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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
(από 1.3.009
έως 30.4.009)
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Συνάδελφοι,

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, έχει αποδείξει διαχρονικά ότι είναι έτοιμο να
συζητά με την εκάστοτε Κυβέρνηση όλα τα θέματα που αφορούν την
ανάπτυξη της χώρας και τον τεχνικό κόσμο της, με συγκεκριμένες θέσεις
και προτάσεις, που αποτελούν αντικείμενο συστηματικής δουλειάς και
επεξεργασίας από αυτό.

15

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ



ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7

Η νέα Κυβέρνηση έχει δηλώσει, και παρατηρούμε ότι προσπαθεί να δρομολογήσει, νέα ήθη και νέες αντιλήψεις στην αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Προβλημάτων στην Οικονομία, στην ανάπτυξη, στους θεσμούς, στην παιδεία, στην εξωτερική πολιτική.
Πιστεύουμε, και θα σταθούμε αμετακίνητοι στη θέση μας αυτή, ότι ο διάλογος είναι προϋπόθεση σε όποια προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων, γιατί πολλά από αυτά γιγαντώθηκαν και οξύνθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα, ακριβώς επειδή δεν υπήρξε ο αναγκαίος διάλογος –
με ελάχιστες εξαιρέσεις – και αποδοχή/αξιοποίηση των απόψεων της
επιστημονικής κοινότητας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
Η ζωγραφική του
τεχνοτροπία, διδάσκεται
από φέτος στην
Ακαδημία Καλών Τεχνών
στο Μπάρι Ιταλίας.
Διεθνής αναγνώριση
της σημασίας της
ζωγραφικής λέξης, που χαρακτηρίζει
το έργο του.
9

Ζητάμε από τη νέα Κυβέρνηση να «αφουγκράζεται» προσεκτικά το ΤΕΕ
αλλά και τους άλλους Επιστημονικούς Φορείς της χώρας, γιατί μόνο έτσι,
με διάλογο ο οποίος θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, μπορούν να δρομολογηθούν λύσεις σε προβλήματα όπως το Εθνικό Κτηματολόγιο, και
Δασολόγιο, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών,
η απόκτηση αποτελεσματικού και λειτουργικού Εθνικού Χωροταξικού
Σχεδίου, η στελέχωση των δημόσιων Υπηρεσιών με τα βέλτιστα στελέχη
μέσω του ΑΣΕΠ, η επίλυση του χρόνιου προβλήματος της παιδείας και της
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρος Ινιωτάκης
31
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ΠΟΣΟ ΨΗΛΑ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ

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

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


δραστηριότητες

Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

(από 1.9.2009 έως 31.10.2009)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
1.9.09

Κύριε Πρόεδρε, σας επισυνάπτουμε τη με ημερομηνία 2/9/09 Αναφορά του Μ. Σκέντζου, συντ. Αρχιτέκτονα
Μηχανικού, με την οποία ο συνάδελφος μας που συνταξιοδοτήθηκε, ζητά (και ταυτόχρονα προτείνει) να
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λαμβάνει τη σύνταξη του μέσω της Τράπεζας Αττικής και όχι μέσω της Εθνικής Τράπεζας, για τους λό....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γους που αναλύει στην Αναφορά του. Η πρόταση του συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μας της 3/9/2009 και επειδή βρίσκουμε απολύτως λογικό το αίτημα του, παρακαλούμε όχι μόνο να φρο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ντίσετε να το ικανοποιήσετε μόνο για εκείνον, αλλά επίσης να φροντίσετε να αρθεί η σημερινή κατάσταση
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η Τράπεζα Αττικής στην οποία βασικός μέτοχος είναι το Τα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μείο μας. Αναμένουμε άμεσα τις δικές σας ενέργειες.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Η Αναφορά του κ. Σκέντζου προς τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αναφέρει εν συντομία τα εξής:

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

Μετά από δημοσιεύματα σχετικά με τη λήψη απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον τρόπο μεταφοράς Φ/Α
στην Κρήτη (υγροποιημένου ή συμπιεσμένου) από την Αίγυπτο, το ΤΕΕ/ΤΑΚ έκανε αίτημα με επιστολή του στον -πρώην πλέον- Υπουργό Ανάπτυξης για παροχή συγκριτικών στοιχείων (κόστος και λοιπά πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα)
για το θέμα της μεταφοράς του φυσικού αερίου στην Κρήτη. Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Κύριε Υπουργέ, μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τη λήψη απόφασης από το Υπουργείο σας
για τον τρόπο μεταφοράς Φ/Α στην Κρήτη (υγροποιημένου ή συμπιεσμένου) από την Αίγυπτο, και δεδομέ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νου ότι όπως γνωρίζετε, το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολι....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τείας, και συνεπώς θα πρέπει να διαθέτει άποψη για θέματα ιδιαίτερα σημαντικά για την περιοχή ευθύνης
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
του Τμήματος μας, η Δ.Ε. του Τμήματος μας αποφάσισε να σας ζητήσει συγκριτικά στοιχεία (κόστους και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λοιπά πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα) για το θέμα της μεταφοράς του φυσικού αερίου στην Κρήτη.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ένα επίσης σημαντικό θέμα που τίθεται, είναι αυτό της ενεργειακής ασφάλειας1 που προγραμματίζετε, και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσετε, για το αν θα γίνουν αποθηκευτικοί χώροι στην Κρήτη, ώ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στε να υπάρχει ενεργειακή αυτονομία για τρείς μήνες που είναι το στάνταρ.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Σας
ευχαριστούμε εκ των προτέρων, και ελπίζουμε να ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημα μας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Είναι γνωστό ότι το ΤΣΜΕΔΕ έχει αγοράσει το μεγαλύτερο πακέτο μετοχών από την Τράπεζα Αττικής
και συμμετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο Εκπρόσωπος του ΤΕΕ. Αυτονόητο είναι ότι η εν λόγω Τρά....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πεζα
πρέπει να τύχει της αμέριστης και έμπρακτης στήριξης όλων των Μηχανικών, πράγμα το οποίο ση.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μαίνει όχι μόνο να μη γίνει προβληματική και χάσει το Ταμείο μας τα χρήματα μας, αλλά αν είναι εφικτό
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
να είναι όσο το δυνατό πιο επικερδής προς όφελος των Μηχανικών. Το παράδοξο όμως είναι ότι το ίδιο το
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ΤΣΜΕΔΕ όπως και το ΤΕΕ, εκτός από τη συναλλαγή των νοσηλείων (που είναι παθητικό για την Τράπε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ζα),
συναλλάσσονται μόνο με την Εθνική Τράπεζα (αμοιβές, συντάξεις) χωρίς τα μέλη να έχουν το δικαί.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ωμα να συναλλάσσονται με άλλη Τράπεζα.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Τους τελευταίους 2 μήνες, η σύζυγος μου και εγώ αρνηθήκαμε να λαμβάνουμε τη σύνταξη μας από την Ε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θνική Τράπεζα και ζητήσαμε από το ΤΣΜΕΔΕ να μας τη στέλνει στην Τράπεζα Αττικής. Το Ταμείο μας
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
το
αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να λάβουμε τη σύνταξη μας με καθυστέρηση 2 μηνών, αφού προηγουμένως
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μας ανάγκασαν να συναλλαγούμε και πάλι με την Εθνική Τράπεζα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η κατάσταση αυτή είναι εντελώς απαράδεχτη και δεν είναι δυνατόν οι ίδιοι οι μέτοχοι να αγνοούν την Τρά.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πεζα τους και συγχρόνως να ξοδεύονται από την Τράπεζα Αττικής εκατομμύρια για διαφημιστικούς σκο....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πούς
προκειμένου να προσελκύσουν άλλους πελάτες.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Παρακαλώ πολύ να φροντίσετε να αρθεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 - 2013

7.9.09

1.10.09

Με αφορμή τη με ημερομηνία 2/9/09 Αναφορά του Μ. Σκέντζου, συνταξιούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού, το ΤΕΕ/ΤΑΚ
απέστειλε στον Πρόεδρο της Δ.Ε. Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ε.Τ.Α.Α. κ. Γαμβρίλη Ιωάννη την παρακάτω επιστολή:

Επιστολή σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 –
2013, έστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον -πρώην πλέον- Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών. Η επιστολή, που κοινοποιήθηκε
και στο ΥΠ.ΟΙ.Ο./Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης/Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, στην
Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, αναφέρει τα εξής:

1

Δηλαδή του χρόνου που το αποθηκευμένο καύσιμο επαρκεί για να έχουμε πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης

4

5

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε οι Τράπεζες συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007–2013 ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ). Δυστυχώς κάποια Πιστωτικά Ιδρύματα αντί να
περιορίζουν το ρόλο τους στην ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών, στην παραλαβή των προτάσεων, στην
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αξιολόγηση τους, στον έλεγχο των επενδύσεων και στην καταβολή των επιχορηγήσεων, έχουν ξεκινήσει έ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ναν άνευ προηγουμένου αγώνα για την καταστρατήγηση της αξιοπιστίας και διαφάνειας της εν λόγω δια.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δικασίας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ειδικότερα, κατά παράβαση κάθε έννοιας δεοντολογίας, ισότιμης αντιμετώπισης, αντικειμενικής αξιολόγη.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σης, υγιούς ανταγωνισμού και διαφάνειας, αρχών των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε πρώτη προτε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ραιότητα, κάποιες Τράπεζες έχουν προβεί σε μία έντονη διαφημιστική εκστρατεία με την οποία ενημερώ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νουν τους υποψήφιους επενδυτές ότι είτε αναλαμβάνουν δήθεν «δωρεάν» την σύνταξη των προτάσεων τους
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
προτρέποντας τους μάλιστα στην χρήση πρόσθετων χρηματοδοτικών προϊόντων είτε σε κάποιες περιπτώσεις
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
καθοδηγώντας τους προς συγκεκριμένα μελετητικά γραφεία που συνεργάζονται.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Οι ανωτέρω πρακτικές το μόνο που κάνουν είναι να παραπληροφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο για δήθεν
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
«δωρεάν» υπηρεσίες που στην πραγματικότητα όχι μόνο δωρεάν δεν είναι αλλά και οι ακολουθούμενες πρα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κτικές θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Τα όσα διαδραματίζονται μας βρίσκουν θεσμικά αντίθετους, καθώς οι ρόλοι δεν είναι πλέον διακριτοί, με
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αποτέλεσμα να καταργείται κάθε έννοια δεοντολογίας. Σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ραίτητες ενέργειες ώστε τα Πιστωτικά Ιδρύματα να συμμορφωθούν ως προς την τήρηση της νομιμότητας των
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ακολουθούμενων πρακτικών τους και του ρόλου τους. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλλασόμεθα να προ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σφύγουμε στις κατά περίπτωση αρμόδιες Δικαστικές και Εποπτικές Αρχές (Εθνικές και Κοινοτικές) ζητώ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ντας την παρέμβαση τους για την τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Επειδή πιστεύουμε ότι και εσείς θέτετε ως βασικές προτεραιότητες, την ανάγκη ύπαρξης υγιούς ανταγωνι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σμού, τον διακριτό ρόλο των εμπλεκομένων στην συγκεκριμένη διαδικασία μερών, καθώς και την πιστή ε....................................................................................................................................................................................................................................................................................
φαρμογή των κανόνων υλοποίησης των Κοινοτικών Προγραμμάτων, σας καλούμε να γίνετε άμεσα και έ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μπρακτα αρωγός στην προσπάθεια μας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
13.10.09
Με αφορμή την προσπάθεια κατεδάφισης κτιρίου το οποίο κληροδότησε ο αποθανών αρχίατρος Εμμαν. Χαλκιαδάκης
στον ΕΕΣ με το μη χαρακτηρισμό του ως μνημείου από το ΥΠ.ΠΟ., (με συνέπεια να δύναται να εκδοθεί άδεια κατεδάφισης), και επειδή το κτίριο παρά το γεγονός ότι από το 2002 έχει καταγραφεί και χαρακτηρισθεί ως αξιόλογο και προτεινόμενο για χαρακτηρισμό ως νεότερο μνημείο (η τελική πρόταση –η γ' φάση- της μελέτης παλιάς πόλης του Ηρακλείου,
που πρόσφατα παραλήφθηκε από τον Δήμο, το περιλαμβάνει στα τελικώς προτεινόμενα προς διατήρηση κτίρια, περιόδου εκλεκτικισμού με τον αριθμό Ν141), η Δ.Ε. έδωσε κοινή συνέντευξη τύπου με το ΣΑΝΗ την 13/10/2009 στην οποία
παρουσιάσθηκαν οι απόψεις των δύο Φορέων. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ επίσης ζήτησε από τους Εκπροσώπους του Τμήματος στην
α/θμια ΕΠΑΕ να ψηφίσουν αρνητικά στην αίτηση για κατεδάφιση που τυχόν θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή. Παρουσιάζουμε στη συνέχεια, το κείμενο της συνέντευξης τύπου:



Πολύ πρόσφατα, πληροφορηθήκαμε με έγγραφο
του Υπουργείου Πολιτισμού, -που εξεδόθη λίγες μέρες πριν τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές,- το "μη
χαρακτηρισμό ως μνημείου της οικίας του ιατρού
Εμμανουήλ Χαλκιαδάκη και του περιβάλλοντος χώρου αυτής, φερόμενης ιδιοκτησίας σωματείου με την
επωνυμία "Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός" στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Λεωφόρου Δημοκρατίας 2, Δήμου Ηρακλείου, Νομού Ηρακλείου".
Η προαναφερόμενη απόφαση του -πρώην πλέον- Υπουργού Πολιτισμού Α. Σαμαρά,
 έρχεται σαν ένα ακόμη "χτύπημα" στην προσπάθεια διατήρησης των λίγων πια αξιόλογων κτιρίων από την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης
του Ηρακλείου που έχουν απομείνει να την κοσμούν, να καταδεικνύουν την ιστορική της συνέχεια και το ιδιαίτερο ύφος της, την διαχρονική εξέλιξη και την αναγνωρισιμότητα του δομημένου περιβάλλοντός μας.
 έρχεται να επιβεβαιώσει, ακόμη μια φορά, την έντονη αγωνία που μας διακατέχει για την τύχη
όλων αυτών των στοιχείων της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, που ενώ έχουν από παλιά κριθεί
και προταθεί ως αξιόλογα για διατήρηση, έχουν
την αντίθετη από την αναμενόμενη κατάληξη.
Το συγκεκριμένο κτίριο ήδη από το 2002 έχει καταγραφεί και χαρακτηρισθεί ως αξιόλογο και προτεινόμενο για χαρακτηρισμό ως νεώτερο μνημείο. Η τελική πρόταση –η γ' φάση- της μελέτης παλιάς πόλης
του Ηρακλείου, που πρόσφατα παραλήφθηκε από
τον Δήμο, το περιλαμβάνει στα τελικώς προτεινόμενα προς διατήρηση κτίρια, περιόδου εκλεκτικισμού
(με τον αριθμό Ν141).
Η πρόσφατη "ιστορία" του εν λόγω κτιρίου είναι
λίγο πολύ γνωστή και από σχετικά δημοσιεύματα. Εν
ολίγοις, κληροδότημα του αρχίατρου Εμμανουήλ
Χαλκιαδάκη προς τον Ερυθρό Σταυρό (και εάν αυτός
δεν το αποδεχθεί, προς τον Δήμο Ηρακλείου), με συγκεκριμένο σκοπό, να χρησιμοποιηθεί ως Σταθμός
Πρώτων Βοηθειών.
Τον Ιούλιο του 2007 κατατίθεται στο Τμήμα Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Ηρακλείου, από τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, μελέτη για έκδοση άδειας
κατεδάφισης, η οποία όμως "παγώνει", λόγω του ότι
το κτίριο κρίνεται κατ' αρχήν αξιόλογο για διατήρηση και, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η
τοπική Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων διαβιβάζει
σχετικό φάκελο, με την θετική της εισήγηση, στην
Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Κληρονομιάς
του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να εξετασθεί το θέμα από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων
Μνημείων.
Είναι πολύ νωπή στη μνήμη μας η αναταραχή
που προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία με την δημοσιοποίηση καταγγελιών ότι, κατόπιν τούτου, το κτίριο "λεηλατήθηκε" από τα παλιά έπιπλα και τα λοιπά αντικείμενα που υπήρχαν στο εσωτερικό του, ενώ παράλληλα είχαν δημοσιευθεί δηλώσεις και στοιχεία για πρόθεση πώλησης και κατεδάφισης του "αρχοντικού" του αρχιάτρου εκ μέρους της κεντρικής
διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην

