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Συνάδελφοι,
Το νέο έτος, σίγουρα, θα μπορούσε να ξεκινήσει με καλύτερους οιωνούς, όμως το συνοδεύουν λάθη του παρελθόντος, όπως η κακή διαχείριση, η αναβλητικότητα και κυρίως η έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού
και στόχων.
Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί δεν επιτρέπουν εφησυχασμό,
οφείλουμε, όμως, να είμαστε ρεαλιστές.
Το 2010, είναι η χρονιά που θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον αυτού του τόπου.
Αποφάσεις που θα δώσουν τέλος στις πρακτικές εκείνες που δημιούργησαν μια χώρα υπερχρεωμένη, με σημαντικά προβλήματα σε βασικούς τομείς, όπως είναι η οικονομία, η κοινωνική ασφάλιση και η παιδεία.
Αποφάσεις που θα στηρίξουν τη δημόσια διοίκηση, ώστε να καταστεί
ισχυρή και αποδοτική, την υγιή επιχειρηματικότητα, την εργασία και κυρίως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ο τόπος, όπως είναι το
περιβάλλον και ο φυσικός της πλούτος, και το επιστημονικό της δυναμικό, με έμφαση στον κλάδο των μηχανικών, που αποτελεί την κινητήρια
παραγωγική δύναμη της χώρας.
Μέσα στη χρονιά αυτή ολοκληρώνεται και η τριετία της παρούσας Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Μία τριετία κατά την οποία έχει παραχθεί και συνεχίζει να παράγεται έργο ιδιαίτερα σημαντικό, με ουσιαστικές
προτάσεις και παρεμβάσεις, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον του τεχνικού κόσμου, και ιδιαίτερα παρεμβαίνοντας για τα ζητήματα της ανάπτυξης και των υποδομών του νησιού μας.
Το 2010 είναι βέβαιο πως θα αποτελέσει μία χρονιά ορόσημο για τη
χώρα μας. Η απόσταση που έχουμε να καλύψουμε είναι μεγάλη. Δεν έχουμε όμως πλέον περιθώρια για αναβολές. Οφείλουμε όλοι μαζί να δράσουμε ορθολογικά και ρεαλιστικά ξεκινώντας από την κυβέρνηση, τους
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τον καθένα από εμάς, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο αυτό.
Εύχομαι σε όλους σας μια δημιουργική χρονιά, με υγεία.

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ QUINTES
Ημερίδα: Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης
Σύλλογος Πτυχιούχων Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου
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Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πέτρος Ινιωτάκης

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

 Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα των e-μηχανικών, στη σελίδα http://www.e-engineers.tee.gr παρουσιαζόταν όλα τα διαθέσιμα προγράμματα από όλα τα ΚΕΚ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα σε όλη την Ελ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λάδα. Ειδικά για το ΙΕΚΕΜ παρουσιαζόταν μια πληθώρα δεκάδων σεμιναρίων με αξιόλογους εισηγητές
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
διαθέσιμων σε όλη την Ελλάδα. Όταν είδαμε εδώ στο ΤΕΕ/ΤΑΚ αυτή τη μεγάλη πληθώρα διαθέσιμων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σεμιναρίων γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν όλα δεδομένου και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
του μικρού αριθμού ατόμων που θα κληρωνόταν στην Ανατολική Κρήτη. Έτσι προσπαθήσαμε να βολιδο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σκοπήσουμε τις διαθέσεις του κοινού μας έτσι ώστε να μπορούμε να κρίνουμε ποια από όλα τα διαθέσι....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μα προγράμματα είχαν μεγάλες πιθανότητες να πραγματοποιηθούν. Η εντολή παρόλα αυτά που πήραμε
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
από το ΙΕΚΕΜ ήταν να εγγράφουμε όλα τα μέλη που ερχόταν να δηλώσουν συμμετοχή σε κάποιο πρό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γραμμα του ΙΕΚΕΜ είτε αυτό είχε μεγάλη πιθανότητα να πραγματοποιηθεί, είτε όχι. Αποτέλεσμα του
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

παραπάνω είναι ότι μεγάλος αριθμός μελών μας προτίμησαν το ΙΕΚΕΜ έναντι άλλων ΚΕΚ για κάποια
εξειδικευμένα
σεμινάρια που όμως λόγω μικρής συμμετοχής αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Όταν τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων στα τέλη Αυγούστου και έπρεπε να
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αρχίσουν τα σεμινάρια άρχισαν να εμφανίζονται και τα προβλήματα του σχεδιασμού που είχε γίνει. Και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αυτά
ήταν:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Το θέμα εύρεσης εργαστηριακής αίθουσας. Όπως προηγουμένως αναφέρθηκε στην Ανατολική Κρή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τη το ΙΕΚΕΜ δεν διαθέτει υποδομή και έτσι προσπαθήσαμε ως ΤΕΕ/ΤΑΚ να βρούμε διαθέσιμα ερ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γαστήρια
ώστε να γίνουν τα σεμινάρια. Από την έρευνα αγοράς που κάναμε οι περισσότερες προ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σφορές που πήραμε ήταν απαγορευτικές (της τάξης των 300 ευρώ/ημέρα) και μόνο από το ΙΤΕ (Ί....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας) είχαμε μια αρκετά καλή τιμή. 2400 ευρώ για όλη τη διάρκεια
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
των σεμιναρίων όσες μέρες και αν διαρκούσαν και όσες αίθουσες και αν χρησιμοποιούσαμε από τις
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
3 συνολικά διαθέσιμες που είχαν. Ο λόγος της καλής τιμής που μας έκαναν ήταν ότι θα επιθυμού.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σαν και μελλοντική συνεργασία με το ΤΕΕ. Δυστυχώς παρά το ότι στο ΙΕΚΕΜ είχαν την προσφο....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρά του ΙΤΕ ήδη από τα μέσα Αυγούστου καθυστερούσαν να την υπογράψουν θεωρώντας ότι είναι α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κριβή και τελικά συμφώνησαν στις 2 Οκτωβρίου με αποτέλεσμα όλων των παραπάνω να μείνει μό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λις ένας μήνας για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα δημιουργήθηκε από τον τρόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων. Ενώ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στην αρχή του προγράμματος το ΙΕΚΕΜ διαβεβαίωνε τα μέλη μας ότι όλα τα σεμινάρια που ανα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
φέρονται στη σελίδα http://www.e-engineers.tee.gr θα πραγματοποιηθούν, στην πορεία άρχισαν να
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ακυρώνονται όσα είχαν μικρή συμμετοχή και οι δικαιούχοι είτε να ακυρώνουν τη συμμετοχή τους
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
είτε να προωθούνται προς άλλα περισσότερο δημοφιλή σεμινάρια. Επιπρόσθετα ακόμα και σε αυτά
που
τελικά πραγματοποιήθηκαν συνέβησαν τα ακόλουθα. Ενώ στη σελίδα http://www.e-engi.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
neers.tee.gr αναφέρονταν ως εισηγητές άτομα με μεγάλη εμπειρία και ισχυρό βιογραφικό όταν ζη.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τήσαμε από το ΙΕΚΕΜ να μας στείλει τους εισηγητές η απάντηση ήταν αρνητική καθώς όπως μας
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ανέφεραν το κόστος της μετακίνησης και παραμονής τους στην Κρήτη ήταν απαγορευτικό. Αποτέ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λεσμα ήταν κυριολεκτικά να προσπαθούμε να βρούμε εισηγητές για τα σεμινάρια μας από την το.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πική αγορά την τελευταία στιγμή. Αν και καταφέραμε να βρούμε, σίγουρα το επίπεδο τους δεν ή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ταν
αντάξιο αυτών που αναφερόταν στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Πολλοί μάλιστα από τα μέ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λη μας έκαναν λόγο για εξαπάτηση του ΤΕΕ (όχι του ΙΕΚΕΜ καθώς αυτή είναι μία άγνωστη λέ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ξη στην Ανατολική Κρήτη) προς τα μέλη του. Ακόμα όμως και στην περίπτωση σεμιναρίων που τε....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λικά
το ΙΕΚΕΜ έστειλε τους εισηγητές που αναφερόταν στο πρόγραμμα αυτό έγινε σε ένα εξαιρε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τικά πιεστικό χρονοδιάγραμμα που οδήγησε αρκετούς συναδέλφους να το εγκαταλείψουν.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση μελών μας που μας πληροφόρησαν ότι ιδιωτικά ΚΕΚ του Ηρα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κλείου πραγματοποίησαν εξειδικευμένα σεμινάρια αντίστοιχα με αυτά που είχε ανακοινώσει το ΙΕΚΕΜ πα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρά το γεγονός ότι οι συμμετοχές τους ήταν εξαιρετικά μικρές. Και η απορία των μελών μας είναι πως γί....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νεται οι ιδιώτες να δίνουν περισσότερη σημασία στους μηχανικούς από ότι το ίδιο το ΤΕΕ στα μέλη του;
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ο όλος σχεδιασμός του προγράμματος έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της Αθήνας και ΜΟΝΟ.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Οι ιδιαιτερότητες της Κρήτης όπως αυξημένο κόστος λειτουργίας ουδέποτε λήφθησαν υπόψη κατά το σχε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
διασμό και όταν έγιναν τελικά γνωστές απλά αγνοήθηκαν.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το συμπέρασμα που αποκομίσαμε από όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι ο τρόπος λειτουργίας του ΙΕ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ΚΕΜ δεν προσφέρει ικανοποιητικές υπηρεσίες στα μέλη του ΤΕΕ στην Ανατολική Κρήτη και επιπρόσθετα
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
βλάπτει την εικόνα του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τα μέλη του. Για το λόγο αυτό ζητάμε να αλλάξει ριζικά ο τρόπος
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
διοργάνωσης σεμιναρίων στην περιφέρεια προκειμένου να μην τοποθετούνται στο περιθώριο τα περιφερειακά τμήματα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται να είναι αντάξιες των προσδοκιών του κοινού μας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Τέλος ζητάμε να προχωρήσουν οι καταβολές των οφειλομένων χρηματικών ποσών (αποζημίωση ειση.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γητών, γραμματειακής υποστήριξης, ενοικίαση αίθουσας) το συντομότερο δυνατό με προτεραιότητα τη κα....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ταβολή της πληρωμής των αιθουσών που χρησιμοποιήσαμε από το ΙΤΕ. Ο λόγος είναι ότι από το ΙΤΕ εί.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χαμε μια αρκετά δελεαστική προσφορά που αποσκοπούσε σε μελλοντική συνεργασία και δεδομένου ότι και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
εμείς με τη σειρά μας ελπίζουμε σε μελλοντική συνεργασία με το ινστιτούτο θα πρέπει να μη δημιουργή....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σουμε σημείο προστριβής λόγω καθυστέρησης καταβολής του εν λόγω χρηματικού ποσού, γεγονός που έχει
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
παρατηρηθεί πολλάκις στο παρελθόν από τη μέχρι σήμερα εμπειρία της συνεργασίας μας με το ΙΕΚΕΜ.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

(από 1.11.2009 έως 31.12.2009)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ E-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
16/11/2009
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Πρόεδρο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε. κ. Αθανασάκη Λουκά, με αφορμή τα
προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την οργάνωση και εξέλιξη του προγράμματος e-μηχανικοί που πραγματοποίησε
το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε. με τη συνδρομή του τμήματος στο Ηράκλειο:

Αγαπητέ Πρόεδρε, με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά την οργάνωση και εξέλιξη του
προγράμματος e-μηχανικοί που πραγματοποίησε το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε. με τη συνδρομή του τμήματος μας
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στο Ηράκλειο θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θεωρεί ότι είναι πρωτεύουσας σημασίας η συνεχής παροχή επιστημονικής γνώσης μέσω
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σεμιναρίων προς τα μέλη του. Για το λόγο αυτό από την αρχή στηρίξαμε τις δράσεις του ΙΕΚΕΜ στην Α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νατολική Κρήτη παρά τα πρακτικά προβλήματα που δημιουργούσε η έλλειψη κτιριακής και υλικοτεχνικής
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
υποδομής και αναλάβαμε στο πλαίσιο του προγράμματος e-Μηχανικοί να παρέχουμε βοήθεια στη δράση,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μέσω του προσωπικό του Τμήματος μας, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη εργαστηριακή αίθουσα, βρίσκο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ντας προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη καθώς και εισηγητές όπου ήταν αναγκαίο. Παρά την προ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σπάθεια που καταβάλαμε όμως, το αποτέλεσμα δεν μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις για μια σειρά λό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γους που θα αναλυθούν παρακάτω.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 - 2013
Στην επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τον -πρώην πλέον- Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τη διαδικασία
υλοποίησης προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013, (σ.σ. βλ. σελ 5 στο προηγούμενο τεύχος του ΤΑΥ Νο 86), το αρμόδιο σήμερα Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, απάντησε ως
εξής:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ
20/11/2009
Επιστολή, με αίτημα τον καθορισμό χώρων για την υποδοχή προϊόντων εκσκαφών, απέστειλε στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης το ΤΕΕ/ΤΑΚ. Η επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε στους Νομάρχες Ηρακλείου και Λασιθίου καθώς και στο Σωματείο εργολάβων και υπεργολάβων ιδιοκτητών οδοποιητικών και εκσκαπτικών μηχανημάτων, ΙΧ φορτηγών αυτοκινήτων
Ν. Ηρακλείου «Η Ένωση», αναφέρει τα εξής:

Κύριε Γενικέ, με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις του σωματείου εργολάβων και υπεργολάβων ιδιοκτητών οδοποιητικών και εκσκαπτικών μηχανημάτων, ΙΧ φορτηγών αυτοκινήτων Ν. Ηρακλείου «Η Ένω.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ση», και λαμβάνοντας υπόψη:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Τις εξαγγελίες και την πρόθεση της σημερινής Κυβέρνησης για Πράσινη Ανάπτυξη, δηλαδή Ανάπτυξη
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
που θα σέβεται το περιβάλλον σε όλες του τις παραμέτρους,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Ότι σήμερα, δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι και οριοθετημένοι χώροι υποδοχής προϊόντων εκσκαφών και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κατεδαφίσεων στο νησί μας με αποτέλεσμα όλα τα προϊόντα αυτά να εναποτίθενται σε όποιους χώρους
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
βολεύουν τους μεταφορείς τους, που σε πολλές περιπτώσεις οι χώροι αυτοί είναι προστατευόμενες και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές (έλη, βαλτότοποι, ρέματα, κ.οκ.),
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Σας
παρακαλούμε να φροντίσετε για τον καθορισμό τέτοιων κατάλληλων χώρων (στην περίπτωση που
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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είναι ιδιωτικοί χώροι, στην απαλλοτρίωση τους), σε συνεργασία και με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις του
νησιού, τους οποίους βέβαια, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούν και οι Εργολήπτες Δη.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μοσίων Έργων ενώ παράλληλα θα διευκολύνονται οι Υπηρεσίες που δημοπρατούν έργα στον καθορισμό χώ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρων απόθεσης προϊόντων εκσκαφών.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η απόκτηση χώρων για απόθεση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων μπορεί να γίνει και μέσω της
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
εκτέλεσης δημοσίων έργων όπου προτείνεται να απαλλοτριώνεται χώρος για την απόθεση εις βάρος των πι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στώσεων του συγκεκριμένου έργου για το οποίο από τη μελέτη του, προκύπτουν περισσεύματα εκσκαφών.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Κατά την άποψη μας, η πρόβλεψη χώρων απόθεσης περισσευμάτων εκσκαφών, ιδίως στην οδοποιία, πρέ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πει να προβλέπεται και από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ώστε να είναι αφενός εξα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σφαλισμένος
ο χώρος απόθεσης και αφετέρου να μπορούν οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων να κοστολογούν
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και να δίνουν προσφορά με βάση συγκεκριμένη απόσταση μεταφοράς των περισσευμάτων εκσκαφών. Η ρή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τρα στις διακηρύξεις ότι η μεταφορά και απόρριψη περισσευμάτων εκσκαφών γίνεται με ευθύνη και δαπά.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νη του διαγωνιζόμενου, σημαίνει ότι ο Εργολήπτης διαθέτει ιδιόκτητο χώρο ή διατίθεται να παρανομήσει.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η δεύτερη περίπτωση είχε σαν αποτέλεσμα να γεμίσει με παράνομες χωματερές το νησί και ακόμα χειρό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τερα να μπαζωθούν πολλά ρέματα με αποτέλεσμα οι κοίτες των χειμάρρων να μην μπορούν να απάγουν τα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πλημμυρικά ύδατα με τα γνωστά καταστριφικά αποτελέσματα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Επιπλέον, θεωρούμε ότι τα μέλη του σωματείου «Η Ένωση» προς το οποίο κοινοποιείται η επιστολή
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αυτή,
θα ωφεληθούν και θα βοηθηθούν ουσιαστικά, επειδή ένας τέτοιος καθορισμός χώρων απόθεσης, θα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τους απαλλάξει εκτός από τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες που -αναίτια- υφίστανται στις περισσότε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρες περιπτώσεις, και από την πίεση που υφίστανται σήμερα εκ μέρους των ιδιοκτητών για την εναπόθεση
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στην
πλησιέστερη δυνατή περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Τέλος, θεωρούμε δίκαια και τα υπόλοιπα αιτήματα που προβάλλει το σωματείο, όπως είναι η συντό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μευση του χρόνου που απαιτείται για την ταξινόμηση μηχανήματος έργου και η άμεση κατάργηση των α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τομικών εγκρίσεων τύπου για κάθε ένα προς ταξινόμηση εισαγόμενο μηχάνημα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

μα του ΝΟΑΚ, όπως και οι άλλοι βασικοί άξονες της χώρας στο Διευρωπαϊκό δίκτυο της Ελλάδας.
O ΒΟΑΚ είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο, το οποίο σχεδιάστηκε στις αρχές της δε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
καετίας του ’60, και έκτοτε μέχρι και σήμερα! απομένουν ακόμα μερικά τμήματά του (Αγ.Νικόλαος-Ση....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τεία) τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς βεβαίως να αναφερόμαστε στην ανάγκη αναβάθμισής του.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το Τμήμα μας, σε συνεργασία και με το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, ιδιαίτερα κατά την τελευταία 3ετία,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι έχουμε αναδείξει το θέμα της ολοκλήρωσης αλλά και αναβάθμισης του ΒΟ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ΑΚ, (λόγω της βαρύτητας του δεδομένου ότι εκτός των άλλων παραμέτρων υπάρχει και η παράμετρος της
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
απώλειας πολλών ανθρώπινων ζωών), σε θέμα πρώτης προτεραιότητας για το νησί.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Αφορμή για την επιστολή μας αυτή, αποτελεί το γεγονός ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ολοκλήρωσης
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και
παράδοσης στην κυκλοφορία έως τον Ιούνιο του 2010 του τμήματος του ΒΟΑΚ από διακλάδωση προς
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Σταλίδα και Μοχό μέχρι τα όρια των Νομών Ηρακλείου - Λασιθίου. Πρόκειται για ένα νέο οδικό τμήμα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μήκους 8,5χλμ από τα οποία τα πρώτα 3χλμ έχουν ολοκληρωθεί, τα υπόλοιπα 5,5χλμ είναι σε εξέλιξη κα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τασκευής.
Η διαδρομή αυτή σήμερα εξυπηρετείται από την παλαιά Εθνική οδό, η οποία διέρχεται μέσα α....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πό την πόλη των Μαλίων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι τα Μάλια είναι μία κατ’ εξοχήν του.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ριστική περιοχή, με ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο την τουριστική περίοδο, που ταυτόχρονα απο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τελεί και τη βασική πύλη εισόδου των Λασιθιωτών στο Νομό Ηρακλείου, δημιουργεί ασφυκτικές κυκλοφο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ριακές συνθήκες στην περιοχή με αποτέλεσμα αφενός να ταλαιπωρούνται αφάνταστα οι διερχόμενοι και α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
φετέρου
οι κάτοικοι της περιοχής να έχουν φθάσει στα όρια της αντοχής τους.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Τα παραπάνω ώθησαν πρόσφατα τον Νομάρχη Λασιθίου κ. Σ. Αναστασάκη να συγκαλέσει σύσκεψη με
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
υπηρεσιακούς παράγοντες της Ε.Υ.Δ.Ε. – Β.Ο.Α.Κ. προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των έργων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και στη συνέχεια να επισπευσθεί η άρση των εμποδίων που καθυστερούν και επιβραδύνουν την ολοκλήρωση
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αυτού του οδικού τμήματος. Από τις επαφές και την πληροφόρηση που αποκομίσαμε από την υπηρεσία που
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ασχολείται με την κατασκευή του έργου (Ε.Υ.Δ.Ε. – Β.Ο.Α.Κ.) προκύπτει ότι:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
•.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Απαιτείται επίσπευση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για πέντε (5) επιμέρους μελέτες (τεχνικών έργων) που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο σας (Δ1 και ΔΜΕΟ)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
•.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Απαιτείται η εξασφάλιση πλήρους χρηματοδότησης αλλά και η εύρεση του τρόπου κατασκευής (συμπληρωματική σύμβαση ή δημοπράτηση) του ημικόμβου στη διασταύρωση του Β.Ο.Α.Κ. με την επαρχιακή
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
οδό προς Μοχό και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
•.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Απαιτείται επίσπευση των διαδικασιών και εξεύρεση τεχνικής λύσης για το σπήλαιο «Φραγκαντώνη»
τμήμα του οποίου ευρίσκεται σε σημείο κάτω από τον υπό κατασκευή δρόμο.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Τα παραπάνω τεχνικά θέματα και ιδιαίτερα η κατασκευή του ημικόμβου αποτελούν κρίσιμα ζητήματα που
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
επηρεάζουν αποφασιστικά την ολοκλήρωση και παράδοση σε χρήση του όλου έργου.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Για τους λόγους αυτούς Κύριε Υπουργέ,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και επειδή η αρμοδιότητα για την διευθέτηση των παραπάνω προβλημάτων ανήκει στο Υπουργείο σας, α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πευθυνόμαστε σε σας και ζητάμε να φροντίσετε για την επίλυση τους, ώστε το τμήμα Σταλίδα – όρια νο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μών Ηρακλείου – Λασιθίου του ΒΟΑΚ να αποδοθεί στην κυκλοφορία μέχρι τον προσεχή Ιούνιο, σύμφωνα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
με το χρονοδιάγραμμα του.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΛΙΔΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΑΚ
27/11/2009
Επιστολή, με αίτημα τον καθορισμό χώρων για την υποδοχή προϊόντων εκσκαφών, απέστειλε στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης το ΤΕΕ/ΤΑΚ. Η επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε στους Νομάρχες Ηρακλείου και Λασιθίου καθώς και στο Σωματείο εργολάβων και υπεργολάβων ιδιοκτητών οδοποιητικών και εκσκαπτικών μηχανημάτων, ΙΧ φορτηγών αυτοκινήτων
Ν. Ηρακλείου «Η Ένωση», αναφέρει τα εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ν.3316
8/12/2009

Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε κατ΄ αρχή να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων
και
να σας ευχηθούμε καλή δουλειά και επιτυχία στο έργο σας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Όπως γνωρίζετε, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), σε συνδυασμό με τους κάθετους άξονες, το
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ) και τις πύλες εισόδου του νησιού (Λιμάνια – Αεροδρόμια), επηρεάζει
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κυρίαρχα και αποφασιστικά όλους τους άξονες ανάπτυξης της Κρήτης. Ανήκει στο σύνολό του, μαζί με τμή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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





Και νέα επιστολή1 απέστειλε στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, στους Νομάρχες και Δημάρχους καθώς και στις Υπηρεσίες
της Ανατολικής Κρήτης που δημοπρατούν έργα ή προκηρύσσουν μελέτες με αφορμή αναφορές μελών του ΤΕΕ / ΤΑΚ
για προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία ανάθεσης μελετών με το Ν.3316. Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

1

Σ.σ. βλέπε και σελ.  στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού ΤΑΥ Νο 6

9

Με αφορμή αναφορές μελών του ΤΕΕ / ΤΑΚ για προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία ανάθεσης μελετών με το Ν.3316 από διάφορες αναθέτουσες αρχές στην Ανατολική Κρήτη, κρίνουμε σκόπιμο
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

• Οι επιτροπές ανάθεσης μελετών πρέπει να αποτελούνται από Διπλωματούχους Μηχανικούς σχετικής ειδικότητας με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης μελέτης, ιδιαίτερα ο πρόεδρος της επιτροπής είναι απαραίτητο
να είναι έμπειρος Διπλωματούχος Μηχανικός.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μόνιμες επιτροπές ανάθεσης για διαφορετικές μελέτες. Για κάθε μελέ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τη που προκηρύσσεται, ακόμα και από τον ίδιο φορέα ανάθεσης, θα πρέπει να συστήνεται νέα επιτροπή
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
με κατάλληλη σύνθεση ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα σωστής κρίσης ανάλογα με το αντικείμενο
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
της υπό ανάθεσης μελέτης και η απαιτούμενη διαφάνεια.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ μετά από έντονο προβληματισμό, κατέληξε ότι σε περιπτώσεις
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
που εντοπίζονται στο φάκελο συμμετοχής διαγωνιζομένων λάθη ή παραλείψεις, πρέπει να αποκλείονται
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
από τη συνέχεια του διαγωνισμού μόνο εάν αναφέρεται ρητά στη σχετική προκήρυξη ή νομοθεσία ότι τα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
συγκεκριμένα λάθη ή παραλείψεις αποτελούν λόγο αποκλεισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση να μην α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισμού.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Άποψη της αίθουσας

Ο κ. Μαρκόπουλος

Ο κ. Σαρρής

δημόσιο αυτό διάλογο.
Προκειμένου η Δ.Ε. του Τμήματος μας να διαμορφώσει άποψη «από πρώτο χέρι» για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα, σας καλούμε σε συνάντηση – συζήτηση κατά την οποία επιθυμούμε οι Μηχανικοί –
μέλη μας, που ταυτόχρονα υπηρετείτε στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού να διατυπώσετε τις
απόψεις σας για το θέμα.

