ιότι γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ότι αν δεν επανέλθει το
στοιχείο της εντοπιότητας οι υπηρεσίες µας είναι καταδικασµένες.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
15/9/08
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε η Ν.Ε. λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Γενικό Γραµµατέα
Περιφέρειας Κρήτης:
Αξιότιµε κ. Γενικέ, έπειτα από σχετικές οχλήσεις πολλών µελών µας, επιθυµούµε να σας
σχολιάσουµε την κατάσταση που επικρατεί στη ∆ιεύθυνση ∆ασών του Νοµού Λασιθίου.
Συγκεκριµένα στο Τµήµα Εντοπισµού, των υπό χαρακτηρισµό εκτάσεων, επί των δασικών
χαρτών, δεν υπάρχει µόνιµο προσωπικό, εδώ και είκοσι (20) µήνες. Οι ανάγκες καλύπτονται µε
υπαλλήλους που προσλαµβάνονται µε σύµβαση για µικρά χρονικά διαστήµατα µε αποτέλεσµα
στο µεσοδιάστηµα από τη λήξη της περιόδου συµβάσεως έως την έναρξη της επόµενης, να
συσσωρεύονται οι υποθέσεις, µε αποτέλεσµα όχι µόνο να ταλαιπωρούνται οι πολίτες αλλά και να
επιβραδύνονται οι επενδύσεις στην περιοχή µας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η τωρινή
κατάσταση όπου υπάρχουν υποθέσεις που δεν έχει καν γίνει αυτοψία 4 µήνες µετά την κατάθεσή
τους. Συγκεκριµένα σας αναφέρουµε ότι οι δύο υπάλληλοι που προσελήφθησαν πριν ένα µήνα
έχουν τρίµηνη σύµβαση άρα η κατάσταση θα επιδεινωθεί περισσότερο στο προσεχές µέλλον.
Σας παρακαλούµε να κατανοήσετε την επιτακτική ανάγκη να προσληφθεί άµεσα ικανός
αριθµός προσωπικού για να στελεχωθεί η υπηρεσία του Τµήµατος Εντοπισµού και σε άλ-λες
θέσεις δεδοµένου ότι ορισµένοι υπάλληλοι αναµένεται σύντοµα να συνταξιοδοτηθούν. Είναι
απαραίτητο οι θέσεις να καλυφθούν από µόνιµο προσωπικό ώστε να αποφευχθούν ανάλογες
καθυστερήσεις στο µέλλον.
∆εν θα επιθυµούσα να υπενθυµίσω την υστέρηση του Νοµού µας σε όλους τους τοµείς για να
επιτρέψουµε τις µεγάλες αυτές καθυστερήσεις στο µόνο τοµέα του Νοµού µας που λειτουργεί
ικανοποιητικά, αυτό των ιδιωτικών οικοδοµικών επενδύσεων.
Παρακαλούµε για δικές σας άµεσες ενέργειες.

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το 2008 η κυβέρνηση ψήφισε
το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο...

...προώθησε το χωροταξικό
σχεδιασµό...

... την ισοπέδωση των πτυχίων...

... διασφάλισε την εκκλησιαστική περιουσία...

... τις ιδιωτικοποιήσεις...

...στο τέλος της χρονιάς µας έκανε να ζήσουµε και την απόλυτη εµπειρία...

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΗΣΥΧΟΙ ΚΑΙ (ΓΙΑ) ΤΟ 2009!

Α
Α∆∆∆ΕΕΕΣΣΣΜΜΜΕΕΕΥΥΥΤΤΤΟΟΟΙΙΙΜ
ΜΗΗΗΧΧΧΑΑΑΝΝΝΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ&&Α
ΑΝΝΝΕΕΕΞΞΞΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΤΤΤΟΟΟΙΙΙΝ
ΝΕΕΕΟΟΟΙΙΙ

Οι Α.Μ.Α.Ν. εύχονται
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Παλαιστίνη:

το έγκληµα έχει διάρκεια

και πολλούς ένοχους
Μια πατρίδα και ένας λαός υπό κατοχή, µέσα
σε µια µεγάλη φυλακή.
Καταδικασµένος
σε ανεργία , οικονοµικό
µαρασµό και αργό θάνατο.
Ξεκληρίζονται οικογένειες, δολοφονούνται
παιδιά, καταστρέφονται σπίτια, καλλιέργειες.
Χρησιµοποιούνται
απαγορευµένα όπλα ,
βοµβαρδίζονται κτήρια του ΟΗΕ , σκοτώνεται
προσωπικό της ανθρωπιστικής βοήθειας του
ΟΗΕ.
Η ισραηλινή ηγεσία έχει τέτοιο θράσος και
τέτοια αδιαλλαξία γιατί έχει τις πλάτες της
Ουάσιγκτον αλλά και της ΕΕ.
Η ΕΕ είναι ο κυριότερος εµπορικός εταίρος του Ισραήλ και πρόσφατα αναβαθµίστηκαν οι σχέσεις τους.
∆εν διαµαρτυρήθηκε ούτε για την καταστροφή των παλαιστινιακών υποδοµών, που έγιναν µε δική της
βοήθεια, από τις οι ισραηλινές ερπύστριες και βόµβες.
Η δηµοκρατία στο απόγειο. ∆εν αναγνωρίζεται η εκλεγµένη ηγεσία των Παλαιστινίων
Χιλιάδες στις ισραηλινές φυλακές, µαζί τους και πολλοί βουλευτές.
Με χλιαρές εκκλήσεις και δηλώσεις για τα µάτια του κόσµου, όπως κάνει Ν∆ και ΠΑΣΟΚ , χωρίς την
αναγνώριση της εκλεγµένης ηγεσίας των Παλαιστινίων, και του δικαιώµατός στην αντίσταση ενάντια στην
κατοχή, δίνεται το περιθώριο στις ισραηλινές ηγεσίες να αιµατοκυλούν έναν ολόκληρο λαό και να τον
χαρακτηρίζουν «τροµοκράτη».
Λύση είναι: ο τερµατισµός της ισραηλινής κατοχής.
H δηµιουργία του παλαιστινιακού κυρίαρχου κράτους.
Η εφαρµογή των αποφάσεων του ΟΗΕ, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Στέλνουµε χαιρετισµό στο τµήµα εκείνο του λαού του Ισραήλ, που σε δύσκολες συνθήκες στο
εσωτερικό της χώρας του, µάχεται για την ειρήνη στην περιοχή του.

Η Μαρία µε την ξεχωριστή, ζεστή και επική φωνή της σηµάδεψε το
πολιτικό τραγούδι που συνόδευσε τους εργατικούς - αντιιµπεριαλιστικούς
αγώνες των δεκαετιών ‘70 - ‘80.
Υπηρέτησε και ταυτίστηκε µε δηµιουργίες του σύγχρονου στρατευµένου
τραγουδιού.
Η Μαρία ∆ηµητριάδη συµπορεύτηκε µε το ΚΚΕ, δεν άλλαξε στρατόπεδο ούτε
εξαργύρωσε την προσφορά της στο λαϊκό κίνηµα.
∆εν υπέκυψε στην αποσιώπησή της από την πλειοψηφία των ΜΜΕ και τις
εταιρείες που ελέγχουν τον χώρο της δισκογραφίας. Με παλικαριά
ανταποκρίθηκε στα αγωνιστικά καλέσµατα, τραγουδώντας στις συναυλίες
αλληλεγγύης προς τους αγωνιζόµενους και διωκόµενους λαούς, στους
απεργιακούς αγώνες και στα µπλόκα των αγροτών.
Τούτες τις µέρες Μαρία, όλη η καρδιά µας στην Γάζα βρίσκεται.

Ευχές για τον καινούργιο χρόνο
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η χρονιά που ξεκινά δίνει άπειρες ευκαιρίες για ευχές.
Τι να ευχηθούµε πρώτο; Ειρήνη στον κόσµο, ευηµερία, οικονοµική ανάπτυξη, ηρεµία,
φώτιση, υγεία, µείωση της ανεργίας, κράτος δικαίου, κράτος πρόνοιας, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;
Ακούγονται τετριµµένα, θα έπρεπε να είναι παρωχηµένα και όµως όσο ποτέ αναγκαία και
επιθυµητά.
Στο τέλος του 2008 κοιτώντας πίσω, µόνο συντρίµµια βλέπουµε και ξεκινώντας το 2009
τα πράγµατα δε δείχνουν να βελτιώνονται.
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ανάµεσα στους φυσικούς νόµους συµπεριλαµβάνεται και
αυτός του αίτιου και του αιτιατού, η νοµοτέλεια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και
συµπερασµατικά τίποτα δε θα έπρεπε να µας παραξενεύει. Τα πράγµατα ουσιαστικά
ρέουν αναµενόµενα.
Εµείς που είµαστε Μηχανικοί, ξέρουµε ότι η ενέργεια δε χάνεται, απλά µετασχηµατίζεται.
Η δράση προκαλεί αντίδραση. Έτσι, η απογοήτευση από την κατάσταση που επικρατεί
στη χώρα δε θα µπορούσε παρά να έχει τα αποτελέσµατα που όλοι παρακολουθούµε
τον τελευταίο καιρό. Η πίεση και οι χαµένοι ορίζοντες, τα ανύπαρκτα οράµατα, η έλλειψη
προτύπων και η βεβαιότητα για ένα άσχηµο µέλλον είναι αναµενόµενο να οδηγεί τους
νέους σε επιθετικότητα και βιαιοπραγίες. Προφανώς δεν ευθύνονται οι µικροί και
µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες που υπέστησαν τις ζηµιές, ούτε οι εργαζόµενοι που έχασαν
το δικαίωµα στην εργασία. Αυτό που φταίει είναι ένα κράτος ανύπαρκτο και συνεπώς
ανίκανο να προστατεύσει τη ζωή των πολιτών του. Μια κυβέρνηση που αδυνατεί µετά
από 5 χρόνια να αντιληφθεί το ρόλο και τη λειτουργία των κρατικών µηχανισµών. Μια
κυβέρνηση χαµηλής νοηµοσύνης που προσπαθεί να πείσει ότι διοικεί λοβοτοµηµένους.
Γιατί, πώς να χαρακτηρίσει κανείς όλους αυτούς που είχαν την «αυθόρµητη» αντίδραση
να χειροκροτούν επί 1,5 λεπτό την οµολογηµένη ανικανότητα και τη νοητική υστέρηση;
Θα θέλαµε πολύ κάποιος από αυτούς να µας εξηγήσει τι σηµαίνει ότι αναλαµβάνουν την
πολιτική ευθύνη για τη σωρεία των σκανδάλων που έχουν αποκαλυφθεί και προφανώς
για όλα όσα έπονται. Πως µεταφράζεται αυτό σε πράξεις; Για µας η µόνη µετάφραση
είναι παραίτηση λόγω ανεπάρκειας µια και η επιβολή κυρώσεων φαίνεται να έχει
µηδενική πιθανότητα.
Τα τελευταία γεγονότα µας ανακοινώνουν την επιστροφή της τροµοκρατίας στη χώρα
µας. Σοβαρή ένδειξη κατάλυσης της δηµοκρατίας αν και περισσότερο µοιάζει µε απόδειξη
κατάλυσης της Νέας ∆ηµοκρατίας!
Όπως ήδη έχουµε αντιληφθεί δεν αρκεί και σίγουρα δεν αποδίδει η µέθοδος της απλής
παρακολούθησης µε ψυχραιµία. Χρειάζεται ενεργητικότητα και ουσιαστική δουλειά για να
βελτιωθεί η κατάσταση. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εστιάσουµε τις
προσπάθειές µας και να µην παραδώσουµε τα όπλα αµαχητί. Μόνο η ανοχή µας στην
ανεπάρκεια και τη διαφθορά αποτελεί την κινητήρια δύναµη για την αναπαραγωγή και
διαιώνισή τους.
Ανέκαθεν η ανάπτυξη και η εξέλιξη αποτέλεσε έργο του πνευµατικού και του
επιστηµονικού κόσµου. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή να κάνουµε δυναµικά την
παρέµβασή µας και να ορίσουµε τις εξελίξεις.
Η ιστορία έχει δείξει ότι πριν την ακµή προηγείται µακρά περίοδος παρακµής. Και επειδή
αν πιάσεις πάτο, η µόνη επιλογή είναι να πας προς τα πάνω, ας ευχηθούµε τελικά για το
νέο έτος, ο πάτος να µην είναι πολύ µακριά ακόµη….