Αθήνα. Γνωρίζουμε και επίσημα, από αποτέλεσμα
μεταγενέστερης αυτοψίας αρμοδίων υπαλλήλων ότι
πράγματι, όπως αναφέρεται: "…1.δεν υπάρχουν τα
φύλλα στις εσωτερικές πόρτες των κύριων χώρων
του ισογείου. 2.δεν υπάρχει ο ανάγλυφος διάκοσμος
γύρω από την κόγχη στο βάθος του διαδρόμου απέναντι από την κύρια είσοδο. Τα ίχνη καθαίρεσής του
είναι έντονα και δεν συντρέχουν λόγοι φθοράς του
από υγρασία κλπ……"
Όλα τα παραπάνω παραπέμπουν έντονα σε μια
"προετοιμασία" κατεδάφισης και μια προσπάθεια υποβάθμισης της αξίας του κτιρίου, με την απογύμνωσή του από πολλά στοιχεία που θα συνηγορούσαν πολύ θετικά υπέρ του χαρακτηρισμού του ως
διατηρητέου μνημείου. Δεν είναι άσχετος ο "συνειρ-

Φαίνονται από αριστερά ο κ. Γ. Κόλιας Αντιπρόεδρος και η κα Π.
Παπαντωνίου Πρόεδρος του Σ.Α.Ν.Η., ο κ. Π. Ινιωτάκης, Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ η κα Μαυράκη - Τσαγκαράκη Αφρώ, Γ.Γ. ΔΕ
ΤΕΕ/ΤΑΚ και η κα Βάννα Σφακιανάκη, μέλος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ.

μός" με τα όσα αναφέρονται στην απορριπτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, πολύ συγκεκριμένα: " …έχει υποστεί πολλές μεταγενέστερες προσθήκες και επεμβάσεις που έχουν αλλοιώσει πλήρως την
όποια αρχική αυθεντική του μορφή, και ως εκ τούτου, δεν πληρούνται οι ιδιαίτερα αυξημένες τασσόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, για τον χαρακτηρισμό του ως μνημείου".
Ας σημειωθεί εδώ, αν έχει σημασία, ότι η εν λόγω απορριπτική απόφαση του Υπ.Πο, ελήφθη μετά
από κατά πλειοψηφία (όχι ομόφωνη) γνωμοδότηση
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του
Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων,
Τον Μάρτιο του 2009, υποβάλλεται προς την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ. εισήγηση και από τον
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου για την άμεση κήρυξη ως νεότερου μνημείου του κτιρίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,
με την επί πλέον σημείωση ότι: "Η νεώτερη επέμβαση που έχει υποστεί τμήμα του αύλειου κυρίως χώρου του κτιρίου στην γωνία του και η οποία αλλοιώνει οδυνηρά την εικόνα του στο σημείο εκείνο, είναι
αναστρέψιμη και θα πρέπει άμεσα να γίνει αποκατάσταση στην αρχική μορφή."
Το τελευταίο χρονικά στοιχείο που γνωρίζουμε
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δηλώνουμε ότι θα υποβάλλουμε άμεσα προς την
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος εισήγηση για επανεξέταση του θέματος και
χαρακτηρισμό του κτιρίου ως διατηρητέου.

είναι ο πρόσφατος μη χαρακτηρισμός του κτιρίου ως
μνημείου από το ΥΠ.ΠΟ.
Επειδή, εκτός των άλλων, το συγκεκριμένο κτίριο:
 συμπεριλαμβάνεται (όπως προαναφέρθηκε) από
τη μελέτη προστασίας και ανάδειξης της παλιάς
πόλης του Ηρακλείου στα αξιόλογα και προς
διατήρηση κτίρια
 είχε προταθεί από την Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνημείων και Τεχνικών έργων Κρήτης η κήρυξή
του ως νεότερου μνημείου
 είναι σημαντικό στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς στο δομημένο περιβάλλον της πόλης του
Ηρακλείου και ενδιαφέρων κρίκος στην αλυσίδα
της διαχρονικής του εξέλιξης.
 αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα δείγματα εκλεκτικισμού στο Ηράκλειο με ενδιαφέροντα
μορφολογικά στοιχεία στις όψεις, στη διαμόρφωση της γωνίας (πολύ χαρακτηριστική) αλλά και
στο εσωτερικό του κτιρίου και στον αύλειο χώρο
 βρίσκεται απέναντι και σε άμεση οπτική επαφή
με τα ενετικά τείχη και την τάφρο, εντός της ζώνης προστασίας τους και σε μια θέση, -στη συμβολή δύο πολύ σημαντικών οδικών αξόνων- που
αποτελεί τοπόσημο για το Ηράκλειο.
 αποτελεί μέρος της νεώτερης ιστορίας της πόλης – νωπής ακόμη στην μνήμη και τις αναφορές
των Ηρακλειωτών -, όχι μόνο ως κτίριο καθαυτό,
αλλά και λόγω της αρχικής λειτουργίας και χρήσης του

Η παραπάνω διαδικασία είναι ανεξάρτητη και με
διακριτή αρμοδιότητα και δεν υποκαθίσταται από αντίστοιχη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Παράλληλα υπάρχει η εκκρεμότητα της υποβολής της αίτησης κατεδάφισης προς την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
(Ε.Π.Α.Ε.), η έγκριση ή μη της οποίας –όπως ξεκαθαρίζεται στη νομοθεσία-, δεν υποκαθίσταται από εγκρίσεις άλλων φορέων. Στην περίπτωση που –όπως
πιστεύουμε- η ΕΠΑΕ γνωμοδοτήσει υπέρ της διατήρησης του κτιρίου, το θέμα παραπέμπεται υποχρεωτικά στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, έστω και αν το ΥΠ.ΠΟ. έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την κατεδάφισή του. Από το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν υπάρχει απορριπτική απάντηση.
Γνωρίζουμε ότι αύριο θα επισκεφθεί το Ηράκλειο
ο Πρόεδρος της κεντρικής διοίκησης του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.
Δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να εξαγγείλει.
Τον καλούμε όμως να μην επιμείνει στην κατεδάφιση του συγκεκριμένου ιστορικού κτιρίου, αλλά - και σαν επέκταση του κοινωνικού έργου του Ερυθρού Σταυρού -, να προσφέρει στην πόλη, με την
προβλεπόμενη νέα του λειτουργία, ανακαινισμένο
ένα "στολίδι" της, προκειμένου να προστατευθεί
η πολιτιστική μας κληρονομιά, η ιστορική συνέχεια, το ιδιαίτερο ύφος, η αναγνωρισιμότητα και
εν τέλει η πολιτιστική ταυτότητα και το περιβάλλον της πόλης του Ηρακλείου.

και επειδή επιτέλους
 δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε συνεχώς στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενώ έχουν από παλιά κριθεί και προταθεί ως αξιόλογα
για διατήρηση, να εξαφανίζονται τελικά ταχύτατα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τη μία
ή την άλλη παρέμβαση, για το ένα ή το άλλο
"συμφέρον",

Το γεγονός αυτό, ενσωματώνεται στη Νομοθεσία που διέπει την ανάθεση των Δημοσίων Έργων (άρθρο 3 του Ν.
3263/2004 και άρθρο 22 του Π.Δ. 609/1985), των Μελετών του Δημοσίου (άρθρο 21 του Ν. 3316/2005), κ.ο.κ.
Προκειμένου όμως να μπορέσουν οι Εκπρόσωποι του ΤΕΕ να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο που τους ανα....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τίθεται, θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση (τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επίπεδο γνώσης της νο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μοθεσίας και των διαδικασιών που ακολουθούνται) αλλά και επαγγελματική εμπειρία, ώστε τα λάθη, ελλείψεις
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και παρατυπίες που πιθανόν να συμβούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών να είναι οι ελάχιστες
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δυνατές. Στην αντίθετη περίπτωση, τα λάθη και οι παρατυπίες θα οδηγήσουν σε ενστάσεις, ακόμα και ακύρωση
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
του διαγωνισμού, και άρα σε καθυστέρηση της εκτέλεσης του έργου. Ακόμα όμως και να μη συμβούν αυτά, στό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χος μίας Επιτροπής πρέπει πάντοτε να είναι η ανάθεση της μελέτης ή του έργου στο «βέλτιστο», επειδή αυτό θα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
έχει ως συνέπεια και την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η εκπόνηση μίας πλήρους μελέτης και στη συ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νέχεια η κατασκευή ενός ποιοτικού έργου.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Είναι συνεπώς δύσκολο το έργο των Δ.Ε. του ΤΕΕ και των Περιφερειακών του Τμημάτων στον ορισμό των κα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τάλληλων Εκπροσώπων επειδή κάθε περίπτωση απαιτεί και τον κατάλληλο Εκπρόσωπο.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Είμαστε βέβαιοι ότι οι Εκπρόσωποι που ορίζει το Τμήμα μας είναι σε κάθε περίπτωση οι καλύτεροι δυνατοί, εί.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τε είναι Μηχανικοί – ελεύθεροι επαγγελματίες είτε υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δη....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μόσιο τομέα, και η σημασία του έργου που στις περισσότερες περιπτώσεις προσφέρουν αφιλοκερδώς, μεταξύ άλλων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στους Δήμους της Ανατολικής Κρή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
της, είναι τεράστια.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Από όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι όπως το ΤΕΕ και τα Περιφερειακά του Τμήματα έχουν την υποχρέωση να
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ορίζουν
Εκπροσώπους όποτε τους ζητηθεί, αντίστοιχη υποχρέωση έχουν και οι Υπηρεσίες που στελεχώνονται α....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πό Μηχανικούς – μέλη του ΤΕΕ όχι μόνο να επιτρέπουν αλλά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο τους Μηχανι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κούς – στελέχη τους που ορίζονται Εκπρόσωποι του ΤΕΕ ώστε αυτοί να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις Ε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πιτροπές που ορίζονται μέλη. Εξάλλου, θεωρείται τιμητικό για τους Μηχανικούς και κατ’ επέκταση για τις Υ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πηρεσίες που υπηρετούν, να οριστούν Εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Από τη Ν.Α. Ηρακλείου λάβαμε την
παρακάτω απάντηση:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΕΕ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
20.10.09
Με αφορμή προβλήματα που παρουσιάσθηκαν στη συμμετοχή Εκπροσώπου του ΤΕΕ σε Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση μελέτης, το ΤΕΕ/ΤΑΚ έστειλε την παρακάτω επιστολή στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, στους Νομάρχες και Δημάρχους καθώς και στις Υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης που δημοπρατούν έργα ή προκηρύσσουν μελέτες:

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, είναι γνωστό ότι με βάση τη Νομοθεσία που το διέπει, αποτελεί το θεσμοθετημένο Τεχνικό Σύμβουλο της Κυβέρνησης (άρθρο 4, Ν.1486/84), και έχει την υποχρέωση να ορίζει Μηχανικούς
– μέλη του, ως Εκπροσώπους του σε Επιτροπές και Συμβούλια του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ HELECO 2010
2.9.09
Την παρακάτω επιστολή έστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο ΤΕΕ, στους οργανωτές της επόμενης HELECO 2010:

Σας κάνουμε γνωστό ότι η Δ.Ε. αποφάσισε να προτείνει στο πλαίσιο των προσυνεδριακών εκδηλώσεων
της HELECO 2010 τη διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση».
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το θέμα αυτό είχε αναδειχθεί στο Συνέδριο των Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων που διοργά....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νωσε το Τμήμα μας στο Ηράκλειο, το Νοέμβριο του 2007. Γεγονός είναι όμως ότι το πολύ σοβαρό αυτό
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ζήτημα παραμένει άγνωστο ακόμα και στην πλειοψηφία των συναδέλφων, πόσο μάλλον στο ευρύ κοινό.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ειδικότερα:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Με την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 (ΦΕΚ 1225/Β) για τη Στρατηγική Περιβαλλο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ντική Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, εναρμονίστηκε η εθνική νομοθε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σία
με την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001,
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
με καθυστέρηση πέντε ετών. Η εφαρμογή της καθυστέρησε περισσότερο επειδή εξαιρέθηκαν από την εφαρ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μογή της όλα τα σχέδια και προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ και οι ενταγμένες σ΄ αυτό μελέτες.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Κατά την προετοιμασία του ΕΣΠΑ εκπονήθηκε σωρεία Μελετών Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτί....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μησης (ΣΠΕ) για όλα τα Τομεακά και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και μάλιστα με α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ναθέσεις κατά παρέκκλιση της εφαρμογής του Ν. 3316/05.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Μελέτες Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης εκπονήθηκαν και για τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κού Σχεδιασμού, αλλά όχι και για το Εθνικό Πλαίσιο που το ΥΠΕΧΩΔΕ είχε φροντίσει να εξαιρέσει ήδη
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
από τη στιγμή κατάρτισης και έγκρισης της απόφασης του 2006, υποστηρίζοντας στη συνέχεια ότι δεν υ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πήρχε υποχρέωση να εκπονηθεί γι αυτό τέτοια μελέτη, επειδή αποτελεί ένα κείμενο πολιτικής που δεν ο....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δηγεί απ΄ ευθείας σε εκτέλεση έργων, την ίδια στιγμή που το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο είχε κατηγορη.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θεί,
μεταξύ άλλων, ότι χαρακτηρίζεται από έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης –
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Νήσων Αιγαίου, της περιόδου 2007 – 2013, εγκρίθηκε με την από 10/8/2007 ΚΥΑ των υπουργών
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Προηγήθηκε τυπική διαδικασία δημοσιοποίη....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σης, ανάλογη με αυτή που γίνεται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, μετά από ανάρτηση της Μελέτης
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ΣΠΕ στο διαδικτυακό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης – Νήσων Αιγαίου, χωρίς στην ου.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σία να γίνει γνωστό το θέμα σε φορείς και πολίτες με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν καν τοποθετήσεις, αλλά και μέχρι σήμερα να αγνοείται ακόμη και η ύπαρξη της εγκεκριμένης μελέτης από οποιονδήποτε εκτός
από τις Διαχειριστικές Αρχές.
Από την απόφαση έγκρισης της Μελέτης ΣΠΕ επιβλήθηκαν:
1. Διαφοροποιήσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης
και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει
να συνοδεύουν την έγκριση του προγράμματος.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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2. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος,
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
για την παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του προγράμμα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τος να πραγματοποιείται με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασμού και με τη συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πηρεσίας Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον το.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μέα της, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εντοπισθούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί για τον τρόπο ενσωμάτωσης της οδηγίας για τη
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• ο θεσμός των μεμονωμένων περιβαλλοντικών μελετών, ακόμη και αν εφαρμοζόταν ουσιαστικά και ό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χι ως διαβατήριο για προαποφασισμένα έργα, δεν μπορεί να μετρήσει τις συσσωρευτικές επιπτώσεις α....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πό τα έργα,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• η έννοια της φέρουσας ικανότητας των τόπων δεκαετίες τώρα δεν εντάσσεται στον πολεοδομικό σχεδια.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σμό,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• ακόμη και αν ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός ήταν άρτιοι, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τους αγνοεί επιδεικτικά.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• η έννοια της Στρατηγικής Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν πρέπει να μείνει κενό
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γράμμα και πρόσθετη γραφειοκρατική διαδικασία αλλά να γίνει συνείδηση ότι πρέπει να ενσωματωθεί
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σε κάθε σχέδιο και πρόγραμμα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Για το λόγους αυτούς θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της προσυνεδριακής εκδήλωσης της HELECO θα ήταν
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σκόπιμο:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Να παρουσιαστεί η μελέτη του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων για να γίνει γνωστή σε φορείς, συναδέλφους
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και πολίτες
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Tο αν τροποποιήθηκε το Ε. Π. Κρήτης και Νήσων σύμφωνα με τις επιταγές της μελέτης ΣΠΕ και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
την εγκριτική απόφαση.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Tο πως υπεισέρχεται η μελέτη ΣΠΕ στην εφαρμογή του Ε. Π. Κρήτης και Νήσων, τόσο ως προς
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
την ένταξη των έργων όσο και ως προς την παρακολούθηση των επιπτώσεων
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Ειδικότερα, πως θα εφαρμοστούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια στα Μέτρα για τις ιδιωτικές επενδύ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σεις που εξουσιοδοτούνται να εφαρμόσουν άλλοι φορείς και κυρίως οι Τράπεζες.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ»
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης, διοργάνωσε ημερίδα από κοινού με το
ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ» την 30/9/2009 στην αίθουσα συνεδρίων του Τμήματος.
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης είπε τα εξής:
Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί φίλοι, σας καλημερίζω, χαιρετίζοντας παράλληλα την πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων /Τμήμα Ανατολικής
Κρήτης για την διεξαγωγή της σημερινής ημερίδας.
Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την τιμή που μας έκαναν να έρθουν και να παρουσιάσουν
στη συνέχεια, τις εισηγήσεις που ήδη γνωρίζετε από

το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Η σημερινή ημερίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, και νομίζω ότι αποτελεί συνέχεια ουσιαστικά,
προηγούμενης ημερίδας με θέμα «Αντικεραυνική
προστασία κτιρίων και εγκαταστάσεων», που και πάλι ο Σύλλογος των Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων
διοργάνωσε σε αυτήν εδώ την αίθουσα το 2008.
Σήμερα, θα συζητηθούν οι κανονισμοί και τα
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προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή
τους, καθώς και η σημερινή τεχνολογία που αφορά
ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όσο είναι η προστασία
των κτιριακών εγκαταστάσεων από ένα φυσικό και
αναπόφευκτο φαινόμενο όπως οι κεραυνοί.
Είναι αυτονόητο, ότι εμείς οι μηχανικοί θα πρέπει να απαιτούμε να χρησιμοποιούνται για τις εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας, μόνο κατάλληλα και πιστοποιημένα υλικά και όλες οι εγκαταστάσεις να κατασκευάζονται με την ενδεδειγμένη
μέθοδο.
Χρειάζεται αυστηρός έλεγχος από την πλευρά

μας και η απαίτηση για αυστηρή εφαρμογή των μελετών, χωρίς εκπτώσεις και παραχωρήσεις εις βάρος
της νομιμότητας, της τέχνης και της επιστήμης.
Κλείνοντας το σύντομο αυτό χαιρετισμό, θα ήθελα να παροτρύνω όλους τους συναδέλφους να μην υπογράφουν για εγκαταστάσεις οι οποίες δεν συμμορφώνονται πλήρως με την εγκεκριμένη μελέτη αντικεραυνικής προστασίας.
Γιατί, καλύτερα μια χαμένη δουλειά και ένας δυσαρεστημένος πελάτης, παρά η ευθύνη για ένα ατύχημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σας ευχαριστώ!

κόστος και με την ασφαλέστερη δυνατή διαδικασία
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά, η προστιθέμενη αξία της ημερίδας και των γνώσεων που παρέχει στους συναδέλφους είναι πολλαπλή,
στοχεύοντας τόσο στην βελτίωση των δεξιοτήτων

των μηχανικών, όσο και στην βέλτιστη παραγωγή
και λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων
του τόπου μας, που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν ή έχουν την ευθύνη λειτουργίας τους. Σας ευχαριστώ!

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
4.9.09

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΡΑΝΩΝ και ΛΙΠΑΝΣΗΣ»

Αίτημα στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά για παροχή στοιχείων για τη δημοπράτηση του αεροδρομίου στο Καστέλι πεδιάδος έκανε το ΤΕΕ/ΤΑΚ. Η επιστολή προς τον Υπουργό αναφέρει

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης, διοργάνωσε τεχνολογική ημερίδα με θέμα ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΡΑΝΩΝ και ΛΙΠΑΝΣΗΣ», την Παρασκευή 23/10/2009, στην αίθουσα συνεδρίων του Τμήματος. Στην ημερίδα συμμετείχε και χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης ο οποίος είπε τα εξής:
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλημερίζω, χαιρετίζοντας παράλληλα την πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων /Τμήμα Ανατολικής Κρήτης για την διεξαγωγή της σημερινής ημερίδας.
Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την τιμή που μας έκαναν να έρθουν και να παρουσιάσουν
στη συνέχεια, τις εισηγήσεις που ήδη γνωρίζετε από
το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Και η σημερινή ημερίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Γνωρίζουμε ότι οι απαντήσεις και οι λύσεις
στις σύγχρονες απαιτήσεις, στο πολλαπλά μεταβαλλόμενο τεχνολογικό και βιομηχανικό περιβάλλον, αποτελούν κατεξοχήν πεδίο δράσης του μηχανικού.
Σήμερα, σε κάθε πεδίο των επιστημών της μηχανικής, συντελούνται μικρότερες και μεγαλύτερες επαναστάσεις. Στον ειδικότερο τομέα της εφαρμοσμένης μηχανολογίας, στα στοιχεία μηχανών, που αποτελεί και το αντικείμενο της σημερινής τεχνολογικής ημερίδας του ΠΣΔΜΗ-ΤΑΚ, έχει προστεθεί νέα
γνώση και μηχανολογική τεχνογνωσία που εξασφαλίζει αποδοτικότερες λύσεις, ποιοτικότερα προϊόντα
και αξιόπιστες υπηρεσίες.
Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι τα μηχανολογικά εξαρτήματα, όπως τα έδρανα, καθώς και οι
μέθοδοι και οι τεχνικές λίπανσης, αποτελούν τους ακρογωνιαίους πυλώνες των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και γενικότερα κάθε διεργασίας που περιλαμβάνει περιστρεφόμενα, κυλιόμενα ή τριβόμενα
μέρη.
Δεν είναι τυχαίο ότι ελάχιστες εταιρείες, όπως
και η συνδιοργανώτρια της σημερινής εκδήλωσης,
διαθέτουν την βαθιά τεχνογνωσία που απαιτείται

Κύριε Υπουργέ, με το υπ’ αριθ. 1164/6.3.2009 έγγραφο μας σας ζητήσαμε ενημέρωση για το θέμα της κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδος. Με δεδομένο το ενδιαφέρον του Τμήματος μας για
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
την κατασκευή του νέου αερολιμένα, και στο πλαίσιο Ομάδας Εργασίας που έχουμε συστήσει από εξειδι....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κευμένα στελέχη με στόχο την παρακολούθηση της πορείας του μεγάλου αυτού έργου για το νησί μας, και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μετά από την εξαγγελία σας για προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του, παρακαλούμε
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θερμά να μας αποστείλετε τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και την επίσημη προκήρυξη του έργου στην επί.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ
ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ
Συστήθηκε πρόσφατα η Ο.Ε. με θέμα «Σύνταξη
φακέλου υποψηφιότητας Σπιναλόγκας για την ένταξη του μνημείου στον κατάλογο Μνημείων της ΟΥΝΕΣΚΟ», από τους: Ζερβό Αντώνιο, Πολιτικό Μηχανικό, Μαλλιαράκη Στυλιανή, Αρχαιολόγο, Μαυρικάκη Κων/νο, Πολιτικό Μηχανικό, Μουντράκη
για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, κάτω από εξαιρετικά
ακραίες καταστάσεις λειτουργίας, με επάρκεια και αξιοπιστία.
Ωστόσο, η σημερινή ημερίδα αποσκοπεί, και είμαστε βέβαιοι ότι θα το πραγματοποιήσει, να ανταποκριθεί στην βασική ανάγκη της βιομηχανίας και
των μηχανικών της για παραγωγή ποιοτικότερων
προϊόντων ή και υπηρεσιών, με το μικρότερο δυνατό
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Ευαγγελία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, και Σγουρό Οδυσσέα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Περισσότερες πληροφορίες ο αναγνώστης μπορεί να βρει στη σελ. 18
του τεύχους 84 και στη σελ. 16 του τεύχους 85 του
περιοδικού.

ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ»
Συστήθηκε πρόσφατα η Ο.Ε. με θέμα «Απασχόληση διπλωματούχων μηχανικών στο δημόσιο τομέα», από τους: Αλεξάκη Χαρίλαο, Πολιτικό Μηχανικό, Βαρδάκη Φιλοκτήτη, Πολιτικό Μηχανικό, Κούβακα Κυριάκο, Πολιτικό Μηχανικό, Κουτάντου

Όλγα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Ορφανουδάκη
Ευαγγ., Μηχανικό Παραγωγής & Διοίκησης. Περισσότερες πληροφορίες ο αναγνώστης μπορεί να βρει
στη σελ. 17 του τεύχους 85 του περιοδικού.
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δραστηριότητα

μικρά αλλά

ενδιαφέροντα
• Συμμετοχή Προέδρου Δ.Ε. τη 1/9/09 σε σύσκεψη Προέδρων ΔΕ των ΠΤ του ΤΕΕ με
τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, με θέμα τις εξελίξεις που αφορούν το ψηφισθέν Σ/Ν «Ρύθμιση
θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». Σχετικά, βλ. και σχετικό άρθρο στη σελ. 4 του προηγούμενου τεύχους του περιοδικού (ΤΑΥ 5).
• Μετά από πρόταση του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, η Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε να συμμετέχει
το Τμήμα στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ
– ΚΥΠΡΟΣ με αντικείμενο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε. ΣΤΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΕ/91/00»
• Μετά από πρόταση της εταιρείας διοργάνωσης Εκθέσεων «ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ», πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Δ.Ε.Κ. Γουρνών, στο πλαίσιο στο πλαίσιο των Εκθέσεων «4η
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩ 009» & «Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»,
το Σάββατο 14/11/009. Περισσότερα, στο επόμενο τεύχος του «ΤΑΥ».
• Σε συνεννόηση με το ΤΕΕ, προγραμματίζεται ημερίδα την 10, 11 & 1 Δεκεμβρίου για
τους Ευρωκώδικες. Περισσότερα στην αφίσα που δημοσιεύουμε το οπισθόφυλλο του
περιοδικού.
• Στο πλαίσιο του προγράμματος «e-Μηχανικοί», πραγματοποιήθηκαν από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
ΑΕ με τη συνδρομή του ΤΕΕ/ΤΑΚ, δύο επιδοτούμενα σεμινάρια: «Autocad D/3D - Ψηφιακή σχεδίαση σε  διαστάσεις 3διάστατων μοντέλων» με 9 εκπαιδευόμενους και «Εξοικονόμηση ενέργειας – Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων. Εφαρμογή Ευρωπαϊκών
μεθοδολογιών και λογισμικών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων»
με 31 εκπαιδευόμενους.

εκείνοι που φεύγουν
Μετά την είδηση για την απώλεια σε τροχαίο δυστύχημα του Κώστα Ζερβαντωνάκη, Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στην εφαρμοσμένη Γεωλογία για έργα Μηχανικού, και
παλαιότερα μέλους της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ, η Δ.Ε. του ΤΕΕ – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, αποφάσισε ομόφωνα:
• Να εκδώσει σχετικό ψήφισμα, το οποίο να αποσταλεί σε όλα τα τοπικά Μ.Μ.Ε.
• Να αποστείλει συλλυπητήριο στην οικογένεια του εκλιπόντος και,
• Αντί στεφάνου, να κατατεθεί το ποσό των 200,00€ στο Σύλλογο «ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ – ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ & ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ»
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

11η/2009 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
 Στο θέμα “Προτάσεις-τοποθετήσεις-παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε.”, έγινε ενημέρωση από την κ.
Δήμητρα Κενδριστάκη για τις εξελίξεις του υπό
ίδρυση τοπικού συλλόγου πολιτικών μηχανικών.
Ορισμένα μέλη αντέδρασαν για τη συζήτηση και
ανάπτυξη του θέματος με το αιτιολογικό ότι είναι θέμα που δεν μας αφορά. Ο πρόεδρος της
“Α” τόνισε ότι η ίδρυση κάθε συλλόγου θα πρέπει όχι μόνο να συζητείται αλλά και να εγκρίνεται από την Αντιπροσωπεία, επειδή οι φορείς
συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών ενισχύονται από το Επιμελητήριο (άρθρο 4§3 του
Ν. 1486/1984 “Σκοπός ιδρύσεως του Τ.Ε.Ε.”).
 “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Χ.. Μαμουλάκη”. Διεξήχθη μυστική ψηφοφορία και σε 30 ψηφίσαντες
οι 23 θεώρησαν τις απουσίες δικαιολογημένες,
οι 4 μη δικαιολογημένες και 3 λευκά.
 Το θέμα “Νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου”, συζητήθηκε, μετά από πρόταση του προέδρου της “Α”, με
εισηγητή τον κ. Γεώργιο Πλιάκα, ο οποίος είχε
προσκληθεί στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12§5 του Ν.1486/1984. Ο
Πρόεδρος της “Α” τάχθηκε υπέρ της κατασκευής του νέου αεροδρομίου αλλά κατά της μεθόδου χρηματοδότησης και λειτουργίας αυτού όπως και πολλά άλλα μέλη του Τμήματος.
 Το ψήφισμα “Πλαίσιο κατάργησης ή συγχώνευσης
ερευνητικών φορέων της χώρας”, αναπτύχθηκε από τον κ. Εμμανουήλ Καραβελάκη. Κατ’ αρχάς εγκρίθηκε η έκδοση του κατά πλειοψηφία. Στη
συνέχεια αφού έγιναν αποδεκτές από την ΠΑΣΚ-Σ οι προταθείσες τροποποιήσεις από τις
παρατάξεις “Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών” και “Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης”, εγκρίθηκε ομόφωνα.