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

Τα πρακτικά της συνάντησης απομαγνητοφωνήθηκαν, και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Πιστεύουμε ότι με την τήρηση των παραπάνω θέσεων του ΤΕΕ / ΤΑΚ διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα
και ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Ο κ. Αλεξάκης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
2/12/2009

Ο κ. Κοκοσάλης

Ο κ. Ξυλούρης

Ο κ. Ορφανός

http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=686:---2122009--atid=25:dioikousa&Itemid=111

Έκτακτη συνεδρίαση – συζήτηση της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ με
τους Μηχανικούς – μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’
και Β’ βαθμού στην Ανατολική Κρήτη, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρίων του Τμήματος, την Τετάρτη 2
Δεκεμβρίου 2009.Στην πρόσκληση που απέστειλε στους
αιρετούς Μηχανικούς της Τ.Α., ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Π.
Ινιωτάκης, αναφέρει τα εξής:

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ»
10, 11 & 12/12/2009

Κύριοι, όπως γνωρίζετε, μετά και από τις πρόσφατες Βουλευτικές εκλογές και την εκλογή της νέας Κυβέρνησης, έχει ανοίξει ξανά ο δημόσιος διάλογος για τη λεγόμενη «διοικητική μεταρρύθμιση» το
γνωστό «Καποδίστρια ΙΙ».
Επειδή η διαδικασία αυτή αφορά την ανάπτυξη
και κατά συνέπεια τον τεχνικό κόσμο, το Τμήμα μας
εκ του θεσμικού του ρόλου πρέπει να συμβάλλει στο

Στο Προεδρείο τα μέλη της Δ.Ε. κ. Καραβελάκης, κ. Μπάκιντας,
ο Πρόεδρος κ. Ινιωτάκης, και το μέλος κα Σφακιανάκη. Στο βήμα ο κ. Τρουλλινός.

10

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή Μηχανικών, που υπερέβη τα 190 άτομα, πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο με θέμα τους Ευρωκώδικες. Το Σεμινάριο υλοποιήθηκε από το ΤΕΕ/ΤΑΚ, από 10 έως και 12 Δεκεμβρίου 2009 στην αίθουσα συνεδρίων
στον πολυχώρο του Δήμου Ηρακλείου στην παληά Λαχαναγορά, στο πλαίσιο των 4 πρώτων Σεμιναρίων που οργάνωσε
ΤΕΕ από κοινού με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και σε συνεργασία με την Επιτροπή Ευρωκωδίκων τέως
ΥΠΕΧΩΔΕ στη χώρα, ενόψει της πλήρους και αποκλειστικής εφαρμογής των Ευρωκωδίκων από το τέλος Μαρτίου 2010.
Στην εισαγωγική του ομιλία προς του Μηχανικούς (στην πλειοψηφία Πολιτικούς Μηχανικούς) που παρακολούθησαν το
Σεμινάριο, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης είπε τα εξής:

11

2. η αποτίμηση μηχανικών χαρακτηριστι κών των
υλικών σε υπάρχουσες κατασκευές, και η διατιθέμενη αντισεισμική ικανότητα τους,
3. ο σχεδιασμός των γεωτεχνικών έργων κ.α.
Με σκοπό την ολοκλήρωση της Οδηγίας Δομικών Προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης το έργο
της εκπόνησης επιπρόσθετης σειράς Ευρωπαϊκών
Προτύπων, των Ευρωκωδίκων, ούτως ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση και όλων των κρατών μελών.
Πρόκειται για μια σειρά ευρωπαϊκών προτύπων
που παρέχουν ένα κοινό σύνολο μεθόδων για τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των στοιχείων
που έχουν δομικό ρόλο σε ένα κατασκευαστικό έργο,
τα οποία καλούνται στο εξής "προϊόντα του τομέα
δομικών κατασκευών".
Οι εν λόγω μέθοδοι καθιστούν δυνατό το σχεδιασμό και την επαλήθευση της ευστάθειας των δομικών έργων ή μερών τους, καθώς και παρέχουν τις αναγκαίες διαστάσεις των προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών.
Με δεδομένη την αυξημένη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής μας, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασμό, υπολογισμό και κατασκευή
των έργων Πολιτικού Μηχανικού.
Για το λόγο αυτό τα μέλη του Τμήματος μας που
ασχολούνται με εκπόνηση στατικών – αντισεισμικών
μελετών αλλά και όλοι οι Τεχνικοί που επιβλέπουν

Αγαπητοί συνάδελφοι, το ΤΕΕ/ΤΑΚ ανέλαβε να
υλοποιήσει στο Ηράκλειο το ένα από τα 4 πρώτα σεμινάρια για τους Ευρωκώδικες, που οργανώνει το
ΤΕΕ από κοινού με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και σε συνεργασία με την Επιτροπή
Ευρωκωδίκων τέως ΥΠΕΧΩΔΕ στη χώρα μας.
Το πρώτο σεμινάριο ήδη πραγματοποιή- θηκε
στην Αθήνα (23 – 25 Νοεμβρίου), το δεύτερο στην
Πάτρα (3 – 5 Δεκεμβρίου), το τρίτο πραγματοποιείται εδώ σήμερα, και το τέταρτο έχει προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 19 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Στόχος μας θα πρέπει να είναι η ενημέρωση των
Μηχανικών της Κρήτης, και ιδιαίτερα των Πολιτικών Μηχανικών, για τις προκλήσεις και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα ο Μηχανικός κατά την εκπόνηση στατικών – αντισεισμικών μελετών και κατά το σχεδιασμό των κατασκευών με υλικά όπως είναι το σκυρόδεμα, ο χάλυβας, το
ξύλο, το αλουμίνιο, τα υλικά με τα οποία κτίζονται οι
τοιχοποιίες, αλλά και ο συνδυασμός αυτών (χαρακτηριστική περίπτωση οι σύμμικτες κατασκευές από
χάλυβα και σκυρόδεμα. Και βεβαίως επειδή ζωτική
σημασία για την επιβίωση, ασφάλεια και μακροβιότητα ενός τεχνικού έργου έχει η ισχυρή θεμελίωση
του, ο ορθός γεωτεχνικός σχεδιασμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για το ίδιο το έργο όσο
και για τις υπάρχουσες κατασκευές που γειτνιάζουν με αυτό, ιδιαίτερα στο στάδιο της κατασκευής.
Αναμένουμε σήμερα να παρουσιαστούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και συγχρόνως εξειδικευμένα θέματα όπως:
1. το εύρος και η νομική υπόσταση των νέων Ευρωπαϊκών Προτύπων, που αφορούν τον υπολογισμό της στατικής επάρκειας των κατασκευών
καθώς και όλων των μερών που τα απαρτίζουν.

Το Προεδρείο κατά την έναρξη: φαίνονται από αριστερά ο κ. Κοτζαμπασάκης, ο κ. Ινιωτάκης και ο κ. Τρέζος

Άποψη της αίθουσας την 10/12/09
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Κανονισμοί και
Πρότυπα που αντιτίθενται στους
Ευρωκώδικες.
Σήμερα οι διαφορές μεταξύ των
μεθόδων υπολογισμού που αναφέρονται σε εθνικούς
κανονισμούς για
τα κτίρια, παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών
Ο κ. Κοτζαμπασάκης, ο κ. Ιγνατάκης, ο κ. Γιαννόπουλος και ο κ. Πενέλης
μηχανικού και των
αρχιτεκτονικών υπηρεσιών εντός της Κοινότητας. Η
χρήση των ευρωκωδίκων, συνεπώς, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους εθνικούς Κανονισμούς, θα διευκολύνει την ελευθερία παροχής υπηρεσιών στον
τομέα έργων μηχανικού και αρχιτεκτονικής με τη
δημιουργία των προϋποθέσεων που απαιτούνται για
ένα εναρμονισμένο σύστημα γενικών κανόνων.
Η φιλοσοφία των Ευρωκώδικων βασίζεται στις
τελευταίες έρευνες και περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις και υλικά, κάτι που είναι εγγύηση για την
καλύτερη δυνατή ασφάλεια.
Τα κτίρια και τα έργα πολιτικού μηχανικού θα
Η κα Καραντώνη
πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με
τέτοιο τρόπο ώστε να μη διακυβεύεται η ασφάλεια
των πολιτών, τηρουμένων ταυτόχρονα και άλλων
βασικών απαιτήσεων προς την κατεύθυνση μιας γενικά καλύτερης ποιότητας ζωής, όπως απαιτήσεις
για την υγεία, τη διάρκεια ζωής των έργων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οικονομικές και άλλες πλευρές σημαντικές από την άποψη του κοινού συμφέροντος.
Η σημερινή διοργάνωση είναι μια καλή ευκαιρία
ώστε να δοθούν απαντήσεις από τους ειδικούς. Οι
Ευρωκώδικες δεν είναι απειλή, αλλά μία ευκαιρία
για δημιουργία νέων αγορών για δραστηριοποίηση
Ο κ. Κοντέας ο κ. Κοτζαμπασάκης και η κα Τσακανίκα
σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Για αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει καλή πληροφόρηση
να χρησιμοποιούνται τα πιο σύγχρονα υλικά. Όμως
και εκπαίδευση για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όγια την αναγκαιότητα της χρήσης των νέων τεχνολα τα επίπεδα.
λογιών (που επιβάλλονται εξάλλου και από τους νέΟι Ευρωκώδικες αναμένεται να διευκολύνουν
ους Κανονισμούς), θα μας μιλήσουν στη συνέχεια οι
την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προσπαθειών
ομιλητές μας.
Θα υπάρξει μεταβατική περίοδος μέχρι τον
Μάρτιο 2010, οπότε θα αποσυρθούν τα Εθνικά Πρότυπα σύμφωνα με την διαδικασία της CEN Οι Ευρωκώδικες έχουν εισέλθει πλέον στο στάδιο της Εθνικής Εφαρμογής από τα Κράτη Μέλη, και κάθε Κράτος – Μέλος, οφείλει να έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ταυτόχρονη χρήση τόσο των υφισταμένων Εθνικών Κανονισμών και Προτύπων όσο και του
αντίστοιχου Ευρωκώδικα. Μετά το τέλος της περιόδου συνύπαρξης, αυτόματα προκύπτει η υποχρέωση
του Κράτους –Μέλους να τροποποιήσει την Εθνική
του Νομοθεσία και να αποσυρθούν όλοι οι Εθνικοί
Ο κ. Καββαδάς
είτε κατασκευάζουν οι ίδιοι έργα,
απαιτείται όχι μόνο να είναι ενημερωμένοι για τις
πιο πρόσφατες εξελίξεις στην αντισεισμική τεχνολογία, αλλά και να
φροντίζουν ώστε
αυτές να υλοποιούνται στην πράξη, δηλαδή στις κατασκευές, στις οποίες επιβάλλεται
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που αναλαμβάνονται από διάφορους συντελεστές
στην Ε.Ε. και τη
διάδοση των αποτελεσμάτων των εν
λόγω ερευνών, ιδίως μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή
ασφαλέστερων κτιρίων και έργων υ-

περισσότερους
γνωστό ότι έχει επί
σειρά ετών ασχοληθεί με τη σύνταξη και υποβολή
προτάσεων για την
αντισεισμική θωράκιση των μεγαλύτερων πόλεων
της Ανατολικής
Κρήτης, με πιο
πρόσφατη την αποστολή της εργασίας με θέμα: «Επικαιροποίηση και
συμπλήρωση προγράμματος αντισεισμικής θωράκισης πόλεως Ηρακλείου» που εκπόνησε Ομάδα Εργασίας, στους Φορείς και Υπηρεσίες που εμπλέκονται με το θέμα.
Είναι αυτονόητο ότι σημαντικό κομμάτι της «αντισεισμικής θωράκισης» μιας πόλης, είναι η απαίτηση οι υπάρχουσες κατασκευές να βρίσκονται στο
καλύτερο δυνατό επίπεδο από άποψη συντήρησης
ενώ αυτές που υστερούν, θα πρέπει να συντηρηθούν
και ενδεχομένως να ενισχυθούν.
Πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την αντισεισμική πολιτική, για να είναι επαρκής θα πρέπει να επικεντρώνεται σε 4 βασικούς στόχους:
1. Βελτίωση της ασφάλειας των νέων κατασκευών
μέσα από βελτίωση των γνώσεων και των Αντισεισμικών Κανονισμών, αλλά και ουσιαστικοποίηση της επίβλεψης για διασφάλιση της τελικής
ποιότητας των κατασκευών.
2. Αντιμετώπιση του προβλήματος της βελτίωσης
της ασφάλειας των υπαρχόντων κτηρίων που σε
ποσοστό περίπου 75% έχουν μελετηθεί με παλαιότερους Κανονισμούς και έχουν υποστεί την
φθορά του χρόνου και συχνά των αυθαίρετων επεμβάσεων.
3. Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων
των εμπλεκόμενων βαθμίδων του Κράτους και
της Διοίκησης, και ανάληψη όλων των απαραίτητων προσεισμικών δράσεων.
4. Βελτίωση του χωροταξικού και του πολεοδομικού σχεδιασμού έτσι ώστε οι περιοχές που εντάσσονται στα
σχέδια πόλεων
να διαθέτουν
μικροζωνικές
μελέτες.
Κλείνοντας, θα
ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το
Τμήμα
Δυτικής
Κρήτης και τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου που
συμμετέχουν ενερ- Ο κ. Ευθυμίου

Ο κ. Παναγιωτάκος και ο κ. Κόλιας

Ο κ. Γαντές

ποδομής σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.
Το Τμήμα μας πριν από μερικούς μήνες διοργάνωσε σε συνεργασία με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Διημερίδα με θέματα αντισεισμικού και γεωτεχνικού σχεδιασμού των κατασκευών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε θέματα επισκευών και ενισχύσεων υφισταμένων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία και δόθηκε έμφαση στον επερχόμενο ΚΑΝΕΠΕ (ΚΑΝονισμό ΕΠεμβάσεων-Ενισχύσεων) και τους Ευρωκώδικες, όπως επίσης και
στις νέες μεθόδους ανάλυσης και ελέγχου των υφισταμένων κατασκευών.
Επίσης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο νέος
Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων ο οποίος πρόσφατα θεσμοθετήθηκε και ισχύει στην χώρα μας ενώ
παράλληλα αναπτύχθηκαν γενικά και ειδικά γεωτεχνικά θέματα, όπως η αλληλεπίδραση εδάφους ανοδωμής, μικροζωνικές μελέτες κ.α.
Εκτός από εκδηλώσεις, το ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι στους
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γά στο σεμινάριο με συναδέλφους Μηχανικούς - μέλη τους και φυσικά το ΤΕΕ και το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος για την άριστη συνεργασία
που είχαμε στη σημερινή διοργάνωση. Θέλω επίσης
να ευχαριστήσω θερμά τους διακεκριμένους Εισηγητές μας, οι οποίοι θα λάβουν το λόγο στη συνέχεια.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ δηλώνει ανοιχτό σε κάθε πρωτο-

βουλία που προάγει το διάλογο και την εποικοδομητική επικοινωνία του ΤΕΕ με όλους τους φορείς της
κοινωνίας με στόχο πάντα την ανάδειξη του ρόλου
του αλλά και την πραγματική συμβολή του στην παραγωγική διαδικασία και την αναπτυξιακή πορεία
του τόπου μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες
μας. Σας ευχαριστώ.

Πρέπει να αναφερθεί προς ενημέρωση των συναδέλφων, ότι μοιράσθηκαν (σε ηλεκτρονική μορφή – CD) οι
εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν, και που αποτελούν
περίληψη των Ευρωκωδίκων, (εκτός από τον Ευρωκώδικα

5 - Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών) ο οποίος σύντομα θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Επιπλέον, οι εισηγήσεις αυτές ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα
του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=363&Itemid=180

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΒΟ ΣΙΔΕΡΟ
καετίες, βρίσκεται πλέον σε βαθειά κρίση. Η μαζικοποίηση στη λογική τουριστικού καταναλωτικού
προϊόντος με επενδύσεις σε μεγάλης κλίμακας συγκροτήματα έπληξε καταστροφικά πολλές παράκτιες περιοχές της Μεσογείου υποβαθμίζοντας δραστικά και σε ορισμένες περιπτώσεις μη αναστρέψιμα
το περιβάλλον. Ανάλογες προσπάθειες επιχειρούνται και στην Ελλάδα παρά τις διαπιστωμένες αστοχίες στην Ευρώπη. Μια τέτοια περίπτωση, παράλληλα με την τουριστική υπερεκμετάλλευση της βόρειας Κρήτης, αποτελεί η επενδυτική προσπάθεια για

Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους κυριότερους
προορισμούς στις προτιμήσεις τουριστικών οργανισμών και επιχειρήσεων με διεθνή εμβέλεια. Το γεγονός αυτό μόνο τυχαία δεν προκύπτει. Οφείλεται κατά κύριο λόγο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Έντονη διαφοροποίηση στο τοπίο, ήπιο κλίμα, μακρά
ιστορία και ισχυρή παράδοση είναι τα συστατικά της
Κρητικής Ταυτότητας που γνωρίζει ολόκληρος ο κόσμος.
Το τουριστικό αναπτυξιακό μοντέλο στη Νότια
Ευρώπη, όπως διαμορφώθηκε τις τελευταίες δυο δε-
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τουριστική μονάδα στο Κάβο Σίδερο στη Σητεία.
Ο προβληματισμός για την συνολική αναπτυξιακή προοπτική μας εύστοχα αποτυπώθηκε από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια κατά την επίσκεψη του στην Κρήτη «… Σίγουρα η Κρήτη δεν είναι αυτή που ήταν στο παρελθόν. Το μοντέλο ανάπτυξης, όπως παντού στην Ελλάδα, κληροδότησε προβλήματα και για το λόγο αυτό απαιτούνται
σοβαρές προσπάθειες ελέγχου και αλλαγής του προτύπου αυτού, προς μια βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη».
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ σταθερά προσανατολισμένο στις
αρχές της αειφορίας και έχοντας την πάγια θέση ότι
η ανάπτυξη του τόπου μας απαιτεί μια άλλου είδους
προσέγγιση προσανατολισμένη σε καινοτόμες περιβαλλοντικές πολιτικές ανάπτυξης, στη συνεδρίαση
της Αντιπροσωπείας της 18.11.2009 αποφάσισε ομόφωνα:
1. Τη διοργάνωση Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου σε συνεργασία με τα επιστημονικά επιμελητήρια της Ανατολικής Κρήτης, για την περιοχή Τοπλού, Κάβο-Σίδερο, με θεματολογία που

θα καθοριστεί από την κοινή οργανωτική επιτροπή των επιστημονικών φορέων
2. Να επιδιώξει την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη
συμμετοχή επιστημόνων διεθνούς κύρους στα επιστημονικά πεδία του περιβάλλοντος και της
οικονομίας
3. Να απευθύνει κάλεσμα ενεργού συμμετοχής
στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή
προσπάθεια
4. Να ευαισθητοποιήσει κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις στην προσπάθεια προβολής του συνεδρίου
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, με την απόφαση της Αντιπροσωπείας του, θεωρεί ότι μπορεί να παρέμβει καθοριστικά στη διαμόρφωση της κοινής αντίληψης για το αναπτυξιακό μοντέλο που χρειάζεται η Κρήτη. Ένα
μοντέλο που δεν μπορεί να είναι άλλο παρά αυτό
που θα καθιστά το νησί μας ένα τόπο υψηλού επιπέδου διαβίωσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του.