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Με ανακοίνωση της, η Π.Ο. Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. & Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, στο
πλαίσιο των Πανελλαδικών Κινητοποιήσεων των Μηχανικών για τη διασφάλιση των επιδοµάτων
και το ασφαλιστικό, κάλεσε τους Μηχανικούς σε κινητοποιήσεις:

• Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία

που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 06-11-08, σε
συνεργασία µε το ΤΕΕ και τους Φορείς των Μηχανικών, εστιασµένη στα προβλήµατα που
δηµιουργεί η ασφαλιστική απορρύθµιση και η ενοποίηση του ΤΣΜΕ∆Ε µε άλλα Ταµεία.
• Σε Αποχή από κάθε εργασία κατά τις 2ωρες στάσεις εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν στις
04-11-08 & 11-11-08.
• Σε Αποχή όλων των διπλωµατούχων µηχανικών από 27-10-2008 έως 21-11-08 από τις
Α΄/βάθµιες & Β΄/βάθµιες Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), τα
Συµβούλια Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.), τα Τεχνικά Συµβούλια
∆ηµοσίων Έργων, τις επιτροπές αυθαιρέτων και ανάθεσης µελετών του Ν.3316/2005, καθώς
και από όλες τις επιτροπές και συµβούλια των Υπουργείων , των Ν.Π.∆.∆., της Περιφέρειας
και της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού που συµµετέχουν ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, ζήτησε µε επιστολή του από τους Εκπροσώπους του στα παραπάνω
Συµβούλια και Επιτροπές, να µη συµµετέχουν στις συνεδριάσεις τα χρονικά διαστήµατα
που είχε εξαγγείλει η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ (27/10/08 έως 21/11/08).
Επιπλέον έγιναν συγκεντρώσεις ως εξής:
Για το Νοµό Ηρακλείου, συγκέντρωση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ –ΤΑΚ, του ∆.Σ. της
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και όλων των κλαδικών συλλόγων των Μηχανικών και συναδέλφων µηχανικών, στη
∆/νση Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Ηρακλείου, µε στόχο την Αναβολή της δηµοπράτησης των
έργων που δηµοπρατούνται εκεί.
Για το Νοµό Λασιθίου, συγκέντρωση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του ΤΕΕ–ΤΑΚ και
όλων των συλλόγων καθώς και συναδέλφων µηχανικών, στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της
Νοµ/κής Αυτ/σης Λασιθίου, στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, στο
∆ήµο Σητείας και στο ∆ήµο Νεάπολης. µε στόχο την Αναβολή της δηµοπράτησης των έργων που
δηµοπρατούνται εκεί.
Παραθέτουµε στη συνέχεια το κείµενο των διεκδικήσεων των Μηχανικών της Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ.:
Α. Οικονοµικές διεκδικήσεις:
1. Οµογενοποίηση των αποδοχών µας, καθιέρωση κλαδικού µισθολογίου Μηχανικών, µε την
ενσωµάτωση στο βασικό µισθό του επιδόµατος των 550 € του Ν. 3554/2007, καθώς και ποσού αντίστοιχου
του επιδόµατος των ∆ιπλ. Μηχανικών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ώστε ο εισαγωγικός µισθός να είναι 2.500 € και η
σχέση καταληκτικού µισθού προς εισαγωγικό 2:1. Ειδικά για το θέµα αυτό θα προχωρήσουµε παράλληλα
σε νοµική διερεύνηση και προσφυγές αν χρειαστεί µε στόχο την εφαρµογή του άρθρου 22 του Συντάγµατος
για τα µέλη µας, που προβλέπει ‘’ ίση αµοιβή για ίση εργασία ’’.
2. ∆ιατήρηση των επιδοµάτων µας τουλάχιστον σε ότι αφορά το ύψος, την τακτικότητα καταβολής
τους, τη δυνατότητα αναπροσαρµογής τους καθώς και τη συµµετοχή µας στη διαχείριση, που
αµφισβητούνται µε τον πρόσφατο νόµο για τις φορολογικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνει την κατάργηση
των ειδικών λογαριασµών. ∆ιεκδικούµε επίσης την καταβολή ποσοστού 6‰ για το σύνολο των έργων που
κατασκευάζονται για λογαριασµό του ∆ηµοσίου όπως Σ∆ΙΤ και παραχωρήσεις.
3. Άµεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλοµένων ποσών του πόρου 7‰ του έτους 2001.
4. Άµεση ρύθµιση για την αύξηση των πόρων που αφορούν δαπάνες εκτός έδρας και ταυτόχρονα
µείωση του χιλιοµετρικού ορίου, για να καλύπτονται οι µετακινήσεις των συναδέλφων στους ΟΤΑ και τις

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
5. Νοµοθετική ρύθµιση για την καταβολή του επιδόµατος του Ν. 3554/2007 (550 €), αυξηµένο κατά
50% για τους συναδέλφους που υπηρετούν στις παραµεθόριες, προβληµατικές και νησιωτικές περιοχές.
6. Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας από την ηµεροµηνία απόκτησης της άδειας άσκησης
του επαγγέλµατος.

Β. Θεσµικές διεκδικήσεις:
1. Αναβάθµιση των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και άµεση στελέχωσή τους µε νέες
προσλήψεις και αξιοποίηση του ΕΣΠΑ σύµφωνα µε τις προτάσεις µας.
2. Κατάργηση του Ν.3389/2005 για τις Σ∆ΙΤ, αναθεώρηση των απαράδεκτων συµβάσεων
παραχώρησης και αποκλεισµό της σχετικής µεθόδου µελλοντικά.
3. Άµεση νοµοθετική ρύθµιση στο πνεύµα της εγκυκλίου ∆ΟΑ/Φ.13/180/οικ15725/18-7-2008 του
ΥΠΕΣ∆∆Α για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.
4.
Συνέχιση, διεύρυνση και ουσιαστικοποίηση
∆ιπλωµατούχων Μηχανικών του ∆ηµοσίου.

της

Επιµόρφωσης

-

Κατάρτισης

των

5. Κατάργηση του πρόσφατου νόµου για τα Κολέγια. Αντιστοίχηση των τίτλων σπουδών των
Ελληνικών Πολυτεχνείων µε το Αγγλοσαξονικό Master, µε διατήρηση του ενός ενιαίου και αδιαίρετου
κύκλου σπουδών 5ετούς διάρκειας.
6. Ολοκλήρωση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και διεύρυνση των ρυθµίσεων της
Νοµικής Κάλυψης.

Γ. Ασφαλιστικό.
Η διασφάλιση του δηµόσιου, καθολικού και κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος
είναι υπόθεση αδιαπραγµάτευτη και οι προτεραιότητες στην κατεύθυνση αυτή περιγράφονται
αναλυτικά στις θέσεις µας.
Ειδικά για το ΤΣΜΕ∆Ε :
Θα αγωνιστούµε µε κάθε µέσο (νοµικό, κινηµατικό)για κατάργηση του Ν.3655/08. Παράλληλα και
µέχρι την κατάργησή του, θα αγωνιστούµε για την αποτροπή κάθε αρνητικής επίπτωσης στα ασφαλιστικά
και συνταξιοδοτικά µας δικαιώµατα.
Ταυτόχρονα δεν θα σταµατήσει ο αγώνας µας για:
• Απόδοση των οφειλών του Κράτους προς το ΤΣΜΕ∆Ε οι οποίες ήδη έχουν ξεπεράσει τα 300 εκ. €
καθώς εκείνων της εργοδοσίας.
• ∆ιασφάλιση των αποθεµατικών του ταµείου µας και απαγκίστρωση από την τράπεζα Αττικής.
• Οµογενοποίηση παλαιών και νέων ασφαλισµένων και στο επίπεδο των εισφορών και στο επίπεδο των
συντάξιµων παροχών.
• Καµία απώλεια πόρων για το ΤΣΜΕ∆Ε, από Σ∆ΙΤ και Συµβάσεις Παραχώρησης που οφείλουν να
καταβάλλουν εισφορές.
• Εφαρµογή της τριµερούς χρηµατοδότησης εκτός της Κ.Σ. και στην Ειδική Προσαύξηση.
• Τροποποίηση των διατάξεων των σχετικών µε την Κ.Σ. ώστε να έχει συγκεκριµένη βάση υπολογισµού
και να αυξηθεί σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, προσαρµοσµένη στα
σηµερινά δεδοµένα.
• Υλοποίηση της δέσµευσης για µείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε κατηγορίες εργαζοµένων και σε
καµία περίπτωση ενεργοποίηση διατάξεων για άνοδο των εισφορών.
• Αναίρεση της απόφασης της Υπουργού, που ακύρωσε οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε
σχετικά µε την βάση υπολογισµού των εισφορών των µισθωτών µηχανικών, η οποία ήδη διεκδικείται
και µε δικαστική προσφυγή.
• Τροποποίηση του νόµου σύµφωνα µε την οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε για ίση
µεταχείριση µισθωτών-ελεύθερων επαγγελµατιών, σχετικά µε την επικουρική ασφάλιση.
• Άµεση σύνταξη του Κανονισµού Κλάδου Ειδικών Παροχών δίνοντας προτεραιότητα στην ενίσχυση των
οικονοµικά ασθενέστερων εργαζοµένων.
• Ανασύνταξη του Κανονισµού του Κλάδου Υγείας. Πλήρη κάλυψη των ιατροφαρµακευτικών και
νοσηλευτικών αναγκών των ασφαλισµένων και αποτελεσµατική εξυπηρέτησή τους.
Τέλος πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στο ∆ηµόσιο,