Τη 2α Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η 11η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η οποία ήταν τακτική, με την παρουσία 36 μελών, έναντι των 50 που την απαρτίζουν. Συζητήθηκαν και τα έξι (6) θέματα της Η.Δ. και ένα ψήφισμα.
Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν και οι συνάδελφοι
Γεώργιος Πλιάκας και Κωνσταντίνος Δολαψάκης.
(Διάρκεια συνεδρίασης 19,40 έως 23,35)
Αναλυτικά:
> Ανακοινώσεις Προεδρείου.
> Ενημέρωση δραστηριότητος Δ.Ε..
> Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη
Δ.Ε..
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε..
 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Χ. Μαμουλάκη.
 Νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
ΨΗΦΙΣΜΑ: Κατά της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης “Πλαίσιο κατάργησης ή συγχώνευσης ερευνητικών φορέων της χώρας”. (Πρόταση ΠΑΣΚΣ, εισηγητής κ. Εμμανουήλ Καραβελάκης.)
 Στο θέμα “Ανακοινώσεις Προεδρείου”, ο Πρόεδρος
της “Α” Ριχάρδος Ποβάσκη έκανε γνωστό στο
Σώμα ότι ενημερώθηκαν για την ανάληψη των
καθηκόντων τους οι νέοι εισηγητές του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,
κύριοι Γιάννης Θεοδωράκης, Κυριάκος Κούβακας, Σπυρίδων Κοσμαδάκης και Παναγιώτης
Κόλλιας.
 Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Δ.Ε.”, o
Πρόεδρος της Δ.Ε. ενημέρωσε το Σώμα για τη
δραστηριότητα του Τμήματος, για το διάστημα
από 01.06.2009-31.08.2009.
 Στο θέμα “Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς
τη Δ.Ε.”, κανένα έγκυρο ερώτημα δεν κατατέθηκε στο προεδρείο.
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12η/2009 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Τη 16η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου η 12η
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η οποία ήταν έκτακτη, με την παρουσία 23 μελών, έναντι των 50
που την απαρτίζουν. Συζητήθηκαν και τα δύο (2) θέματα της Η.Δ., ένα (1) εκτός Η.Δ. και τρία (3) ψηφίσματα. Η συνεδρίαση έγινε στο Νομαρχιακό Κατάστημα Λασιθίου με κύριο ομιλητή το Νομάρχη Λασιθίου συνάδελφο Ιωσήφ Αναστασάκη. Τη συνεδρίαση
παρακολούθησαν μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής και πολλοί συνάδελφοι από το νομό με δικαίωμα λόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
7§12 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
12§5 του Ν.1486/1984, μετά από απόφαση της Αντιπροσωπείας της 01.07.2009. (Διάρκεια συνεδρίασης
18,35 έως 23,50)

ανταποκριθεί στο έργο της. Τοποθετήθηκαν
πολλοί συνάδελφοι και το θέμα καταψηφίστηκε.
 Στο ψήφισμα “Διαχείριση των απορριμμάτων στο
Νομό Λασιθίου”, αποφασίσθηκε, λόγω της σοβαρότητας του, να μην συζητηθεί ως ψήφισμα αλλά επειδή συνοδεύεται και με εκτενέστατη εισήγηση, να συζητηθεί ως κανονικό θέμα σε επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
 Τα ψηφίσματα “Υποστελέχωση υπηρεσιών” και “Υστέρηση υποδομών Ν. Λασιθίου”, μετά την αποδοχή από τους συντάκτες των τροποποιήσεων και
προτάσεων των μελών, ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναλυτικά:
> Ανακοινώσεις Προεδρείου.
> Θέματα Νομού Λασιθίου.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η συζήτησή του)
Σύσταση Μονίμων Επιτροπών Δήμου Ιεράπετρας
και ευρύτερου Δήμου Σητείας, (Πρόταση Δ.Ε. - έγγραφο 3404/14.09.2009 - εισηγητής κ. Εμμανουήλ
Καραβελάκης).

13η/2009 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Την 23η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη
πραγματοποιήθηκε η 13η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η οποία ήταν έκτακτη, με την παρουσία 36
μελών, έναντι των 50 που την απαρτίζουν. Συζητήθηκαν και τα δύο (2) θέματα της Η.Δ..
Στη συνεδρίαση παρευρίσκετο ο Πρόεδρος του
Τ.Ε.Ε., κ. Ιωάννης Αλαβάνος, ο οποίος ανέπτυξε το
δεύτερο θέμα.
Είχαν προσκληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7§11 του Ν.1486/1984, μετά την απόφαση
που έλαβε η Αντιπροσωπεία στη συνεδρίαση της
25.02.2009 και όλοι οι συνάδελφοι του Τμήματος μέσω των Συλλόγων ΕΜΔΥΔΑΣ, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης, Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου, Αρχιτεκτόνων Ν. Λασιθίου, Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου, Μηχανικών Σητείας, Μ/Η Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης,
Χημικών Μηχανικών Κρήτης και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Ηρακλείου και Ν. Λασιθίου. Επίσης συνάδελφοι από τα Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου και συνάδελφοι επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων Ν. Ηρακλείου. (Διάρκεια συνεδρίασης 18,35 έως 21,00)

λείπει το αναπτυξιακό όραμα. Πως θέλουμε η χώρα
μας να λειτουργήσει μέσα σε παγκόσμιο πλαίσιο, όπου οι αλλαγές είναι μεγάλες και σημαντικές και καταρρίπτονται πολύ σημαντικές θεωρίες.
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είχαμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ως προς το Α.Ε.Π. από όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τη μικρότερη
αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού. Το θέμα
της παιδείας είναι βασικό στοιχείο υποδομής για οποιοδήποτε αναπτυξιακό όραμα, άρα σε αυτό το πεδίο μπορούμε να μιλάμε με μεγαλύτερη σιγουριά.
Λέμε ότι χρειάζεται μία συνολική αλλαγή στην παιδεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια,
εμείς όμως θα αναφερθούμε στη τριτοβάθμια και ειδικότερα στην τεχνική εκπαίδευση που λέμε ότι έχει
δομηθεί με στρεβλό τρόπο.
Μπορεί η κυβέρνηση να μην το ομολογεί, ο νόμος που ψηφίστηκε να μην το λέει, η πραγματικότητα όμως είναι ότι τα Τ.Ε.Ι. έχουν αναβαθμισθεί σε
επίπεδο πανεπιστημίου. Άρα και επισήμως και με τη
βούλα οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. ανήκουν στην ανωτάτη εκπαίδευση και έχουν την προσδοκία ότι θα λειτουργήσουν σαν απόφοιτοι της ανώτατης εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα δικαιώματα. Έτσι έχει μείνει ένα κενό στη μέση ανώτερη εκπαίδευση που θα καλυφθεί από τα κολέγια και την ιδιωτική εκπαίδευση.
Ένα άλλο πρόβλημα που ισχύει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι η θεματική διάρθρωση που
και αυτή δεν είναι σωστή. Έχουμε σχολές οι οποίες
δεν βγάζουν τις βασικές ειδικότητες, αλλά βγάζουν
εξειδικευμένες ειδικότητες, που κατά την άποψη
του Τ.Ε.Ε. θα έπρεπε να είναι μεταπτυχιακές και όχι
προπτυχιακές.
Βεβαίως έχομε το πρόβλημα του τι παράγονται
σε επίπεδο μηχανικών από την ανωτάτη εκπαίδευση και εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να
υπάρχουν μηχανικοί δύο ταχυτήτων, δηλαδή διπλωματούχοι μηχανικοί και τεχνολόγοι μηχανικοί.
Η πρόταση της συσσωμάτωσης, η οποία έχει αντιδράσεις, έχει γίνει καταρχήν δεκτή από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., αλλά τίθεται σε διάλογο
γιατί δεν είναι εύκολη πρόταση. Περιέχει δύο στοιχεία και της αναβάθμισης και της κατάργησης των
Τ.Ε.Ι. ταυτόχρονα. Για πολλά χρόνια το Τ.Ε.Ε. είχε τη
θέση της κατάργησης των Τ.Ε.Ι. με τη λογική ότι οι
απόφοιτοι τους δεν έχουν αντικείμενο. Λέμε λοιπόν
ότι με προοπτική μιας 10ετίας να ενσωματωθούν τα
Τ.Ε.Ι. στα πολυτεχνεία και να έχομε μόνο πολυτεχνεία που θα παράγουν μηχανικούς μετά από σπουδές 5 χρόνων. Υπάρχουν εξειδικεύσεις για τις μεταβατικές διατάξεις, η αρχική όμως συζήτηση αφορά

Αναλυτικά:
> Ανακοινώσεις Προεδρείου.
> Θέματα Παιδείας.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ:
 “Διαχείριση των απορριμμάτων στο Νομό Λασιθίου”, (Πρόταση κ. Μιχαήλ Χωραφά).
 “Υποστελέχωση υπηρεσιών”, (Πρόταση κ. Μιχαήλ Χωραφά).
 “Υστέρηση υποδομών Ν. Λασιθίου”, (Πρόταση κ.
Κωνσταντίνου Φανουράκη).
 Στο θέμα “Ανακοινώσεις Προεδρείου”, ο Πρόεδρος
της “Α” Ριχάρδος Ποβάσκη ενημέρωσε για την
υλοποίηση των ληφθέντων αποφάσεων και για
τα διάφορα, κοινοποιηθέντα προς ημάς, έγγραφα.
 Στο θέμα “Θέματα Νομού Λασιθίου”, ο Νομάρχης
Λασιθίου αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση
του νομού όσον αφορά στα έργα και στην ελλειπή στελέχωση των υπηρεσιών του, ιδιαίτερα από μηχανικούς. Τοποθετήθηκαν και έκαναν ερωτήσεις συνάδελφοι μέλη της Αντιπροσωπείας
και του Τμήματος και ιδιαίτερα οι έχοντες επαγγελματική έδρα στο Λασίθι.
 Το θέμα “Σύσταση Μονίμων Επιτροπών Δήμου Ιεράπετρας και ευρύτερου Δήμου Σητείας”, αναπτύχθηκε από τον κ. Εμμανουήλ Καραβελάκη. Η
πρόταση για τη σύσταση τους έγινε με το σκεπτικό ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου, λόγω γεωγραφικών συνθηκών, δεν είναι σε θέση να

Το προεδρείο: φαίνονται από αριστερά ο κ. Κασαπάκης, ο κ. Ποβάσκη και ο Νομάρχης Λασιθίου κ. Σ. Αναστασάκης

Άποψη της αίθουσας

1

 Στο θέμα “Ανακοινώσεις Προεδρείου”, ο Πρόεδρος
της “Α” Ριχάρδος Ποβάσκη ενημέρωσε ότι διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά στα μέλη ο φάκελος της
πρότασης του κ. Αντώνη Ανηψητάκη για την
διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στη πόλη της
Σητείας. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί σε επόμενη
συνεδρίαση της “Α”. Επίσης ότι διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά στην αρμόδια Μ.Ε. και Ο.Ε. το απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης της
02.09.2009 σχετικά με το θέμα της κατασκευής
του νέου αεροδρομίου Καστελλίου.
 Στο θέμα “Θέματα Παιδείας”, που ανέπτυξε ο
πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. κ. Ιωάννης Αλαβάνος, μεταξύ άλλων ανέφερε:
“……Μας θεωρούν σκληρούς συνολικά σε όλη
την Ελλάδα, ίσως γιατί τεκμηριώνουμε τις θέσεις
μας και έχουμε σε πολλά θέματα θέσεις. Έχομε φτάσει σε μία φάση που κάνουμε πια τις δικές μας προτάσεις και θέλουμε να προηγηθούμε και αυτό είναι
το νόημα του υπομνήματος των θέσεων που έχομε
καταθέσει τις οποίες δεν θέσαμε σε διάλογο στα
κόμματα προεκλογικά. Αυτές τις θέσεις θα υποστηρίξει το Τ.Ε.Ε. στο διάλογο και με την κυβέρνηση και
με τα κόμματα. Από τις θέσεις όλων των κομμάτων
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το εάν γίνεται αποδεκτή μία τέτοια συλλογιστική ή
όχι.
Όσον αφορά στα κολλέγια είμαστε απόλυτα αντίθετοι με αυτό που γίνεται. Το θέμα δεν έχει λυθεί
νομικά, δεν έχει ενσωματωθεί η οδηγία στο ελληνικό δίκαιο, δεν έχουν λυθεί ακόμα συνταγματικά
προβλήματα και όσο δεν ισχύουν ουσιαστικές διασφαλίσεις το Τ.Ε.Ε. θα είναι κάθετο στην αναγνώριση των αποφοίτων των κολεγίων.
Όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, λέμε ότι όσο δεν λύνεται το πρόβλημα της παιδείας
και δεν είναι καθαρό το πλαίσιο των σχολών που υπάρχουν και των γνώσεων που αποκτούν αυτοί που
αποφοιτούν, θα λειτουργεί ως φούσκα. Να είναι βέβαιοι όλοι ότι, επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία
τώρα χορηγούνται και στα οποία εμφανίζεται το
Τ.Ε.Ε. να έχει αντίθετη άποψη, αν χορηγηθούν, αυτοί που θα τα πάρουν δεν πρόκειται να τα ασκήσουν, δεν θα τους δοθεί η ευκαιρία να ασκήσουν αυτά τα επιπλέον δικαιώματα.”
Στη συνέχεια, εκτός από τα μέλη της “Α”, το λόγο έλαβαν και οι συνάδελφοι Δημήτριος Χρηστάκης,
Δημήτριος Πουλής, Οδυσσέας Σγουρός, Χαράλαμπος Χατζηβασίλης, Μιχαήλ Κτενιαδάκης, Εμμανουήλ Σωμαράκης.