να υποδεχτούμε το 2010, από το να ακούσουμε και
να συνομιλήσουμε με τρεις κορυφαίους αρχιτέκτονες, πανεπιστημιακούς δασκάλους και διανοούμενους που για πολλά χρόνια αντιπροσωπεύουν με τον
πληρέστερο τρόπο όλες τις αξίες για τις οποίες αγωνίζονται τα μέλη μας στη διάρκεια της επαγγελματικής και κοινωνικής τους διαδρομής.
Η κοινή παρουσία σας, θα είναι μια ευτυχής συγκυρία, που θα βοηθήσει όλους μας να διευρύνουμε
τους ορίζοντες μας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στον πολύπλευρο ρόλο του μηχανικού, σε ένα κόσμο που διαρκώς

αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Αλλά και ως Τ.Ε.Ε./
Τ.Α.Κ. θα μας δώσει το έναυσμα να παρεμβαίνουμε,
ως θεσμικό όργανο, με ποιοτικότερο τρόπο στις καθημερινές δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών
και της Κρήτης.
Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω και θα
σας ενημερώσουμε πληρέστερα για το πρόγραμμα
της εκδήλωσης το συντομότερο δυνατόν.
Περισσότερα, για την εκδήλωση, στο επόμενο τεύχος
του ΤΑΥ

γιορτή για τα παιδιά
των µηχανικών

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας του, αποφάσισε μετά από πρόταση του συναδέλφου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ.
Οδυσσέα Σγουρού, να τιμήσει 3 σημαντικούς Αρχιτέκτονες: τον κ. Δημήτρη Αντωνακάκη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Κ.Α.Μ.),
τον κ. Δημήτρη Φατούρο, Ομότιμο Καθηγητή Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. και τον κ. Δημήτρη Φιλιππίδη Ομότιμο Καθηγητή Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι 3 τιμώμενοι έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση, και η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο «ATLANTIS» στο
Ηράκλειο. Σε επιστολή του προς τους 3 Αρχιτέκτονες, ο
Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης αναφέρει:
Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας-Τμήματος Ανατολικής
Κρήτης, και έπειτα από την τηλεφωνική μας συνομιλία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που
μας κάνετε αποδεχόμενοι την πρόσκληση μας να
παρευρεθείτε στην εκδήλωση που θα διοργανώσει
το τμήμα μας, τέλη Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου 2010, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Το τμήμα μας, με την ευκαιρία της έναρξης της
νέας χρονιάς επιθυμεί να δώσει βήμα σε εκλεκτούς
Έλληνες συναδέλφους, τιμώντας σας για το σύνολο
της προσφοράς σας.
Για όλους εμάς, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος
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ρώθηκε και απέκτησε μέσα στους αιώνες διαφορετικούς ρόλους και χρήσεις. Η νησίδα περιτειχίστηκε κατά
την αρχαιότητα, για την προστασία της αρχαίας πόλης Ολούντος. Κατά τα τέλη του 16ου αιώνα, οι Βενετοί, στο πλαίσιο των μεγάλων οχυρωματικών έργων που εκτέλεσαν για την θωράκιση της Κρήτης, κατα....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σκεύασαν στη Σπιναλόγκα ένα από τα σημαντικότερα επιθαλάσσια προμαχωνικά οχυρά της Μεσογείου
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Στους δύσκολους ιστορικά χρόνους που ακολούθησαν, ο περίκλειστος με ισχυρά τείχη χώρος της νησίδας
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αναδείχθηκε
σε ελκυστικό τόπο κατοίκησης. Έτσι, κατά την περίοδο του Κρητικού Πολέμου, [κατάκτηση του
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Λασιθίου (1647) και παράδοση του Χάνδακα (1669)] η Σπιναλόγκα κατοικήθηκε από χριστιανούς φυγάδες
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και πρόσφυγες. Η εγκατάστασή τους στο βενετσιάνικο στρατόπεδο αλλοίωσε τον αμιγώς στρατιωτικό χα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρακτήρα του φρουρίου. Η διαμονή των προσφύγων στη νησίδα διήρκησε έως το 1715, οπότε το φρούριο, με....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τά από σύντομη πολιορκία, παραδόθηκε στους Οθωμανούς. Υπολογίζεται ότι κατά τα τέλη του 19ου αι. υ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πήρχαν περίπου 200 κατοικίες και περί τα 27 καταστήματα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ο ακμάζων οικισμός περιήλθε σε παρακμή λόγω των πολιτικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα στην Κρή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τη κατά τα τελευταία έτη του 19ου αιώνα, και ανάγκασαν σε μετανάστευση την πλειονότητα των κατοίκων
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
της Σπιναλόγκας. Το 1903, η Κρητική Πολιτεία αποφάσισε την ίδρυση Λεπροκομείου στη Σπιναλόγκα και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τον υποχρεωτικό εγκλεισμό των ασθενών στο νησί. Eκατοντάδες άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να ζήσουν στο
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νησί, απομονωμένοι, μακριά από τους οικείους τους, παλεύοντας με τη βασανιστική νόσο. Το γεγονός αυ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τό στιγμάτισε τη νησίδα καθιστώντας την πλέον, ουσιαστικά και μεταφορικά, τόπο μαρτυρίου.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Οι πρώτοι άρρωστοι ήλθαν στη Σπιναλόγκα το 1904. Οι υποδομές του οικισμού αναμφίβολα προσέφε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ραν
καλές συνθήκες διαβίωσης με τα δεδομένα της εποχής. Άλλωστε η υφιστάμενη κτηριακή υποδομή στο
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νησί υπήρξε ένα από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή του ως χώρου εγκατάστασης του Λεπροκομείου.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η νέα κατοίκηση της νησίδας έφερε σημαντικές αλλαγές στην πολεοδομική και οικιστική οργάνωση του υ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πάρχοντος οικισμού.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το Λεπροκομείο λειτούργησε έως το 1957 και έκτοτε η νησίδα παρέμεινε έρημη και ακατοίκητη. Η κα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ταστροφή του οικισμού συνεχίστηκε και μετά τα κλείσιμο του Λεπροκομείου το 1957, όταν το οικοδομικό υ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λικό του νησιού άρχισε να λεηλατείται για την οικοδόμηση των μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
της
Ελούντας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η Σπιναλόγκα ήλθε ξανά στο προσκήνιο, ως ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα των επισκεπτών της Κρή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
της, όταν, ήδη από τη δεκαετία του 1970, η ευρύτερη περιοχή Αγίου Νικολάου – Ελούντας άρχισε να ανα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δεικνύεται σε μεγάλο παραθεριστικό θέρετρο.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η τραγικότητα του χώρου και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς έδρασαν αποτρεπτικά στις διάφορες σκέ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ψεις αξιοποίησης και εκμετάλλευσης που κατά καιρούς προτάθηκαν μετά την απομάκρυνση του Λεπροκο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μείου. Σήμερα η νησίδα λειτουργεί ως οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος με μεγάλη επισκεψιμότητα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ»
Την παρακάτω επιστολή έστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στην κα Έλενα Κόρκα, Εθνική Συντονίστρια για τα Ελληνικά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού - Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σχετικά με την πρόταση για ένταξη της οχυρής νησίδας Σπιναλόγκας στον κατάλογο προστασίας της UNESCO ως
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση της Ο.Ε. που έχει οριστεί για το
σκοπό αυτό:

Με το παρόν επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για το ενδιαφέρον μας προκειμένου η οχυρή νησίδα της
Σπιναλόγκας να περιληφθεί στον Ενδεικτικό Κατάλογο της χώρας μας και εν συνεχεία στον Κατάλογο Πα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Προκειμένου να υποστηρίξουμε την πρότασή μας αυτή, με την απόφαση 3385/11.09.09 του ΤΕΕ/Τ. Α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νατ. Κρήτης συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας με στόχο την ένταξη
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
του φρουριακού συγκροτήματος της οχυρής νησίδας της Σπιναλόγκας στον Κατάλογο των μνημείων της UN.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε υλοποίηση απόφασης της Νομαρχιακής
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Αυτ/σης Λασιθίου.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η παρούσα πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΑΚ και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου θεωρεί ότι η πρό....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ταση για την ένταξη στον Κατάλογο της UNESCO πληρεί προϋποθέσεις που θέτει ο Οργανισμός.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η πρόταση τεκμηριώνεται με βάση τα κριτήρια (iv) και (vi), ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται ότι το προ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τεινόμενο μνημείο είναι επαρκές στους ελέγχους της αυθεντικότητας και της θεσμικής προστασίας της ακε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ραιότητάς του, η οποία εξασφαλίζεται με την από ετών κήρυξή του ως αρχαιολογικού χώρου, αλλά και με
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
την
προστασία του περιβάλλοντος συνοδείας του ως περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και ενάλιων αρ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χαιοτήτων.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Κριτήριο (iv): Η Σπιναλόγκα αποτελεί αξιόλογο παράδειγμα τύπου κτιρίων ή αρχιτεκτονικού συνόλου,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
απεικονίζοντας συγκεκριμένο στάδιο της ανθρώπινης ιστορίας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Κριτήριο
(vi): H Σπιναλόγκα συνδέεται άμεσα ή απτά με γεγονότα ή ζωντανές παραδόσεις, με ιδέες ή
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
με πιστεύω, με καλλιτεχνικές ή λογοτεχνικές δημιουργίες που έχουν έκδηλη παγκόσμια σημασία.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Στόχος της Ομάδας εργασίας είναι η εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης (με βραχυπρόθεσμα & μακροπρό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θεσμα
μέτρα και αντίστοιχες δράσεις), όπως επιβάλλεται από τις Νέες Επιχειρησιακές Οδηγίες της UN.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ESCO.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Πιστεύουμε και ελπίζουμε στη συμπαράστασή και στη συνεργασία σας με μια συστηματική επικοινωνία
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και
ενημέρωση για τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσει η Ομάδα Εργασίας.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Η επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ περιλάμβανε και το παρακάτω ενημερωτικό κείμενο:

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

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

Οι εργασίες ανάδειξης του οικισμού (1997-2005).
Από το 1997 ως και το 2005, στη Σπιναλόγκα εκτελέστηκαν μεγάλης έκτασης εργασίες που ανάδειξαν
το
μνημειακό
πλούτο και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του χώρου. Στόχος των αναστηλωτικών εργασιών υπήρ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ξε η αποκατάσταση των οχυρώσεων και η εντός αυτών διάσωση του οικιστικού συνόλου με τρόπο που θα α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ναδείκνυε την ιδιαίτερα σύνθετη φυσιογνωμία του μνημείου καθιστώντας την ταυτόχρονα διακριτή και ευα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νάγνωστη στους επισκέπτες του νησιού.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Με τη χρηματοδότηση του Β΄. Κ.Π.Σ. (ΠΕΠ Κρήτης) πραγματοποιηθήκαν εργασίες καθαρισμών των
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δρόμων και των μονοπατιών. Στερεώθηκαν, αποκαταστάθηκαν ή και ξανακτίστηκαν κτήρια, περιβολότοι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χοι και λίθινες κλίμακες. Επίσης αναστηλώθηκε ο ναός του Αγίου Γεωργίου και αποκαταστάθηκε πλήρως
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
η δυτική πτέρυγα της αγοράς του.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η χρηματοδότηση του Γ΄ Κ.Π.Σ. έδωσε τη δυνατότητα να αναδειχθούν μέσα από τα ερείπια οι γειτο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νιές της Σπιναλόγκας που βρισκόταν στα ψηλότερα επίπεδα του οικισμού και είχαν καταλήξει σε άμορφους
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σωρούς ερειπίων και να εκπονηθεί μία σειρά σχεδιαστικών αποτυπώσεων για τεκμηρίωση των επεμβάσεων
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και σύνταξη των σχετικών μελετών.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Ο οχυρωμένος οικισμός.
Η Σπιναλόγκα είναι μια μικρή άνυδρη και άγονη βραχονησίδα, έκτασης 85 στρεμμάτων, στο στόμιο του
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
φυσικού λιμένα της Ελούντας του Νομού Λασιθίου Κρήτης, η οποία λόγω της στρατηγικής της θέσης, οχυ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Το ζήτημα των σύγχρονων χρήσεων της Σπιναλόγκας.
Η Σπιναλόγκα κατά τον 20ο αιώνα συνδέθηκε ισχυρά με τις οικονομικές τύχες της περιοχής, η οποία,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
έως την δεκαετία του 1970, υπήρξε μία από τις φτωχότερες επαρχίες της Κρήτης. Αργότερα, με την τουρι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στική ανάπτυξη, το νησί ταυτίστηκε με την τοπική τουριστική οικονομία. Σήμερα περίπου 300.000 άτομα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................



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



κάθε χρόνο διακινούνται από τα κοντινά λιμάνια του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας και της Πλάκας με
προορισμό τη Σπιναλόγκα. Συνεπώς το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την τύχη της Σπιναλόγκας
και τη σύγχρονη χρήση του χώρου είναι ζωηρό και έχει εκφραστεί με ποικίλους τρόπους.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ο χαρακτηρισμός της νησίδας, το 1976, ως αρχαιολογικού χώρου, συνέβαλε αποφασιστικά στο να απο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τραπούν επεμβάσεις στο νησί που θα το αλλοίωναν ανεπανόρθωτα. Την περίοδο αυτή, με χρηματοδότηση
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
του Ε.Ο.Τ. και την επίβλεψη της 13ης Ε.Β.Α. και του τότε Εφόρου Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Εμμανου.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ήλ Μπορμπουδάκη, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αναστηλωτικές εργασίες στο φρούριο και στα κτήρια του
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
οικισμού.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η κατάσταση άλλαξε με την ευκαιρία χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα που παρουσιά....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στηκε κατά τη δεκαετία του 1990. Τότε ουσιαστικά τέθηκε και το ζήτημα των χρήσεων της νησίδας με την
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
εκπόνηση μελετών, οι οποίες όμως δεν προχώρησαν στο στάδιο των εγκρίσεων.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Σήμερα ο χώρος λειτουργεί πλέον οργανωμένα με εισιτήριο. Από το 2000, το ΥΠ.ΠΟ. -μέσω του
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Τ.Α.Π.Α.-, με ενέργειες του τότε Προϊσταμένου της 13ης Ε.Β.Α. κου Μιχάλη Ανδριανάκη, έδωσε οικονο....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μικές επιχορηγήσεις ώστε η Σπιναλόγκα να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός οργανωμένου αρχαιολογι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κού χώρου με τις στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις. Σε τρία κτίρια της αγοράς, παλαιά καταστήματα, παρουσιά.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ζεται,
μέσα από εικόνες και κείμενα, η διαχρονική ιστορία του νησιού. Δίχως δηλαδή να γίνουν μεγάλες α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ναστηλωτικές παρεμβάσεις και περισσότερο με εκτεταμένες εργασίες στερεώσεων και καθαρισμών, ο χώρος
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
έχει αφεθεί ανέγγιχτος να ακτινοβολεί την ιστορία του.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Η κα Κόρκα, απάντησε ως εξής:

Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».
Μετά από πρόταση της Γραμματείας του Ελληνικού Τμήματος της «Διεθνούς Επιτροπης για τη διατήρηση της Βιομηχανικής κληρονομιάς» που εδρεύει στο Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Ε.Μ.Π., το ΤΕΕ/ΤΑΚ ανταποκρίθηκε
στο αίτημα – πρόταση με την παρακάτω επιστολή:
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Κύριοι, σε απάντηση του με ημερομηνία 15/9/2009 εγγράφου σας, σας κάνουμε γνωστό ότι το Τμήμα
μας έχει συστήσει από 27/3/2009 Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) από Μηχανικούς – μέλη μας με θέμα «ΑΝΑ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Αντικείμενο της ΟΕ είναι να επικαιροποιήσει την εργασία που είχε γίνει από δύο ΟΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ το
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
1996, για τους Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου, να καταγράψει όλες τις μεταβολές (αποκαταστάσεις, αλλαγές
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χρήσης, κατεδαφίσεις) των Παλαιών Βιομηχανικών Κτιρίων που είχαν καταγραφεί και να προτείνει μέσα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χρηματοδότησης και θεσμικούς μηχανισμούς διαφύλαξης και αξιοποίησης τους.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Δεδομένου ότι η ΟΕ αναμένεται να παραδώσει την Εργασία που έχει αναλάβει αρχές Ιανουαρίου 2010,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κρίνουμε σκόπιμο η συνδιοργάνωση της ημερίδας που προτείνετε, και η οποία μας βρίσκει σύμφωνους, να
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
προγραμματιστεί για ευνόητους λόγους αρχές του επόμενου έτους. Στις εισηγήσεις της ημερίδας, θα περι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λαμβάνεται
αφενός η παρουσίαση της Εργασίας από τα μέλη της ΟΕ και αφετέρου εισηγήσεις από εισηγη.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τές που θα μας προτείνετε εσείς, όπως εξάλλου αναφέρετε στην επιστολή σας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Σε περίπτωση πάντως που θεωρείτε ότι είναι χρήσιμη η κοινή συνάντηση που προτείνετε να γίνει εντός
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
του
2009, είμαστε στη διάθεσή σας για να καθορίσουμε την ημερομηνία.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Υπεύθυνη για το θέμα αυτό είναι η Βάννα Σφακιανάκη, Αρχιτέκτων, μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τηλ. 2810 278652.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ»

μικρά αλλά

ενδιαφέροντα
• Προγραμματίζεται ημερίδα. που διοργανώνει η Ν.Ε. Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Άγιο Νικόλαο με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια και βιοκλιματικός σχεδιασμός». Ήδη έχει αποσταλεί σχετικό έγγραφο στον Πρόεδρο και Δ.Ε.Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με αίτημα τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης. Περισσότερα, σε επόμενο τεύχος
του περιοδικού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
(Κλάδος Υγείας)
Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας ότι δεν
αποστέλλονται ταχυδρομικώς από το Ταμείο τα
μπλε χαρτιά της εφορείας που αφορούν τις διαφορές
των νοσηλίων. Θα παραλαμβάνονται από το Ταμείο
μας, στην οδό Σμύρνης 28. Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι να τα ζητούν άμεσα για την φορολογική
τους δήλωση του 2009.

Επίσης γνωστοποιούμε και πάλι ότι η έκδοση και
η χρήση του συνταγολογίου είναι υποχρεωτική.
Δεν θα παραλαμβάνονται φάρμακα που δεν θα είναι
πλέον συνταγογραφημένα στο συνταγολόγιο.
Για περισσότερες διευκρινήσεις παρακαλούμε να
επικοινωνείτε με τον ελεγκτή ιατρό του Ταμείου μας
και τον Κλάδο Υγείας.

Παραδόθηκε πρόσφατα το προϊόν της Ομάδας Εργασίας
με θέμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ», που θα
αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για όλους τους Μηχανικούς
δεδομένου ότι το σχετικό τεύχος περιλαμβάνει την απεικόνιση (πινακοποίηση με τη μορφή διαγραμμάτων ροής)
των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών ανά κατηγορία έργου.
Η εν λόγω Εργασία έχει στόχο την αποσυμφόρηση των

?
δεν υπάρχει

πολεοδομιών και λοιπών Υπηρεσιών με τις οποίες συναλλάσσονται οι Μηχανικοί από ερωτήματα, την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων από τους Μηχανικούς και την καλύτερη συνεννόηση των Υπηρεσιών τόσο μεταξύ τους όσο
και με τους Μηχανικούς.
Η Εργασία ευρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.teetak.gr/images/stories/omades_ergasias/diagramata_adeiodotiswn.pdf
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δραστηριότητα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

15η/2009 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
μητρίου Νεονάκη και Κωνσταντίνου Κατσιδο-

Τη 18η Νοεμβρίου 2009 ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε η 15η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η οποία ήταν έκτακτη, με την παρουσία 32 μελών, έναντι των 50 που την απαρτίζουν. Συζητήθηκαν τρία (3) από τα έξι (6) θέματα της Η.Δ. και δύο
ψηφίσματα. Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο
συνάδελφος Αντώνης Ανηψητάκης ο οποίος εισηγήθηκε το τρίτο θέμα. (Διάρκεια συνεδρίασης 19,45 έως 23,20)

νιωτάκη από τους συνάδελφους Στυλιανό Πετσαγγουράκη, Εμμανουήλ Παντερή και Μαρία
Μαστοράκη, αντίστοιχα.
> Το θέμα “Διαχείριση των απορριμμάτων στο Νομό
Λασιθίου”, το οποίο προτάθηκε προς συζήτηση
και αναπτύχθηκε από τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής επιτροπής Λασιθίου κ. Μιχαήλ Χωραφά
εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, με τις προταθείσες

Αναλυτικά:
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
2. Διαχείριση των απορριμμάτων στο Νομό Λασιθίου.
3. Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου Κάβο Σίδερο –
περιοχή NATURA, πρόκληση για την πρότυπη
διαχείριση τους, ποιοτικές δουλειές μέσα από τη
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
4. Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Περιβάλλοντος.
5. Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Έργων Ανάπτυξης.
6. Θέματα Παιδείας - Συσσωμάτωση Τ.Ε.Ι. στα Πολυτεχνεία.

τροποποιήσεις από την παράταξη “Αυτόνομοι
Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης”.
1. Το θέμα “Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου Κάβο Σίδερο – περιοχή NATURA, πρόκληση για την πρότυπη διαχείριση τους, ποιοτικές δουλειές μέσα από τη
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος”, το οποίο προτάθηκε προς συζήτηση στην
Αντιπροσωπεία του Τμήματος από τον κ. Αντώνη Ανηψητάκη και αναπτύχθηκε από τον ίδιο, εγκρίθηκε ομόφωνα. (Εξεδόθη σχετικό δελτίο τύπου).
2. Στο ψήφισμα “Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ :
7. “Παγκόσμια μέρα μνήμης των θυμάτων τροχαίων
δυστυχημάτων”. (Πρόταση ΠΑΣΚ-Σ, εισηγητής
κ. Εμμανουήλ Καραβελάκης.)
8. “Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του
Α.Σ.Ε.Π.” (Πρόταση Δ.Κ.Μ., εισηγητής κ. Μιχαήλ
Γολοβάνης.)

του Α.Σ.Ε.Π.” το Σώμα αποφάσισε με 16 ψήφους
έναντι 11, να συζητηθεί, ως θέμα, στην επόμενη
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.

 Τα θέματα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Περιβάλλοντος”, “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Έργων Ανάπτυξης” και “Θέματα παιδείας - Συσσωμάτωση Τ.Ε.Ι. στα Πολυτεχνεία”, καθώς επίσης
και το ψήφισμα “Παγκόσμια μέρα μνήμης των θυ-

1. Στο θέμα “Ανακοινώσεις Προεδρείου”, ο Πρόεδρος
της “Α” Ριχάρδος Ποβάσκη έκανε γνωστό στο
Σώμα ότι υπεγράφησαν οι πράξεις αντικαταστάσεως των συναδέλφων Μιχαήλ Γκοργκούλη, Δη-

μάτων τροχαίων δυστυχημάτων” θα συζητηθούν σε
επόμενη συνεδρίαση της “Α” διότι, ελλείψει απαρτίας, η συνεδρίαση διακόπηκε.
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16η/2009 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Την 9η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε η 16η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η οποία ήταν τακτική με την παρουσία 36 μελών,
έναντι των 50 που την απαρτίζουν. Συζητήθηκαν δέκα (10) από τα δεκατρία (13) θέματα της Η.Δ.. Στη
συνεδρίαση ήταν παρούσα και η κ. Μαρία Αποστολάκη επιμελήτρια της Μ.Ε. Περιβάλλοντος η οποία
εισηγήθηκε το δωδέκατο θέμα. ( Διάρκεια συνεδρίασης 19,35 έως 23,30)

3.

Αναλυτικά:
9. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
10. Ενημέρωση δραστηριότητος Δ.Ε..
11. Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη
Δ.Ε..
12. Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε..
13. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Μ. Σενετάκη.
14. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Θ. Πασχαλίδη.
15. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Α. Κρασανάκη.
16. Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του
Α.Σ.Ε.Π..
17. Παγκόσμια μέρα μνήμης των θυμάτων τροχαίων
δυστυχημάτων.
18. Η πορεία υλοποίησης του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
19. Θέματα παιδείας - Συσσωμάτωση Τ.Ε.Ι. στα Πολυτεχνεία.
20. Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Περιβάλλοντος.
21. Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Έργων Ανάπτυξης.

4.





5.

6.

2. Στο θέμα “Ανακοινώσεις Προεδρείου”, ο Πρόεδρος
της “Α” Ριχάρδος Ποβάσκη ενημέρωσε για την υλοποίηση της απόφασης που ελήφθη στην
προηγούμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
και ότι τα πρακτικά των δύο τελευταίων συνεδριάσεων έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα
του Τμήματος.
Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Δ.Ε.”, o Πρόεδρος της Δ.Ε. ενημέρωσε το Σώμα για τη δραστηριότητα του Τμήματος, για το διάστημα από
21.10.2009-08.12.2009.
3. Τo θέμα “Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς
τη Δ.Ε.” επειδή κανένα έγκυρο σχετικό ερώτημα

7.
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δεν κατατέθηκε στο προεδρείο, θεωρείται ως μη
αναγραφόμενο στην Η.Δ..
Στο θέμα “Προτάσεις-τοποθετήσεις-παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε.”, ο Πρόεδρος της “Α” Ριχάρδος
Ποβάσκη αναφέρθηκε στην υποχρεωτική πανελλήνια αποκλειστική χρήση του συνταγολογίου από τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ. Τόνισε ότι η Μόνιμη Επιτροπή Ασφαλιστικού, πρέπει να
εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης των διατάξεων όσον αφορά στον τρόπο εφαρμογής του
στους ασφαλισμένους με χρόνιες παθήσεις, για
να μην υπάρχει μόνιμη οικονομική αιμορραγία
στους ασφαλισμένους και στο ταμείο.
“Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Μ. Σενετάκη”. Διεξήχθη μυστική ψηφοφορία και σε 30 ψηφίσαντες οι
10 θεώρησαν τις απουσίες δικαιολογημένες, οι
16 μη δικαιολογημένες και 4 λευκά.
“Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Θ. Πασχαλίδη”. Διεξήχθη μυστική ψηφοφορία και σε 30 ψηφίσαντες οι
16 θεώρησαν τις απουσίες δικαιολογημένες, οι
13 μη δικαιολογημένες και 1 λευκό.
“Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984 στο συνάδελφο Α. Κρασανάκη”. Διεξήχθη μυστική ψηφοφορία και σε 28 ψηφίσαντες οι
11 θεώρησαν τις απουσίες δικαιολογημένες, οι
14 μη δικαιολογημένες, 2 λευκά και 1 παρών.
Στο θέμα “Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων
και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του
Α.Σ.Ε.Π.” το Σώμα, μετά την ανάπτυξη της εισήγησης από τον κ. Μιχαήλ Γολοβάνη και τις τοποθετήσεις των μελών, αποφάσισε η τελική απόφαση να ληφθεί στην επόμενη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας.
Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Περιβάλλοντος” η κ. Μαρία Αποστολάκη, επιμελήτρια της Μ.Ε., ενημέρωσε το Σώμα για τα πεπραγμένα της επιτροπής μέχρι σήμερα.
Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Έργων
Ανάπτυξης” η κ. Καλλιόπη Τζαβλάκη, επιμελήτρια της Μ.Ε., ενημέρωσε το Σώμα για τα πεπραγμένα της επιτροπής μέχρι σήμερα.
Τα θέματα “Παγκόσμια μέρα μνήμης των θυμάτων
τροχαίων δυστυχημάτων”, “ Η πορεία υλοποίησης
του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης ” και “Θέματα παιδείας - Συσσωμάτωση Τ.Ε.Ι. στα Πολυτεχνεία”, θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση
της “Α” διότι, ελλείψει απαρτίας, η συνεδρίαση
διακόπηκε.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Από το προεδρείο της Αντιπροσωπείας υπεγράφησαν οι παρακάτω πράξεις Αντικαταστάσεως:
 Η με αριθμό πρωτοκόλλου 4497/11.12.2009 αντικατάσταση του κ. Αντωνίου Κρασανάκη, Πολιτικού Μηχανικού, από τον κ. Κωνσταντίνο Χαμηλοθώρη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, της παράταξης
Π.Α.Σ.Κ.-Σ.
 Η με αριθμό πρωτοκόλλου 4498/11.12.2009 αντικατάσταση του κ. Μάξιμου Σενετάκη, Πολιτικού Μηχανικού, από τον κ. Εμμανουήλ Σεϊμένη, Πολιτικό Μηχανικό, της παράταξης Δ.Κ.Μ..
 Η με αριθμό πρωτοκόλλου 4561/16.12.2009 αντικατάσταση του κ. Εμμανουήλ Σεϊμένη, Πολιτικού Μηχανικού, από την κ. Ελευθερία Νιργιανάκη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, της παράταξης Δ.Κ.Μ..