είναι

αποστεωµένες αφού µε συνεχείς νοµοθετικές ρυθµίσεις αφαιρείται κάθε ουσιαστικό τους περιεχόµενο, τα
τελευταία δε χρόνια απαξιώνονται πλήρως από την κυβέρνηση αφού δεν τηρούνται ούτε οι τυπικές
διαδικασίες.
Απαιτούµε λοιπόν ουσιαστικές Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στο ∆ηµόσιο και την
υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για το σύνολο των παραπάνω αιτηµάτων
µας.
Η µη υλοποίησή µέχρι σήµερα των παραπάνω στόχων, που αποτελούν ώριµα και δίκαια αιτήµατα,
υποδηλώνει τον εµπαιγµό και την απαξίωση του κλάδου, ο οποίος επιβάλλεται να κινητοποιηθεί
και µε τον αγώνα του να επιτύχει την οριστική επίλυσή τους.

Ηράκλειο 2 / 12 / 2008
Σ.∆.Ι.Τ. ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Πτυχιούχων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
Ηρακλείου, στην συνεδρίαση του στις 2-12-2008, µε αφορµή τις διάφορες προτάσεις για την
κατασκευή και Ολοκλήρωση του Β.Ο.Α.Κ µε την µέθοδο της Σύµβασης παραχώρησης
ασχολήθηκε µε το θέµα και αποφάσισε οµόφωνα:
-Θέση του Συλλόγου που αποτελεί και την πάγια θέση
όλων των µικρών και µεσαίων
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της χώρας, όπως έχει εκφραστεί και στα τελευταία 63ο & 64ο
Συνέδρια της ΠΕΣΕ∆Ε, σχετικά µε τις Συµβάσεις Παραχώρησης και τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου
Ιδιωτικού Τοµέα(Σ.∆.Ι.Τ), είναι η πλήρης αντίθεση του στον θεσµό των Σ∆ΙΤ.
-Οι Οµαδοποιήσεις των Έργων ώστε να κατασκευασθούν µε την µέθοδο Σ∆ΙΤ δεν αποτελεί
αναπτυξιακή επένδυση, δεσµεύει Εθνικούς πόρους, στερεί αντικείµενο από τις µικρές και µεσαίες
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, χαρίζει εργολαβίες στις τράπεζες µε πολλαπλάσιο κόστος, και κρύβει
το ∆ηµόσιο Χρέος κάτω από το Χαλί. Ας σταθούµε στο ένα και µοναδικό παράδειγµα που έχοµε
σαν έργο Σ∆ΙΤ στα τρία ατελέσφορα χρόνια ισχύος του θεσµού. Είναι το έργο των
Πυροσβεστικών σταθµών που κατόπιν οµαδοποίησης 7 σταθµών εκτελέσθηκε σαν Σ∆ΙΤ. Αν το
συγκρίνοµε µε τον κατασκευασµένο σαν συµβατικό ∆ηµόσιο έργο Πυροσβεστικό σταθµό στην
ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς εξάγοµε ανά τετραγωνικό µέτρο τα κόστη:
• Πυροσβεστικός σταθµός στην ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς (συµβατικό ∆ηµόσιο έργο) 850 € / Μ2
• 7 Πυροσβεστικοί σταθµοί (Σ∆ΙΤ)
2.815 € / Μ2!!
Συµπέρασµα: Τα έργα Σ∆ΙΤ εκτελούνται σε πολλαπλάσιο κόστος και σε πολλαπλάσιο χρόνο
εκτέλεσης επιβαρύνοντας σηµαντικά το κοινωνικό σύνολο. Η εξαγγελία της Πολιτείας για
υλοποίηση σηµαντικών και µεγάλων έργων µε ανταποδοτικό χαρακτήρα (λιµάνια, πάρκα, κέντρα
αναψυχής, κλπ) µοιάζει να είναι κενό γράµµα αφού δεν είδαµε να εξαγγέλλεται κανένα έργο
ανταποδοτικού χαρακτήρα σαν Σ∆ΙΤ. Αντίθετα βλέποµε να οµαδοποιούνται έργα µη
ανταποδοτικού χαρακτήρα όπως σχολεία, νοσοκοµεία, αστυνοµικοί σταθµοί, πυροσβεστικοί
σταθµοί κ.α. µε σοβαρές επιβαρυντικές επιπτώσεις τόσο στα ίδια τα έργα, όσο στον εργοληπτικό
κόσµο της χώρας και στην κοινωνία γενικότερα.
-Η Εκτέλεση των µεγάλων Έργων και των Έργων µε συµβάσεις παραχώρησης (κυρίως Οδικών)
γίνεται σήµερα στη χώρα µας από οκτώ (8) Κατασκευαστικούς Οµίλους εκ των οποίων οι
τέσσερις (4) εκτελούν το 79% αυτών. Τα κέρδη παράλληλα από τις Τράπεζες-Συνεταίρους είναι
στα ύψη. Τα διόδια αναπροσαρµόζονται ανά ∆ιετία και ήδη είναι υπέρογκα.
-Παράλληλα το Π.∆.Ε. µειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια (το 1994 ήταν 5,4% του Α.Ε.Π., το
2007 4,1% του Α.Ε.Π., το 2008 3.8% του Α.Ε.Π., το 2009 προϋπολογίζεται ως 3.4% του Α.Ε.Π.)
-Μέσα λοιπόν σε ένα περιβάλλον που οδηγεί στον αφανισµό των µεσαίων Εταιριών και των

µικρών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, την Συγκέντρωση κατασκευής των Έργων σε µονοψήφιο
Αριθµό Κατασκευαστικών Οµίλων δεν µπορούµε να συνηγορήσουµε µε την Εκχώρηση του
Εθνικού µας Πλούτου είτε αυτό λέγεται αυτοκινητόδροµος είτε αυτό είναι ∆ηµόσια περιουσία.
Κατά Συνέπεια είµαστε ριζικά Αντίθετοι µε την αποπεράτωση του υπ΄ αριθµού ένα Έργου της
Κρήτης του Β.Ο.Α.Κ. µε σύµβαση παραχώρησης. Για µας η θέση την οποία πρέπει να
µεταφέρουµε στην πολιτεία και στους πολίτες οι οποίοι τελικά πληρώνουν το µάρµαρο πρέπει να
βασίζεται στους παρακάτω απαράβατους κανόνες:
1.
Τα ∆ηµόσια Έργα είναι η υποχρέωση της πολιτείας προς την Κοινωνία που δεν πρέπει να
εκχωρηθεί στο Τραπεζικό Σύστηµα.
2.
Τα Έργα µε Σύµβαση Παραχώρησης και Σ.∆.Ι.Τ. δεν είναι ∆ηµόσια Έργα που αποδίδονται
στους πολίτες, αλλά Εκχώρηση Εθνικού Πλούτου.
3.
Τα Έργα που κατασκευάζονται µε Συµβάσεις Παραχώρησης ή Σ.∆.Ι.Τ. είναι πολλαπλάσιου
Κόστους, το οποίο αποκλειστικά µετακινείται στον πολίτη άµεσα (διόδια) ή έµµεσα (αύξηση
κόστους µεταφοράς και κλπ.)
4.
Τα Λάθη, οι παραλείψεις, η έλλειψη Βασικών Έργων Υποδοµής στη Κρήτη, η µη
ολοκλήρωση του Β.Ο.Α.Κ. µε τα αυξηµένα Τροχαία Ατυχήµατα είναι Ευθύνες όλων των
Κυβερνήσεων µέχρι Σήµερα και δεν πρέπει να αποσιωπώνται.
5.
Ο Β.Ο.Α.Κ πρέπει να ολοκληρωθεί άµεσα στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και αν αυτό
είναι ∆ύσκολο να υποστηριχθεί από το Π.∆.Ε..
6.
Γενναία Αύξηση του Π.∆.Ε. ως απάντηση στην Οικονοµική στήριξη των µικρών και
µεσαίων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και όχι Νοµοθετική ∆ίωξη αυτών. Η πραγµατική
ανάπτυξη του τόπου, η πάταξη της ανεργίας έρχεται µέσα από την ευρωστία αυτών των
Επιχειρήσεων που είναι η ραχοκοκαλιά της Οικονοµίας, στην Περιφέρεια.
Για το ∆.Σ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Η Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ µε έγγραφο της προς το ∆ήµαρχο Ηρακλείου, καθώς
και προςτους αρµόδιους Αντιδηµάρχους και Υπηρεσίες του ∆ήµου, έθεσε ζητήµατα λειτουργίας
Τεχνικών Υπηρεσιών στο ∆ήµο Ηρακλείου. Το έγγραφο της Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. αναφέρει τα εξής:
Σε επίσκεψή του ∆.Σ. της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Ανατολικής Κρήτης στις τεχνικές υπηρεσίες του
∆ήµου Ηρακλείου διαπιστώσαµε την ύπαρξη συναδέλφων διπλωµατούχων µηχανικών οι οποίοι
εργάζονται µε µη µόνιµη σχέση εργασίας και που ο αριθµός τους προσεγγίζει τον αριθµό των
µονίµων υπαλλήλων.
Με δεδοµένο το ευρύ πρόγραµµα έργων του ∆ήµου Ηρακλείου, το οποίο προβλέπεται να
συνεχιστεί για τα επόµενα χρόνια, αλλά και το σταθερά µεγάλο φόρτο στη ∆/νση Πολεοδοµίας
από αιτήµατα ιδιωτών, προκύπτουν σοβαρές αµφιβολίες για το κατά πόσο οι συνάδελφοι αυτοί
πράγµατι καλύπτουν έκτακτες ανάγκες του ∆ήµου και όχι πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Λαµβάνοντας δε υπόψη τον αναγκαίο χρόνο προσαρµογής για κάθε συνάδελφο που
ασχολείται για πρώτη φορά µε το πολύπλοκο αντικείµενο των Τεχνικών Υπηρεσιών, σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι συνάδελφοι µε έκτακτη σχέση εργασίας δεν νοµιµοποιούνται ως
προς την υπογραφή τους σε σχέση µε τους µόνιµους υπαλλήλους – γεγονός που επιβαρύνει
τους µόνιµους υπαλλήλους µε πρόσθετες ευθύνες υπογραφής – µας κάνει τελικά να
αµφιβάλουµε και κατά πόσο το παραγόµενο έργο είναι το προσδοκώµενο για τις ανάγκες του
∆ήµου.
Επειδή ένα από τα βασικά αιτήµατα διεκδίκησης της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ είναι η Αναβάθµιση
των ∆ηµοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών, µε κατάλληλη στελέχωση έτσι ώστε να υπάρχουν σε κάθε
θέση υπάλληλοι ανάλογων προσόντων, µε αντικείµενο στο οποίο να είναι σε θέση να
ανταποκριθούν αποτελεσµατικά , είµαστε πεισµένοι ότι αυτό δεν µπορεί να συµβεί όταν οι
υπηρεσίες είναι υποστελεχωµένες.
Παράλληλα, θεωρούµε ότι δεν θα πρέπει να δηµιουργούνται µηχανικοί πολλών
ταχυτήτων, µε τους συναδέλφους που απασχολούνται µε ελαστικές σχέσεις εργασίας να