Το προεδρείο: φαίνονται από αριστερά ο κ. Κασαπάκης, ο κ. Ποβάσκη και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνος

Άποψη της αίθουσας

14η/2009 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
> Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου. “Κάβο Σίδερο.
- Περιοχές natura. - Πρόκληση για την πρότυπη
διαχείρισή τους. - Ποιοτικές δουλειές μέσα απ?
την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού Περιβάλλοντος.”

Την 21η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η 14η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η οποία ήταν τακτική, με την παρουσία 37 μελών, έναντι 48 (δύο μέλη υπέβαλαν την παραίτησή
τους). Συζητήθηκαν τα επτά (7) θέματα από τα δέκα
(10) της Η.Δ. και ένα ψήφισμα. (Διάρκεια συνεδρίασης 19,40 έως 23,00)

ΨΗΦΙΣΜΑ: “Αξιοποίηση Ελληνικού επιστημονικού
δυναμικού”. (Πρόταση Δ.Κ.Μ., εισηγητής κ. Μιχαήλ
Γολοβάνης).

Αναλυτικά:
> Ανακοινώσεις Προεδρείου.
> Ενημέρωση δραστηριότητος Δ.Ε..
> Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη
Δ.Ε..
> Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε..
> Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Κ. Κατσιδονιωτάκη.
> Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Μ. Γκοργκούλη.
> Αντιμετώπιση στεγαστικών προβλημάτων
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..
> Θέματα παιδείας - Συσσωμάτωση Τ.Ε.Ι. στα Πολυτεχνεία.
> Η διαχείριση των απορριμμάτων στο νομό Λασιθίου.

 Στο θέμα “Ανακοινώσεις Προεδρείου”, ο Πρόεδρος
της “Α” Ριχάρδος Ποβάσκη ενημέρωσε το Σώμα
για την υλοποίηση των αποφάσεων της Αντιπροσωπείας και για τα διάφορα, κοινοποιηθέντα
προς ημάς, έγγραφα. Επίσης με το από
21.09.2009 έγγραφό του προς τη Δ.Ε. του Τμήματος υπενθύμισε την υποχρέωσή της να ενημερώσει το Σώμα για τη δράση των Μονίμων Επιτροπών. Ανέγνωσε και το 268/13.10.2009 έγγραφο
της ΕΜΔΥΔΑΣ με θέμα “Απόσυρση του αντιπροέδρου και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
του Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης από
τη συμμετοχή τους στην Ομάδα Εργασίας με θέμα «Απασχόληση διπλωματούχων Μηχανικών
στο Δημόσιο τομέα»”
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 Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Δ.Ε.”, o
Πρόεδρος της Δ.Ε. ενημέρωσε το Σώμα για τη
δραστηριότητα του Τμήματος, για το διάστημα
από 01.09.2009-20.10.2009.
 Στο θέμα “Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς
τη Δ.Ε.”, έγινε επερώτηση από τον Πρόεδρο της
“Α” Ριχάρδο Ποβάσκη, επειδή η με αριθμό
3089/10.09.2009 απάντηση δεν ήταν ικανοποιητική.
¿ Ερωτάται η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος:
1. Πόσες ομάδες εργασίας συγκροτήθηκαν από
την 27.02.2007 μέχρι σήμερα.
2. Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων των ομάδων, ανεξαρτήτως αν έχουν αποπληρωθεί
ή όχι.
3. Αν τα αποτελέσματα των εργασιών των εν
λόγω ομάδων αξιοποιήθηκαν από το Τ.Ε.Ε.
με την έννοια ότι συνέβαλαν στην προώθηση
των σκοπών του, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 του Ν.1486/1984, ή απλώς τέθηκαν στο αρχείο της υπηρεσίας.
 Στο θέμα “Προτάσεις-τοποθετήσεις-παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε.”, αναπτύχθηκαν δύο θέματα:
1. Δημοσιεύσεις στο περιοδικό του Τμήματος,
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη)
Ο Πρόεδρος της “Α” αναφέρθηκε στις δημοσιεύσεις
του περιοδικού και ειδικότερα σε τρία σημεία της ύλης του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου:
a) Στο σημείωμα του Προέδρου της Δ.Ε. αναγράφεται ότι ένα από τα προβλήματα του κλάδου είναι
και η ποινικοποίηση του επαγγέλματος του τεχνικού με το άρθρο 286 του Π.Κ. χωρίς πουθενά
να προτείνεται τρόπος δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Έχει καταντήσει πλέον γραφικό να συζητείται αυτό το θέμα. Επί 14
χρόνια οι πάντες αναφέρονται σε αυτό το πρόβλημα, χωρίς κανείς να προτείνει έναν τρόπο
δράσης για την επίλυση του. Το ερώτημα μου
προς τον πρόεδρο της Δ.Ε. είναι πως προτίθεται
να δράσει.
b) Στο άρθρο της παράταξης Δ.Π.Κ.Μ. αναγράφεται
ότι η Αντιπροσωπεία αρνήθηκε να τοποθετηθεί

για τις προσλήψεις μηχανικών μερικής απασχόλησης. Το θέμα συζητήθηκε κανονικά στη συνεδρίαση της 18.07.2009 και καταψηφίστηκε με 24
ψήφους έναντι 18.
c) Στο άρθρο της παράταξης ΠΑΣΚ-Σ ο συντάκτης
θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός και να μην
καταδικάζει ενέργειες όταν μάλιστα και η παράταξή του της εφαρμόζει.
2. Αναφορά στο θέμα “Θέματα παιδείας”, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 23.10.2009,
(εισηγήτρια κ. Ιωάννα Σφακιανάκη)
Τοποθετήθηκε επί του θέματος και προέβη σε διευκρινίσεις σε ορισμένα σημεία της εισήγησης του
προέδρου του Τ.Ε.Ε. κ. Ιωάννη Αλαβάνου.
 Στο θέμα “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
7§12 του Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Κ. Κατσιδονιωτάκη”, η Αντιπροσωπεία αποφάσισε την αντικατάσταση του με 19 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 3
λευκά.
 Στο θέμα “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
7§12 του Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Μ. Γκοργκούλη”, η Αντιπροσωπεία δεν έλαβε θέση διότι με το
3760/19.10.2009 έγγραφο υπέβαλε την παραίτησή του.
 Στο θέμα “Αντιμετώπιση στεγαστικών προβλημάτων
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.”, η Αντιπροσωπεία αποφάσισε, ομόφωνα, την αγορά ακινήτου για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος.
 Το ψήφισμα “Αξιοποίηση Ελληνικού επιστημονικού
δυναμικού”, αναπτύχθηκε από τον κ. Μιχαήλ Γολοβάνη εκ μέρους της Δημοκρατικής Κίνησης
Μηχανικών και καταψηφίσθηκε με 17 ψήφους
κατά και 16 υπέρ.
 Τα θέματα “Θέματα παιδείας - Συσσωμάτωση Τ.Ε.Ι.
στα Πολυτεχνεία”, “Η διαχείριση των απορριμμάτων
στο νομό Λασιθίου” και “Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου. “Κάβο Σίδερο. - Περιοχές natura. - Πρόκληση για την πρότυπη διαχείρισή τους. - Ποιοτικές δουλειές μέσα απ την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού Περιβάλλοντος.” θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση της “Α” διότι, λόγω του προχωρημένου της ώρας, η συνεδρίαση διακόπηκε.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΜΕ
ΘΕΜΑ ΤΟ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2.9.09
Το παρακάτω ψήφισμα της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ, απεστάλη στον – πρώην πλέον - Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή
Χατζηδάκη καθώς και στον Πρόεδρο και τη Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. (με
κοινοποίηση σε Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,
Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ι.Τ.Ε.,

Ε.Λ.ΚΕ.Θ.Ε., Βουλευτές (Ηρακλείου-Λασιθίου), Γενική
Γραμματεία Περιφέρειας Κρήτης και Π.Τ. του ΤΕΕ:
Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος
Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 2ας Σεπτεμβρίουίου
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 Η απαίτηση για αναδιάρθρωση του ερευνητικού
ιστού της Χώρας πρέπει να προέρχεται κύρια από το χώρο της επιστημονικής κοινότητας. Η οποιαδήποτε επέμβαση στην Οργανωτική Δομή
των ερευνητικών φορέων της Χώρας πρέπει να
αποτελέσει προϊόν διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς και αποτέλεσμα εμπεριστατωμένων μελετών που θα οδηγούν σε σαφή συμπεράσματα και αποφάσεις προς υλοποίηση.
 Ο χώρος της κάθε μορφής έρευνας αποτελεί βασική συνιστώσα ανάπτυξης που απαιτεί σταθερή
και «γενναία» κρατική χρηματοδότηση προκειμένου να προάγεται συνεχώς, παράγοντας γνώση και καινοτομικά προϊόντα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελεί χώρο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2009, μετά από πρόταση της ΠΑΣΚ-Σ σχετικά με το
εξαγγελθέν από το ΥΠ.ΑΝ. πλαίσιο κατάργησης ή
συγχώνευσης Ερευνητικών Φορέων της Χώρας, αφού συζήτησε το θέμα, εκφράζει ομόφωνα τη διαφωνία της με τις μεθοδεύσεις του Υπουργείου που
με πρόσχημα τον εξορθολογισμό πλήττουν τον ερευνητικό ιστό της Ελλάδας, έναν κατεξοχήν τομέα
επένδυσης για το μέλλον σε επιστημονική και οικονομική βάση, και εκφράζει προς την κυβέρνηση τις
παρακάτω θέσεις:
 Ο χώρος της έρευνας και της καινοτομίας είναι
άρρηκτα συνδεδεμένος και με τον επιστημονικό
χώρο των Μηχανικών, αποτελώντας τον προνομιακό χώρο που βρίσκει έκφραση η διεπιστημονική συνεργασία.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

παρακάτω θέσεις, σχετικά με την υποστελέχωση Υπηρεσιών.

εγκρίνει άμεσα τα κονδύλια για τις προσλήψεις
των συναδέλφων Μηχανικών που έχουν επιτύχει
στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.
 Επειδή υπάρχει ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης
να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου με νέες προσλήψεις.

 Είναι επιτακτική ανάγκη να στελεχωθούν με διπλωματούχους Μηχανικούς οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες Λασιθίου με μόνιμη σχέση εργασίας.
 Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών να

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Από το προεδρείο της Αντιπροσωπείας υπεγράφησαν οι παρακάτω πράξεις Αντικαταστάσεως :
1. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 3809/22.10.2009 αντικατάσταση του κ. Μιχαήλ Γκοργκούλη, Μηχανολόγου
Μηχανικού, από τον κ. Στυλιανό Πετσαγγουράκη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, της παράταξης Α.Μ.Α.Κ..
2. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 3813/22.10.2009 αντικατάσταση του κ. Δημητρίου Νεονάκη, Μηχανολόγου
Μηχανικού, από τον κ. Εμμανουήλ Παντερή, Πολιτικό Μηχανικό, της παράταξης ΠΑΣΚ-Σ.
3. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 3814/22.10.2009 αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Κατσιδονιωτάκη, Αρχιτέκτονος Μηχανικού, από την κ. Μαρία Μαστοράκη, Πολιτικό Μηχανικό, της παράταξης Δ.Κ.Μ..

16.9.09
Το παρακάτω ψήφισμα της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ, απεστάλη στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Δ. Ρέππα, στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής κα Τ. Μπιρμπίλη, στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, στο Γ..Γ. Περιφέρειας Κρήτης και στο Νομάρχη Λασιθίου (με κοινοποίηση σε
Προεδρείο «Α» του ΤΕΕ και Πρόεδρο και Δ.Ε. ΤΕΕ):

2009, στην πόλη του Αγίου Νικολάου και την ενημέρωση από τον κ. Νομάρχη και τους συναδέλφους
του Νομού, διαπιστώθηκε η σημαντική υστέρηση
του Νομού σε υποδομές, χρηματοδότηση και στελέχωση των Υπηρεσιών.
Μετά από αυτά, το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. δηλώνει ότι θα
εργαστεί στην κατεύθυνση της υποβοήθησης της ανατροπής της υστέρησης αυτής και ζητά την ουσιαστική χρηματοδότηση και αντίστοιχο προγραμματισμό έργων και δράσεων από την πολιτεία για τον Ν.
Λασιθίου.

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος
Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
16.9.09
Το παρακάτω ψήφισμα της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ, απεστάλη στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ι. Ραγκούση, στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, στον Υπουργό
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δ. Ρέππα, στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Τ. Μπιρμπίλη, στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης και