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, στη συνεδρίαση της
18ης Νοεμβρίου 2009, συζήτησε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, μετά από πρόταση του Πρόεδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου κ. Μιχαήλ Χωραφά, και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:
1. Να επικαιροποιηθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Απορριμμάτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ), επειδή υπάρχουν ήδη πολύ μεγάλες καθυστερήσεις των χρονοδιαγραμμάτων αλλά και για να μη χαθούν ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.
2. Για όσες διαχειριστικές ενότητες προκύψουν :
 Να συσταθούν άμεσα οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων(ΦΟΣΔΑ), έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα των Δήμων Ιεράπετρας, Βιάννου και Μεσσαράς.
 Να συνταχτούν άμεσα οι μελέτες κατασκευής των νέων κυττάρων για τους Χυτά Σητείας, Αγ. Νικολάου, Χερσονήσου, Ν. Καζαντζάκη και Πέρα Γαλήνων.
3. Να καλυφθεί με πληρότητα από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε. η ανακύκλωση με στόχο, την
αύξηση του ποσοστού των ανακυκλώσιμων υλικών, με κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης των ανακυκλώσιμων υλικών στους Δήμους Αγ. Νικολάου, Σητείας και Ιεράπετρας, προμήθεια νέων απορριμματοφόρων
ανακύκλωσης και αύξηση της οικονομικής επιχορήγησης των Δήμων.
4. Η επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ πρέπει να αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων η οποία να είναι δοκιμασμένη, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον, να ταιριάζει με τα δεδομένα των απορριμμάτων και τη γεωμορφολογία της Κρήτης και να βασίζεται στην ανακύκλωση, κομποστοποίηση και υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων.
5. Να ζητηθεί συνάντηση του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. με τον Περιφερειάρχη για να τονιστεί το επείγον του ζητήματος.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

2007-2009
κης (Χ.Μ. – Δ.Ε.Μ.)
 Μέχρι σήμερα η Αντιπροσωπεία πραγματοποίησε τριάντα εννέα (39) συνεδριάσεις (τρεις ειδικές, δεκαεπτά τακτικές και δεκαεννέα έκτακτες), με μέση αριθμητική παρουσία 36/37 μελών έναντι των 50 που συνολικά την απαρτίζουν.
Μία συνεδρίαση διεκόπη με ομόφωνη απόφαση
του Σώματος, μετά από αίτημα που υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. και συνεχίστηκε σε μεταγενέστερο χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 3§2
του Κανονισμού λειτουργίας της Αντιπροσωπεί-

Η σύγκληση της Πρώτης Ειδικής Συνεδρίασης της
Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε., έγινε την 27η Φεβρουαρίου 2007, με συμμετοχή και των 50 εκλεγμένων μελών της.
 Το προεδρείο της “Α” απαρτίζουν:
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ριχάρδος Α. Ποβάσκη (Π.Μ. –
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευαγγελία Μανιαδή (Π.Μ.
– Δ.Κ.Μ.)
3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ιωάννης Κασαπά-
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κοτήτων, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
010. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους
2007, [συνεδρίαση 30.05/04.06.2007] (εισηγητής
κ. Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης)
011. Έκδοση ψηφίσματος για την παγκόσμια ημέρα
περιβάλλοντος. [Πρόταση: κ. Αντωνίου Ανηψητάκη - κ. Πέτρου Ινιωτάκη - συνεδρίαση
30.05/04.06.2007].
012. Έκδοση ψηφίσματος για συμπαράσταση από
την "Α" του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες του Δήμου
Ελληνικού. [πρόταση Α.Μ.Α.Κ. - συνεδρίαση
30.05/04.06.2007]
013. Έλλειψη προσωπικού στο Υποκατάστημα
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου, [πρόταση κ. Κωνσταντίνου Μπριλάκι συνεδρίαση 30.05/04.06.2007]
(εισηγητής κ. Κ. Μπριλάκις)
014. Πρακτικά συνεδριάσεων Αντιπροσωπείας
Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 30.05/04.06.2007] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη)
015. Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,
[Πρόταση: Α.Μ.Α.Ν., Α.Μ.Α.Κ. - συνεδρίαση
30.05/04.06.2007] (εισηγητές κ. Γεώργιος Σταματάκης και κ. Ζαχαρίας Ασσαριωτάκης)
016. ΚΥΑ Περιβαλλοντικών όρων για τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις στην περιοχή του Κάβο Σίδερο
επί γηπέδων ιδιοκτησίας Ι. Μονής Τοπλού, [
πρόταση κ. Εμμανουήλ Καραβελάκη συνεδρίαση 30.05/04.06.2007] (εισηγητής κ. Ε. Καραβελάκης)
017. Κατασκευή νέου λιμένα στο Τυμπάκι Ηρακλείου, [ πρόταση Ριχάρδου Ποβάσκη συνεδρίαση
20.06.2007] (εισηγητές κ. Ιωάννα Σφακιανάκη
και κ. Δημήτρης Ρομπογιαννάκης)
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
18.07.2007]
018. Η από 24.04.2007 διάταξη της εισαγγελέως
Πρωτοδικών Αθηνών ”Απόρριψη της από
31.05.2005 μηνυτήριας αναφοράς των μελών του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.” (Ε.Γ.114-05/309/22Δ/07) (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη),
019. Έκδοση ψηφίσματος “Καταστροφή δασικού οικοσυστήματος της χώρας” [πρόταση Ριχάρδου
Ποβάσκη - συνεδρίαση 18.07.2007]
020. Έκδοση ψηφίσματος κατά της απόφασης του
Δήμου Ηρακλείου για την ενεργοποίηση του νόμου για προσλήψεις μερικής απασχόλησης στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, [πρόταση κ. Στυλιανού Ορφανού – συνεδρίαση 18.07.2007]
021. Προτάσεις θεμάτων προς συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 18.07.2007],
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη)
022. Έγκριση πλαισίου δράσης της Δ.Ε. του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για την τριετία 2007 - 2009, [συνεδρίαση 18.07.2007], (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
023. Έγκριση αριθμού και αντικειμένου των Μονί-

ας Περιφερειακού Τμήματος, [συνεδρίαση
30.05.2007/04.06.2007]. Μία συνεδρίαση διεκόπη με ομόφωνη απόφαση του Σώματος, μετά από αίτημα που υπεβλήθη από την παράταξη
ΠΑΣΚ-Σ, [συνεδρίαση 12.11.2007]. Δύο συνεδριάσεις διεκόπησαν με ομόφωνη απόφαση του Σώματος, μετά από αίτημα που υπεβλήθη από τον
Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και συνεχίστηκαν
σε μεταγενέστερο χρόνο σύμφωνα με το άρθρο
3§2 του Κανονισμού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος, [συνεδρίαση
16.01.2008/21.01.2008
και
09.04.2008/16.04.2008].
Δώδεκα συνεδριάσεις διεκόπησαν ελλείψει απαρτίας, [συνεδρίαση 07.11.2007, 05.12.2007,
18.02.2008, 12.03.2008, 11.06.2008, 16.07.2008,
27.08.2008, 22.04.2009, 04.05.2009, 01.06.2009,
18.11.2009 και 09.12.2009] και έξι συνεδριάσεις
διεκόπησαν λόγω του προχωρημένου της ώρας,
[συνεχιζόμενη
συνεδρίαση
16.04.2008,
05.05.2008, 12.11.2008, 14.01.2009, 11.02.2009,
01.07.2009 και 21.10.2009]
 Ασχολήθηκε με κοινωνικά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, επαγγελματικά προβλήματα των
μηχανικών σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα
προβλήματα. Συγκεκριμένα τα θέματα που συζητήθηκαν, εκτός των δύο πρώτων που είναι υποχρεωτικά σε κάθε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε. (όπως εγκρίθηκε
στη συνεδρίαση της 18.03.1989), είναι τα ακόλουθα:
001.Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσω πείας,
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη)
002.Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής, (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
003. Εκλογή Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου, [συνεδρίαση 21.03.2007]
004. Έγκριση οικονομικού ισολογισμού έτους 2006,
[συνεδρίαση 21.03.2007] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης)
005. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2006,
[συνεδρίαση 21.03.2007] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης)
006. Ορισμός εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου,
[συνεδρίαση 21.03.2007], (εισηγητής Ριχάρδος
Ποβάσκη)
007. Έκδοση ψηφίσματος σχετικό με διάφορα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου για την εκλογή των
Οργάνων Διοίκησης, [Πρόταση: κ. Ιωάννη Παπαδάκη - συνεδρίαση 21.03.2007].
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
30.05/04.06.2007]
008. Ψήφισμα "Α" συνεδρίασης 21.03.2007, (εισηγητής κ. Γεώργιος Σταματάκης).
009. Θέμα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδι-
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τής κ. Κων/τίνος Φανουράκης).
040. Αξιολόγηση από τα μέλη της Δ.Ε. των αποτελεσμάτων του συνεδρίου των Νησιωτικών Π.Τ. του
Τ.Ε.Ε. “Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασμός
και Περιβάλλον - ΕΣΠΑ 200-72013 και Νησιωτικές Πολιτικές ”, [συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
041. Διασυνοριακή και Διαπεριφερειακή συνεργασία
της Ε.Ε., [πρόταση ΠΑΣΚ-Σ - συνεδρίαση
16/21.01.2008] (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
042. Διεκδικήσεις μας για το ΤΣΜΕΔΕ, [πρόταση
Α.Μ.Α.Κ. - συνεδρίαση 16/21.01.2008]
043. Προτεινόμενες από το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ τροποποιήσεις του Ν. 3518/2006, [πρόταση Προέδρου “Α” - συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
044. Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό των Ευροκωδίκων (EN EUROCODE), [πρόταση Δ.Π.Κ.Μ. - συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγητής κ. Κων/τίνος Φανουράκης).
045. Απλοποίηση υπολογισμού αμοιβών Μηχανικού, [πρόταση Δ.Π.Κ.Μ. - συνεδρίαση
16/21.01.2008] (εισηγητής κ. Κων/τίνος Φανουράκης).
046. Κινητοποίηση για το ασφαλιστικό - Πρόταση,
[πρόταση κ. Πέτρου Ινιωτάκη θέμα εκτός Η.Δ. συνεδρίαση 25.02.2008] (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
047. Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσμικού Πλαισίου
Τ.Ε.Ε.,[συνεδρίαση 25.02.2008] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
12.03.2008]
048. Πρόταση για την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Δ.Ε.
και Περιφερειακών Δ.Ε. στην Καστοριά, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
049. Έγκριση οικονομικού ισολογισμού έτους 2007,
[συνεδρίαση 12.03.2008] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης)
050. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007,
[συνεδρίαση 12.03.2008] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης)
051. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους
2008, [συνεδρίαση 12.03.2008] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Κατσιδονιώτης)
052. Κινητοποίηση για το ασφαλιστικό - Πρόταση,
[πρόταση κ. Πέτρου Ινιωτάκη θέμα εκτός Η.Δ. συνεδρίαση 12.03.2008] (εισηγητής κ. Π. Ινιωτάκης)
053. Επερώτηση προς τη Δ.Ε. - Εάν έχει συγκροτηθεί
σε Σώμα το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τμήματος, [συνεδρίαση 09/16.04.2008] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη)
054. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 09/16.04.2008] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
055. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του

μων Επιτροπών του Τμήματος, [συνεδρίαση
18.07.2007], (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
 Προτάσεις – τοποθετήσεις - παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
03.10.2007]
024. Πρόταση συνεργασίας του Τ.Ε.Ε. με το Σύλλογο
Αρχιτεκτόνων για την υποχρεωτική εφαρμογή
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σε όλα τα Δημόσια
κτήρια, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη)
025. Λειτουργία Ν.Ε. Λασιθίου, (εισηγητής Ριχάρδος
Ποβάσκη)
026. Κατασκευή Μαρίνας στο κόλπο του Δερματά,
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη),
027. Απονομή τιμητικής διάκρισης στο συνάδελφο
Ιωάννη Κλωνιζάκη, [ πρόταση κ. Ιωάννη Κασαπάκη - συνεδρίαση 03.10.2007] (εισηγητής κ. Ι.
Κασαπάκης)
028. Προτάσεις – τοποθετήσεις - παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 12.11.2007]
029. Άρση της απόφασης που ελήφθη στη συνεδρίαση του Σώματος της 03.10.2007 για τη συγκρότηση ομάδας με σκοπό την εισήγηση του θέματος “ασφαλιστικό των μηχανικών”, (εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη).
030. Έκδοση ψηφίσματος για την κλιματική αλλαγή
και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της 8ης Δεκεμβρίου 2007, [πρόταση Α.Μ.Α.Κ. - συνεδρίαση
05.12.2007]
031. Οι μηχανικοί απορρίπτουν κάθε σκέψη διάλυσης του ΤΣΜΕΔΕ, [πρόταση Προέδρου “Α” θέμα εκτός Η.Δ. ομόφωνα - συνεδρίαση
05.12.2007], (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη)
032. Έκδοση ψηφίσματος για την παραμονή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στην Κρήτη, [πρόταση ΠΑΣΚ-Σ - συνεδρίαση
16/21.01.2008]
033. Επερώτηση προς τη Δ.Ε. - Εάν προέβη στην υλοποίηση αποφάσεων της Αντιπροσωπείας του
Τμήματος, [συνεδρίαση 16/21.01.2008] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη)
034. Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 16/21.01.2008]
035. Ιστοσελίδα Τμήματος, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
036. Ολοκλήρωση εργασιών Β.Ο.Α.Κ., (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
037. Εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
038. Αξιοποίηση χώρου της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, [πρόταση Δ.Ε. - συνεδρίαση
16/21.01.2008] (εισηγήτρια κ. Ιωάννα Σφακιανάκη).
039. Καταδίκη Ηρακλείου από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τη διάθεση αποβλήτων, [πρόταση
Δ.Π.Κ.Μ. - συνεδρίαση 16/21.01.2008] (εισηγη-
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072. Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Χωροταξίας,
Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, [συνεδρίαση 27/01.09.2008] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Βερίγος).
073. Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Μελετών Δημοσίου, [συνεδρίαση 27/01.09.2008] (εισηγητής
κ. Χαράλαμπος Χατζηβασίλης)
074. Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Έργων Δημοσίου, [συνεδρίαση 27/01.09.2008] (εισηγητής κ.
Πέτρος Ινιωτάκης)
075. Έκδοση ψηφίσματος με θέμα “Κατά του Νόμου
“Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών,
μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις””, [πρόταση Α.Μ.Α.Ν. - Α.Μ.Α.Κ. - συνεδρίαση 17.09.2008]
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
17.09.2008]
076. Δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων σχετικά με
τον Β.Ο.Α.Κ., (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης).
077. Παιδεία, [πρόταση Δ.Π.Κ.Μ. - συνεδρίαση
17.09.2008] (εισηγητής κ. Κων/τίνος Φανουράκης).
078. Έκδοση ψηφίσματος με θέμα “Εφετείο Ανατολικής Κρήτης”, [πρόταση Ριχάρδου Ποβάσκη συνεδρίαση 01.10.2008]
079. Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσμικού Πλαισίου
Τ.Ε.Ε.,[συνεδρίαση 01.10.2008] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
080. Εκλογή Γενικού Γραμματέα Δ.Ε., [ειδική συνεδρίαση 12.11.2008]
081. Έκδοση ψηφίσματος με θέμα “Αποκλεισμός εκπροσώπων Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. από τα όργανα του
Ε.Τ.Α.Α.”, [πρόταση κ. Αλέξανδρου Κλάδου - συνεδρίαση 12.11.2008]
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
12.11.2008]
082. Λειτουργία Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου,
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
083. Αξιολόγηση από τα μέλη της Δ.Ε. των αποτελεσμάτων της κοινής σύσκεψης της Δ.Ε./Τ.Ε.Ε.
και Δ.Ε. Περιφερειακών Τμημάτων, [συνεδρίαση
12.11.2008] (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης)
084. Απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου σχετικά με τη διοίκηση του έργου “Κατασκευή Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου”, [πρόταση
Δ.Π.Κ.Μ. - συνεδρίαση 12.11.2008] (εισηγητής κ.
Στυλιανός Ορφανός).
085. Επερώτηση προς τη Δ.Ε. - Εάν προέβη στην υλοποίηση αποφάσεων της Αντιπροσωπείας του
Τμήματος, [συνεδρίαση 14.01.2009] (επερωτών
Ριχάρδος Ποβάσκη
086. Επερώτηση προς τη Δ.Ε. - Ερωτήματα σχετικά
με την “Προσθήκη κατ’ επέκταση κτιρίου του
Τ.Ε.Ε.”, [συνεδρίαση 14.01.2009] (επερωτών Ρι-

Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 09/16.04.2008] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
056. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 09/16.04.2008] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
057. Πρόγραμμα δράσης Νομαρχιακής Επιτροπής
Λασιθίου, [συνεδρίαση 09/16.04.2008]
058. Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Υγιεινής και
Ασφάλειας στην Εργασία, [συνεδρίαση
09/16.04.2008] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Καραβελάκης).
059. Απορροφήσεις χρηματοδοτικού προγράμματος
“ΘΗΣΕΑΣ”, [συνεδρίαση 09/16.04.2008] (εισηγητής κ. Νικόλαος Καπετανάκος).
060. Έκδοση ψηφίσματος με θέμα “Αποδοκιμασία
πραγματοποίησης εκδήλωσης στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου”, [πρόταση κ. Στυλιανού Ορφανού – συνεδρίαση 09/16.04.2008]
061. Εσωτερικός Οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, [πρόταση ΑΜΑΚ θέμα εκτός Η.Δ. - συνεδρίαση 09/16.04.2008] (εισηγήτριες κ. Ιωάννα
Σφακιανάκη και κ. Μαρία Αλεξάκη)
062. Επερώτηση προς τη Δ.Ε. - Αν προτίθεται και
πότε να εισηγηθεί στο Σώμα θέματα, [συνεδρίαση 05.05.2008] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη)
063. Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας, [συνεδρίαση
05.05.2008] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
064. Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Έργων Ανάπτυξης, [συνεδρίαση 05.05.2008] (εισηγήτρια
Καλλιόπη Τζαβλάκη).
065. Εμπλουτισμός ιστοσελίδας Τμήματος, [πρόταση κ. Μάξιμου Σενετάκη - συνεδρίαση
05.05.2008] (εισηγητής κ. Μηνάς Καπετανάκης)
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
11.06.2008]
066. Στελέχωση Μ.Ε. Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Πολιτικής Προστασίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., (εισηγητής κ. Αντώνης Κρασανάκης).
067. Ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), [πρόταση Δ.Κ.Μ. - συνεδρίαση
11.06.2008] (εισηγητής κ. Γεώργιος Αγαπάκης).
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
16.07.2008]
068. Καταστροφή αρχειακού υλικού, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
069. Ειδικός του παραρτήματος οδικής ασφάλειας
του Τ.Ε.Ε. προτείνει ως λύση για την οδική ασφάλεια στον Β.Ο.Α.Κ. τη σύμβαση παραχώρησης, (εισηγήτρια κ. Ιωάννα Σφακιανάκη).
070. Ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), [πρόταση Δ.Κ.Μ. - συνεδρίαση
16.07.2008] (εισηγητής κ. Γεώργιος Αγαπάκης).
071. Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσμικού Πλαισίου
Τ.Ε.Ε.,[συνεδρίαση 16.07.2008] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
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101.Ποινικοποίηση επαγγέλματος των μηχανικών,
[πρόταση Δ.Κ.Μ. - συνεδρίαση 11.03.2009] (εισηγητής κ. Αντώνιος Βγόντζας).
102.Δραστηριότητα Τ.Ε.Ε. τριετίας 2007-2009, [συνεδρίαση 11.03.2009] (εισηγητής κ. Ιωάννης Αλαβάνος).
103.Εκλογή μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, [ειδική συνεδρίαση 22.04.2009]
104.Επερώτηση προς τη Δ.Ε. - Ερωτήματα σχετικά
με τη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου
του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., [συνεδρίαση 22.04.2009] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη)
105.Επερώτηση προς τη Δ.Ε. - Ερωτάται η Δ.Ε., αν
προτίθεται και πότε να εισηγηθεί στο Σώμα τις
θέσεις της για το θέμα “Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου σχετικά με τη διοίκηση του έργου Κατασκευή Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου”, [συνεδρίαση
22.04.2009] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη).
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
22.04.2009]
106.Απασχόληση διπλωματούχων Μηχανικών στο
δημόσιο τομέα, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
107.Η κριτική ως δικαιολογία αδράνειας, (εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη).
108.Ποινικοποίηση επαγγέλματος των Μηχανικών,
[συνεδρίαση 11.05.2009] (εισηγητές κ. Μιχαήλ
Γολοβάνης και κ. Ιωάννα Σφακιανάκη).
109.Επερώτηση προς τη Δ.Ε. - Ερωτάται η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος για τον ορισμό μελών του Τμήματος, [συνεδρίαση 01.06.2009] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη).
110.Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 01.06.2009] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
111.Ορισμός εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου,
[συνεδρίαση 01.06.2009] (εισηγητής Ριχάρδος
Ποβάσκη).
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
01.06.2009]
112.Έρευνα για τη διείσδυση της κρίσης στον κλάδο
των μηχανικών και ενέργειες αντιμετώπισης
της, (εισηγητής κ. Ευάγγελος Γρηγοράκης).
113.Προβλήματα διαχείρισης της αίθουσας Αντιπροσωπείας. Κανονισμός λειτουργίας, (εισηγητής κ.
Ιωάννης Κασαπάκης).
114.Ενημέρωση και αξιολόγηση από τα μέλη της Δ.Ε.
των αποτελεσμάτων της κοινής σύσκεψης της
Δ.Ε./Τ.Ε.Ε. και Δ.Ε. Περιφερειακών Τμημάτων,
[συνεδρίαση 01.06.2009] (εισηγητές κ. Πέτρος Ινιωτάκης, κ. Ιωάννα Σφακιανάκη, κ. Εμμανουήλ
Καραβελάκης και κ. Κωνσταντίνος Μπάκιντας).
115.Ενημέρωση συνάντησης Προεδρείων Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. και Περιφερειακών Τμημάτων
στο πλαίσιο της κοινής σύσκεψης, [συνεδρίαση