βρίσκονται σε εξαιρετικά µειονεκτική θέση.
Επίσης διαπιστώσαµε απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα στη ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών (πολλοί συνάδελφοι στον ίδιο χώρο), γεγονός που δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο
τη δουλειά των συναδέλφων.
Θα θέλαµε να µας κοινοποιήσετε:


Πόσοι συνάδελφοι µηχανικοί απασχολούνται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου
Ηρακλείου µε συµβάσεις και ποια είναι η µορφή των συµβάσεων αυτών.



Ειδικά για τους συµβασιούχους έργου ποιο είναι το περιεχόµενο της κάθε σύµβασης έργου.



Τι προτίθεστε να κάνετε µε το χώρο που στεγαζόταν µέχρι πριν λίγο καιρό η ∆/νση
Προγραµµατισµού; Σκοπεύετε να τον διαθέσετε στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας;
Για το ∆.Σ.
Η Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραµµατέας

Ειρήνη Βρέντζου
Πολιτικός Μηχανικός

Νίκος Ορφανός
Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός

Θέµα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Σ.Α.Ν.Η.
Στην εκλογική διαδικασία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νοµού Ηρακλείου (Σ.Α.Ν.Η.) της
3

ης

∆εκεµβρίου 2008 για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής

Επιτροπής, συµµετείχαν τα εξής δύο ψηφοδέλτια – παρατάξεις:
1. υπό τον τίτλο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,
2. υπό τον τίτλο: Νέα Οµάδα Αρχιτεκτόνων
και έλαβαν:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ : ποσοστό 62%, 4 έδρες για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (Παπαντωνίου
Πόπη, Κουτσουµπού Φανή, Μανουσάκη Ειρήνη, Κόλλιας Γιώργος)
και

2 έδρες για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Τσατσάκη -Γαλενιανού Αργυρώ,

Φρουδαράκη Σοφία)
Νέα Οµάδα Αρχιτεκτόνων: ποσοστό 38%,

3 έδρες για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

(Βαϊλάκης Νικόλαος, Γρηγοράκης Βαγγέλης , Νικολιδάκης Παναγιώτης)
και 1 έδρα για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Σαρρής Επαµεινώνδας)
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νοµού Ηρακλείου που

προήλθε από την παραπάνω εκλογική διαδικασία, στην πρώτη του συνεδρίαση την Τρίτη
23/12/2008, συγκροτήθηκε σε σώµα µε την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος: Πόπη Παπαντωνίου, Αντιπρόεδρος: Φανή Κουτσουµπού,
Γιώργος Κόλλιας,

Ταµίας: Ειρήνη Μανουσάκη,

Γραµµατέας:

Μέλη: Νικόλας Βαϊλάκης, Βαγγέλης

Γρηγοράκης, Παναγιώτης Νικολιδάκης
Στην συνεδρίαση της 13/1/2009, η ταµίας Ειρήνη Μανουσάκη (µετά από παραίτησή της
για προσωπικούς λόγους που προέκυψαν απρόοπτα εκτάκτως) αντικαταστάθηκε από
τον πρώτο επιλαχόντα Απόστολο Πετράκη, και η σύνθεση του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου διαµορφώθηκε τελικά ως εξής:
Πρόεδρος:

Πόπη Παπαντωνίου

Αντιπρόεδρος: Φανή Κουτσουµπού
Γραµµατέας:

Γιώργος Κόλλιας

Ταµίας:

Απόστολος Πετράκης

Μέλη:

Νικόλας Βαϊλάκης
Βαγγέλης Γρηγοράκης
Παναγιώτης Νικολιδάκης

Το

∆ιοικητικό Συµβούλιο θα συνεδριάζει τακτικά κάθε δεύτερη Τρίτη, ώρα 21.00 στα

γραφεία του συλλόγου (οδός Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20).
Υπενθυµίζεται στα µέλη του συλλόγου ότι οι συνεδριάσεις του ∆.Σ. είναι ανοικτές.
Επίσης πληρέστερη και πιο άµεση ενηµέρωση παρέχεται στην θέση του Συλλόγου (που
µας έχει παραχωρηθεί από το ΤΕΕ/ΤΑΚ) στην διεύθυνση http://www.teetak.gr στη θέση
"Σύλλογοι" – "Σ. Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου"
ή κατευθείαν http://www.teetak.gr/syllogoi/snheraklio.html

για το ∆.Σ. του Σ.Α.Ν.Η
η πρόεδρος

Πόπη

Παπαντωνίου

ο γραµµατέας

Γιώργος

Κόλλιας

ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ
Η πράσινη ανάπτυξη
Από το Νίκο Μπελιβάνη, Χηµικό Μηχανικό, Αντινοµάρχη Ηρακλείου

Η χρηµατοπιστωτική κρίση, που ακολουθείται από οικονοµική και κοινωνική κρίση, ισχυροποιούν
εκείνες τις απόψεις που θεωρούν ότι η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσµος θα πρέπει να
αναπροσανατολίσουν δραστικά βασικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις.
Λέγεται ότι οι επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, πιθανότατα δεν µπορούν να
συγκριθούν µε τις επιπτώσεις που µπορεί να προκαλέσει µια ανεξέλεγκτη περιβαλλοντική κρίση
και ότι θα πρέπει να σχεδιάσουµε ενιαία για την αντιµετώπιση τόσο της οικονοµικής όσο και της
περιβαλλοντικής κρίσης. Ήδη, οι ισχυρότεροι ηγέτες του κόσµου, ο Γενικός Γραµµατέας των
Ηνωµένων εθνών και διεθνείς επιστήµονες, µιλούν για ένα νέο ξεκίνηµα µε οικονοµική ανάπτυξη
βασισµένη σε νέες καθαρές τεχνολογίες και προϊόντα, στους τοµείς του περιβάλλοντος, της
ενέργειας, της διατροφής.
Οι έντονες διακυµάνσεις στην τιµή του πετρελαίου, το πεπερασµένο των ενεργειακών
αποθεµάτων και των φυσικών πόρων, η κλιµατική αλλαγή, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η
καλπάζουσα επισιτιστική κρίση, τα διατροφικά προβλήµατα, οι νέες κοινωνικές ανισότητες και
συγκρούσεις, προσανατολίζουν τη σκέψη µας ότι οι τρέχουσες αναπτυξιακές αντιλήψεις και
πρακτικές δεν µπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιµες λύσεις για το παρόν και το µέλλον.
Μέχρι σήµερα η οικολογική διάσταση της ανάπτυξης, παρά τις επιµέρους προσπάθειες, δεν
αποτέλεσε µια κεντρική ιδέα, µια κεντρική φιλοσοφία στη χώρα µας.
Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την ανάπτυξη, που εκπροσωπεί η κυβέρνηση της Ν.∆., που
προτείνει την χωρίς όρους και φραγµούς οικονοµική µεγέθυνση, θεωρεί το περιβάλλον ως
επιβαρυντικό παράγοντα και όχι συγκριτικό πλεονέκτηµα, «θεοποιεί» τις δυνάµεις της αγοράς και
δεν προνοεί για την κοινωνική συνοχή και την προστασία των φυσικών πόρων, δεν µπορεί να
αποτελέσει την κυρίαρχη αντίληψη για τις κοινωνίες στο µέλλον.
Οι προοδευτικές δυνάµεις στην Ελλάδα και διεθνώς έχουν χρέος, υπό το πρίσµα και των νέων
εξελίξεων, να αναπροσανατολίσουν τη στρατηγική τους, να προτείνουν και να προωθήσουν ένα
νέο µοντέλο Βιώσιµης Ανάπτυξης. Για «πράσινη οικονοµία και πράσινη συνείδηση» έχει µιλήσει
το Πασοκ στο πρόγραµµα του. Ο αγώνας για κοινωνική συνοχή - αλληλεγγύη και τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων θα πρέπει να συµπορεύεται µε τον αγώνα για µια άλλη ανάπτυξη την
«πράσινη ανάπτυξη».
Η πράσινη οικονοµία και η πράσινη συνείδηση, δεν πρέπει να αποτελέσουν απλά πολιτικά
συνθήµατα, επικοινωνιακά εφευρήµατα και ανέξοδες διακηρύξεις. Θα πρέπει να αποτελέσουν τη
βάση για ένα νέο µοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, συλλογικών και ατοµικών πρακτικών και
δεσµεύσεων.
Θα πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριµένα, επιστηµονικά τεκµηριωµένα, προγράµµατα –
δεσµεύσεις σε επίπεδο χώρας, Περιφερειών, Νοµών, ∆ήµων, παραγωγικών µονάδων, κτιριακών
συγκροτηµάτων, συστηµάτων µεταφοράς.
Η «πράσινη συνιστώσα» θα πρέπει µε τεκµηριωµένο και συγκεκριµένο τρόπο να διαπεράσει το
σύνολο των πολιτικών που εφαρµόζονται στη χώρα στους τοµείς :
- της Χωροταξίας και της Πολεοδοµίας
- της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας, ώστε να µεγιστοποιηθεί η χρήση των
αναλώσιµων πηγών ενέργειας και η εξοικονόµηση ενέργειας και να υιοθετηθούν πρακτικές
ορθολογικής χρήσης ενέργειας
- της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων
- της προστασίας της φύσης από τη ρύπανση και τη µόλυνση
- της µείωσης των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου σύµφωνα µε τις διεθνείς δεσµεύσεις
της χώρας
- της σηµαντικής εφαρµογής της ανακύκλωσης