στο Νομάρχη Λασιθίου (με κοινοποίηση σε Προεδρείο
«Α» του ΤΕΕ και Πρόεδρο και Δ.Ε. ΤΕΕ:
Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος
Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου
2009, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, εκφράζει τις
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ΕΝΩ ΤΑ ΜΑΔΕΡΙΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ...ΒΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ!
Προεκλογικά δημοσιεύσαμε στο Ε. Δ. του ΤΕΕ αυτή την, πολύ χαρακτηριστική των αναγκών, γελοιογραφία,
αλλά όσο περνούν οι μέρες μαδέρι δεν βλέπουμε ν΄αλλάζει. Όσο όμως δεν αλλάζουν μαδέρια, τόσο το
«μοντέλο ανάπτυξης» όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά παγιώνεται.
Κι όσο η «πράσινη οικονομία» χτίζεται πάνω στα ίδια φθαρμένα υλικά, τόσο πιό εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς μελλοντικές «πράσινες κρίσεις» ή και «πράσινες φούσκες».
Εντύπωση προκαλεί, μετά από τόσες προσδοκίες που καλιέργησε η νέα κυβέρνηση, ότι δεν παίρνει καν τα
μέτρα εκείνα που ούτε οικονομικό ούτε και πολιτικό κόστος έχουν, ούτε και συνδέονται με πολύπλοκα
προβλήματα και σύνθετες καταστάσεις.
Για να περιοριστούμε στα πιο κοντινά μας θέματα, αφήνοντας προς το παρόν ασχολίαστα το πως ο ένας υπουργός «προστατεύει τον πολίτη» και το πως η άλλη υπουργός απέτυχε να πείσει τους απεργούς στο μεγάλο λιμάνι
να υποχωρήσουν όπως υποχώρησε και η κυβέρνηση από την επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με την Cosco,
θα αναφερθούμε καταρχήν στην προεκλογική και μετεκλογική δήλωση ότι θα
επανεξεταστούν τα Χωροταξικά Πλαίσια και θα αποσυρθεί αυτό του
Τουρισμού. Δεν κοστίζει τίποτα, ενώ δικαίως υπάρχει η απαίτηση να παγώσουν τα σχέδια αυτά επισήμως, αφού, ανεξάρτητα από τις εξαγγελίες, τυπικά ισχύουν. Καί όχι μόνο ισχύουν αλλά και βασιλεύουν εξαιτίας της σύγχυσης που δημιούργησε ο πρώην υπουργός ΠΕΧΩΔΕ για το ρόλο τους, δημιουργώντας την πεποίθηση σε πολίτες και υπηρεσίες ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμα όπως κι άλλες φορές έχουμε πει. Χαρακτηριστική της έλλειψης εμπιστοσύνης είναι η κατάθεση προσφυγών στο ΣτΕ για το Χωροταξικό του Τουρισμού, με πρώτο πρώτο το Ξ.Ε.Ε.
Αν για τα κολέγια καταλάβαμε γρήγορα όλοι ότι σκοπός της κυβέρνησης
είναι να θέσει αυστηρότερες προδιαγραφές αλλά όχι και να ξεφύγει από τη φιλοσοφία της νομιμοποίησης της λειτουργίας τους -και ευτυχώς
και για το θέμα αυτό υποβλήθηκαν προσφυγές- σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται διπλή και τριπλή ανάγνωση για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει.
Αναφερόμαστε στις ρυθμίσεις για τον ορισμό του δάσους του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 003, που όλοι έχουν καταλάβει ότι καταργούνται, ενώ από το σχέδιο νόμου προκύπτει ότι μόνο αναστέλλονται. Στο ίδιο σχέδιο νόμου υπάρχουν προβλέψεις που πολύ εύκολα και αυτονόητα θα έπρεπε να αφορούν σε ολόκληρη τη χώρα ενώ αντίθετα περιορίζονται μόνο στην Αττική. Μήπως για να ξαναθυμηθούμε ότι Ελλάδα είναι η Αττική ή μάλλον για να μη δεσμευτεί η κυβέρνηση για άλλες περιοχές που μένουν ανοχύρωτες;
Προφανώς συμφωνούμε με την κατάργηση των Stage στο Δημόσιο, διαφωνώντας βέβαια με τη διατήρησή τους
στον ιδιωτικό τομέα. Ρωτούμε όμως: γιατί η διατήρηση του καθεστώτος των συμβασιούχων δεν συνοδεύεται από τη δέσμευση ότι θα πάψει να λειτουργεί για προσλήψεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες; Για να συνεχίσουμε να έχουμε καταστάσεις όπως την πρόσφατη στο Δήμο Ηρακλείου που απαξιώνει και ταλαιπωρεί τους συμβασιούχους αλλά και την Τεχνική Υπηρεσία;
Και φτάνοντας στη αναστολή της ρύθμισης για την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων, τα ζητήματα που τίθενται είναι δύο. Το πιό απλό, που αποτελούσε και δέσμευση της κυβέρνησης, είναι το ερώτημα γιατί δεν ανέστειλε και τις άλλες τροποποιήσεις του ΓΟΚ και ειδικά αυτή για τη μείωση των ημιυπαίθριων χώρων; Για
να μας προϊδεάσει για το ότι θα συνεχίσει να μην ελέγχει κανείς το κλείσιμό τους; Το πιό σύνθετο είναι ο
τρόπος που σκοπεύει η κυβέρνηση να «λύσει» το ζήτημα με «νομιμοποίηση» που και το ΣτΕ αρνείται και θα βάλει σε νέες περιπέτειες το θεσμό της Μεταφοράς του Συντελεστή Δόμησης και το δομημένο χώρο. Αλλά
σ΄αυτό θα επανέλθουμε γιατί είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολεί για καιρό...
Κλείνουμε με ένα θέμα που αφορά στην Κρήτη. Πάγωσε η κυβέρνηση το διαγωνισμό για το αεροδρόμιο στο Καστέλλι, δηλώνοντας ότι διαπίστωσε φοβερές ελλείψεις και αντιδράσεις. Δε φρόντισε όμως να ακυρώσει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, οδηγώντας έτσι και σ΄αυτή την περίπτωση τους πολίτες σε κατάθεση προσφυγών, αφού η δίμηνη προθεσμία έληγε στις 17 Νοέμβρη.
επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο internet: http://www.amak.tee

Στα τελευταία τεύχη του ΤΑΥ, παρατηρούμε την αγωνιώδη και αγχώδη προσπάθεια των
νεόκοπων της ΠΑΣΚ, να μας πείσουν για το ¨έργο¨ της συνδιοίκησης τους με την ΔΚΜ στο
ΤΕΕ-ΤΑΚ, ελέω των επικείμενων εκλογών του ΤΕΕ (5-4-010).
Η επιχειρηματολογία τους, σαθρή και ανιστόρητη όπως είναι, προσπαθεί να ωραιοποιήσει
καταστάσεις, να δείξει ότι βάλλεται πανταχόθεν, και το αντιφατικό, να εμφανίσει ως ¨επιτεύγματα¨ την ομοφωνία των αποφάσεων της Δ.Ε και τη λειτουργία των μόνιμων επιτροπών,
των ομάδων εργασίας κτλ.
Φτάνει στο σημείο να ακυρώνει όλες τις προηγούμενες διοικήσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ (που σημειωτέον ήταν ή συμμετείχε η ΠΑΣΚ) και λησμονεί (σκοπίμως άραγε;) ότι το ΤΕΕ-ΤΑΚ δεν ιδρύθηκε την τριετία αυτή, αλλά προϋπήρχε ως θεσμός και πριν από αυτούς.
Η αλήθεια όμως είναι άλλη. Μια απλή επίσκεψη στο αρχείο του ΤΕΕ-ΤΑΚ θα τους δείξει
ότι όλα αυτά είχαν κατακτηθεί πολύ πριν, και μάλιστα χωρίς αλαζονεία και χωρίς κανείς να επιχειρήσει να καρπωθεί την συναίνεση παραταξιακά.
Απεναντίας για πρώτη φορά αυτή την τριετία δεν υπάρχουν ομόφωνες ή καθόλου αποφάσεις για όλα τα μεγάλα θέματα (λιμάνι νότου, Αεροδρόμιο Καστελίου, κόλπος Δερματά,
ΒΟΑΚ, επένδυση στη Μονή Τοπλού, Πολιτιστικό Ηρακλείου κτλ). Ακόμα και σε εκπροσωπήσεις
του ΤΕΕ-ΤΑΚ σε διάφορες επιτροπές επικράτησε το δόγμα ¨τα δικά μας παιδιά¨.
Η αλαζονεία όμως δεν σταματά εδώ. Το αποτέλεσμα των πρόσφατων εθνικών εκλογών,
το ερμήνευσαν φαίνεται, ως εντολή για να βγάλουν τις μάσκες και να δείξουν το πραγματικό
τους πρόσωπο. Ετσι σε αντιπολιτευτικό για την νέα κυβέρνηση, ψήφισμα που έφερε ο εταίρος τους ΔΚΜ, στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος, τους κατακεραύνωσαν με το ¨δημοκρατικό¨ και αλήστου μνήμης επιχείρημα ¨δεν έχετε το δικαίωμα να ομιλείτε¨.
Αυτή είναι η φιλοσοφία των διοικούντων, που καμιά σχέση δεν έχει με αυτή της νέας Κυβέρνησης. Αποπνέει μια πραγματικά παλαιοκομματική και αναχρονιστική αντίληψη η οποία έχει καταδικαστεί στη συνείδηση όλων μας.
Τέλος, αν πραγματικά διαφωνείτε με τους εταίρους σας, της ΔΚΜ, παραιτηθείτε και ζητήστε
από την Αντιπροσωπεία νέα εκλογή προεδρείου.

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

Δε θέλουμε Παιδεία υποταγμένη στους νόμους της αγοράς
Ανυπακοή και ρήξη με την πολιτική των ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΕΕ
στην Παιδεία
Το κεφάλαιο, η ΕΕ και τα κόμματά τους επιδιώκουν Παιδεία πλήρως υποταγμένη στη απαίτηση για την αύξηση της κερδοφορίας τους και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου.
Το ίδιο το περιεχόμενο των σπουδών συνεχώς υποβαθμίζεται, προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του κεφαλαίου για παραγωγή δυναμικού που δε θα μπορεί να στοιχειοθετήσει εργασιακά
δικαιώματα.
Η γραμμή της Μπολόνια και της Λισαβόνας, με βασικό εργαλείο την αξιολόγηση, επιβάλλει
στα πιο πολλά τριτοβάθμια ιδρύματα να μετατραπούν σε σχολές ψευτο-κατάρτισης, που θα ανταγωνίζονται τα ψευτο-κολέγια και τα ΙΕΚ στο ποιος θα εκπαιδεύσει τους περισσότερους πελάτες φοιτητές και σπουδαστές.
Νομιμοποιείται η λειτουργία ιδιωτικών "πανεπιστημίων".
Το ίδιο το πτυχίο δεν κατοχυρώνει το επάγγελμα.
Η εργασιακή πραγματικότητα περιγράφεται με ανασφάλεια, χαμηλούς μισθούς, ανύπαρκτα ασφαλιστικά δικαιώματα, εργοδοτική τρομοκρατία, φόβος απόλυσης.
Το πτυχίο έχει πάψει να αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για εργασία στο αντικείμενο σπουδών,
παρεμβάλλονται εξετάσεις διάφορων φορέων (ΑΣΕΠ, ΤΕΕ κλπ.), ενώ πολλές σχολές και πολλά τμήματα δεν έχουν κατοχυρωμένα ούτε στοιχειώδη επαγγελματικά δικαιώματα.
Θέλουμε έρευνα που θα γίνεται προς όφελος του λαού, και οχι να γίνεται κατά απαίτηση των
μονοπωλίων.
Θέλουμε ενιαία - αποκλειστικά δημόσια - δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, ενάντια στην επιχειρηματική λειτουργία των ΑΕΙ και ΤΕΙ, την ίδρυση και αναγνώριση ιδιωτικών ψευτο-πανεπιστημίων.

Οι δρόμοι μπροστά μας είναι δυο:
- Ο ένας είναι ο δρόμος της συνέχισης της υλοποίησης της πολιτικής της ΕΕ, ο δρόμος της
ακριβοπληρωμένης γνώσης, της ζωής-λάστιχο.
- Ο άλλος είναι ο δρόμος της σύγκρουσης με την πολιτική των μονοπωλίων, της διεκδίκησης
των αναγκών μας.
Ακολουθούμε το δύσκολο δρόμο του αγώνα γιατί είναι ιστορική αναγκαιότητα.
Να μην εφαρμοστούν οι κατευθύνσεις της Μπολόνια.
Κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των ΚΕΣ.
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Χωρίς αμφιβολία, οι σύγχρονες εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ζωής μας, οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, μας οδηγούν σε διαπιστώσεις που είναι μάλλον απογοητευτικές για το που βρισκόμαστε σήμερα, και αν τελικά η πορεία που ακολουθούμε είναι αναστρέψιμη.
Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει σχετικά με το, αν τελικά υπάρχει τρόπος να απεμπλακούμε από
την κατάσταση αυτή, και όλες καταλήγουν σ’ αυτό, για το οποίο πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία,
και ονομάζεται Πράσινη Ανάπτυξη.
Μιλάμε, λοιπόν, για Πράσινη Ανάπτυξη στην οικονομία, στην ενέργεια, στο περιβάλλον, στην
κοινωνία, καθώς όλοι αυτοί οι τομείς συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αποδεικνύοντας
πως ο όρος αυτός δεν είναι απλώς ένας τεχνοκρατικός ή ένας πολιτικός όρος, αλλά μια ολόκληρη
φιλοσοφία και στάση ζωής.
Καθώς είναι σαφές σε όλους πως οι σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις επηρεάζονται από την περιβαλλοντική πραγματικότητα, και το αντίστροφο, αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, προκειμένου να αποφύγουμε την έλλειψη πόρων από τη μία και την
οικολογική καταστροφή από την άλλη. Δημιουργώντας νέους ενεργειακούς πόρους και αξιοποιώντας φυσικές πρώτες ύλες χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές, έχουμε τη δυνατότητα και να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και να προστατεύσουμε
το περιβάλλον.
Έτσι επιτυγχάνουμε βελτίωση στον οικονομικό τομέα, καθώς μείωση του κόστους παραγωγής
σημαίνει μείωση πληθωρισμού, αύξηση επενδύσεων, ανάπτυξη σταθερής και δυνατής οικονομίας.
Επίσης, σε κοινωνικό επίπεδο μεταφράζεται σε μείωση του κόστους ζωής, ανάπτυξη βιοτικού επιπέδου και δημιουργία θέσεων εργασίας.
Ακόμα, ως προς το περιβάλλον, με τον τρόπο αυτό, αξιοποιούμε τις δυνατότητες του με ορθολογικό τρόπο, χωρίς να το επιβαρύνουμε, αλλά αντίθετα προστατεύοντας το και σεβόμενοι αυτό το πολύτιμο δημόσιο αγαθό.
Είναι γεγονός, βέβαια, ότι, οι επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες και προϊόντα είναι στην πλειοψηφία τους εντάσεως κεφαλαίου και συνεπώς υψηλών απαιτήσεων σε χρηματοδότηση τόσο στην
κατασκευή τους όσο και στη λειτουργία τους. Η βελτιστοποίηση της συνάρτησης κόστους-οφέλους
αποτελεί την πρόκληση. Γι’ αυτό απαιτείται παραγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών αλλά επιπλέον, συντονισμένη προσπάθεια, εταιρικά σχήματα μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης, επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και μεμονωμένων πολιτών, έτσι ώστε, να βρεθούν αποδοτικότεροι τρόποι λειτουργίας με ελαχιστοποίηση του κόστους και των αρνητικών επιπτώσεων.
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα που διαθέτει εξαιρετικό πλεονέκτημα ως
προς τις κλιματολογικές και περιβαλλοντικές της συνθήκες επιβάλλεται σήμερα να τις αξιοποιήσουμε. Αυτό που απαιτείται είναι η πολιτική βούληση και η αξιοποίηση του παραγωγικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας, αλλά κυρίως είναι απαραίτητη η διάθεση και η δέσμευση για
δουλειά.
Οφείλουμε να ανάψουμε το πράσινο φως στην Πράσινη Ανάπτυξη, καθώς αποτελεί, παράλληλα, ευκαιρία να απεμπλακούμε από την κρίση στην οποία βρισκόμαστε, αλλά και επένδυση
για τις μελλοντικές γενιές.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 414

Ηράκλειο 11 / 9 / 009

ΠΡΟΣ:
1. Την Κυρία Μαρία Καρύδη
Δ/ντρια της Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. της Ν.Α.Λ.
Αγιος Νικόλαος Λασιθίου
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ή ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
βουλευτές και ανώτατους δικαστικούς. Το Σύνταγμα προβλέπει κατώτερο όριο βουλευτών
00 και ανώτερο 300.