χάρδος Ποβάσκη)
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
14.01.2009]
087. Άσκηση επαγγέλματος μηχανικού μέλους
Τ.Ε.Ε., (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
088. Προτάσεις τροποποιήσεως Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού
Τμήματος του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 14.01.2009]
(εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
11.02.2009]
089. Ενημέρωση της συζήτησης που έγινε στην "Α"
Τ.Ε.Ε. στη συνεδρίαση της 24.01.2009 σχετικά
με την τροποποίηση του Θεσμικού Πλαισίου,
(εισηγητές κ. Γεώργιος Τρουλλινός και Ριχάρδος
Ποβάσκη)
090. Έγκριση οικονομικού ισολογισμού έτους 2008,
[συνεδρίαση 11.02.2009] (εισηγήτρια κ. Τατιάνα
Δανασή).
091. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2008,
[συνεδρίαση 11.02.2009] (εισηγήτρια κ. Τατιάνα
Δανασή).
092. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους
2009, [συνεδρίαση 11.02.2009] (εισηγήτρια κ.
Τατιάνα Δανασή).
093. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 11.02.2009] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
094. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 11.02.2009] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
095. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 11.02.2009] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
096. Απόσυρση της εμπιστοσύνης από την Αντιπροσωπεία των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής
Λασιθίου, [συνεδρίαση 11.02.2009] (εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη).
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
25.02.2009]
097. Το με αριθμό πρωτ. 917/17.02.2009 έγγραφο του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. προς το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκα, με θέμα “Ποδηλατόδρομοι στην πόλη του Ηρακλείου”, (εισηγήτρια κ. Ειρήνη Βρέντζου).
098. Προβολή έργου Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., (εισηγητής κ. Ιωάννης Κασαπάκης).
099. Εκλογή μέλους της Νομαρχιακής Επιτροπής
Λασιθίου, [συνεδρίαση 25.02.2009] (εισηγητής
Ριχάρδος Ποβάσκη).
100. Έντυπο Ελαχίστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομής, [πρόταση κ. Μιχαήλ Χωραφά - συνεδρίαση 25.02.2009] (εισηγητής κ. Μιχαήλ Χωραφάς).
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129. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υστέρηση
υποδομών νομού Λασιθίου, [συνεδρίαση
12.09.2009] (εισηγητής κ. Κωνσταντίνος Φανουράκης).
130. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υποστελέχωση υπηρεσιών, [συνεδρίαση 16.09.2009] (εισηγητής κ. Μιχαήλ Χωραφάς)
131. Θέματα παιδείας, [συνεδρίαση 23.09.2009] (εισηγητής κ. Ιωάννης Αλαβάνος)
132. Επερώτηση προς τη Δ.Ε. - Ερωτάται η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος πόσες ομάδες εργασίας έχουν συγκροτηθεί, [συνεδρίαση
21.10.2009] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη).
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
21.10.2009]
133. Δημοσιεύσεις στο περιοδικό του Τμήματος, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
134. Αναφορά στη συνεδρίαση της 23.10.2009, (εισηγήτρια κ. Ιωάννα Σφακιανάκη)
135. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 21.10.2009] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
136. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 21.10.2009] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
137. Αντιμετώπιση στεγαστικών προβλημάτων του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., [πρόταση Δ.Ε. - συνεδρίαση
21.10.2009] (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης).
138. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά σχετικά με την αξιοποίηση Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού,
[πρόταση Δ.Κ.Μ. - συνεδρίαση 21.10.2009] (εισηγητής κ. Μιχαήλ Γολοβάνης).
139. Η διαχείριση των απορριμμάτων στο νομό Λασιθίου, [πρόταση κ. Μιχαήλ Χωραφά - συνεδρίαση
18.11.2009] (εισηγητής κ. Μιχαήλ Χωραφάς).
140. Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου. “Κάβο Σίδερο.
- Περιοχές natura. - Πρόκληση για την πρότυπη
διαχείρισή τους. - Ποιοτικές δουλειές μέσα από
την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
Περιβάλλοντος”, [συνεδρίαση 18.11.2009] (εισηγητής κ. Αντώνιος Ανηψητάκης).
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
09.12.2009]
141.Πανελλήνια αποκλειστική χρήση του συνταγολογίου του ΤΣΜΕΔΕ, (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
142. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 09.12.2009] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
143. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 09.12.2009] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
144. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 09.12.2009] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).

01.06.2009] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
116.Ενημέρωση και αξιολόγηση από τα μέλη της Δ.Ε.
των αποτελεσμάτων της 7ης Συνδιάσκεψης Περιφερειακών Νησιωτικών Τμημάτων Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση 01.06.2009] (εισηγητές κ. Πέτρος Ινιωτάκης και κ. Ιωάννα Σφακιανάκη).
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
02.07.2009]
117. Διοργάνωση έκτακτης ανοικτής συνεδρίασης
της Αντιπροσωπείας στο Ν. Λασιθίου, (εισηγητής κ. Μιχαήλ Χωραφάς).
118. Αξιοποίηση χώρου πρώην αεροδρομίου Ν. Αλικαρνασσού, μετά από την μετεγκατάσταση του
στο Καστέλλι Πεδιάδος, [πρόταση Δ.Κ.Μ. - συνεδρίαση 01.07.2009] (εισηγητής κ. Μιχαήλ Γολοβάνης).
119. Κανονισμός για την παραχώρηση της αίθουσας
συνεδρίων του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., [πρόταση Δ.Ε. συνεδρίαση 01.07.2009].
120. Μέλη Μονίμων Επιτροπών (Μ.Ε.) του Τμήματος, [συνεδρίαση 01.07.2009] (εισηγητής κ. Πέτρος Ινιωτάκης).
121. Η απαράδεκτη στάση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
σχετικά με τη Διοίκηση του έργου “Κατασκευή
του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου”, [πρόταση Δ.Π.Κ.Μ. - συνεδρίαση
01.07.2009] (εισηγητής κ. Στυλιανός Ορφανός).
122. Συμπεράσματα ημερίδας με θέμα “Ρυθμιστικό
Σχέδιο Ηρακλείου”, [πρόταση Δ.Ε. - συνεδρίαση
01.07.2009] (εισηγητές κ. Μαρία Λυδάκη και κ.
Ιωάννης Αναστασάκης).
123. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το εξαγγελθέν
από το ΥΠ.ΑΝ. πλαίσιο κατάργησης ή συγχώνευσης Ερευνητικών Φορέων της χώρας, [πρόταση ΠΑΣΚ-Σ - συνεδρίαση 02.09.2009] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Καραβελάκης).
 Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα
και λειτουργία του Τ.Ε.Ε., [συνεδρίαση
02.09.2009]
124. Ίδρυση Συλλόγου Διπλωματούχων Πολιτικών
Μηχανικών Ν. Ηρακλείου, (εισηγήτρια κ. Δήμητρα Κενδριστάκη).
125. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, [συνεδρίαση 02.09.2009] (εισηγητής Ριχάρδος Ποβάσκη).
126. Νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου (Καστέλλι), [συνεδρίαση 02.09.2009] (εισηγητής κ. Γεώργιος
Πλιάκας).
127. Θέματα Νομού Λασιθίου, [συνεδρίαση
16.09.2009] (εισηγητής Νομάρχης Λασιθίου κ.
Ιωσήφ Αναστασάκης)
128. Σύσταση Μονίμων επιτροπών εξέτασης θεμάτων Δήμου Ιεράπετρας και ευρύτερου Δήμου
Σητείας, [πρόταση Δ.Ε. - συνεδρίαση
16.09.2009] (εισηγητής κ. Εμμανουήλ Καραβελάκης)
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iv. Απλοποίηση υπολογισμού αμοιβών Μηχανικού.
05. Ερωτήματα σχετικά με την “Προσθήκη
κατ’ επέκταση κτιρίου του Τ.Ε.Ε.”, [συνεδρίαση 14.01.2009] (επερωτών Ριχάρδος
Ποβάσκη)
i. Τι προθέσεις έχει για την αντιμετώπιση
των θεμάτων που τίθενται με το
1377/11.05.2006 έγγραφο τις ομάδας μελέτης.
ii. Ποιες είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις
του Τ.Ε.Ε. για την ολοκλήρωση της μελέτης και την έκδοση της οικοδομικής αδείας.
iii. Τι ποσά υπολείπονται από τις οικονομικές
υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ε. προς τους μελετητές.
iv. Ποιες οι προθέσεις της για το μέλλον του
εγχειρήματος.
v. Μήπως ασκόπως δαπανήθηκε το ποσό των
100.000,00€, όπως συχνάκις γίνεται με τα
χρήματα των συναδέλφων;
06. Ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., [συνεδρίαση 22.04.2009] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη)
i. Πόσες υποθέσεις εκκρεμούν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ειδικότερα :
a. Πόσες έχουν περαιωμένες εισηγήσεις και
δεν έχουν εκδικασθεί.
b. Πόσες είναι στο στάδιο επεξεργασίας των
εισηγήσεων.
c. Πόσες δεν έχουν ανατεθεί στους εισηγητές.
ii. Ποιος φέρει την ευθύνη, σε περίπτωση που
υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκδίκαση
των υποθέσεων και
iii. Ποιος έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της
λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
07. Ερωτάται η Δ.Ε., αν προτίθεται και πότε να εισηγηθεί στο Σώμα τις θέσεις της για το θέμα
“Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου σχετικά με τη διοίκηση του έργου Κατασκευή Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου
Ηρακλείου”, σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπροσωπείας της 12.11.2008, [συνεδρίαση
22.04.2009] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη).
08. Ερωτάται η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος,
[συνεδρίαση 01.06.2009] (επερωτών Ριχάρδος
Ποβάσκη).
i. Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή
των μελών των ομάδων εργασίας που συγκροτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του
Π.Δ. 27.11/14.12.1926 όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 14 του Ν.1486/1984.
ii. Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή
των εκπρόσωπων του Τ.Ε.Ε. σε συμβούλια
και επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 13
του Π.Δ. 27.11/14.12.1926 όπως τροποποιή-

145. Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του
Α.Σ.Ε.Π., [συνεδρίαση 09.12.2009] (εισηγητής κ.
Μιχαήλ Γολοβάνης).
146. Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Περιβάλλοντος, [συνεδρίαση 09.12.2009] (εισηγήτρια κ.
Καλλιόπη Τζαβλάκη).
147. Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Έργων Ανάπτυξης, [συνεδρίαση 09.12.2009] (εισηγήτρια κ.
Μαρία Αποστολάκη).


01.

02.

03.

04.

Έλεγχος – ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη
Δ.Ε..
Διατυπώθηκαν οι παρακάτω επερωτήσεις ενώπιον του Σώματος:
Εάν προέβη στην υλοποίηση αποφάσεων της
Αντιπροσωπείας του Τμήματος, εάν όχι για ποιους λόγους και ποιες είναι οι προθέσεις της, [συνεδρίαση 16/21.01.2008] (επερωτών Ριχάρδος
Ποβάσκη)
i. Προβλήματα συναλλαγών με τις Εφορίες
Αρχαιοτήτων, - συνεδρίαση 23.10.2006.
ii. Αναμόρφωση της λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. - συνεδρίαση 28.09.2005
iii. Δημιουργία τράπεζας αίματος από το
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. - συνεδρίαση 14.09.2005.
iv. Θέσπιση ετήσιων συνδιασκέψεων Μηχανικών Κρήτης - συνεδρίαση 13.04.2005.
v. Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδρίαση
15.09.2004.
Εάν έχει συγκροτηθεί σε Σώμα το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τμήματος και εάν όχι γιατί,
ενώ υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις, [συνεδρίαση 09/16.04.2008] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη)
Αν προτίθεται και πότε να εισηγηθεί στο Σώμα τα παρακάτω θέματα, [συνεδρίαση
05.05.2008] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη)
i. Κατασκευή νέου λιμένα στο Τυμπάκι Ηρακλείου.
ii. Οργανισμός Διαχείρισης Εποπτείας Υποδομών και Οδών (ΟΔΕΥΟ) Ν.Α. Ηρακλείου.
iii. Δημιουργία μαρίνας στον κόλπο του “Δερματά”.
iv. Αξιοποίηση κτιριακού συγκροτήματος “Αχτάρικα” για της ανάγκες της Βικελαίας βιβλιοθήκης.
Εάν προέβη στην υλοποίηση αποφάσεων της
Αντιπροσωπείας του Τμήματος, που ελήφθησαν
στη συνεδρίαση της 21.01.2008, [συνεδρίαση
14.01.2009] (επερωτών Ριχάρδος Ποβάσκη)
i. Διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία της Ε.Ε..
ii. Προτεινόμενες από το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ
τροποποιήσεις του Ν.3518/2006.
iii. Καταδίκη Ηρακλείου από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο για τη διάθεση αποβλήτων.
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θηκε από το άρθρο 12 του Ν.1486/1984.
iii. Αν οι αποφάσεις της επιλογής τους από τη
Δ.Ε. είναι ομόφωνες.
iv. Αν λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία
αναφορικά με τη συνέπεια του επιλεγόμενου στις διάφορες θέσεις που έχει στο
Τ.Ε.Ε.. Συγκεκριμένα:
a. Παρουσίες στην Αντιπροσωπεία, στη
Διοικούσα Επιτροπή και στις Μόνιμες
Επιτροπές.
b. Επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία.
c. Επιτυχής έκβαση, χρονικά και επιστημονικά, προηγούμενων εργασιών.
09. Ερωτάται η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος:
i. Πόσες ομάδες εργασίας συγκροτήθηκαν από την 27.02.2007 μέχρι σήμερα.
ii. Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων των
ομάδων, ανεξαρτήτως αν έχουν αποπληρωθεί ή όχι.
iii. 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.

09.

10.
11.

12.

13.

14.

 Επί των ανωτέρω θεμάτων τοποθετήθηκαν ή έθεσαν ερωτήσεις οι παρακάτω συνάδελφοι:
15.
01. Αγαπάκης Γεώργιος: #10# [30.05/04.06.200720.06.2007-16/21.01.2008-05.05.200811.06.2008-16.07.2008-17.09.2008-01.10.200811.03.2009-22.04.2009]
02. Αλεξάκη Μαρία : #1# [09/16.04.2008]
03. Αλιφιεράκης Εμμανουήλ: #9# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200716/21.01.2008-25.02.2008-12.03.200801.10.2008-21.10.2009]
04. Ανηψητάκης Αντώνιος: #3# [30.05/04.06.200718.07.2007-12.11.2007]
05. Αποστολάκης Σπυρίδων: #2# [12.11.200716.07.2008]
06. Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας: #8#
[30.05/04.06.2007-18.07.2007-16/21.01.200812.03.2008-05.05.2008-14.01.2009-16.09.200921.10.2009]
07. Βαϊλάκης Ιωάννης: #23# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-12.11.2007-05.12.2007-16/21.01.200825.02.2008-12.03.2008-09/16.04.200805.05.2008-11.06.2008-16.07.2008-01.10.200812.11.2008-11.02.2009-11.03.2009-01.06.200902.09.2009-16.09.2009-23.09.2009-21.10.2009]
08. Βρέντζου Ειρήνη: #20# [30.05/04.06.200720.06.2007-18.07.2007-05.12.200716/21.01.2008-25.02.2008-12.03.2008-

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
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09/16.04.2008-05.05.2008-11.06.200816.07.2008-27/01.09.2008-11.02.200925.02.2009-11.03.2009-22.04.2009-11.05.200923.09.2009-18.11.2009-09.12.2009]
Γολοβάνης Μιχαήλ: #13# [30.05/04.06.200718.07.2007-03.10.2007-09/16.04.200817.09.2008-25.02.2009-11.03.2009-22.04.200911.05.2009-01.07.2009-02.09.2009-23.09.200921.10.2009]
Γρηγοράκης Ευάγγελος: #1# [01.06.2009]
Δολαψάκης Εμμανουήλ: #10# [18.07.200716/21.01.2008-09/16.04.2008-05.05.200812.11.2008-11.02.2009-11.05.2009-01.07.200916.09.2009-21.10.2009]
Καπετανάκης Μηνάς: #14# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-16/21.01.2008-25.02.200805.05.2008-11.06.2008-27/01.09.200812.11.2008-02.09.2009-21.10.2009-09.12.2009]
Καραβελάκης Εμμανουήλ: #14#
[30.05/04.06.2007-05.12.2007-09/16.04.200805.05.2008-11.06.2008-17.09.2008-11.02.200922.04.2009-01.06.2009-02.09.2009-16.09.200923.09.2009-18.11.2009-09.12.2009]
Κασαπάκης Ιωάννης: #23# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-12.11.2007-05.12.2007-16/21.01.200812.03.2008-09/16.04.2008-05.05.200811.06.2008-01.10.2008-12.11.2008-11.02.200925.02.2009-11.03.2009-22.04.2009-01.06.200901.07.2009-02.09.2009-16.09.2009-09.12.2009]
Καφφετζάκης Γεώργιος: #4# [21.03.200730.05/04.06.2007-12.11.2008-11.02.2009]
Κενδριστάκη Δήμητρα: #3# [18.07.200716/21.01.2008-02.09.2009]
Κλάδος Αλέξανδρος: #19# [21.03.200730.05/04.06.2007-18.07.2007-03.10.200705.12.2007-16/21.01.2008-25.02.200812.03.2008-09/16.04.2008-11.06.200812.11.2008-11.02.2009-11.03.2009-22.04.200911.05.2009-01.06.2009-02.09.2009-23.09.200909.12.2009]
Κοκοσάλης Εμμανουήλ: #1# [30.05/04.06.2007]
Κολυβάκης Γεώργιος: #5# [21.03.200730.05/04.06.2007-18.07.2007-12.03.200809/16.04.2008]
Κουρλετάκης Γεώργιος: #4# [18.07.200705.12.2007-09/16.04.2008-12.11.2008]
Κρασσανάκης Εμμανουήλ: #8# [18.07.200709/16.04.2008-11.06.2008-16.07.2008-12.11.200814.01.2009-25.02.2009-21.10.2009]
Λυδάκη Μαρία: #2# [11.02.2009-01.07.2009]
Μανιαδή Ευαγγελία: #1# [01.07.2009]
Μαστοράκη Ελένη: #2# [11.02.200916.09.2009]
Μαυρογιάννης Αντώνιος: #8# [18.07.200705.12.2007-12.03.2008-09/16.04.200811.06.2008-25.02.2009-21.10.2009-09.12.2009]
Μονιάκης Μύρων: #22# [21.03.2007-

27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.

40. Τζανίνης Εμμανουήλ: #1# [02.09.2009]
41. Τρουλλινός Γεώργιος: #7# [21.03.200730.05/04.06.2007-18.07.2007-03.10.200705.12.2007-16/21.01.2008-05.05.2008] #1#
[11.02.2009]
42. Τσαγκαράκη Ευφροσύνη: #1# [25.02.2009]
43. Φανουράκης Κων/τίνος: #21# [21.03.200730.05/04.06.2007-18.07.2007-05.12.200716/21.01.2008-25.02.2008-12.03.200809/16.04.2008-05.05.2008-11.06.200817.09.2008-01.10.2008-14.01.2009-11.03.200911.05.2009-01.07.2009-02.09.2009-16.09.200923.09.2009-21.10.2009-09.12.2009]
44. Φουρναράκης Γεώργιος: #2# [18.07.200725.02.2009]
45. Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ: #5#
[30.05/04.06.2007-18.07.2007-05.12.200711.06.2008-17.09.2008]
46. Χωραφάς Μιχαήλ: #15# [30.05/04.06.200718.07.2007-03.10.2007-16/21.01.200812.03.2008-09/16.04.2008-11.06.200812.11.2008-11.02.2009-22.04.2009-01.07.200902.09.2009-16.09.2009-18.11.2009-09.12.2009]

30.05/04.06.2007-18.07.2007-03.10.200712.11.2007-05.12.2007-16/21.01.2008-25.02.200809/16.04.2008-05.05.2008-16.07.200827/01.09.2008-17.09.2008-12.11.2008-11.02.200911.03.2009-22.04.2009-01.06.2009-01.07.200916.09.2009-23.09.2009-18.11.2009]
Μπάκιντας Κωνσταντίνος: #9# [14.01.200911.02.2009-25.02.2009-01.06.2009-01.07.200902.09.2009-16.09.2009-23.09.2009-21.10.2009]
Μπαρτολότσι Ιουλία: #1# [12.11.2008]
Μπριλάκις Κωνσταντίνος: #27# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-12.11.2007-05.12.2007-16/21.01.200825.02.2008-12.03.2008-09/16.04.200805.05.2008-11.06.2008-16.07.2008-17.09.200801.10.2008-12.11.2008-14.01.2009-25.02.200911.03.2009-11.05.2009-01.07.2009-02.09.200916.09.2009-21.10.2009-18.11.2009-09.12.2009]
Ορφανός Στυλιανός: #26# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-12.11.2007-05.12.2007-25.02.200812.03.2008-09/16.04.2008-05.05.200811.06.2008-16.07.2008-27/01.09.200817.09.2008-12.11.2008-14.01.2009-11.02.200925.02.2009-22.04.2009-11.05.2009-01.06.200901.07.2009-02.09.2009-18.11.2009-09.12.2009]
Πασχαλίδης Θεόδουλος: #11# [21.03.200730.05/04.06.2007-18.07.2007-03.10.200705.12.2007-09/16.04.2008-16.07.200817.09.2008-11.02.2009-01.07.2009-21.10.2009]
Πετράκης Ιωάννης: #1# [05.05.2008]
Ρομπογιαννάκης Δημήτριος: #3# [20.06.200711.05.2009-21.10.2009]
Ρουκουνάκης Εμμανουήλ: #8#
[30.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200705.12.2007-16/21.01.2008-05.05.2008-12.11.200811.02.2009]
Σενετάκης Μάξιμος: #4# [21.03.2007-14.01.200922.04.2009-01.06.2009]
Σταματάκης Γεώργιος: #15# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-05.12.2007-16/21.01.200812.03.2008-09/16.04.2008-05.05.200816.07.2008-17.09.2008-14.01.2009-11.02.200923.09.2009]
Σφακιανάκη Ιωάννα: #31# [21.03.200730.05/04.06.2007-20.06.2007-18.07.200703.10.2007-12.11.2007-05.12.2007-16/21.01.200825.02.2008-12.03.2008-09/16.04.200805.05.2008-11.06.2008-16.07.200827/01.09.2008-17.09.2008-01.10.2008-12.11.200814.01.2009-25.02.2009-11.03.2009-22.04.200911.05.2009-01.06.2009-01.07.2009-02.09.200916.09.2009-23.09.2009-21.10.2009-18.11.200909.12.2009]
Ταβερναράκης Γεώργιος: #2# [12.03.200801.07.2009]
Τζαβλάκη Καλλιόπη: #4# [05.05.200811.02.2009-01.06.2009-09.12.2009]



Με την Αριθμ. Πρωτ. 1821/23.03.2007 Πράξη ανακήρυξης του Προεδρείου της “Α”, μετά από
εκλογές που έγιναν στη συνεδρίαση της
21.03.2007, ανακηρύχθηκαν μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου οι συνάδελφοι:

01. Μιχαήλ Χωραφάς, Πολιτικός Μηχανικός
[Δ.Κ.Μ.], Πρόεδρος
02. Γεώργιος Καφφετζάκης, Πολιτικός Μηχανικός [Π.Α.Σ.Κ.-Σ.], Αντιπρόεδρος
03. Νικόλαος Τσουκνάκης, Πολιτικός Μηχανικός
[Π.Α.Σ.Κ.-Σ.], Γραμματέας
04. Κων/τίνος Κατσιδονιωτάκης , Αρχιτέκτονας Μηχανικός [Δ.Κ.Μ.], παραιτήθηκε
05. Αναστασία Γαμβρέλλη, Πολιτικός Μηχανικός
[Δ.Κ.Μ.]
06. Ιωάννης Τσιχλής, Πολιτικός Μηχανικός
[Α.Μ.Α.Κ.],


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

01. Γεώργιο Αγαπάκη (ΑΤ.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 40674
Δ.Κ.Μ. – Ηράκλειο)
02. Γεώργιο Διαλυνά (Π.Μ.-Α.Μ.Τ.Ε.Ε. 36972
Δ.Ε.Μ. – Ηράκλειο)
03. Βασίλειο Γεργιανάκη (Μ/Η.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε.
18967 ΠΑΣΚ-Σ. – Ηράκλειο)
04. Αντώνιο Ζερβό (Π.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 25691
Δ.Κ.Μ. – Άγιος Νικόλαος)
05. Ιωάννη Θεοδωράκη (Π.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 16523 –
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Ηράκλειο)
06. Παναγιώτη Κόλλια (Μ.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 22362 –
Ηράκλειο)
07. Σπυρίδωνα Κοσμαδάκη (Α.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε.
72501 – Ηράκλειο)
08. Κυριάκο Κούβακα (Π.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 21404 –
Ηράκλειο)
09. Αντώνιο Κρασανάκη (Π.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 23850
ΠΑΣΚ-Σ. – Ηράκλειο)
10. Ιωάννη Κριτσιωτάκη (Π.Μ.-Α.Μ.Τ.Ε.Ε. 31870
Δ.Π.Κ.Μ. – Ηράκλειο)
11. Σταματίνα Κυπριωτάκη (Α.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε.
37522 Δ.Κ.Μ. – Ηράκλειο)
12. Χαρίδημο Λασιθιωτάκη (ΑΤ.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε.
18668 ΠΑΣΚ-Σ. – Ηράκλειο)
13. Εμμανουήλ Μαυράκη (Χ.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 20286
Δ.Κ.Μ. – Ηράκλειο)
14. Γεώργιο Μενεγάκη (Π.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 12044
Δ.Κ.Μ. – Άγιος Νικόλαος)
15. Στέφανο Μπελιμπασάκη (Π.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε.
27185 Α.Μ.Α.Κ. – Ηράκλειο)
16. Ηρακλή Πυργιανάκη (Α.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 29534
ΠΑΣΚ-Σ. – Ηράκλειο)
17. Εμμανουήλ Φορτσάκη (Π.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε.
32734 Α.Μ.Α.Κ. – Ηράκλειο)
18. Γεώργιο Χρηστάκη (Η.Μ.-Α.Μ./Τ.Ε.Ε. 22042
Α.Μ.Α.Κ. – Ηράκλειο)













(Εντός παρενθέσεως αναγράφεται η ειδικότητα,
ο αριθμός μητρώου Τ.Ε.Ε. η παράταξη από την
οποία προτάθηκε και η επαγγελματική έδρα.)














Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση
30.05/04.06.2007] επί του θέματος “Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Τμήματος από το Τ.Ε.Ε.”
κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ.
3573/05.06.2007 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση
30.05/04.06.2007] επί του θέματος “Πρακτικά
συνεδριάσεων Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.” κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ.
3596/06.06.2007 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 18.07.2007] επί
του θέματος “Προτάσεις θεμάτων προς συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ.
4613/31.07.2007 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 05.12.2007] επί
του θέματος “Οι Μηχανικοί απορρίπτουν κάθε
σκέψη διάλυσης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ.
7119/10.12.2007 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 25.02.2008] επί του θέματος “Κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό – Πρόταση”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με
το Αριθμ. Πρωτ. 1522/28.02.2008 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 12.03.2008] επί του θέματος “Κινητοποιήσεις για το Ασφαλι-







στικό – Πρόταση”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με
το Αριθμ. Πρωτ. 1756/14.03.2008 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 12.03.2008] επί του θέματος “Κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό – Πρόταση”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με
το Αριθμ. Πρωτ. 1756/14.03.2008 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 16.07.2008] επί
του θέματος “Κατασκευή Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως
με το Αριθμ. Πρωτ. 3962/23.07.2008 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 17.09.2008] επί
του θέματος “Παιδεία”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ. 4496/23.09.2008 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 01.10.2008] επί
του θέματος “Προτάσεις Τροποποιήσεως Θεσμικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε.”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ. 4764/16.10.2008 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 14.01.2009] επί
του θέματος “Προτάσεις Τροποποιήσεως Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε.”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ. 0511/23.01.2009
έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 14.01.2009] επί
του θέματος “Προτάσεις Τροποποιήσεως Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε.”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ. 0511/23.01.2009
έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 11.02.2009] επί
του θέματος “Τροποποίηση Θεσμικού Πλαισίου
Τ.Ε.Ε.”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ.
Πρωτ. 0922/18.02.2009 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 25.02.2009] επί του θέματος “Έντυπο ελάχιστου Κόστους
Κατασκευής Οικοδομής”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ. 1178/09.03.2009 έγγραφο.
Η απόφαση της “A” [συνεδρίαση 18.11.2009] επί
του θέματος “Διαχείριση απορριμμάτων”, κοινοποιήθηκε αρμοδίως με το Αριθμ. Πρωτ.
4363/03.12.2009 έγγραφο.

Κοινοποιήθηκαν αρμοδίως τα παρακάτω ψηφίσματα:
01. Διάφορα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου για
την εκλογή των Οργάνων Διοίκησης, [πρόταση:
κ. Ιωάννη Παπαδάκη - συνεδρίαση 21.03.2007].
02. Για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. [πρόταση: κ. Αντωνίου Ανηψητάκη – κ. Πέτρου Ινιωτάκη - συνεδρίαση 30.05/04.06.2007]
03. Συμπαράσταση από την "Α" του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις
παραλίες του Δήμου Ελληνικού. [πρόταση
Α.Μ.Α.Κ. - συνεδρίαση 30.05/04.06.2007]
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04. Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος Δήμου Ηρακλείου συνάδελφο Ε.
Σαρρή και την Γ. Γραμματέα της Οικολογικής
Παρέμβασης Ηρακλείου συνάδελφο Κ. Βαβαδάκη στην 4η/20.06.2007 έκτακτη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας και έλαβαν το λόγο.
05. Τα μέλη των συλλόγων Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών Κρήτης, Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου, Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν.
Ηρακλείου, Μ/Η Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης, Χημικών Μηχανικών Κρήτης και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Ηρακλείου στην
9η/05.12.2007 έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Το λόγο έλαβαν οι συνάδελφοι: Χ.
Χατζηβασίλης, Κ. Μπάκιντας και Κ. Ξυλούρης.
06. Τον ειδικό σύμβουλο επί τεχνικών θεμάτων της
Περιφέρειας Κρήτης συνάδελφο Νικόλαο Καπετανάκο στην 5η/09-16.04.2008 έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και έλαβε το λόγο.
07. Τους επιμελητές των Μονίμων Επιτροπών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Μελετών Δημοσίου
και Έργων Δημοσίου, κ. Ε. Βερίγο, Χ. Χατζηβασίλη
και
Ν.
Πετειναράκη
στις
9η/10η/27.08/01.09.2008 συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας.
08. Την αρμόδια επί οικονομικών θεμάτων του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. κ. Τατιάνα Δανασή στη
2η/11.02.2009 συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
και έλαβε το λόγο.
09. Τα μέλη 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 στην 4η/11.03.2009 έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Ανταποκρίθηκαν οι συνάδελφοι: Ε. Σωμαράκης, Πρόεδρος του Σ.Μ.Ε.Ε.Ν.Η., Π. Παπαντωνίου, Φ.
Κουτσουμπού, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του
Σ.Α.Ν.Η., Κ. Ξυλούρης, τέως Πρόεδρος του
Σ.Μ/Η.Μ.Α.Κ., Ε. Μπρεδάκη Πολιτικός Μηχανικός, τέως Διευθύντρια της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης, Ιωάννης
Γεωργιάδης, Μ/Η Μηχανικός, Μαρίνα Σαρτζετάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Ελένη Χύτα, Τοπογράφος Μηχανικός, Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ και μέλος της “Α” και Αλέξανδρος Κλάδος, Πρόεδρος του Συλλόγου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Ηρακλείου και
μέλος της “Α”. το λόγο έλαβαν οι συνάδελφοι :
Ε. Σωμαράκης, Ι. Γεωργιάδης και Κ. Ξυλούρης. Επίσης το λόγο έλαβε ο συνάδελφος Γεώργιος
Ζερβάκης Β’ Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπεί-

04. Καταστροφή δασικού οικοσυστήματος της χώρας. [πρόταση Ριχάρδου Ποβάσκη - συνεδρίαση
18.07.2007]
05. Παραμονή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια των Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA) στην Κρήτη, [πρόταση ΠΑΣΚ-Σ - συνεδρίαση 16/21.01.2008]
06. Αποδοκιμασία πραγματοποίησης εκδήλωσης
στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, [πρόταση κ.
Στυλιανού
Ορφανού
–
συνεδρίαση
09/16.04.2008]
07. Κατά του Νόμου “Ενίσχυση της διαφάνειας του
κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις”, [πρόταση Α.Μ.Α.Ν. –
Α.Μ.Α.Κ. – συνεδρίαση 17.09.2008]
08. Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, [πρόταση Ριχάρδου Ποβάσκη - συνεδρίαση 01.10.2008]
09. Αποκλεισμός εκπροσώπων Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. από τα
όργανα του Ε.Τ.Α.Α., [πρόταση κ. Αλέξανδρου
Κλάδου - συνεδρίαση 12.11.2008]
10. Υποστελέχωση Υπηρεσιών, [πρόταση κ. Μιχαήλ
Χωραφά – συνεδρίαση 16.09.2009]
11. Υστέρηση Υποδομών Νομού Λασιθίου [πρόταση
Δ.Π.Κ.Μ. – συνεδρίαση 16.09.2009]




Στην 4η/11.03.2009 συνεδρίαση παρευρέθει ο κ.
Ιωάννης Αλαβάνος, Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ.
27.11/14.12/1926 όπως τροποποιήθηκε με από
το άρθρο 12 του Ν.1486/1984.
Στη 13η/23.09.2009 συνεδρίαση παρευρέθει ο κ.
Ιωάννης Αλαβάνος, Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ.
27.11/14.12/1926 όπως τροποποιήθηκε με από
το άρθρο 12 του Ν.1486/1984.



Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12§5 και
7§11 του Ν.1486/1984 ο Πρόεδρος κάλεσε:
01. Τον Προϊστάμενο Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. κ. Εμμανουήλ
Κατσιδονιώτη
στην
2η/21.03.2007,
3η/30.05/04.06.2007 και 4η/12.03.2008 συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και έλαβε το λόγο.
02. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου συνάδελφο Γ. Βιδάκη στην
4η/20.06.2007 έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και έλαβε το λόγο.
03. Τα μέλη των συλλόγων Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών Κρήτης, Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου, Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν.
Ηρακλείου, Μ/Η Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης, Χημικών Μηχανικών Κρήτης και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Ηρακλείου στην
4η/20.06.2007 έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Το λόγο έλαβαν οι συνάδελφοι: Φ.
Κουτσουμπού, Χ. Παπαδογιάννης, Κ. Κούβακας,
Κ. Παξινός, Α. Φιλιππής και Χ. Κουτρούλης.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

κλείου, Μηχανικών Σητείας, Μ/Η Μηχανικών
Ανατολικής Κρήτης, Χημικών Μηχανικών Κρήτης και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Ηρακλείου και Ν. Λασιθίου. Συναδέλφους από τα
Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου, το νομό Λασιθίου και συναδέλφους επικεφαλείς Δημοτικών παρατάξεων
Ν. Ηρακλείου στη 13η/23.09.2009 έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Έλαβαν το λόγο
οι συνάδελφοι Δημήτριος Χρηστάκης, Δημήτριος Πουλής, Οδυσσέας Σγουρός, Χαράλαμπος
Χατζηβασίλης, Μιχαήλ Κτενιαδάκης και Εμμανουήλ Σωμαράκης.
16. Το συνάδελφο Αντώνη Ανηψητάκη Π.Μ., στη
15η/18.11.2009 έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και εισηγήθηκε το θέμα «Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου. “Κάβο Σίδερο. - Περιοχές natura. - Πρόκληση για την πρότυπη διαχείρισή τους. - Ποιοτικές δουλειές μέσα από την
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού Περιβάλλοντος”».
17. Την επιμελήτρια της Μόνιμης Επιτροπής Έργων Ανάπτυξης, κ. Μαρία Αποστολάκη στην
16η/09.12.2009 τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και έλαβε το λόγο.

ας Τ.Ε.Ε. και ο κ. Αντώνιος Βγόντζας Νομικός
Σύμβουλος του Τ.Ε.Ε..
Τα μέλη 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 στην 6η/22.04.2009 τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Ανταποκρίθηκαν οι συνάδελφοι: Ε. Σωμαράκης, Πρόεδρος του Σ.Μ.Ε.Ε.Ν.Η., Π. Παπαντωνίου, Πρόεδρος του Σ.Α.Ν.Η., Γ. Πλιάκας Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός μέλος Δ.Σ. ΟΣΥΠΑ, Κ. Κούβακας,
Πολιτικός Μηχανικός, Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ και μέλος της “Α” και Αλέξανδρος Κλάδος, Πρόεδρος του Συλλόγου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Ηρακλείου και
μέλος της “Α”. το λόγο έλαβαν οι συνάδελφοι :
Ε. Σωμαράκης και Γ. Πλιάκας.
Τα μέλη 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 στην 8η/11.05.2009 τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας. Ανταποκρίθηκαν οι συνάδελφοι: Ε. Σωμαράκης, Πρόεδρος του Σ.Μ.Ε.Ε.Ν.Η., Π. Παπαντωνίου, Φ.
Κουτσουμπού, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του
Σ.Α.Ν.Η., Κ. Κούβακας, Πολιτικός Μηχανικός,
Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ και
μέλος της “Α” και Αλέξανδρος Κλάδος, Πρόεδρος του Συλλόγου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Ηρακλείου και μέλος της “Α”. το λόγο έλαβε ο συνάδελφος Ε. Σωμαράκης.
Τον ειδικό σύμβουλο της Περιφέρειας Κρήτης
συνάδελφο Ιωάννη Αναστασάκη στη
10η/01.07.2009 έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και έλαβε το λόγο.
Τον συνάδελφο και μέλος του Δ.Σ. της
Ο.Σ.Υ.Π.Α. Γεώργιο Πλιάκα στη 11η/02.09.2009
τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και έλαβε το λόγο.
Τους συναδέλφους Αντώνη Ανηψητάκη Π.Μ.,
Αντώνη Χουρδάκη Α.Μ., Οδυσσέα Σγουρό Α.Μ.,
Εμμανουήλ Πλατή Π.Μ., Σταύρο Δαμηλάκη
ΑΤ.Μ. και Αλεξάνδρα Φρίγκα Π.Μ. στη
12η/16.09.2009 έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και έλαβαν το λόγο.
Τα μέλη των συλλόγων ΕΜΔΥΔΑΣ, Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης, Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου, Αρχιτεκτόνων Ν. Λασιθίου,
Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ηρα-







1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Με ομόφωνη απόφαση του Σώματος, στην
4η/12.03.2008 συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, δόθηκε, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν.
Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Σωμαράκη ο λόγος.
Με ομόφωνη απόφαση του Σώματος, στην
11η/02.09.2009 συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, δόθηκε, στον κ. Κωνσταντίνο Δολαψάκη ο
λόγος.
Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του σώματος, των παρατάξεων που το απαρτίζουν είναι:
Αδέσμευτοι Μηχανικοί και Ανεξάρτητοι Νέοι
(Α.Μ.Α.Ν.): 3 μέλη 84/117 = 71,79%
Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης
(Α.Μ.Α.Κ.): 11/10 μέλη 317/427 = 74,24%
Δημοκρατική Ένωση Μηχανικών (Δ.Ε.Μ.): 1 μέλος 39/39 = 100,00%
Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (Δ.Κ.Μ.):
11/10 μέλη 269/427 = 63,00%
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών (Δ.Π.Κ.Μ.): 2 μέλη 73/78 = 93,59%
Μεμονωμένος: 39/39= 100,00%
Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση
– Συνεργαζόμενοι (Π.Α.Σ.Κ.– Σ): 21/20 μέλη
604/817= 73,93%



Παρατίθεται πίνακας με τα αποτελέσματα των εκλογών και της ψηφοφορίας εκλογής των οργάνων
καθώς και τις παρουσίες και απουσίες των μελών της Αντιπροσωπείας:

Α/Α Ονοματεπώνυμο

1) ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΕΟΙ (Α.Μ.Α.Ν.)
Α/Α Ονοματεπώνυμο
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
01 Σταματάκης Γεώργιος
02 Πατρικαλάκη Ελευθερία
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
01 Ρουκουνάκης Εμμανουήλ

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

44
32

Μ.Δ.Ε.

4) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

6

34
25

Απουσίες

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
01 Κασαπάκης Ιωάννης

01
02
03
04
05
06
07
0
09
10
11
01
02
03
04
05

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σφακιανάκη Ιωάννα
Κλάδος Αλέξανδρος
Βρέντζου Ειρήνη
Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας
Πετράκης Ιωάννης
Μαυρογιάννης Αντώνιος
Μονιάκης Μύρων
Τζαβλάκη Καλλιόπη
Τρουλλινός Γεώργιος
Τζανίνης Εμμανουήλ
Μπάκιντας Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ανηψητάκης Αντώνιος
Μαστοράκη Ελένη
Τσιχλής Ιωάννης
Γκοργκούλης Μιχαήλ
Πετσαγγουράκης Στυλιανός

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μανιαδή Ευαγγελία
Τριαματάκη Χαρίκλεια
Κολυβάκης Γεώργιος
Αγαπάκης Γεώργιος
Σενετάκης Μάξιμος
Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ
Γολοβάνης Μιχαήλ
Καπετανάκης Μηνάς
Κυπριωτάκη Σταματία
Λυδάκη Μαρία
Σεϊμένης Εμμανουήλ
Νιργιανάκη Ελευθερία
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
01 Παπαδάκης Ιωάννης
02 Χωραφάς Μιχαήλ
03 Τσιχλής Γεώργιος
04 Κατσιδονιωτάκης Κων/τίνος
05 Μαστοράκη Μαρία
01
02
03
04
05
06
07
0
09
10
11
12

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

17

Γ.Γ.”A”

28

39

0

Παρουσίες

Απουσίες

3
35

4
1

5) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
31

24

15

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

116
110
109
90
87
3
74
73
71
66
59

Μ.Δ.Ε.

5

36
3
35
23
11
34
34
30
10
1
18

3
1
4
16
9
5
5
9
5
6
1

4
1
1
7
1

4
21
7
12
1

Μ.Δ.Ε.

Μ.Δ.Ε.

5

17

Α/Α Ονοματεπώνυμο

01
02

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Φανουράκης Κωνσταντίνος
Ορφανός Στυλιανός

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

132
126
109
105
80
64
64
62
59
54
50
50

ΑΝΤ.”A”
ΑΝ.Δ.Ε.
Μ.Δ.Ε.

29
5/28
5

26
30
9
30
19
23
31
25
22
22
0

13
9
6
9
20
16
8
14
17
2
0

8
24
0
0
1

20
15
1
7
1

Μ.Δ.Ε.

68
50
47
42
34
3

2

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

29
1

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

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

35

ΠΡΔ.”A”

29

39

0

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

53
32
26
21
1

3) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

5
14

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

Ψήφοι
Εκλογών

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ινιωτάκης Πέτρος
Μπαρτολότσι Ιουλία
Βαϊλάκης Ιωάννης
Πασχαλίδης Θεόδουλος
Κοκοσάλης Εμμανουήλ
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Αλιφιεράκης Εμμανουήλ
Κουρλετάκης Γεώργιος
Τσαγκαράκη Ευφροσύνη
Αποστολάκης Σπυρίδων
Δολαψάκης Εμμανουήλ
Ταβερναράκης Γεώργιος
Μπριλάκις Κων/νος
Φουρναράκης Γεώργιος
Μαρνέλλος Ιωάννης
Ρομπογιαννάκης Δημήτριος
Κενδριστάκη Δήμητρα
Γρηγοράκης Ευάγγελος
Κρασανάκης Αντώνιος
Αλεξάκη Μαρία
Νεονάκης Δημήτριος
Παντερής Εμμανουήλ
Χαμηλοθώρης Κων/νος
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
01 Καφφετζάκης Γεώργιος
02 Καραβελάκης Εμμανουήλ
01
02
03
04
05
06
07
0
09
10
11
12
13
14
15
16
17
1
19
20
21
22
23

Ψήφοι
Εκλογών

Ιδιότητα

Ψήφοι
οργάνων

Παρουσίες

Απουσίες

2
210
206
15
176
160
159
15
156
149
144
133
133
12
12
125
121
121
113
104
104
102
95

ΠΡ.Δ.Ε.
Μ.Δ.Ε.
Γ.Γ.Δ.Ε.

6/26
2
5/28

Μ.Δ.Ε.

5

Γ.Γ.Δ.Ε.

2/28

Μ.Δ.Ε.

5

38
24
33
24
4
22
31
2
37
13
25
33
37
26
31
34
26
25
21
22
7
2
0

1
15
6
15
4
17

11
2
7
14
6
2
13

5
13
14
18
9
8
0
0

Μ.Δ.Ε.