- της συστηµατικής ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας & κτηνοτροφίας
- της υιοθέτησης νέων φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών σε όλα τα παραγωγικά συστήµατα
- της φορολογικής επιβάρυνσης στα προϊόντα και υπηρεσίες που προκαλούν περιβαλλοντική
επιβάρυνση
Η «πράσινη συνείδηση» θα δηµιουργηθεί βήµα – βήµα, µε ιδεολογικούς και πολιτικούς όρους,
µακριά από πρόσκαιρα επικοινωνιακά τεχνάσµατα που τη φθείρουν, µε γνώση, πληροφόρηση,
εκπαίδευση, αγώνες και συγκρούσεις, υιοθέτηση καλών συλλογικών και ατοµικών πρακτικών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ5
Από τη Βάννα Σφακιανάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, µέλος ∆.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ηράκλειο προσδιορίζεται σε όλες τις ιστορικές εποχές ως εµπορικό κέντρο σε συνάρτηση
µε το ρόλο του ως πόλη-λιµάνι. Προσδιορίζεται ακόµα ως κέντρο µεταποίησης κυρίως των
αγροτικών προϊόντων του νησιού που αποτελούσαν το προϊόν των εξαγωγών. Η παράµετρος
αυτή, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωµίας του, της ταυτότητάς του. Γιαυτό, κάθε
προσπάθεια ανάδειξης του χαρακτήρα της πόλης συνδέεται µε την ανάδειξη και τη διατήρηση
των χώρων όπου αναπτύχθηκε η µεταποιητική δραστηριότητα, των βιοµηχανικών κτιρίων της
πόλης.
Αυτό δεν θεωρήθηκε αυτονόητο µέχρι σήµερα. Η ανάδειξη του Μινωικού πολιτισµού και, πολύ
αργότερα, της περιόδου της Ενετοκρατίας, κι αυτό µέσα από πολύ µεγάλες δυσκολίες, κάθε
είδους, που συναντούσαν όσοι επέµεναν στα ζητήµατα της προστασίας και ανάδειξης µνηµείων,
άφησε έκθετα µνηµεία νεώτερων εποχών ή ζητήµατα πιο σύνθετα.
Τέτοιο σύνθετο ζήτηµα, ιδιαίτερα σηµαντικό για το Ηράκλειο, είναι αυτό της προστασίας και
ανάδειξης του πολεοδοµικού ιστού της πόλης. Παρά το γεγονός, ότι το ζήτηµα αυτό έχει
εντοπιστεί από πολύ παλιά και την τελευταία δεκαετία βρίσκεται σε εξέλιξη µελέτη για την
προστασία και ανάδειξη της παλιάς πόλης, η µελέτη αυτή καρκινοβατεί ενώ η πόλη κτίζεται µε
πρωτοφανείς ρυθµούς.
Από τη µελέτη αυτή, προτείνονται κτίρια προς διατήρηση. Η κατάταξή τους έχει γίνει µε κριτήρια
ιστορικά και µορφολογικά και όχι µε εξειδικευµένο κριτήριο τη χρήση τους και περιορίζεται
αυστηρά στα όρια της περιοχής µελέτης, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει σήµερα πλήρης
καταγραφή των βιοµηχανικών κτιρίων της πόλης.
Οι πολύ λίγες αναφορές που γίνονται στη βιοµηχανία από ερευνητές και ιστορικούς, στις
περισσότερες περιπτώσεις στερούνται χωρικής διάστασης, µε αποτέλεσµα ο µόνος δυνατός
δρόµος καταγραφής των βιοµηχανικών κτιρίων να είναι αυτός της επιτόπιας έρευνας. Μια τέτοια
καταγραφή, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάσωση του αποθέµατος που έχει
αποµείνει.
2. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Ο εµπορικός χαρακτήρας της πόλης του Ηρακλείου είναι γνωστός κι αυτονόητος. Αυτό που λείπει
είναι η περιγραφή και η τεκµηρίωση της σύνδεσης του εµπορίου µε τη µεταποιητική
δραστηριότητα, ο πλήρης εντοπισµός των χώρων όπου γινόταν η µεταποίηση και η ανάληψη της
ευθύνης για τη διάσωση και την ένταξή τους στη σηµερινή πραγµατικότητα. Με την εργασία αυτή
γίνεται µια προσπάθεια ανάδειξης της αναγκαιότητας να γίνουν τα παραπάνω.
Το Ηράκλειο αναφέρεται ως Eπίνειο της Κνωσσού, Harbor Town κατά τον Arthur Evans. «Η
Κνωσός ήταν θαλασσοκράτειρα, µε σηµαντικό εξαγωγικό εµπόριο, υφάσµατα, ξυλεία, κρασί,
λάδι, και βότανα και µε αντίστοιχο ισοζύγιο εισαγωγών από ελεφαντόδοντο, πολύτιµες πέτρες και
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Η εισήγηση παρουσιάστηκε από την κα Σφακιανάκη σε ηµερίδα µε θέµα ¨Βιοµηχανικά κτίρια» που οργάνωσε το
ΤΕΕ ∆ωδεκανήσου και πραγµατοποιήθηκε στη Ρόδο.

µέταλλα από τις αγορές της Αιγύπτου και της Ανατολής, της Μ. Ασίας και του Βορρά» αναφέρει ο
Σακελλαράκης (1996: 25-26). Από την εποχή εκείνη, αλλά και από αυτές που ακολούθησαν,
διατηρούνται, µέχρι σήµερα, σε ολόκληρο το νησί τα αρχαία πατητήρια που οι αρχαιολογικές
έρευνες φέρνουν στο φως.
Φαίνεται ότι οι Άραβες φρόντισαν να οργανώσουν το λιµάνι του Ηρακλείου όχι µόνο ως βάση για
τις επιδροµές τους, αλλά και για το εµπόριο τους µε άλλες χώρες. Τη Β΄ Βυζαντινή περίοδο «ο
Χάνδακας ήταν η µοναδική πολιτεία της Κρήτης µε αστική οργάνωση και οργανωµένο λιµάνι,
απ΄όπου γινόταν η διακίνηση των εµπορευµάτων στις εκτός νήσου αγορές» (Τζοµπανάκη 2000:
22 )
Τον 13ο αιώνα η Κρήτη βρίσκεται στην κατοχή της Βενετίας και έπρεπε να οργανωθεί πολιτικά και
στρατιωτικά για να εξυπηρετήσει την κύρια επιδίωξή της: να έχει ένα εµπορικό, εξαγωγικό και
διαµετακοµιστικό κέντρο ακριβώς στο σταυροδρόµι όλων των εµπορικών δρόµων της Ανατολής.
Η πόλη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έγινε ο κύριος διαµετακοµιστικός σταθµός του βενετικού
εµπορίου. (Τζοµπανάκη 1997: 136) Γύρω στα 1630, η Candia (Ηράκλειο) είναι µια ακµαία
οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά πόλη, σταυροδρόµι στους θαλάσσιους δρόµους που
ένωναν την Ανατολή µε τη ∆ύση. Πληθυσµιακά είναι µια πολύ µεγάλη πόλη, µε τα µέτρα της
εποχής, µε 17.000 κατοίκους περίπου, όσους είχαν τότε ευρωπαϊκές πόλεις όπως η
Φραγκφούρτη, η Σιένα, η Γενεύη και η Ζυρίχη. Πάνω από 120.000 κατοίκους είχαν τότε µόνο η
Ρώµη, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Νεάπολη και η Μαδρίτη. (Παναγιωτάκης 1996: 82) Για την
περίοδο της Βενετοκρατίας υπάρχουν οι περισσότερες πληροφορίες, χάρη στο Κρατικό Αρχείο
της Βενετίας που η Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου απέκτησε σε µικροφίλµ το 1992.
Για τη περίοδο της Τουρκοκρατίας, µέχρι το 1821, αν και µεταγενέστερη, οι γνώσεις µας είναι
πολύ περιορισµένες. Όµως, αναφέρεται (∆ετοράκης 1997:180) ότι τα τελευταία χρόνια
παρουσιάστηκαν ορισµένες µελέτες για το εµπόριο της Κρήτης, κυρίως για το εµπόριο του
σαπουνιού, µελέτες αξιόλογες καθώς στηρίζονται σε επίσηµες πηγές των ξένων Υπουργείων και
των εκθέσεων των ξένων προξένων στην Κρήτη το 18ο αιώνα.
Κατά τον Ξανθουδίδη (1964: 89-90), στις αρχές του 18ου στην πόλη της Candia (Ηράκλειο)
υπήρχαν δεκαεπτά σαπωνοποιεία που βρισκόταν στο βόρειο µέρος της πόλης και βυρσοδεψεία
που ήταν στο δυτικό. Τη σαπωνοποιία δίδαξαν Γάλλοι από την Προβηγκία που ασκούσαν τη
δραστηριότητα αυτή στο Κάστρο κι έπειτα στα Χανιά. Η εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων
και εµπορευµάτων στο Κάστρο γινόταν, κατά τον Πρακτικίδη, από 300 ντόπια πλοία. Ο Στ.
Ξανθουδίδης αµφισβητεί τον αριθµό αυτό θεωρώντας τον υπερβολικό. Αναφέρει, όµως ότι τα
κυριότερα προϊόντα του νησιού ήταν τα δηµητριακά, επαρκή για την επιτόπια κατανάλωση και για
µικρή εξαγωγή και ότι γινόταν εξαγωγή λαδιού, σαπουνιών, σταφίδας, κρασιού, χαρουπιών,
γιαουρτιού, αµύγδαλων, σαλιγκαριών, µεταξιού και λιναρόσπορου, γιατί το λινάρι τότε
καλλιεργείτο σε µεγάλη κλίµακα.
Στα 1881 το Ηράκλειο έχει 21.000 κατοίκους, το εµπόριο βρίσκεται ξανά σε έξαρση µε επίκεντρο
το λιµάνι, που δεσπόζει ανάµεσα στις κτήσεις της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. (Περτσελάκης
1997: 260)
Την περίοδο της Αυτονοµίας οι 10.000 Χριστιανοί και άλλοι τόσοι Τούρκοι κάτοικοί του,
επιδίδονται σε µια γιγαντιαία προσπάθεια ανασυγκρότησης µε την επιστασία των αγγλικών
στρατευµάτων. Θεσπίζονται µέτρα και εκτελούνται έργα υποδοµής.
Στην πόλη δηµιουργούνται νέα εργοστάσια βυρσοδεψίας, οινοπνεύµατος, σταφίδας.6
3. Η ΠΟΛΗ
«Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλος οικισµός στον κόσµο, που να έχει αλλάξει τόσες φορές όνοµα
και
κυρίαρχο
σε
διάφορες
εποχές,
όπως
η
πόλη
αυτή»
γράφει
ο
Σπανάκης (1990: 11) Πράγµατι, από το Ηράκλειο της Ελληνορωµαϊκής περιόδου (87 π.Χ. -323
µ.Χ) , στο Κάστρο της Α’ Βυζαντινής (323-828), στο Rabdh el Khandak (Φρούριο της Τάφρου)
6
Το 1898 ο Νικόλαος Καστρινάκης ιδρύει τον «Αλευρόµυλο Καστρινάκη», ενώ την ίδια χρονιά συστήνονται οι
εµπορικοί οίκοι «Κωνσταντίνος Γ. Λιοπιράκης» και «Γ. Αποστολάκης». Το 1904 ιδρύεται η οινοπνευµατοποιία
«Φαιστός» από τους Ξενάκη και Λιανά. Το αυξηµένο ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για την ελληνική σταφίδα
ωθεί, το 1909, τον Γεώργιο Μ. ∆ιαλλινά στη σύσταση της οµώνυµης εταιρίας επεξεργασίας και εµπορίας σταφίδας.
Το 1911 ιδρύεται το πυρηνελαιουργείο «Αθηνά» των Λιαπάκη - Αλεπουδέλη - Βασιλάκη - Ταλιάνη και το 1912 το
«Εργοστάσιο Ζυµαρικών Ηράκλειον Κρήτης» (Ε.Ζ.Η.Κ.) των Γρυλιωνάκη - Ανωγειαννάκη - Γεωργιάδη & Σία. Στα
1913, λίγους µήνες πριν την επίσηµη ένωση µε την Ελλάδα, ο Γεώργιος Ε. Μιτσοτάκης ιδρύει ατµοκίνητο
εργοστάσιο ελαιουργίας. (Στοιχεία από ιστοσελίδα δήµου Ηρακλείου)