Πρόσφατα η χώρα πέρασε άλλη μία εκλογική
διαδικασία χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος κατά την ταπεινή μου άποψη. Βάσει του Συντάγματος προκηρύσσονται μετά από τη διάλυση
της βουλής, για ειδικούς λόγους, εθνικές εκλογές. Απορίας άξιον είναι πως υιοθετούνται οι
διάφοροι λόγοι για τη διενέργεια των πρόωρων
εκλογών. Ήταν μία εκλογική δοκιμασία και όχι
διαδικασία, διότι πολίτες βρέθηκαν σε δεινή
θέση ως προς την επιλογή, εκτός από τους έχοντες αμιγώς κομματική λογική.
Στα εκλογικά τμήματα προσήλθαν άνθρωποι ανίκανοι να αυτοεξυπηρετηθούν οι οποίοι ούτε
το ψηφοδέλτιο της προτίμησης μπορούσαν να
επιλέξουν, πολύ δε περισσότερο να εκφράσουν
και την προτίμησή τους (σταυρώσουν). Άρα ορισμένοι διπλοψήφισαν (το δικό τους ψηφοδέλτιο και του ατόμου με ειδικές ανάγκες που συνόδευαν). Κατάφορη καταστρατήγηση του Συντάγματος.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Η βουλή να αποτελείται από 200
βουλευτές. Η δε εκλογή του αρχηγού κάθε
κόμματος, επειδή θα είναι και εν δυνάμει υποψήφιος πρωθυπουργός και θα επηρεάζει
τη ζωή και αυτών που δεν τον ψήφισαν για
πρωθυπουργό, να γίνεται από τους πολίτες
της χώρας και όχι από κομματικούς και γεωγραφικούς μηχανισμούς.
Το γεγονός ότι ορισμένοι βουλευτές υπουργοποιούνται, είναι στοιχείο μη ισονομίας στην εκλογική διαδικασία. Είναι προφανές ότι κάθε υπουργός ένεκα της εξουσίας που ασκεί βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, έναντι των συνυποψήφιων του, στις εκλογικές αναμετρήσεις.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Το υπουργικό συμβούλιο να αποτελείται από εξωκοινοβουλευτικούς. Να καταργηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος και γενικά για όλες τις πολιτικές θέσεις να μην ισχύει η παραγραφή ποινικών πράξεων.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Υπάρχει κατώτερο ηλικιακό όριο
του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Να υπάρχει
και ανώτερο. Για όλους (ψηφοφόρους, βουλευτές, πρωθυπουργούς και προέδρους της
δημοκρατίας) το εβδομηκοστό έτος.

Η πρόσφατα εξαγγελθείσα αλλαγή του συστήματος της διενέργειας των εκλογών, ιδιαίτερα
της καθιέρωσης των μονοεδρικών, είναι πράγματι ανώτατη έκφρασης της δημοκρατίας. Απορία: μεταξύ ποίων θα εναλλάσσονται οι μονοεδρικές έδρες; Είναι καιρός πλέον να ωριμάσουν
οι επίδοξοι ηγέτες. Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις θα πρέπει να αρχειοθετηθούν ως ιστορικά στοιχεία. Ο λαός θέλει πλήρη εφαρμογή των
δημοκρατικών επιθυμιών του και όχι τις πριμοδοτήσεις του συστήματος. Όποιος πραγματικά
έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης και όχι προσωπικής διαχείρισης με στόχο της επανεκλογή
του, θα τυγχάνει και της ευρύτερης αποδοχής
του κοινοβουλίου. Είναι επίσης καιρός πλέον
για να μην υπάρχουν φέουδα να ορισθεί ανώτατος αριθμός θητειών στο βουλευτικό αξίωμα. Η
πολιτική είναι προσφορά και δεν πρέπει να γίνεται επάγγελμα.

Άλλη καταστρατήγηση είναι η ανικανότητα του
κράτους να εφαρμόσει την επιταγή του Συντάγματος, η οποία επηρεάζεται απόλυτα από την
πολιτική ηγεσία, να συνεισφέρουν οι έλληνες
πολίτες χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Ποιές δυνάμεις;
Αυτές που καθορίζονται από τα τεκμήρια; Η
φορολογητέα ύλη προσδιορίζεται μαθηματικά
και όχι δογματικά. (Σε τηλεοπτική συνέντευξη
ο κ. πρωθυπουργός είπε “είναι δυνατόν να δηλώνουν τόσα οι τάδε ελεύθεροι επαγγελματίες;
Για αυτό κρίνονται απαραίτητα τα τεκμήρια.”).
Και ο πιο ανίδεος μπορεί να ασκήσει αυτού του
είδους την οικονομική πολιτική.
Ο πρωθυπουργός κάθε κόμματος έχει απεριόριστες δυνατότητες, αφού καθορίζει και τις
τρείς εξουσίες, εκτελεστική, νομοθετική και
δικαστική. Επιλέγει υπουργούς, υποψηφίους


KOIN: 1. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
2. ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός, στις 15-9-2008, του έργου: ¨ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ¨ Προϋπολ. 340.000,00 €.
Κυρία Διευθύντρια,
Στην Αναλυτική διακήρυξη του έργου του θέματος και στο άρθρο  ¨Επαγγελματικά προσόντα¨ αναφέρεται:
«Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό ως μέλος Σύμπραξης, η σύσταση της οποίας, με συμβολαιογραφική πράξη, είναι απαραίτητη για το συγκεκριμένο έργο, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:
Επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει στην ΕΔ (Επιτροπή Διαγωνισμού),τα ακόλουθα έγγραφα
αυτής της παραγράφου, τα οποία αποδεικνύουν τα απαραίτητα, για το συγκεκριμένο έργο, επαγγελματικά προσόντα:
• Άδεια Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
• Να συγκαταλέγεται στο Μητρώο Επιχειρήσεων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
• Να είναι μέλος Ευρωπαϊκού Φορέα Εταιρειών Αφαίρεσης Αμιάντου.
• Να διαθέτει έμπειρο / εκπαιδευμένο προσωπικό σε θέματα αφαίρεσης αμιάντου, το οποίο να
πιστοποιείται από βεβαιώσεις εκπαίδευσης από εξειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα.
• Να διαθέτει πιστοποιητικά ιατρικής παρακολούθησης εργαζομένων σε εργασίες Αμιάντου, από Ιατρό Εργασίας, για το προσωπικό που θα εργασθεί στο συγκεκριμένο έργο.
• Να διαθέτει επιβλέποντα μηχανικό επί τόπου του έργου, ο οποίος να έχει παρακολουθήσει
εκπαίδευση σε κατάλληλο εγχώριο ή διεθνή φορέα για θέματα διαχείρισης αμιάντου, και το
οποίο θα αποδεικνύεται από την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
• Να έχει εκτελέσει παρόμοια έργα αφαίρεσης δομικών στοιχείων που περιέχουν αμίαντο, γεγονός που αποδεικνύεται από την κατάθεση των Εγκρίσεων των Σχεδίων Εργασιών σε έργα,
από τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Νομαρχιών, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα έργα αυτά.
• Να έχει πραγματοποιήσει έργα μεταφοράς και τελικής διάθεσης αποβλήτων αμιάντου κατά
την τελευταία πενταετία, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από τα αντίγραφα των εγγράφων διασυνοριακής μεταφοράς και των πιστοποιητικών τελικής διάθεσης.
• Να διαθέτει σε ισχύ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 για εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και αφαίρεσης αμιάντου.
• Να συνεργάζεται με ανεξάρτητο εργαστήριο, Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ELOT EN ISO 17025: 2005, τόσο για δειγματοληψίες αέρα, όσο και για
τον προσδιορισμό των αιωρουμένων ινών αμιάντου, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από
κοινή υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας, για το συγκεκριμένο έργο».
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Θεωρούμε αυτόν τον όρο της διακήρυξης καταχρηστικό και ζητούμε να μην ληφθεί υπόψη
στην δημοπρασία του έργου και να μην περιληφθεί σε μελλοντικές διακηρύξεις παρόμοιων έργων επειδή:
1. Η οποιαδήποτε ειδική απαίτηση στην διαγωνιστική διαδικασία ενός έργου επιφέρει αυτόματα μειωμένο ανταγωνισμό.
. Οι όποιες ειδικές απαιτήσεις, έχομε την άποψη, πρέπει να ζητούνται, από τον μειοδότη,
πριν την υπογραφή της σύμβασης και όχι ενωρίτερα.
3. Με την εισαγωγή της ειδικής απαίτησης στην διακήρυξη του έργου η Πιστοποιημένη Εργοληπτική Επιχείρηση (ΜΕΕΠ) και κατ’ επέκταση η όλη διαγωνιστική διαδικασία τίθεται αυτόματα υπό τον έλεγχο και την βούληση των εξειδικευμένων εταιριών, γεγονός αντιεπιστημονικό, αντιδεοντολογικό και αντιπαραγωγικό στην όλη διαδικασία, πού σαφώς έρχεται
σε αντίθεση με το γράμμα και πνεύμα του Νομοθέτη περί θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού.

Γιάννης Χαλαµπαλάκης
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ:
Η ζωγραφική του τεχνοτροπία, διδάσκεται από
φέτος στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών στο Μπάρι
Ιταλίας.
∆ιεθνής αναγνώριση της σηµασίας της
ζωγραφικής λέξης, που χαρακτηρίζει το έργο του.

Σας γνωρίζομε ακόμη, ότι ή Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ. Ηρακλείου δημοσίευσε διαγωνισμό, στις 15-7-00, παρόμοιου έργου με τον ίδιο καταχρηστικό όρο στην διακήρυξη. Ο ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου αντέδρασε και απέστειλε την με αριθ. πρωτ. 409/10.7.0 επιστολή όμοια με
την παρούσα. Η επιστολή έγινε αποδεχτή και τόσο το έργο που αφορούσε η επιστολή όσο και
δύο άλλα παρόμοια που ακολούθησαν δημοπρατήθηκαν με τις πρόσθετες απαιτήσεις να ζητούνται από τον μειοδότη και όχι από τον συμμετέχοντα διαγωνιζόμενο.
Υπάρχει εξάλλου σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας
Κρήτης (βλ. πρακτικό 5 της συνεδρίασης στις 11-7-007) σύμφωνα με την οποία δεν εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας έργου «Αποκατάσταση κτιρίου Ν.Α. Χανίων», επειδή υπήρχε η ίδια ειδική απαίτηση στην διακήρυξη.

Από τη

Γωγώ Σωτηρίου,
Δημοσιογράφο

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Του ΣΠΕΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ



ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Του ΣΠΕΔΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ

και καθιστούν την τέχνη μία γλώσσα επικοινωνίας.
Ο Γιάννης Χαλαμπαλάκης ταξίδεψε, σπούδασε στην Φλωρεντία …άριστα του έβαλαν…και αυτό το Α έμελλε να κυριαρχήσει
στο ζωγραφικό του λόγο, όπως εύστοχα σημειώνει ο Ιταλός συνάδελφος του Μάριο
Ρόκκα: Η «γραφή» από τα ποιήματα του Ελύ-

ία μεγάλη στιγμή για την εικαστική
πλευρά της Ελληνικής τέχνης, αποτελεί η επιλογή του κρητικού ζωγράφου
Γιάννη Χαλαμπαλάκη από τη Διευθύντρια της
Ακαδημίας Καλών Τεχνών στο Μπάρι Ιταλίας,
Τζουζεπίνα Πετρουτσέλι, η οποία ενέταξε
την προσωπική του φόρμα, την σημειωτική
της ζωγραφικής δηλαδή, στα εβδομαδιαία
μαθήματα που γίνονται από την καθηγήτρια
Τζοβάννα Περίνι, με έργα του ζωγράφου.
Το αρχέτυπο της εκφρασής του γιά το οποίο μόχθησε και τελικά όχι απλά το επέβαλλε αλλά το καθιέρωσε κιόλας διεθνώς, αποκτώντας έτσι προσωπική γραφή, ταυτότητα, του προσέφερε το τόσο τιμητικό προνόμιο της διδασκαλίας της τεχνικής του και όχι
απλά των χρωμάτων η των σκιών του.
Το ταξίδι του στον κόσμο ξεκίνησε από
το χωριό Αρχάγγελος Πεδιάδος… με τέτοια
καταγωγή πως να μην ανοίξει τα φτερά του
και να μην τρέξει πίσω από το όνειρο του, η
μπροστά του.., δεν ξέρω ακριβώς..
Εκείνος όμως ξέρει, αντιλήφθηκε πολύ
νωρίς πως τα πάντα ρεί, όλα είναι εξελίξιμα,
όλα αλλάζουν. Οι σκέψεις, οι πράξεις, τα
σύμβολα ενώνονται σε μία φυσική ισορροπία

M
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τη που χαρακτήριζε τα έργα του τα περασμένα χρόνια, γίνεται γραφισμός, χάραξη .Σε άλλες ζωγραφιές το αρχέτυπο του χαρακτήρα
«Α» γίνεται ο άνθρωπος των κυκλαδικών αγαλμάτων και μεταμορφώνεται διαμέσου της
χειρονομίας και του σημαδιού του καλλιτέχνη κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης».Στα
έργα του κυριαρχεί η Σημαντική, «το σημάδι,
το οποίο αναπτύσσει μέχρι να γίνει ένα σύμβολο γνωστό και κατόπιν να επιστρέψει και
να ξαναγίνει σημάδι, ταξιδεύοντας μέσα στο
χώρο» συνεχίζει ο Μάριο Ρόκκα.
Αρχές της δεκαετίας, του ’0 στη Ιταλία ο
Γιάννης Χαλαμπαλάκης, έψαχνε να βρει βήμα
δικό του, αρχή ζωγραφική… «ζωγράφισε»
λοιπόν τα ποιήματα τού Ελύτη και άρθρωσε
τα πρώτα του αυθεντικά ζωγραφικά λόγια με
σήματα και σημαινόμενα. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει: «η τεχνοτροπία αυτή γεννήθηκε με αφορμή την ταυτότητα του τόπου
της Κρήτης. Είναι μία ανάπτυξη της γραφής
σαν σημάδια επικοινωνίας. Από το αρχέτυπο,

το ιερογλυφικό, στο γράμμα μέχρι και την
έννοια».Ο Γιάννης Χαλαμπαλάκης δεν δρα αποκομμένος αλλά τροφοδοτεί με συγκίνηση
τις μορφές του και έτσι εκείνες μπορούν να
συνομιλούν με τον καθέναν μας με διπλό κώδικα: της ευαισθησίας η της λογικής ερμηνείας και κατ’ επέκτασιν της ανάγνωσης του
συμβόλου.
Η κριτικός Τέχνης Σάντα Φιτσαρόττι Σελβάτζι έχει ασχοληθεί σε βάθος χρόνου με το
έργο του ζωγράφου και γράφει χαρακτηριστικά: «Στα έργα του Γιάννη Χαλαμπαλάκη δεν
υπάρχει απόσταση μεταξύ Ιδίου και Άλλου.
Ο φαλλός κυριαρχεί και ταυτόχρονα κυριαρχείται. Ο ενθουσιασμός του μετατρέπεται σε
αγωνία μπροστά στο όριο, του περιορισμού
της ύπαρξης….» και συνεχίζει « η τέχνη του
εξυμνεί τη δυνατότητα να θριαμβεύσει ο έρωτας, η ζωική δύναμη, που γεννιέται από
τον τρόμο του σύμπαντος και μετατρέπει τον
κόσμο.» Η πληρότητα και η εύστοχη τοποθέτηση μέσα στο χρόνο έρχεται για έναν καλλιτέχνη, όταν εμπνέει και εμπνέεται και ο Γιάννης Χαλαμπαλάκης
το κατορθώνει, έτσι καθώς κεντά
τον οίστρο της ποιήτριας Wislawa
Szymborska με το έργο του και εκείνη γράφει: Η γνώριμη εικόνα.
Το σχήμα είναι πιο σημαντικό
από αυτό που εκείνοι ακούν.
Και αφού όπως λένε η μνήμη
διαρκεί, μέσα στην ζωγραφική
του Γιάννη Χαλαμπαλάκη πάντα
«στην Κρήτη γεννιέται ο μύθος,
το παρελθόν φαίνεται να είναι