3

29
32

10
7

141
79

39

 Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο κ. Αντώνιος
Ανηψητάκης, (Αριθμ. Πρωτ. 6506/13.11.2007) και αντικαταστάθηκε από τον κ. Ιωάννη Τσιχλή με την
6692/22.11.2007 πράξη του Προεδρείου της “Α”.
 Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλης, (Αριθμ. Πρωτ. 6559/04.12.2007) και αντικαταστάθηκε από την κ. Μαρία Αλεξάκη με την
6974/05.12.2007 πράξη του Προεδρείου της “Α”.
 Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο κ. Γεώργιος
Τρουλλινός, (Αριθμ. Πρωτ. 2626/06.05.2008) και αντικαταστάθηκε από τον κ. Εμμανουήλ Τζανίνη με την
2657/07.05.2008 πράξη του Προεδρείου της “Α”.
 Από τη Διοικούσα Επιτροπή παραιτήθηκε ο κ. Γεώργιος Κολυβάκης, (Αριθμ. Πρωτ. 2902/28.05.2008) και
αντικαταστάθηκε από τον κ. Μιχαήλ Γολοβάνη με
την 3003/03.06.2008 πράξη του Προεδρείου της “Α”.
 Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο κ. Γεώργιος
Κολυβάκης, (Αριθμ. Πρωτ. 2948/30.05.2008) και αντικαταστάθηκε από την κ. Μαρία Λυδάκη με την
3002/03.06.2008 πράξη του Προεδρείου της “Α”.
 Από τη Διοικούσα Επιτροπή παραιτήθηκε ο κ. Χαράλαμπος
Μαμουλάκης,
(Αριθμ.
Πρωτ.
4262/03.09.2008) και αντικαταστάθηκε από την κ. Ιουλία Μπαρτολότσι με την 4276/03.09.2008 πράξη
του Προεδρείου της “Α”.
 Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο κ. Ιωάννης
Πετράκης, (Αριθμ. Πρωτ. 4512/24.09.2008) και αντικαταστάθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Μπάκιντα με
την 4544/26.09.2008 πράξη του Προεδρείου της “Α”.
 Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο κ. Σπυρίδων
Αποστολάκης, (Αριθμ. Πρωτ. 4597/01.10.2008) και αντικαταστάθηκε από τον κ. Δημήτριο Νεονάκη με
την 4608/02.10.2008 πράξη του Προεδρείου της “Α”.
 Από τη Διοικούσα Επιτροπή παραιτήθηκε ο κ. Ιωάννης Βαϊλάκης, (Αριθμ. Πρωτ. 4986/07.11.2008) και αντικαταστάθηκε από την κ. Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη με την 4993/07.11.2008 πράξη του Προεδρείου της “Α”.
 Από τη Διοικούσα Επιτροπή παραιτήθηκε ο κ. Κωνσταντίνος
Μπριλάκις,
(Αριθμ.
Πρωτ.
0746/02.01.2009) και αντικαταστάθηκε από τον κ.
Εμμανουήλ Καραβελάκη με την 0779/09.01.2009
πράξη του Προεδρείου της “Α”.
 Από τη Διοικούσα Επιτροπή παραιτήθηκε ο κ. Ζαχα==>
==>
==>
==>
==>
==>
==>
==>
==>
==>
















ρίας Ασσαριωτάκης, (Αριθμ. Πρωτ. 1581/06.04.2009)
και στη θέση εκλέχθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Μπάκιντας με τη 1781/23.042009 πράξη του Προεδρείου
της “Α”.
Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο κ. Ιωάννης
Παπαδάκης, (Αριθμ. Πρωτ. 1770/22.04.2009) και αντικαταστάθηκε από τον κ. Γεώργιο Τσιχλή με τη
1780/23.04.2009 πράξη του Προεδρείου της “Α”.
Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο κ. Γεώργιος
Τσιχλής, (Αριθμ. Πρωτ. 1919/06.05.2009) και αντικαταστάθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Κατσιδονιωτάκη
με τη 1924/07.05.2009 πράξη του Προεδρείου της
“Α”.
Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο κ. Μιχαήλ
Γκοργκούλης, (Αριθμ. Πρωτ. 3760/19.10.2009) και αντικαταστάθηκε από τον κ. Στυλιανό Πετσαγγουράκη με την 3809/22.10.2009 πράξη του Προεδρείου
της “Α”.
Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο κ. Δημήτριος Νεονάκης, (Αριθμ. Πρωτ. 3795/21.10.2009) και
αντικαταστάθηκε από τον κ. Εμμανουήλ Παντερή με
την 3813/22.10.2009 πράξη του Προεδρείου της “Α”.
Από την Αντιπροσωπεία, με την 3814/22.10.2009
πράξη του Προεδρείου της, αντικαταστάθηκε ο κ.
Κωνσταντίνος Κατσιδονιωτάκης από την κ. Μαρία
Μαστοράκη.
Από την Αντιπροσωπεία, με την 4497/11.12.2009
πράξη του Προεδρείου της, αντικαταστάθηκε ο κ. Αντώνιος Κρασανάκης από τον κ. Κωνσταντίνο Χαμηλοθώρη.
Από την Αντιπροσωπεία, με την 4498/11.12.2009
πράξη του Προεδρείου της, αντικαταστάθηκε ο κ.
Μάξιμος Σενετάκης από τον κ. Εμμανουήλ Σεϊμένη.
Από την Αντιπροσωπεία παραιτήθηκε ο κ. Εμμανουήλ Σεϊμένης, (Αριθμ. Πρωτ. 4561/16.12.2009) και αντικαταστάθηκε από την κ. Ελευθερία Νιργιανάκη με
την 4567/17.12.2009 πράξη του Προεδρείου της “Α”.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7§12 του
Ν.1486/1984, λόγω υπερβάσεως του επιτρεπόμενου
ορίου συνεχόμενων απουσιών από τις συνεδριάσεις
της “Α” , το Προεδρείο ζήτησε, σε 20 περιπτώσεις, από μέλη του Σώματος να αιτιολογήσουν εγγράφως
τις απουσίες τους.
==>
==>
==>
==>
==>
==>
==>
==>
==>
==>

Αριθ. Πρωτ.:6766/27.11.2007
Αριθ. Πρωτ.:7165/11.12.2007
Αριθ. Πρωτ.:2357/10.04.2008
Αριθ. Πρωτ.:2359/10.04.2008
Αριθ. Πρωτ.:2595/02.05.2008
Αριθ. Πρωτ.:5085/18.11.2008
Αριθ. Πρωτ.:2249/03.06.2009
Αριθ. Πρωτ.:3147/25.08.2009
Αριθ. Πρωτ.:3548/24.09.2009
Αριθ. Πρωτ.:3550/24.09.2009

Αριθ. Πρωτ.:6767/27.11.2007
Αριθ. Πρωτ.:7166/11/12/2007
Αριθ. Πρωτ.:2358/10.04.2008
Αριθ. Πρωτ.:2360/10.04.2008
Αριθ. Πρωτ.:4617/02.10.2008
Αριθ. Πρωτ.:1423/24.03.2009
Αριθ. Πρωτ.:3145/25.08.2009
Αριθ. Πρωτ.:3547/24.09.2009
Αριθ. Πρωτ.:3549/24.09.2009
Αριθ. Πρωτ.:3551/24.09.2009

Ηράκλειο 31 Δεκεμβρίου 2009
Ο Πρόεδρος της “Α” Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Ριχάρδος Α. Ποβάσκη
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.
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ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ...ΚΑΙ Η ΚΑΤΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Η νέα κυβένηση όχι μόνο δεν φέρνει ένα «νέο μοντέλο ανάπτυξης» στα ζητήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως επαγγέλεται ο Πρωθυπουργός, αλλά αντίθετα έρχεται να δέσει τα νήματα με
τις χειρότερες πλευρές της πολιτικής που άσκησε μέχρι το 2004 το ΠΑΣΟΚ, όταν κατοχύρωσε την πολιτική
αυτή μέσα από το Ν.2916/01. Ο νόμος αυτός «είδε» την ανώτατη εκπαίδευση να αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς, τον πανεπιστημιακό και τον τεχνολογικό τομέα, χωρίς ποτέ να καταφέρει να πείσει για
την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα αυτής της θεώρησης και δημιουύργησε εκ του μηδενός ένα πρόβλημα που ταλάνισε και ταλανίζει με αντιπαραθέσεις φοιτητές και απόφοιτους χρόνια τώρα.
Η νέα κυβέρνηση ήρθε για να μας θυμίσει ότι πρέπει να αποδεχθούμε την ισοπέδωση σε όλους τους τομείς
που αφορούν το έργο μας, επειδή η ίδια επιμένει να μην αντιλαμβάνεται ότι η ελάχιστη προσέγγιση σε μια
αλλαγή συνεπάγεται τη στήριξη της χώρας μεταξύ άλλων στον πυλώνα της γνώσης και την ανυποχώρητη
στάση στην αρχή της ανεξαρτησίας της χώρας σε ζητήματα που κανείς δεν μπορεί να της επιβάλλει. Πόσο
μάλλον, όταν σήμερα στην Ευρώπη αμφισβητείται όλο και πιο σθεναρά η λογική της Μπολόνια.
Η ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ!
Τα Σχέδια Π.Δ. που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και τέθηκαν σε διαβούλευση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τεχνικών ειδικοτήτων, εξισώνουν απόλυτα
τους αποφοίτους των ΤΕΙ με αυτούς των ΑΕΙ, και φέρνουν αλυσιδωτές παρενέργειες είτε τροποποιώντας υφιστάμενη νομοθεσία είτε συνδεόμενα με κυοφορούμενη νέα νομοθεσία.
Επανεισάγουν τη δυνατότητα των αποφοίτων ΤΕΙ να εμπλακούν στις Μελέτες του Δημοσίου, ζήτημα που
και παλιότερα είχε τεθεί και απετράπη, πράγμα που καταδεικνύει και ποιες είναι οι προτεραιότητες της
κυβέρνησης για την τροποποίηση του Ν.3316/05. Για την τροποποίηση του νόμου για τις μελέτες του δημοσίου, όπου η διαβούλευση ξεκίνησε χωρίς να δοθεί Σχέδιο Νόμου για να γνωρίζουμε την άποψη του υπουργείου, οι διατυπώσεις του κειμένου που ζητούσε τις απόψεις των φορέων δημιουργούσαν από μόνες τους πολλά ερωτηματικά. Τώρα γνωρίζουμε, πόση αξία θα έχει να διατυπώσουμε προτάσεις αλλαγής του νόμου και προς
ποιά κατεύθυνση η κυβέρνηση προγραμματίζει τις αλλαγές αυτές.
Προαναγγέλλουν την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση για επίσημη αποδοχή της λογικής αναπλήρωσης της
έλλειψης ακαδημαϊκών προσόντων με εμπειρία, ενώ ήδη είδε το φως της δημοσιότητας και η πρώτη εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής για τη δημιουργία Ελληνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, που διαβαθμίζει τα προσόντα σε οκτώ επίπεδα – βαθμίδες με πρώτο το Επίπεδο 1 που αντιστοιχεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ανώτερο το Επίπεδο  που αντιστοιχεί σε Διδακτορικό. Στην κατάταξη αυτή οι πτυχιούχοι ΑΕΙ –ΤΕΙ
τοποθετούνται στο Επίπεδο 6, με ενδεχόμενο διαβάθμισης σε δύο κατηγορίες 6α και 6β.
Στα πλαίσια αυτά, τα Π.Δ. για τα δικαιώματα των αποφοίτων των ΤΕΙ, ενσωματώνουν και την πρόθεση μετατροπής του ΤΕΕ σε φορέα απονομής άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους αποφοίτους των ΤΕΙ, αφού
αυτό προβλέπουν, χωρίς να αποσαφηνίζεται, προς το παρόν, αν θα προωθηθεί και η άλλη «μεγάλη ιδέα» μετατροπής του ΤΕΕ σε ενιαίο φορέα τεχνικών πολλών ταχυτήτων.
Ούτως ή άλλως, δεν έρχεται από το πουθενά αλλά προφανώς από κύκλους του ίδιου του ΤΕΕ και η πρόβλεψη εξετάσεων «για αναβάθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικότητας, που διεξάγονται κατ’ έτος,
οι οποίες είναι αντίστοιχες των εξετάσεων των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών».
ΤΟ ΤΕΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ,
πότε και από ποιούς αποφασίστηκε ότι το ΤΕΕ θα λειτουργήσει ως φορέας απονομής επαγγελματικών
δικαιωμάτων όλων των τεχνικών ειδικοτήτων και ότι θα επιβάλλει εξετάσεις αναβάθμισης επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλους, συμπεριλαμβανομένων των Διπλωματούχων Μηχανικών.
Τέτοιου είδους προτάσεις που συμψηφίζουν ακαδημαϊκά προσόντα με εμπειρία και δυναμιτίζουν τη θέση για ενιαίες 5ετείς σπουδές έχουν κατατεθεί κατά καιρούς στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.
Το Σεπτέμβριο του 2009 τέθηκε ζήτημα πραγματικής αναβάθμισης των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια, θέμα που
παρουσιάστηκε στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, όπου και εξαγγέλθηκε σχετικό συνέδριο για τον Νοέμβριο του 2009. Μια τέτοια προοπτική βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση
από τα διαφαινόμενα σχέδια του υπουργείου Παιδείας, έτσι όπως προδιαγράφονται από τα Π.Δ. που δόθηκαν σε διαβούλευση και που προωθούν μια ανεκδιήγητη «ισότητα στη διαφορά»!!!

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

OI MHXANIKOI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αξιοποίηση χώρου πρώην αεροδρομίου Ν.Αλικαρνασσού,
μετά από την μετεγκατάστασή του στο Καστέλλι Πεδιάδος

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΧΠΙΝΙΕΣ»

Λόγω των επικείμενων εκλογών του ΤΕΕ, το τελευταίο διάστημα και με αφορμή την έλλειψη έργου και επιχειρημάτων οι διοικούντες το ΤΕΕ-ΤΑΚ, έχουν επιδοθεί σε μια προσπάθεια συκοφάντησης των ΑΜΑΝ, και προσέγγισης των συναδέλφων που μας στηρίζουν με κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο (παραπληροφόρηση,
ταξίματα και πιέσεις κάθε είδους).
Και όταν πλέον δεν έχουν αποτέλεσμα με αυτά, καταφεύγουν στο ¨επιχείρημα¨
ότι οι ΑΜΑΝ διαλύθηκαν και δεν πρόκειται να κατέλθουν στις εκλογές, αφού όπως
λένε, έχουν εγκαταλείψει την παράταξη οι περισσότεροι, και πήγαν στη δική τους
παράταξη, πράγμα που είναι ψευδές και συκοφαντικό.
Τους προειδοποιούμε να σταματήσουν αυτή την άθλια προπαγάνδα, και τους ενημερώνουμε, ότι θα εξακολουθήσουν να μας έχουν απέναντι τους ή δίπλα τους,
ανάλογα με τι πολιτικές προσπαθούν να περάσουν.
Οι ΑΜΑΝ ιδρύθηκαν για να μείνουν. Οι μόνοι που μπορούν να μας στείλουν σπίτι μας, είναι οι συνάδελφοι με την ψήφο τους. Κανείς άλλος.
Ας συνδικαλιστούν λοιπόν ευπρεπώς και με θεμιτά μέσα, και όχι παραπειστικά
και αθέμιτα.
Καλούμε τους φίλους να αντισταθούν έμπρακτα στις παραπάνω τακτικές, και να
συστρατευθούμε όλοι μαζί, για να αλλάξουμε σελίδα στο ΤΕΕ-ΤΑΚ.
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Η δημοπράτηση του έργου του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι Πεδιάδος είναι μονόδρομος. Παρά την αναβολή της δημοπράτησης του έργου που είχε οριστεί να γίνει στις 9 Φεβρουαρίου 2010, φαίνεται ότι και η σημερινή κυβέρνηση πρόκειται να
προχωρήσει στην κατασκευή του έργου, το πότε είναι μέχρι στιγμής άγνωστο και
ελπίζουμε να ανακοινωθεί σύντομα.
Προκύπτει λοιπόν ένα σοβαρό ζήτημα: Ζητείται επειγόντως πρόταση για την αξιοποίηση του χώρου του πρώην αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», το οποίο λειτουργεί σήμερα. Δυστυχώς η εμπειρία μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι εγκαταστάσεις
που εγκαταλείπονται δεν αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο, ακριβώς διότι
στην Ελλάδα περιμένουμε πρώτα να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση και
μετά να ψάξουμε να βρούμε την λύση. Υπάρχουν πολύ άσχημα παραδείγματα μη
αξιοποίησης εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων, όπως οι χώροι της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών, του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, κάποιων πρώην Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, κλπ.
Η παράταξή μας έχει ήδη προτείνει στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ την λήψη απόφασης για την συγκρότηση ομάδας εργασίας, η οποία θα συλλέξει στοιχεία,
θα μελετήσει και θα προτείνει πιθανές λύσεις για την αξιοποίηση του χώρου του
αεροδρομίου. Η πρόταση αυτή θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση των απαραίτητων οριστικών μελετών, που θα αφορούν στην αξιοποίηση
του συγκεκριμένου χώρου.
Το ΤΕΕ είναι ο επίσημος τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης. Οι προτάσεις που θα
γίνουν από την παραπάνω μελέτη θα αποτελέσουν σίγουρα βάση για την αξιοποίηση του παραπάνω χώρου και αυτό είναι το ζητούμενο, έστω και για πρώτη φορά
να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος.
Όλοι μας επιθυμούμε ο χώρος του πρώην αεροδρομίου της Ν. Αλικαρνασσού να γίνει ένας χώρος χρήσιμος για τους πολίτες. Ένας χώρος που εξαιτίας της μεγάλης
έκτασης που καταλαμβάνει, θα μπορεί να σχεδιαστεί από την αρχή και να αξιοποιηθεί κατάλληλα, ώστε να παρέχει χρήσιμες υπηρεσίες στον πολίτη. Η δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής, στέγασης δημοσίων υπηρεσιών, κλπ. είναι λίγες
μόνο από τις χρήσεις που μπορούν να δοθούν στον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος
σύντομα θα είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση ελεύθερος χώρος του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου και της Νέας Αλικαρνασσού και γιαυτό
θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα.
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η πλειοψηφία της ΠΑΣΚΕ –ΔΚΜ στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ αρνήθηκε να ζητήσει επίσημα οποιοδήποτε συνολικό έλεγχο για το θέμα !!
Συντάχθηκε στο Μέτωπο της συγκάλυψης.

Έπειτα από τις τελευταίες εθνικές εκλογές, βρισκόμαστε όλοι, κυβέρνηση, επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς και κοινωνία μπροστά σε μία νέα πρόκληση: την αναδιάταξη των δυνάμεων της
Ελλάδας, για την πραγματοποίηση των προϋποθέσεων εκείνων, που θα οδηγήσουν τη χώρα σε μία
νέα αναπτυξιακή πορεία και θα εδραιώσουν τη θέση της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.
Ο μόνος τρόπος για να ανταπεξέλθουμε σ’ αυτή την πρόκληση είναι, αφήνοντας πίσω τα λάθη
του παρελθόντος, να στηριχθούμε σε ορισμένα βασικά σημεία και να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές.
Πρώτο σημείο, αποτελεί ο ουσιαστικός και μακροχρόνιος προγραμματισμός, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις πραγματικές ανάγκες της Ελλάδας, κέντρου και περιφέρειας, προωθώντας την ολοκλήρωση των αποδοτικότερων έργων και την ορθή κάλυψη των άμεσων αναγκών, αξιοποιώντας τόσο προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, όσο και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε ως χώρα.
Δεύτερο σημείο, αποτελεί η ισχυρή δημόσια διοίκηση, αναδιαρθρωμένη ανάλογα με τις ανάγκες, ενώ παράλληλα είναι αναγκαία μία απλή, κωδικοποιημένη, ενιαία νομοθεσία, όπως επίσης κανόνες, προδιαγραφές, έλεγχοι ποιότητας και κυρίως διαφάνεια.
Τρίτον, η αξιοποίηση του επιστημονικού και εξειδικευμένου δυναμικού της χώρας. Η Ελλάδα, εμφανίζει μεγάλη υστέρηση ως προς την τεχνολογική ετοιμότητα, την καινοτομία και την
οργανωτική ετοιμότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών. Παρόλο που, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, η χώρα μας βρίσκεται στην 20η θέση ως προς τη διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών,
συστηματικά αυτοί απαξιώνονται, με τη χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας τους
Τέλος, θα πρέπει, επιτέλους, να ¨διευρύνουμε¨ την Δημοκρατία. Αυτό, από τη μία, σημαίνει
πως θα πρέπει οι διαδικασίες για διαφάνεια και αξιοκρατία, να γίνουν περισσότερες και εγκυρότερες,
και από την άλλη, πως θα πρέπει να διευρυνθεί η συμμετοχή των φορέων και ειδικά των φορέων εκείνων που έχουν θεσμοθετημένο ρόλο ως σύμβουλοι της Πολιτείας.
Αναδιαμορφώνοντας, με βάση αυτές τις αρχές, το σχέδιο για τη χώρα, θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν και οι προϋποθέσεις εκείνες, για την ανάπτυξη και οικονομική ευημερία των περιφερειών
της.
Ειδικότερα για την Κρήτη, η οποία διαθέτει όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, θα πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο θα οδηγήσει στην αναπτυξιακή της
πορεία και στην ευημερία των πολιτών της,
Το σχέδιο αυτό, θα πρέπει να περιβάλλει τους τρεις βασικούς τομείς ανάπτυξης της περιοχής,
τον πρωτογενή, τη μεταποίηση και τον τουρισμό. Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι:
•
Η προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
•
Η παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας σε όλους τους τομείς.
•
Η προώθηση και μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα και η σύνδεσή τους με
τους υπόλοιπους τομείς.
•
Η ανάπτυξη και υποστήριξη των ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού με πα
ράλληλη αναβάθμιση του μαζικού τουρισμού.
•
Η βελτίωση των συνθηκών ζωής (υγεία, πρόνοια, παιδεία, πολιτισμός, επικοινωνίες)
και δημιουργία πόλων ανάπτυξης στην ενδοχώρα.
Χωρίς αμφιβολία, αν αυτό το σχέδιο ανάπτυξης υλοποιηθεί, η Κρήτη θα μπορούσε να αποτελέσει μία Περιφέρεια- Πρότυπο.
Αυτή τη χρονική στιγμή, έχουμε τη δυνατότητα όλοι μαζί, κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς και πολίτες να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό αυτό. Η πορεία για ισχυρές περιφέρειες της
Ελλάδας, για την ισχυρή περιφέρεια της Κρήτης αποτελεί μονόδρομο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τη σημερινή οικονομική και συνολική κρίση, αλλά και για να αποκτήσουμε
το οικονομικό και αναπτυξιακό περιβάλλον που αξίζει στον τόπο και στους πολίτες μας.
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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ!
Είναι ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, φέτος, με την αλλαγή του χρόνου, οι ευχές να συνοδευτούν από πράξεις για την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης
συναδέλφων (κυρίως των νέων).
Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από την οικονομική και πολιτική κρίση του κεφαλαίου και τα
σκληρά μέτρα που παίρνονται η πρόκειται να παρθούν για την «ανάταξη» της κερδοφορίας
του.
Πολιτικές επεξεργασμένες από τα παλιά είναι έτοιμες να εφαρμοστούν.
Οι αλλαγές στην παιδεία , η «απελευθέρωση του επαγγέλματος», η εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και ειδικά της πολιτικής της «Μπολόνια» για τα πτυχία, τα ΙΕΚ και τα κολέγια θα
φέρουν τα πάνω κάτω.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΕΣ
Πλησιάζει η υποχρεωτική εφαρμογή των ευροκωδίκων.
Η ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό τους είναι για μας αυτονόητη.
Να γίνει απαίτηση όλων των συνάδελφων.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Από τα μεγαλύτερα οικοδομικά έργα που εκτελούνται στην περιοχή μας αυτή την περίοδο.
Θα έπρεπε να είχε τελειώσει το τέλος του 200, αφού ήταν ενταγμένο στο Γ κοινοτικό πλαίσιο.
Όμως προχωρά με αποφάσεις του Δήμου και της Περιφέρειας που κρίθηκαν παράνομες, ευνοϊκές για τον εργολάβο και βλαπτικές για τα συμφέροντα του Δήμου.
Υπάρχουν Εκθέσεις και πορίσματα του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων έργων που τεκμηριώνουν το γεγονός.
Το κεντρικό ΤΕΕ εκφράστηκε για το θέμα.
Ο συνάδελφος Διευθυντής του έργου απολύθηκε επειδή εναντιώθηκε στην κακοδιοίκηση και
την κακοδιαχείριση.