της αραβικής (828-961), Χάνδακα της Β΄ Βυζαντινής (961-1204), Candia της Βενετοκρατίας
(1204-1669), Kandiye της Τουρκοκρατίας 1669-1898), το Ηράκλειο επέστρεψε επίσηµα στην
αρχική του ονοµασία την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας.
Οι Βενετοί βρήκαν το Χάνδακα οχυρωµένο µε τα παλιά Βυζαντινά τείχη. Σε σχεδιάγραµµα του
1429 του Buondelmondi φαίνεται ότι η πόλη έχει ήδη επεκταθεί έξω από τη Βυζαντινή οχύρωση.
Στο τέλος του 15ου αιώνα κατασκευάστηκε η νέα οχύρωση του Χάνδακα που περιελάµβανε όλα
τα προάστια και την παλιά πόλη, σε τέτοια έκταση που να καλύψει τις ανάγκες της πόλης µέχρι
τις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε, οι ανάγκες αποκατάστασης των προσφύγων οδήγησαν στη
δηµιουργία των πρώτων προαστίων έξω από τα τείχη.7
Έτσι, η πόλη χτιζόταν πάνω στα συντρίµµια της πόλης, διατηρώντας µε εκπληκτικό τρόπο τον
πολεοδοµικό ιστό, κάθε φορά που µια νέα κατάκτηση, εξέγερση ή σεισµός την κατέστρεφε8,
πολλές φορές ολοκληρωτικά. Τα αποµεινάρια της κάθε εποχής συσσωρεύονταν σε στρώσεις,
µε αποτέλεσµα να ανεβαίνει σταδιακά η στάθµη της πόλης από 4-6 µ. και τα χρήσιµα υλικά να
επαναχρησιµοποιούνται. (σχεδ. 1)

Werdmuller, 1666-68, Gerola,
Σύγχρονη αεροφωτογραφία
Monumenti Veneti dell’ isola di Creta
Σχεδ. 1
Η πόλη κτίζεται και ξανακτίζεται διατηρώντας τον πολεοδοµικό ιστό της

«Στα τέλη του 19ου αιώνα η πόλη του Ηρακλείου είναι µια τυπική βαλκανική οθωµανική επαρχιακή
πόλη, µε το κέντρο της να ορίζεται από πολυσύχναστους, πολύβουος δρόµους, αγορές, µεγάλα
οικοδοµήµατα και τις συνοικίες µε τη ζωή των πολλών και των φτωχών να οργανώνεται στις
µικρές ασύµµετρες πλατείες, τους στενούς φιδωτούς δρόµους και τα αδιέξοδα δροµάκια, τις
περιφερειακές αγορές και τα χαµηλά οικοδοµήµατα. Στο Ηράκλειο διαβιούν έµποροι, µεταπράτες,
τεχνίτες και εργάτες, Κρητικοί, Τουρκοκρητικοί, Έλληνες, Οθωµανοί, Εβραίοι, Βαλκάνιοι,
Ευρωπαίοι, Πέρσες και Ρώσοι. Οι επιρροές της πολυ-πολιτισµικοτητας αυτής αποτυπώνονται
στο χώρο και στους ανθρώπους. Καθώς όµως οι πολιτικές εξελίξεις οδηγούν την Κρήτη στην
εθνική ενσωµάτωση, βαθµιαία ο χαρακτήρας της πόλης αλλάζει χωρίς να αποβάλει βασικά
χαρακτηριστικά, τα οποία –εξάλλου- διατηρεί µέχρι σήµερα.». (Τζεδάκη 2007: 17)
Το 1922 αρχίζει η κατασκευή του νέου λιµανιού. «900 ατµόπλοια και 250 ιστιοφόρα καταπλέουν
ετησίως υπάρχουν συνδέσεις µε Αλεξάνδρεια, Βηρυτό Σµύρνη, Τεργέστη, Βενετία, Μασσαλία,
Λονδίνο, Αµβούργο... Η πόλη διαθέτει πολλές βιοµηχανίες που παράγουν λάδι, σταφίδα,
σαπούνι, οινόπνευµα, κίτρα...» (Περτσελάκης 1997: 264)
Για τις ανάγκες του λιµανιού θα κατασκευαστεί το πρώτο ηλεκτρικό εργοστάσιο, που λίγα χρόνια
αργότερα θα αποτελέσει τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. Πρώτοι πελάτες του θα είναι τα
βιοµηχανικά κτίρια και οι έµποροι της οδού Καλοκαιρινού, του κύριου εµπορικού δρόµου του
κέντρου του Ηρακλείου. Το ηλεκτρικό εργοστάσιο θα εγκατασταθεί, στο παραλιακό τµήµα της
πόλης, βόρεια της συνοικίας της Αγ. Τριάδας. Στη συνοικία αυτή, κύρια περιοχή εγκατάστασης
µουσουλµάνων πριν από την ανταλλαγή των πληθυσµών, θα εγκατασταθεί πλήθος προσφύγων
που θα αποτελέσει και το βασικό εργατικό δυναµικό των εργοστασίων που είναι ήδη εκεί
εγκατεστηµένα και που θα πολλαπλασιαστούν τα επόµενα χρόνια.
7

Ο αριθµός των κατοίκων στα 1913 ήταν 25.000 και το 1928, µε την έλευση των προσφύγων, 40.000.
Στη «Χωρογραφία της Κρήτης» αναφέρεται ότι ο σεισµός της 5ης Φεβρουαρίου του 1910 κατέστρεψε τα δύο τρίτα
της πόλης. Εξάλλου το 1856 ο σεισµός άφησε 538 νεκρούς και 18 σπίτια κατοικήσιµα από τα 3.620 του Ηρακλείου.
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Σύµφωνα µε τον Ανδριώτη (1997: 241-242), το 1928 από τους κατοίκους του ∆ήµου Ηρακλείου
το 39,3% είχαν γεννηθεί στο ∆ήµο Ηρακλείου, το 35,9% ήταν πρόσφυγες και το 24,8% ήταν
γεννηµένοι σε άλλο δήµο ή κοινότητα της Κρήτης, δηλαδή το 1928 ο ένας στους τρεις κατοίκους
του Ηρακλείου ήταν πρόσφυγας.
Η Αγία Τριάδα στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας είχε αναπτυχθεί οικιστικά προς τα βορειοδυτικά
µέχρι το τείχος. Σηµαντική εξέλιξη σηµειώνεται στα τέλη του 19ου αιώνα, µε την εγκατάσταση
µονάδων µεταποίησης στις βορεινές και δυτικές παρυφές της. Πρόκειται για νέες µονάδες, ή
µονάδες που αποµακρύνθηκαν από την περιοχή της «Κουτάλας» (πάρκο Θεοτοκόπουλου) και
αφορούσαν στην κατεργασία καπνού, στην ποτοποιία, σε αλεύρι, λάδι, χαρούπια, ζυµαρικά και
αργότερα, στα χρόνια του µεσοπολέµου, σταφίδα, οινόπνευµα, ηλεκτρική ενέργεια. (Μελέτη
προστασίας & ανάδειξης παλιάς πόλης 1999: 132)
Το 1936 το Ηράκλειο θα αποκτήσει ρυµοτοµικό σχέδιο που θα ρυµοτοµεί σχεδόν το σύνολο των
κτισµάτων, και θα πολεοδοµεί τα τελευταία περιβόλια που είχαν ακόµη διατηρηθεί, κυρίως στο
βορειοδυτικό τµήµα της εντός τειχών πόλης. (σχεδ. 2)

Προσέγγιση – σύγκριση σχεδίου πόλης 1936 µε
σχέδιο του 1930 της αρχιτέκτονος Χρυσ.
Τζοµπανάκη, ΤΕΕ/ΤΑΚ, 2000, Το Ηράκλειο εντός
των τειχών,από τον αρχιτέκτονα Γιάννη Πετράκη.
Σχεδ. 2 Το σχέδιο του 1936 ρυµοτοµούσε σχεδόν
το σύνολο των κτισµάτων της πόλης