παρόν».
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Από το

Γιώργο Παπαματθαιάκι

που είναι και το σοβαρότερο ερώτημα, εκεί
είναι που δεν συμφωνούν οι παραπάνω Ερευνητές και μάλιστα με ευρύτατα διιστάμενες απόψεις. Όμως τόσον οι κάτοικοι όσον
και οι πολιτικοί όλων των παραθαλασσίων
χωρών περιμένουν από αυτούς τους ειδικούς
ερευνητές να ξεκαθαρίσουν το πρόβλημα
αυτό γιατί το πόσο επακριβώς θα ανυψωθεί
η επιφάνεια των θαλασσών μέχρι το τέλος
του αιώνα είναι ακριβώς αυτό που ενδιαφέρει όλες τις παραθαλάσσιες χώρες και ιδιαίτερα εκείνες με μεγάλες παραθαλάσσιες πολιτείες, με νησιά και εκτεταμένες ακτές όπως η Ελλάδα. Μέσα λοιπόν από αυτές τις σοβαρές αποκλίσεις των απόψεων των ειδικών
Ερευνητών του κλίματος και εκείνων των παγετώνων έχουν διαμορφωθεί και επικρατήσει

σφαλώς και όπως είναι σε όλους γνωστό η υπερθέρμανση του πλανήτη μας,
από το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
συνεπάγεται και με την τήξη των παγετώνων
με αποτέλεσμα η επιφάνεια των ωκεανών και
γενικά των θαλασσών συνεχώς να ανυψώνεται. Στο πραγματικό αυτό γεγονός καθώς και
στην εξέλιξη της θερμοκρασίας για την περίοδο 150 έως 10 και μέχρι το 100 συμφωνούν όλοι γενικά οι Ερευνητές του κλίματος και των παγετώνων στη γη. Στο πόσο όμως θα ανυψωθεί μέχρι το τέλος του αιώνα η
στάθμη των θαλασσών, θα ανέβει μόνο λίγα
εκατοστά, θα φθάσει τα 50 με 0 εκατοστά ή
θα υπερβεί το ένα μέτρο και γενικά πόσο ακριβώς θα υπερυψωθεί η στάθμη των θαλασσών,

A
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Παράλληλα σύμφωνα με το προαναφερόμενο
Συμβούλιο «IPCC» των Ηνωμένων Εθνών το
μισό της ανόδου οφείλεται στην αύξηση της
θερμοκρασίας του νερού και παράλληλα το
ένα 5% στην τήξη των παγετώνων των οροσειρών της γης που όπως υπολογίζεται μέχρι 050 θα έχουν πλέον εξαφανισθεί. Είναι επίσης ενδιαφέρον να
αναφερθεί ότι η αυξημένη, από
την υψηλότερη θερμοκρασία, εξάτμιση οδηγεί σε αυξημένες χιονοπτώσεις στην Ανταρκτική και πολλοί Ερευνητές επί των παγετώνων
ισχυρίζονται μάλιστα ότι οι αυξημένες χιονοπτώσεις, όπως προαναφέρεται στην Ανταρκτική, οδηγούν
σε μάλλον αύξηση παρά συρρίκνωση των παγετώνων της.

τρία σενάρια. Το Συντηρητικό, το Επιεικέςτο Μέσο και το Απαισιόδοξο που αυτά τα
τρία εκφράζουν τη πλειοψηφία των σήμερα
επικρατουσών απόψεων.

Συντηρητικό Σενάριο

Στην τέταρτη έκθεση του, το «I.P.C.C.- Διεθνές Συμβούλιο για το Κλίμα της Γης» του
Ο.Η.Ε. του έτους 007 αναφέρεται ότι μέχρι
το τέλος του παρόντος αιώνα, δηλαδή μέχρι
το 100, με την υπερθέρμανση της Γης, η
στάθμη των ωκεανών και γενικά των θαλασσών της γης αναμένεται να ανυψωθεί από 1
μέχρι 59 εκατοστά του μέτρου και ανάλογα
συνιστάται, από τα Ηνωμένα Έθνη, η ενίσχυση των αναχωμάτων που προστατεύουν, σε
πολλές χώρες, εκτεταμένες παραθαλάσσιες
περιοχές. Παράλληλα όμως παρατηρήσεις
Δορυφόρων διαπιστώνουν μια επιτάχυνση
του ρυθμού ανόδου της στάθμης των θαλασσών από το 1933 σε 3,1χιλιοστά αντί των
1,χιλ\στων το έτος, που υπολογίζονταν
προγενέστερα. Με βάση τα νέα αυτά στοιχεία και υπολογιζόμενης και της επί πλέον
αύξησης του όγκου του νερού των θαλασσών
από την αύξηση της θερμοκρασίας του, που
σύμφωνα με τους υπολογισμούς του
«I.P.C.C.» το μισό της συνολικής αύξησης
του όγκου του νερού οφείλεται στην αύξηση
της θερμοκρασίας του και διατηρούμενου
αυτού του ρυθμού αύξησης, μέχρι το τέλος
του αιώνα, υπολογίζεται ότι η συνολική υπερύψωση θα είναι κατά 30 εκατοστά περίπου
μεγαλύτερη και θα κυμαίνεται από 50 μέχρι
και 90 εκατοστά. Όμως οι διαφωνίες δεν
σταματούν. Μια μελέτη του θέρους του 007
του Πανεπιστημίου La Rochelle αμφισβητεί
την κατά 3.1 χ\στα άνοδο το έτος και υποστηρίζει ότι η σχετική άνοδος δεν υπερβαίνει τα 1,3 χ\στα, ενώ νεότερες μετρήσεις
πιστοποιούν μια άνοδο ,5 χ\στων το έτος
από το 003 μέχρι το 00 και συνέχεια.

Μεσαίο Σενάριο
Στο σχετικό πρόσφατο (009) συνέδριο της
Κοπενγχάγης και οι πλέον προσεκτικοί και
συντηρητικοί Ερευνητές των παγετώνων παρουσιάσθηκαν να είναι ανήσυχοι σχετικά με
την συμπεριφορά του γιγαντιαίου στρώματος
των παγετώνων της Γροιλανδίας. Σήμερα,
κατά τους υπολογισμούς των, η σταδιακή,
μικρή των σχετικά, τήξη επιφέρει μια αύξηση κατά 0.χ\στα περίπου του μέτρου δηλ.
σε 100 χρόνια η τήξη των παγετώνων θα επέφερε μια άνοδο της επιφάνειας των θαλασσών κατά μόλις  εκ. Όμως παρουσιάσθηκαν και μελέτες που παρουσιάζουν μια πολύ
ταχύτερη αύξηση της τήξης των σε περιορισμένες περιοχές της Γροιλανδίας που όμως

κατά άλλους Ερευνητές δεν μπορεί, η τήξη
αυτή, να δικαιολογηθεί για όλη την έκταση
της Γροιλανδίας με βάση τα στοιχεία δύο
δωδεκάδων σταθμών μέτρησης, ενώ παράλληλα τα στοιχεία των δορυφόρων είναι πολλές φορές αντιφατικά και όπως πολλοί
Ειδικοί επί των παγετώνων ισχυρίζονται, δεν έχομε ακόμη πλήρως κατανοήσει και συλλάβει την συμπεριφορά
των παγετώνων. Το βέβαιο είναι ότι οι
παγετώνες λιώνουν αλλά πόσο γρήγορα, που είναι και το ζητούμενο, δεν το
γνωρίζομε με ακρίβεια. Πολλοί Ειδικοί
επιχειρούν να αντλήσουν συμπεράσματα από την ιστορία της γης για τις μελλοντικές εξελίξεις. Έτσι θεωρούν ότι
κατά την τελευταία θερμή περίοδο της
γης, πριν από 10.000 χρόνια, όταν η
γη βρέθηκε πλησιέστερα στον ήλιο η επιφάνεια της ήταν κατά  βαθμούς Κ. πιο ζεστή
από ότι είναι σήμερα και πέντε βαθύτατες
γεωτρήσεις σε διάφορα σημεία της Γροιλανδίας απέδειξαν ότι οι παγετώνες της είχαν αντέξει σε αυτήν την υπερθέρμανση της γης
και κατά συνέπεια, όπως αποφαίνονται Δανοί
Ειδικοί και σήμερα οι παγετώνες της Γροιλανδίας θα αντέξουν μέχρι το τέλος του αιώνα. Παράλληλα οι Ειδικοί του Princeton με
τους υπολογισμούς των κατέληξαν και αυτοί
σε αντιφατικά αποτελέσματα. «Από δύο μέχρι εννέα μέτρα θα μπορούσε να είχε τότε,
πριν από 10.000 έτη, ανυψωθεί η επιφάνεια των θαλασσών» όπως ανακοίνωσαν
στην Κοπενγχάγη.

για τους επόμενους αιώνες και με την εφαρμογή, των οποίων, προβλέπουν τώρα μια άνοδο της επιφάνειας των θαλασσών από
0εκ μέχρι 1.35μ. για τα τέλη του τρέχοντα
αιώνα. Παράλληλα ένας άλλος τύπος των Ε-

ρευνητών του Πανεπιστημίου του Helsinki
της Νορβηγίας που ακολουθεί τις διακυμάνσεις της στάθμης των θαλασσών τα τελευταία 150 χρόνια όταν εφαρμοσθεί για το τέλος του 1ου αιώνα δίδει μια αύξηση 1.90μ
για να αμφισβητηθεί και πάλι από άλλους Ερευνητές. Γενικά φαίνεται όμως οι Ερευνητές να συμφωνούν σε μια μέγιστη δυνατή
αύξηση της στάθμης των θαλασσών μέχρι
.00μ. το .100 με την βασική προϋπόθεση
ότι η ταχύτητα διολίσθησης των παγετώνων
της Γροιλανδίας θα πρέπει να τριπλασιαστεί
από την σημερινή, για να φθάσουν στο τελικό συμπέρασμα ότι γενικά η ασταθής συμπεριφορά στην διακύμανση της θερμοκρασίας
της Γης, που παρουσιάζεται στην ιστορία
της, με συνεπακόλουθη μια αστάθεια στην
διακύμανση της θερμοκρασίας του νερού
των θαλασσών και της συμπεριφοράς των
παγετώνων και τελικά της στάθμης των θαλασσών της, θα πρέπει να είναι μια σοβαρή
προειδοποίηση για μας τους κατοίκους της
για το ποιες είναι δυνατόν να είναι οι συνέπειες στην τήξη των παγετώνων και στην αύξηση τελικά της στάθμης των θαλασσών.

Το Απαισιόδοξο Σενάριο
Επειδή οι γενικές και ειδικές γνώσεις των Ερευνητών του κλίματος πάνω στους παγετώνες είναι ελλιπείς προσπαθούν, παράλληλα,
αυτοί οι Ερευνητές να στηριχθούν πάνω σε
στατιστικά στοιχεία. Έτσι ανέπτυξαν τύπους
που τα αποτελέσματα των συμφωνούσαν με
τα στοιχεία περασμένων αιώνων και οι σχετικοί Ερευνητές ελπίζουν ότι θα έχουν εφαρμογή και για το μέλλον. Πάνω σε αυτή την
αρχή οι Δανοί Επιστήμονες ανέπτυξαν τύπους που όπως ισχυρίζονται δίδουν με ακρίβεια τη διακύμανση των θαλασσών τα τελευταία .000 χρόνια και ελπίζουν ότι αυτοί οι
τύποι θα δίδουν σωστά αποτελέσματα και
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΤΑΥ”
Μέσα από το περιοδικό “ταυ” είναι δυνατό να διαφημιστείτε.
Το κόστος των καταχωρήσεων αναλύεται παρακάτω.

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

ΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (¤)

Το εξώφυλλο είναι για χρήση από το ΤΕΕ/ΤΑΚ και έχει τον αριθμό σελίδας Νο1

-

Οπισθόφυλλο

30

1η εσωτερική σελίδα (σελίδα Νο 3)

90

3η εσωτερική σελίδα (σελίδα Νο 5)

90

ο εξώφυλλο (σελίδα Νο )

5

3ο εξώφυλλο (σελίδα Νο )

5

η εσωτερική σελίδα (σελίδα Νο 4)

5

Δεξιά εσωτερική σελίδα (οποιαδήποτε δεξιά εσωτερική
εκτός από τις χαρακτηρισμένες όπως παραπάνω)

05

Αριστερή εσωτερική σελίδα (οποιαδήποτε αριστερή εσωτερική
εκτός από τις χαρακτηρισμένες όπως παραπάνω)

175

Δεξιά εσωτερική μισή σελίδα (εκτός από τις χαρακτηρισμένες παραπάνω)

10

Αριστερή εσωτερική μισή σελίδα (εκτός από τις χαρακτηρισμένες παραπάνω)

10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.
.
3.
4.

Έκπτωση 10% για έξι () συνεχόμενες διαφημίσεις
Έκπτωση 0% για διαφημιστικά γραφεία
Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ο Φ.Π.Α.
Οι διαφημίσεις κάθε τεύχους προπληρώνονται πριν την έκδοση του περιοδικού
στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ
5. Όλες οι διαφημίσεις είναι έγχρωμες

Εκδότης
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόεδρος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Επιμέλεια Έκδοσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πρόεδρος
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΦΡΩ
Χημικός Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Μέλος
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΝΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
ΜΑΝΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημικός Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
MIXAΛHΣ XΩPAΦAΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
KAΦETZAKHΣ ΓEΩPΓIOΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΧΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Mέλος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΜΒΡΕΛΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός, Mέλος
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ
KAΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΟΥ
Μακέτα, Διαχωρισμοί, Μοντάζ, Εκτύπωση
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τηλ.: 10 300 Φαξ.: 10 307
Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους
Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ
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Φωτογραφία εξωφύλλου: ζωγραφικός πίνακας του Ζωγράφου και Αρχιτέκτονα Μηχανικού Γιάννη Χαλαμπαλάκη
(βλ. και στήλη «Επώνυμα άρθρα»)