Το 1958, ένα νέο σχέδιο θα επιβάλλει, εν µέσω σοβαρών αντεγκλήσεων, ακόµα πιο δραστικές
ρυµοτοµήσεις και θα επεκταθεί εκτός των τειχών. Στο σχέδιο αυτό, η περιοχή νότια του νέου
λιµανιού, που τότε ξεκινούσε η κατασκευή των εσωτερικών του λιµενικών έργων, θα
χαρακτηριστεί Βιοµηχανική Περιοχή µετά από πιέσεις των ίδιων των εγκατεστηµένων
βιοµηχάνων. Όµως βιοµηχανική περιοχή επί της ουσίας παραµένει όλη η παραλιακή ζώνη, νότια
του λιµανιού, σε ολόκληρο το µέτωπο της συνοικίας της Αγ. Τριάδας και µέχρι τον ποταµό
Γιόφυρο, όπου είχαν εγκατασταθεί τα Ταµπακαριά. Η διαδροµή αυτή, όπου στα σχέδια της
Τοπογραφικής υπηρεσίας του 1938 φαίνονται ακόµη ανεµόµυλοι, αποτελούσε και τη διαδροµή
του τραίνου τύπου Ντεκοβίλ που κουβαλούσε τους ογκόλιθους για την κατασκευή του νέου
λιµανιού.
4. Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ Ο.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Το 1996 το ΤΕΕ/ΤΑΚ σύστησε δύο Οµάδες Εργασίας, για τους νοµούς Ηρακλείου και Λασιθίου
µε σκοπό την «Καταγραφή και αξιολόγηση των παλαιών βιοτεχνικών – βιοµηχανικών κτιρίων
στην Ανατολική Κρήτη και διερεύνηση αξιοποίησής τους σε νέες χρήσεις». Την εργασία
χρηµατοδότησε η Περιφέρεια Κρήτης από το υποπρόγραµµα «Εφαρµογή» του ΠΕΠ Κρήτης
1994-1999.
∆έκα χρόνια µετά, το 2006, κατέγραψα (Σφακιανάκη 2006:34) το τι έχει συµβεί για καθένα από τα
κτίρια που είχε εντοπίσει η Οµάδα Εργασίας για το Ν. Ηρακλείου, για την περιοχή του ∆ήµου
Ηρακλείου. Σήµερα, υπάρχουν ακόµα νεώτερες εξελίξεις.
Τα κτίρια που καταγράφηκαν για το ∆ήµο Ηρακλείου ήταν οκτώ: (σχέδ. 3)

Με αρίθµηση 1,2,…8, τα κτίρια που κατέγραψε η Ο.Ε.
του ΤΕΕ/ΤΑΚ Τα άλλα κτίρια που σηµειώνονται, είτε δεν
περιλαµβάνονται στην καταγραφή, είτε είχαν ήδη
κατεδαφιστεί το 1996.
Επεξεργασία σχεδίου, Πετράκης Γ., 2008
Σχεδ. 3 Τα βιοµηχανικά κτίρια είναι συγκεντρωµένα στην
παραλιακή ζώνη

Σχεδ.3 Στη θέση που ήταν τα Ταµπακαριά κατασκευάστηκε
η δυτική παραλιακή λεωφόρος και «εισέβαλε» το σχέδιο
πόλης.

1.
2.
3.
4.

Οι Κυλινδρόµυλοι Καστρινάκη, στη αρχή της λεωφόρου Ικάρου. (φωτ. 1)
Το Συγκρότηµα «Αθηνά», στη λεωφόρο Ικάρου. (φωτ. 2)
Το Μαρµαράδικο, στη λεωφόρο Ικάρου, στάση Μαρινάκη (φωτ. 3)
Το Σαπωνοποιείο, στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μελισσηνών και ∆αµβέργηδων, Αγ.
Τριάδα (φωτ. 4)
5. Τους Αλευρόµυλους, στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, Αγ. Τριάδα (φωτ. 5)
6. Το κτίριο της Ηλεκτρικής, στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου (φωτ. 6)
7. Το Καπνοκοπτήριο, στην οδό Σκορδυλών, Αγία Τριάδα (φωτ. 7)
8. Τα Ταµπακαριά, στη δυτική παραλιακή, πριν τον ποταµό Γιόφυρο (φωτ. 8)
Τα κτίρια που είχαν καταγραφεί βρίσκονται όλα στην παραλιακή ζώνη του Ηρακλείου ή σε στενή
γειτνίαση µε αυτήν, εντός τειχών ή αµέσως έξω απο αυτά, µε εξαίρεση τα Ταµπακαριά, που είχαν
κατασκευαστεί δυτικότερα για να βρίσκονται σε µεγαλύτερη απόσταση από τις κατοικηµένες
περιοχές εξαιτίας της δυσοσµίας που προκαλούσε η κατεργασία των δερµάτων.

Φωτ 1: Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ, 1996: Ο αλευρόµυλος
Καστρινάκη,
αν και κηρυγµένο κτίριο, σήµερα
καταρρέει…∆εν υπάρχει σχέδιο διάσωσής του.

Φωτ.2: Μακρόπουλος Στ., 2008 Το πυρηνελαιουργείο
«Αθηνά». Από το συγκρότηµα είναι κηρυγµένα τα
παλιότερα κτίσµατα και η καµινάδα. Προτίθεται να το
αγοράσει ο ∆ήµος για να στεγάσει υπηρεσίες του.

Φωτ3 Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ, 1996: Το Μαρµαράδικο
κατεδαφίστηκε. Στο ανατολικό µέρος γίνεται νέο κτίσµα
και το δυτικό χρησιµοποιείται ως χώρος στάθµευσης
παρακείµενου κέντρου διασκέδασης

Φωτ.5: Μακρόπουλος Στ., 2008: Από τους Αλευρόµυλους ένα κτίριο έχει κηρυχθεί. Τα νότια κτίσµατα
έχουν κατεδαφιστεί

Φωτ.7 Μακρόπουλος Στ., 2008: Το Καπνοκοπτήριο
αποκαταστάθηκε από τη 13η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων και στεγάζει τις υπηρεσίες της.

Φωτ.4 Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ, 1996: Το Σαπωνοποιείο, αν και
προτεινόµενο για διατήρηση κατεδαφίστηκε. Στη θέση
του υψώνεται πολυκατοικία. Αποτελούσε µε τους
παρακείµενους Αλευρόµυλους, σύνολο βιοµηχανικής
κληρονοµιάς

Φωτ. 6: Η παλιά Ηλεκτρική δεν υπάρχει πιά.
Κατεδαφίστηκε, αν και κηρυγµένο το κεντρικό της κτίριο,
το 2003, κατά την κατασκευή του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας.

Φωτ. 8: Β. Σφακιανάκη: Τα Ταµπακαριά, στη δυτική
παραλιακή, πριν τον ποταµό Γιόφυρο

Στην παρουσίαση δεν συµπεριλαµβάνονται αρκετά βιοµηχανικά κτίρια. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Το συγκρότηµα κτιρίων στην αρχή της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και άλλα κτίρια στον ίδιο
δρόµο που από τη Μελέτη της Παλιάς Πόλης προτείνεται να διατηρηθούν.
• Άλλα µικρότερα εργοστάσια, κυρίως στη γειτονιά της Αγ. Τριάδας, µεταξύ των οποίων το
εργοστάσιο Μακράκη που χαρακτηρίστηκε διατηρητέο από τον Συνεταιρισµό των
Φαρµακοποιών Κρήτης και στεγάζει την αποθήκη του, το Ελαιουργείο Σαββάκη στην οδό
Σαβαθιανών και το Σταφιδεργοστάσιο στην οδό Στρ. Φαϊτάκη, των οποίων επίσης
προτείνεται η διατήρηση.

Το σταφιδεργοστάσιο της ΚΣΟΣ, κατασκευής 1935, που από την ίδια µελέτη προτείνεται η
κατεδάφισή του για να γίνει ...χώρος στάθµευσης και πάρκο για παιδιά µε θέµα τα
οχυρωµατικά έργα και τη τεχνική της πολιορκίας!9
• Το εργοστάσιο στην περιοχή Τάλως, µε µια από τις τελευταίες καµινάδες στο Ηράκλειο να
σηµατοδοτεί τον ορίζοντα της οδού Ηφαίστου προς τη θάλασσα, που προτείνεται η
διατήρησή του από άλλη µεταγενέστερη µελέτη.10
• Το σταφιδεργοστάσιο ∆ιαλυνά, στις οδούς Αγίου Τίτου και Ιδοµενέως που πρόσφατα
κατεδαφίστηκε, αν και προτεινόµενο για διατήρηση από τη µελέτη της παλιάς πόλης.
• Το βιοµηχανικό συγκρότηµα στην οδό Ικάρου ανατολικότερα του συγκροτήµατος
«Αθηνά».
Εξ΄ άλλου, το 1996 είχαν ήδη κατεδαφιστεί η Καστέλλα, κτίριο αποθηκών, το εργοστάσιο
ποτοποιίας του Κονιόρδου στη συµβολή Χάνδακος και Παραλιακής λεωφόρου και, ενδεχοµένως,
του Φωστηρόπουλου στη Χανιόπορτα.
Ας δούµε όµως τι έγινε µε τα οκτώ κτίρια που καταγράφηκαν το 1996 από την Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Ένα από αυτά, το Καπνοκοπτήριο είχε την ευτυχέστερη έναντι όλων των άλλων προοπτική. Στον
κηρυγµένο, από το 1947, περίβολο όπου υπήρχε επί Βενετοκρατίας ορθόδοξη µονή καλογραιών,
το Monasterio Greco Madonna Akrotiriani, παράρτηµα της µονής Τοπλού στη Σητεία, επί
Τουρκοκρατίας λειτούργησε στρατώνας, έπειτα ορφανοτροφείο και στη συνέχεια Καπνοκοπτήριο.
(Σπανάκης 1964:228) Το κτίριο αποκαταστάθηκε από την 13η Εφορεία Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, και εγκαταστάθηκε εκεί η ίδια.
Τέσσερα κτίρια κηρύχθηκαν διατηρητέα: το εργοστάσιο Καστρινάκη (ΦΕΚ 427/Β/27-5-97) το
Συγκρότηµα «Αθηνά» (ΦΕΚ 813/Β/1-7-02), η παλιά Ηλεκτρική (ΦΕΚ 642/Β/26-8-94) και οι
Αλευρόµυλοι (ΦΕΚ 128/Α.Α.Π./21-11-06). Αυτό, όµως, δεν στάθηκε και καθοριστικό και την
διάσωση τους.
Το εργοστάσιο Καστρινάκη, το παλιότερο τµήµα του οποίου κτίστηκε πριν το 1900, αφού φαίνεται
σε φωτογραφία του Giuseppe Gerola του 1900, όχι µόνο κινδυνεύει όσο δεν αναλαµβάνεται
πρωτοβουλία για τη στερέωση και αξιοποίησή του αλλά και δεν διαφαίνεται να υπάρχει κάποιο
τέτοιο σχέδιο γι αυτό από κανένα.
Η προοπτική του συγκροτήµατος «Αθηνά» µοιάζει ευνοϊκότερη αφού, αφενός βρίσκεται σε καλή
κατάσταση, αφετέρου εντάσσεται στη µελέτη του ανατολικού πολεοδοµικού κέντρου µε στόχο να
στεγάσει υπηρεσίες του ∆ήµου, που φαίνεται να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του. Η κήρυξη,
όµως αφορά µόνο στα παλιότερα κτίσµατα Α, Β και Γ του συγκροτήµατος, του τέλους του 19ου
αιώνα και την πλινθόκτιστη καµινάδα.
Η παλιά Ηλεκτρική δεν υπάρχει πια. Παρά το γεγονός ότι το κεντρικό κτίριο είχε κηρυχθεί
διατηρητέο, κατεδαφίστηκε για την ανέγερση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας τον Αύγουστο του
2003. Μοναδικό αποµεινάρι η νότια πρόσοψη του κτιρίου, θα θυµίζει το πρώτο ηλεκτρικό
εργοστάσιο της πόλης. Σήµερα, η εκτέλεση εργασιών ανατολικά και δυτικά του κτιρίου
αποκάλυψαν τις παρειές της Piattaforma Santa Veneranda του παράλιου τείχους.
Άλλα τρία από τα κτίρια ή συγκροτήµατα κτιρίων κατεδαφίστηκαν εν µέρει ή πλήρως. Πρόσφατα
κατεδαφίστηκε το Σαπωνοποιείο στην Σοφοκλή Βενιζέλου, Μελισσηνών και ∆αµβέργηδων, παρά
το γεγονός ότι ήταν ένα από τα 400 περίπου αξιόλογα κτίρια που είχαν καταγραφεί προκειµένου
να διατηρηθούν, εκτός από την Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και από τη µελέτη της παλιάς πόλης. Στη θέση
του υψώνεται πολυκατοικία. Το εργοστάσιο καταλάµβανε ολόκληρο οικοδοµικό τετράγωνο και
αποτελούσε ένα σύνολο µαζί µε τους Αλευρόµυλους, δυτικά από αυτό. Από τα κτίρια του
συγκροτήµατος των Αλευρόµυλων,
επίσης προτεινόµενα για διατήρηση, έχει κηρυχθεί
διατηρητέο µόνο ένα και έχουν κατεδαφιστεί άλλα στο νότιο τµήµα του γηπέδου.
Από το Μαρµαράδικο της οδού Ικάρου, το 2006 παρέµενε περίπου το ένα τρίτο του κτίσµατος,
όπου αντιστοιχούν οι τρεις φεγγίτες που φαίνονται στο ανατολικότερο τµήµα. Σήµερα δεν υπάρχει
πιά. Στο πρόσφατα κατεδαφισµένο ανατολικό τµήµα κτίζεται νέα οικοδοµή, ενώ στη θέση του
υπόλοιπου εκτείνεται ο χώρος στάθµευσης παρακείµενου κέντρου διασκέδασης. Τα Ταµπακαριά,
σύµφωνα µε την Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αποτελούσαν «ένα αξιόλογο σύνολο µε δυνατότητα
•
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Επιχειρήµατα της κατεδάφισης για το συγκεκριµένο κτίριο, εκτός αυτού της εξεύρεσης ελεύθερων χώρων αποτελεί
η γειτνίασή του µε το Ενετικό τείχος. Όµως, είναι ολέθριο να αναζητούνται µε τέτοιους όρους ελεύθεροι χώροι σε
ιστορικά κέντρα, όπως είναι και µονοµερής η αντίληψη η ανάδειξη µνηµείων µιας εποχής να επιβάλλει την
καταστροφή δειγµάτων άλλων εποχών.
10
«Μελέτη χάραξης αναπτυξιακών κατευθύνσεων για τις υποβαθµισµένες περιοχές του δυτικού παραλιακού µετώπου
Ηρακλείου Κρήτης» - (2004)

αξιοποίησης τους για διάφορες χρήσεις». Η «λύση» που προκρίθηκε ήταν τη θέση των
ανατολικότερων από αυτά να καταλάβει η δυτική παραλιακή λεωφόρος. Από το δυτικό τµήµα του
συνόλου συνεχίζει να περνάει ο παλιός δρόµος. Τα κτίρια που βρίσκονται νότια του δρόµου
έχουν ενταχθεί σε οικοδοµικά τετράγωνα του σχεδίου πόλης. Τα κτίρια βόρεια του δρόµου έχουν
ενταχθεί σε οικοδοµικά τετράγωνα από τα οποία τρία χαρακτηρίζονται κοινόχρηστοι χώροι και
ένα οικοδοµήσιµο.
Από τη µελέτη χάραξης αναπτυξιακών κατευθύνσεων για τις υποβαθµισµένες περιοχές του
δυτικού παραλιακού µετώπου Ηρακλείου Κρήτης (2004) προτείνεται η κήρυξη ως διατηρητέων
των αξιόλογων στοιχείων βιοµηχανικής κληρονοµιάς και παραδοσιακών τεχνικών έργων, η
αποκατάσταση και προστασία τους καθώς επίσης και η επανάχρηση ορισµένων από αυτά µε
σύγχρονες λειτουργίες κοινωνικού πολιτιστικού χαρακτήρα. Συγκεκριµένα προτεινόταν η
αποκατάσταση τεσσάρων από τα κτίρια των παλιών βυρσοδεψείων και µια πλινθόκτιστης
καµινάδας µε ένταξη του έργου σε συγκεκριµένο µέτρο του ΠΕΠ Κρήτης.
5. ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Ενδιαφέρουσες προτάσεις για κάποια από τα βιοµηχανικά κτίρια έχουν διατυπωθεί από νέους
αρχιτέκτονες, των οποίων οι διπλωµατικές εργασίες παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Τόπος +
Αρχιτεκτονική» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου το Φεβρουάριο του
2006.
Το εργοστάσιο Καστρινάκη, αποτέλεσε µέρος του αντικειµένου της διπλωµατικής εργασίας των
αρχιτεκτόνων Κατερίνας Βασιλειάδη και Γιάννη Πετράκη «Χάνδακας: τείχη, ιστός, συνδέσεις,
συρραφή της ασυνέχειας». Προτείνεται η ένταξή του στο θέατρο της τάφρου. (Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1998)
Στη διπλωµατική εργασία των αρχιτεκτόνων Μύρωνος Καλλιγιανάκη και Κατερίνας
Στεφανοπούλου «Σχεδιάζοντας για την ανατολική τάφρο του Ηρακλείου» προτείνεται η
επανάχρηση του ίδιου εργοστασίου ως µουσείο του εαυτού του (αλευρόµυλος) και του, τότε
ερειπωµένου, µαρµαράδικου ως θερινού κινηµατογράφου. (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2001)
Ένα «Μουσείο σύγχρονης τέχνης στην παλιά ηλεκτρική» εγκατέστησε ο αρχιτέκτονας Γιάννης
Κουβίδης. (Instituto Universitario di Architettura di Venezia 2001)
Στην «Πραγµατεία σχετικά µε το όριο» η αρχιτέκτονας Μαρώ Σαριδάκη εστιάζεται σε µια µελέτη
αστικού σχεδιασµού στην Ενετική οχύρωση και συγκεκριµένα στην πύλη του Παντοκράτορα,
αναγνωρίζοντας και εµπλέκοντας και τις εκεί βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. (Edinburgh College of
Art Heriot –Watt University 1999)
6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Από τους µελετητές της µελέτης ανάδειξης και προστασίας της παλιάς πόλης, είχε προταθεί για
το παραλιακό µέτωπο της πόλης Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός. Αν γινόταν τέτοιος
διαγωνισµός θα έπρεπε να λάβει υπ΄ όψη ως χαρακτηριστικό στοιχείο του παραλιακού µετώπου
την ύπαρξη των βιοµηχανικών κτιρίων και να προτείνει τους τρόπους διατήρησης της ιστορικής
µνήµης, µε διάσωση των κτιρίων και προσαρµογή τους σε νέες χρήσεις. Τέτοιος διαγωνισµός δεν
έγινε, ολοκληρωµένος σχεδιασµός για το παραλιακό µέτωπο δεν υπήρξε και τα κτίρια
ακολούθησαν καθένα τη δική του διαδροµή. Η διαδροµή αυτή, για όλα τα νεώτερα κτίρια, είναι
τόσο πιο δύσκολη όσο µικρότερη είναι η ηλικία του κάθε κτιρίου, αφού ο αρχαιολογικός νόµος
θεωρεί εν δυνάµει διατηρητέα τα κτίρια που έχουν συµπληρώσει τα 100 χρόνια ζωής. Η δικλείδα
αυτή αφήνει εντελώς εκτεθειµένα τα νεότερα κτίρια. Αν σ’ αυτό προσθέσουµε την απροθυµία των
ιδιωτών να διατηρήσουν κτίρια σε περιοχές σχεδίου πόλης µε υψηλές αξίες γης όπου
καθοριστικός παράγοντας είναι η µέγιστη εκµετάλλευση των γηπέδων, την έλλειψη κινήτρων ή
αποζηµιώσεων από την πολιτεία, την έλλειψη κουλτούρας διατήρησης και την επιλεκτική στάση
απέναντι στο τι χρήζει προστασίας και τι όχι ακόµα και από ειδικούς (αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους
κ.λπ.), αντιλαµβανόµαστε γιατί, συνήθως εκ των υστέρω, θρηνούµε σηµαντικές απώλειες.
Η συγκυρία αξιοποίησης του παραλιακού µετώπου µε δηµιουργία ελεύθερων χώρων και έργων
υποδοµής στην περιοχή από το 2003 µέχρι σήµερα, ήταν η ευκαιρία για την διάσωση και
αξιοποίησή τους εάν επικρατούσε η λογική της διατήρησης και αρµονικής ένταξής τους. Τέτοια
λογική δεν επικράτησε µέχρι σήµερα. Όµως υπάρχει ακόµα χρόνος, για όσα από αυτά δεν
βρέθηκαν, µέχρι τώρα, µπροστά στη µπουλντόζα της «ανάπτυξης». Αρκεί να πιστέψουµε σ΄αυτό
που επισηµαίνει ο Σεφέρης, «σβήνοντας ένα κοµµάτι από το παρελθόν, σβήνει κανείς και ένα
κοµµάτι από το µέλλον», να επικεντρωθούµε στο στόχο να «γράφουµε» το µέλλον, χωρίς να
«σβήνουµε» σηµαντικά κοµµάτια του και τότε θα βρεθούν και τα µέσα και οι πόροι και τα κίνητρα!
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