Ένωση Μηχανικών
∆ηµοσίων Υπαλλήλων
∆ιπλωµατούχων
Ανωτάτων Σχολών
Ανατολικής Κρήτης
Ηράκλειο 13 / 11 / 2009

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατ. Κρήτης & ΤΟΥ Σ.Π.Ε.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 12.11.09 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ/ΤΑΚ η ημερίδα για τα Δημόσια Έργα που συνδιοργάνωσαν ο ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου και η ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης. Οργανωτές και
συμμετέχοντες έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι, τόσο από την προσέλευση κόσμου, όσο και από το υψηλό επίπεδο των εργασιών της ημερίδας.
Η πρωτοποριακή ημερίδα - με την έννοια ότι οι δύο Οργανώσεις με την άριστη συνεργασία τους ξεπέρασαν ¨απολιθωμένα¨ ταμπού χρόνων - οργανώθηκε και υλοποιήθηκε για να αναδείξει, αφενός την συμβολή των
Μηχανικών του Δημοσίου από την μια πλευρά και των Εργοληπτών από την άλλη στην παραγωγή ποιοτικών και
λειτουργικών έργων και αφετέρου την ανάγκη για διαφάνεια στα Δ.Ε. σαν απαίτηση των καιρών, που θα συμβάλει αποφασιστικά στην εξυγίανση του συστήματος παραγωγής των Δημοσίων Έργων.
Η πολύ μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων των δύο Οργανώσεων (και από τους δύο Νομούς, Ηρακλείου και
Λασιθίου) αλλά και από τη Δυτική Κρήτη, επιβράβευσε την πρωτοβουλία για τέτοιες από κοινού εκδηλώσεις
που αφορούν και αγγίζουν την επαγγελματική στάση και άσκηση του ρόλου τους.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην ημερίδα ήταν:
Α. Η Συμβολή των Μηχανικών του Δημοσίου και των Εργοληπτών στην παραγωγή ποιοτικών και λειτουργικών Δ.Ε., με εισηγητές τους:
1. Κων/νο Σάσσαλο, Πρόεδρο Δ.Σ. της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και
2. Ιωάννη Βάρκα, Πρόεδρο ΤΕΕ/ΔΥΤ. ΜΑΚ., πρώην Πρόεδρος ΣΠΕΔΕ Δυτικής Μακεδονίας,
Β. Η διαφάνεια στα Δημόσια Έργα, με εισηγητή τον:
Δήμο Τουλιάτο, Τεχνικό Σύμβουλο, Επιστημονικό Συνεργάτη ΕΜΠ.
Κατά την διάρκεια των εργασιών αναδείχθηκε η αναγκαιότητα για πλήρεις μελέτες και ποιοτικά έργα με:
1. Αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης μέσα από δημοκρατική λειτουργία.
2. Αναμόρφωση του εργολαβικού δυναμικού ώστε να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο.
3. Διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα των έργων.
 Θεσμικές, ρεαλιστικές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας και λειτουργικότητας των έργων.
 Συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων όλων των παραμέτρων του κύκλου παραγωγής ενός Δημοσίου
Έργου.
 Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης με μικρά και μεσαία έργα υποδομής που θα συμβάλλουν, αφενός
στην ανακούφιση των χιλιάδων μικρών και μεσαίων εργοληπτών που πρώτοι αυτοί βιώνουν την κρίση από
την έλλειψη επιχειρηματικού αντικειμένου και αφετέρου στην τόνωση της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών.
 Καθιέρωση κανόνων διαφάνειας με ευρωπαϊκά πρότυπα σαν απαίτηση των καιρών που θα αποκαταστήσει
την διαρραγείσα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολιτών, σε ότι αφορά τα Δημόσια Έργα.
Οι διοικήσεις των δύο Οργανώσεις ευχαριστούν όλους τους προσκεκλημένους και συμμετέχοντες στις εργασίες της ημερίδας και ιδιαίτερα τους διακεκριμένους εισηγητές που με τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις
τους εμπλούτισαν την εργαλειοθήκη της σκέψης μας.
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Για το Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατ. Κρήτης
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Βρέντζου

Για το Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Η.
Ο Πρόεδρος
Αλέξανδρος Κλάδος

Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Ορφανός

Ο Γεν. Γραμματέας
Στέφανος Μπελιμπασάκης
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ΣΥΝ∆. ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΝ∆. ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝ∆. ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΝ∆. ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕ ΤΟ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Αντιπροσωπείες από τα Δ.Σ. των ΣΠΕΔΕ Κρήτης συναντήθηκαν, την Δευτέρα 2.12.09, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αθανάσιο Καρούντζο στα Γραφεία της Περιφέρειας.
Κατά την συνάντηση, που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, τέθηκαν προς συζήτηση τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων, με έμφαση στο
πρόβλημα της ανεργίας και της ανάγκης δημοπράτησης μικρών έργων καθώς και στην ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια στην κατεύθυνση να ενταχθούν στα υπόλοιπα του ΕΣΠΑ και μικρά έργα, σε όποιο βαθμό αυτό είναι δυνατό.
Ο Περιφερειάρχης, αφού άκουσε με προσοχή όλα τα προβλήματα που αναπτύχθηκαν, υποσχέθηκε
ότι, σε ό,τι τον αφορά θα δώσει τις αναγκαίες γενικές και αυστηρές κατευθύνσεις σχετικά με την διαχείριση των δαπανών, τις απευθείας αναθέσεις, τις κατατμήσεις έργων και θα επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε κάθε ζήτημα που άπτεται της διαφάνειας. Σε θέματα δε που είναι αρμοδιότητας της Κεντρικής Διοίκησης, υποσχέθηκε την προς τα ¨άνω¨ μεταφορά των θέσεων μας.
Οι αντιπροσωπείες επέδωσαν στον Περιφερειάρχη το παρακάτω κοινό Υπόμνημα με τις θέσεις των
Συνδέσμων της Κρήτης για τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου:
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Θέσεων για τα προβλήματα του κλάδου των Ατομικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, κατ’ αρχήν με αφορμή τις εορτάσιμες ημέρες, τα προεδρεία των
Συνδέσμων Εργοληπτών Δ.Ε. της Κρήτης σας ευχόμαστε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με υγεία, και με την ευκαιρία
της τοποθέτησης σας ως Γενικού Γραμματέα στην περιφέρεια της Κρήτης σας συγχαίρομε θερμά και
σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας προς όφελος της κοινωνίας του νησιού.
Ακόμη αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσομε ιδιαίτερα για την άμεση ανταπόκριση σας στο
αίτημα μας για συνάντηση μαζί σας, παρά τον αντικειμενικά μεγάλο αριθμό προς αντιμετώπιση προβλημάτων, που προφανώς έχετε επιφορτισθεί από της ανάληψης των καθηκόντων σας.
Με την ευκαιρία λοιπόν της συνάντησης αυτής επιτρέψτε μας να σας υποβάλομε το παρόν υπόμνημα που καταγράφει πολύ συνοπτικά τις θέσεις των ΣΠΕΔΕ της περιφέρειας Κρήτης, για τα κυριότερα -με έμφαση το ΕΣΠΑ-, από τα πολλά προβλήματα που την τελευταία πενταετία συσσωρεύτηκαν
στον κλάδο των ατομικών – και όχι μόνο - εργοληπτικών επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων του Νομού.
Να είστε όμως βέβαιος ότι αυτά τα προβλήματα τα βιώνει γενικά ο κλάδος των μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων σε όλη την χώρα.
Αναλυτικά:
• Η ανεργία: Η μεγάλη μείωση των δημοπρατήσεων έργων και ειδικά των μικρών και μεσαίων, σαν
απόρροια της συνεχούς μείωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έχει σαν συνέπεια την
αύξηση της ανεργίας και στην καλύτερη περίπτωση την υποαπασχόληση που πλήττει όχι μόνο τους
εργολήπτες της περιφέρειας αλλά και τις εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματιών – τεχνιτών που συμμετέχουν στην παραγωγή των Δ.Ε.
• Ανάγκη για μικρά έργα στην περιφέρεια. Να υπάρξει μέριμνα στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να εντάσσονται έργα μικρά στην περιφέρεια, χωρίς συνενώσεις μεταξύ τους, σε μια
προσπάθεια αναστροφής της ύφεσης και της ανεργίας που μαστίζει τον κλάδο. Με τον τρόπο αυτό
θα τονωθεί και η τοπική αγορά της περιφέρειας. Είναι εξάλλου η αναγκαία οδός εξόδου από την
οικονομική κρίση, την οποία έχουν ακολουθήσει και άλλες χώρες.
• Όχι στον αποκλεισμό των μικρών έργων από το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία
που μας δίνεται για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Για την εξυπηρέτηση αυτού του
στόχου σημαντική προϋπόθεση –μεταξύ άλλων- είναι και η ικανοποίηση των αναγκών της περιφέρειας σε μικρά και μεσαία έργα. Ας μη ξεχνούμε ότι μπορεί τα μεγάλα έργα ναι είναι η πρώτη προτεραιότητα για την ορατή και μετρήσιμη οικονομική ανάπτυξη του κράτους, όμως τα μικρά και μεσαία έργα στην περιφέρεια είναι αυτά που συμβάλλουν αποφασιστικά στην πολιτιστική ανάπτυξη
της, στην βελτίωση του πρώτου εξαγώγιμου και προσοδοφόρου προϊόντος που λέγεται ¨τουρισμός¨ και εν τέλει στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Δυστυχώς όμως οι πλη4
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ροφορίες που έρχονται από τις διαχειριστικές αρχές μιλούν για απουσία των μικρών έργων από το
ΕΣΠΑ. Επίσημα λέγεται ότι δεν εντάσσονται έργα με προϋπολογισμό μικρότερο των 300.000 € και
ανεπίσημα το όριο γίνεται 500.000 €, ή ακόμη 1.000.000 €. Μια τέτοια ρύθμιση ανεξάρτητα από
πού εκπορεύεται, αφενός δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου και αφετέρου αποκλείει, εξ’ αρχής, από την συμμετοχή και δράση το σύνολο των μικρών εργοληπτών με τάξεις
πτυχίου σίγουρα Α1 και Α2 και με ερωτηματικό αυτό της 1ης. Η δημοκρατική αντίληψη δεν επιτρέπει οποιαδήποτε όρια και αποκλεισμούς. Θεωρούμε ότι, επιβάλλεται η άρση της αντιδημοκρατικής αυτής ρύθμισης. Η πολιτεία οφείλει να ενσκήψει στις ανάγκες της χώρας σε μικρά έργα. Η θεσμοθέτηση εξάλλου των «ΝΟΜΟΣ Α.Ε» και ιδιαίτερα της «ΔΗΜΟΣ Α.Ε.» έγινε με πρόσχημα την εξασφάλιση της πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας με βασική αποστολή την επιτυχή ένταξη έργων μικρών ΟΤΑ στο Δ’ ΚΠΣ. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί ακυρώνεται στην πράξη αυτή η αποστολή με την επιβολή ορίου προϋπολογισμού των προς ένταξη έργων. Θεωρούμε εξάλλου, ότι
είναι αδήριτη ανάγκη, μέσα από την διαχείριση του ΕΣΠΑ να στοχεύσομε στην κάλυψη των αναγκών σε μικρά και μεσαία έργα της περιφέρειας που, αφενός θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της και
αφετέρου θα δώσουν πνοή σε ένα σημαντικό τμήμα του κοινωνικού συνόλου που σήμερα – μέσα
στην οικονομική κρίση- αγωνίζεται να επιβιώσει. Για την επιτυχία του ΕΣΠΑ, είναι προφανές ότι
χρειάζεται να συμμετέχει το σύνολο του κατασκευαστικού δυναμικού της χώρας. Πρέπει συνεπώς
τα συναρμόδια Υπουργεία να παίρνουν μέτρα στήριξης των μικρών εργοληπτικών επιχειρήσεων και
όχι μέτρα που τους οδηγούν στο κλείσιμο τους. Η εμπειρία δε, από τα προηγούμενα κοινοτικά πακέτα στήριξης μας δείχνει ότι οι απώλειες κοινοτικών πόρων προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα
μεγάλα έργα και όχι από τα μικρά και μεσαία, τα όποια στον μέγιστο αριθμό τους φθάνουν σε απορρόφηση το 100% των πόρων.
Εξόφληση οφειλών Δημοσίου. Η μη έγκαιρη πληρωμή των έργων συνεχίζει να ταλαιπωρεί όλους.
Επείγει η άμεση εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου προς τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Η καθυστέρηση, δεδομένης και της γενικότερης κρίσης στην αγορά, δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες
και εξωθεί πολλούς στον επαχθή τραπεζικό δανεισμό. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής να εξετασθεί – για όσους τουλάχιστον το επιθυμούν- η δυνατότητα εξόφλησης με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, μέθοδο που πρόσφατα το Δημόσιο επέλεξε για χρέη στο ΙΚΑ. Επί τέλους ας απαγορευθεί ρητά η δημοπράτηση και σύναψη σύμβασης έργου για μη εξασφαλισμένη και διατιθέμενη χρηματοδότηση.
Αλλαγή τρόπου ανάθεσης έργων: Οι προϋποθέσεις α: των πλήρων και αξιόπιστων μελετών, και
β: της αυστηρής και επαρκούς επίβλεψης, που αποτελούν τις αναγκαίες συνθήκες για την λειτουργία της μειοδοσίας, δεν υφίστανται. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την οικονομική ασφυξία τω
επιχειρήσεων (μη πληρωμές, οικονομική κρίση, τραπεζικό σύστημα) και την ελάττωση των έργων,
οδηγεί σε πολύ υψηλές – παράλογες εκπτώσεις με καταστροφικές συνέπειες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα ίδια τα έργα. Επιβάλλεται άμεσα η θέσπιση νέου συστήματος που θα βάζει
φραγμό στις μεγάλες και αλόγιστες εκπτώσεις.
Τιμολόγια Έργων – Ανάλυση τιμών: Είναι πάγιο αίτημα του κλάδου ο εξορθολογισμός του συστήματος τιμολόγησης των έργων με την εκπόνηση αναλυτικών Τιμολογίων που θα βασίζονται σε πλήρες σύστημα ανάλυσης τιμών. Να σταματήσει η πολιτεία να ¨παρανομεί¨ με το να τιμολογεί εργασίες με τιμές κάτω του πραγματικού κόστους κατασκευής και στην συνέχεια να απαιτεί από τον εργολήπτη να τις εκτελεί.
Κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων: Να καταργηθούν, άμεσα, οι πρόσθετες εγγυητικές επιστολές που επιβλήθηκαν από το ν.3263/2004 σαν μέτρο για συγκράτηση των εκπτώσεων, αφού το
μόνο που πέτυχαν ήταν η ενίσχυση , με νέους πόρους, του τραπεζικού συστήματος και η ομηρία
σε αυτό των εργοληπτών.
Κατάργηση της δυνατότητας απευθείας ανάθεσης έργων: Ζητούμε την άμεση κατάργηση των
απευθείας αναθέσεων έργων, οποιουδήποτε προϋπολογισμού και οποιασδήποτε υπηρεσίας, ρύθμιση που θα συμβάλει σημαντικά στην εξυγίανση της διαδικασίας παραγωγής τους.
ΣΔΙΤ: Απαιτείται η εκ βάθρων επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου και τρόπου υλοποίησης των
ΣΔΙΤ. Η ένταξη στις ΣΔΙΤ μέσω των ομαδοποιήσεων, μεγάλου αριθμού έργων, όχι ανταποδοτικού
χαρακτήρα, (σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομικοί σταθμοί, πυροσβεστικοί σταθμοί, κ.α.) αφενός στερούν απασχόληση σε χιλιάδες επαγγελματίες -και όχι μόνο σε εργολήπτες- της περιφέρειας, αφετέρου αυξάνουν την αιμορραγία της Εθνικής Οικονομίας αφού τα έργα ΣΔΙΤ εκτελούνται με πολλαπλάσιο κόστος από αυτό του συμβατικού τρόπου εκτέλεσης.
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• ΣΑΤΑ: Να σταματήσει η απαράδεκτη χρησιμοποίηση της ΣΑΤΑ για πληρωμή μέσω «αναθέσεων των
45.000 €» των παγίων εξόδων των Δημοτικών Επιχειρήσεων και αυτό να θεωρείται εκτέλεση Δημοσίου έργου.
• ΜΗ.Κ.Ι.Ε.: Άμεση θεσμοθέτηση Προεδρικού Διατάγματος για το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.), που θα προσφέρει μια ¨ανάσα¨ τουλάχιστον στον κατασκευαστικό κλάδο.
• Λειτουργία Ελεγκτικού Συνεδρίου: Η εμμονή πολλές φορές των επιτρόπων να υπεισέρχονται
πλέον της νομιμότητας και στην σκοπιμότητα διοικητικών πράξεων των Ο.Τ.Α. που αφορούν την εκτέλεση έργων έχει εξελιχτεί σε ¨βραχνά¨ για τις μικρές εργοληπτικές επιχειρήσεις που εκτελούν
έργα Ο.Τ.Α.. Όμως ακόμη σημαντικότερο πρόβλημα είναι ο χαρακτηρισμός έργων συντήρησης ως
«προμήθειες», δηλαδή, τα εξαιρούν από τις διατάξεις των Ν. 141/4, Π.Δ. 609/5 & Π.Δ. 171/7
(σύμφωνα με τα οποία δημοπρατήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν) και τα εντάσσουν στις διατάξεις
του Ν.226/95 (άρθρο 1 παράγραφος 2), με αποτέλεσμα την μη έγκριση της δαπάνης του Εργολαβικού οφέλους, γεγονός που ουσιαστικά σημαίνει την σαφή καταστρατήγηση, εκ των υστέρων, των
όρων της διακήρυξης του έργου.
• Αναπτυξιακές Δημοτικές Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.: Χρησιμοποιούνται από τις Δημοτικές αρχές με αδιαφανείς διαδικασίες για εκτέλεση έργων, είτε με απ’ ευθείας ανάθεση, είτε με συμμετοχή σε κανονική διαδικασία ανοικτής δημοπρασίας στον ίδιο τον Δήμο που ανήκουν. Φυσικά κανείς δεν απαντά στο ερώτημα πως είναι δυνατόν – στο όνομα της ¨διαφάνειας¨ - να ταυτίζονται οι διακριτές αρμοδιότητες μελέτη-επίβλεψη-κατασκευή σε ένα ¨πρόσωπο¨. Σίγουρα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για προσφυγή στην επιτροπή ανταγωνισμού ή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Επομένως
ζητούμε την άμεση κατάργηση τους.
• Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τα Δημόσια έργα: Απαιτείται να υπάρξει εξ’ αρχής
σχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου των Δημοσίων Έργων με απλοποίηση της νομοθεσίας και επανακαθορισμό όλων των παραμέτρων που το αφορούν. Το ισχύον δαιδαλώδες πλέγμα νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων, αποφάσεων, νομολογιών κ.λπ. που επιδέχονται αντιφατικές ερμηνείες, λειτουργεί ως τροχοπέδη στην λειτουργία τόσο των Δημοσίων Υπηρεσιών όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
• Ενίσχυση της στελέχωσης των διευθυνουσών τεχνικών Υπηρεσιών: Η έλλειψη επιστημονικού
προσωπικού στις διευθύνουσες τα έργα Υπηρεσίες είναι σημαντικό πρωτογενές πρόβλημα που γεννά πολλά άλλα δευτερογενή. Η υστέρηση σε τεχνικό έμπειρο προσωπικό εύλογα προκαλεί υστερήσεις τόσο στην αρτιότητα των μελετών (βλ. μελέτες δημοπρατουμένων έργων χωρίς ποσότητες
προϋπολογισμών, ή δημοπρατήσεις απλών έργων ως τεμάχια), όσο και στην επίβλεψη των έργων.
Δεν είναι δυνατόν να καλύπτονται οι ανάγκες Δ/νσης Νομαρχίας με έναν Πολιτικό Μηχανικό, όπως
δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ειδικός Τεχνικός για γεωπονικά ή γεωτεχνικά έργα. Η επαρκής
στελέχωσης των Υπηρεσιών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αναβάθμιση τόσο της διαδικασίας,
όσο και του παραγόμενου αποτελέσματος στα Δημόσια Έργα.
• Διαφάνεια στα Δημόσια Έργα: Ζητούμε την καθιέρωση Διαφάνειας όλων των Συμβάσεων εκτέλεσης Δημοσίων Έργων μέσω του διαδικτύου. Έχουμε προτείνει την “Ταυτότητα Έργου” που θα αναρτάται στο διαδίκτυο σε ειδικό site και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του έργου από την μελέτη του μέχρι και την παραλαβή του (Έγκριση Συμβάσεων, πληρωμές κ.λπ.). Ακόμη τα τεχνικά
προγράμματα των Ο.Τ.Α. να είναι μόνιμα αναρτημένα στο διαδίκτυο.
Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, το Δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον υπηρετείται μόνο από την παραγωγή άρτιων, λειτουργικών, υγιών και οικονομικών Δημοσίων Έργων. Αυτός πρέπει να είναι ο κοινός
στόχος όλων. Ο προσανατολισμός μας σε αυτήν την κατεύθυνση είναι σταθερός. Οφείλει όμως και η
Πολιτεία από την άλλη πλευρά να συμβάλλει στην εξάλειψη των αιτιών εκείνων που διαιωνίζου την
παθογένεια, την κακοδαιμονία του συστήματος, μερικές από τις οποίες αναπτύχθηκαν παραπάνω.
Πιστεύουμε ότι θα μελετήσετε τις προτάσεις μας με διάθεση συμβολής στην επίλυση των προβλημάτων και είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία κρίνετε αναγκαία. Και πάλι Χρόνια Πολλά και καλή δύναμη.
Με Τιμή,
Για το Δ.Σ.
Για το Δ.Σ.
Για το Δ.Σ.
Για το Δ.Σ.
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αλέξανδρος Κλάδος
Σταμάτιος Λύκος
Ρούσος Μπουρμπάκης
Κ. Κατσιδονιωτάκης
Ο Γ. Γραμματέας
Στέφ. Μπελιμπασάκης

Ο Γ. Γραμματέας
Βασίλειος Λιβάνιος

Ο Γ. Γραμματέας
Χρυσούλα Μανουσάκη
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Ο Γ. Γραμματέας
Δημήτριος Λιουδάκης

πίσω από τις quintes
ΗΜΕΡΙ∆Α:
Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης
Σύλλογος Πτυχιούχων Ε.∆.Ε. Ηρακλείου

Από το Ριχάρδου Ποβάσκη του Αντωνίου
Πολιτικού Μηχανικού Ε.Δ.Ε.
Προέδρου "Α" Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

τις 12 Νοεμβρίου 2009 έγινε ημερίδα με θέμα “Η συμβολή των μηχανικών του δημο-

Σ

σίου και των εργοληπτών στην παραγωγή ποιοτικών και λειτουργικών δημοσίων έρ-

γων - Η διαφάνεια στα δημόσια έργα”
Μετά την ανάπτυξη των αξιόλογων εισηγήσεων από τους εισηγητές κ. Κωνσταντίνο Σάσσαλο
(πρόεδρο Δ.Σ. της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.), κ. Ιωάννη Βάρκα (πρόεδρο Τ.Ε.Ε./Δ.Μ., τ. πρόεδρο
Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Δ.Μ.) και κ. Δημοσθένη Τουλιάτο (τεχνικό σύμβουλο, επιστημονικό συνεργάτη
Ε.Μ.Π.), στην τοποθέτησή μου μεταξύ άλλων είπα:

Το περιβάλλον αυτό έχει δύο παραμέτρους
δημιουργίας, η μία είναι συνάρτηση της κατάστασης η οποία έχει δημιουργηθεί από το σύνολο των ασκούντων εξουσία στο κράτος και
η άλλη είναι συνάρτηση του σεβασμού που
δείχνομε και του τρόπου που ασκούμε εμείς
οι εργολήπτες το επάγγελμα μας. Σε κάθε
πρόταση υπάρχει μία ή και πολλές αντιπροτάσεις. Τα θέματα πρέπει να κρίνονται, ιδιαίτερα από τις εργοληπτικές μας οργανώσεις, με
γνώμονα το συμφέρον των πολλών, το οποίο
όμως είναι συνάρτηση των γεωγραφικών και
πολιτικών επιρροών της κάθε περιοχής.

“………Τα τελευταία είκοσι χρόνια συμμετέχω σε διάφορες ημερίδες και δεν αντιλαμβάνομαι τελικά το κέρδος που αποκομίζει ο
κλάδος. Ο μηχανικός εκ της φύσεως του επαγγέλματος του αφού διαπιστώσει το πρόβλημα το στοχοποιεί και το επιλύει. Εμείς
μαζευόμαστε συζητάμε και στη συνέχεια αποχωρούμε και παίρνομε πάλι τα προβλήματα μαζί μας. Αντί νέας τοποθέτησης θα σας
διαβάσω αποσπάσματα από παλαιότερες τοποθετήσεις σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες.
• 60ο Συνέδριο Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. “Μαθηματικός τύπος και επιχειρηματικό περιβάλλον στα Δημόσια Έργα” (Πύργος Ηλείας Ιούνιος 2004) [Αριθμός τεύχους
ΤΑΥ 54]:

Επιχειρηματικό περιβάλλον εξαρτώμενο από το κράτος.
• Στο κράτος παρατηρείται αδυναμία στελέ51

νο από τους εργολήπτες.
• Ο μέσος εργολάβος, με τις ιδιόμορφες αντιλήψεις περί κέρδους που έχει, πιστεύει
ότι θα κερδίσει χάρις στην καλή του οργάνωση, μέσω μίας επιλεκτικής και πλασματικής τιμολόγησης η οποία είναι συνάρτηση της ανύπαρκτης ή κακής τεχνικής μελέτης, της, ενισχυμένης ….. από άλλους παράγοντες, απόφασης τροποποιήσεων αυτής από τους έχοντες την ευθύνη παραγωγής του έργου εκ μέρους της πολιτείας και
της ιδιόμορφης σύνταξης των κανονιστικών διατάξεων ούτως ώστε τεχνικά θέματα να εγκρίνονται από αμφιβόλου παιδείας
πολιτικούς παράγοντες (δημοτικοί και νομαρχιακοί άρχοντες). Το βασικότερο δε
απ’ όλα είναι, ότι τα έργα, αν και νομοθετικά επιβάλλεται, δεν κατασκευάζονται από όλους με τις ίδιες προδιαγραφές.
• Η αδυναμία ορισμένων εργοληπτών να
προσανατολισθούν στην εκάστοτε παρεχομένη δυνατότητα στρατηγικής σύνθεσης
της συγκοινωνούσας ανηθικότητας που χαρακτηρίζει την νεόπλουτη Ελληνική πραγματικότητα. Αναφέρομαι στην δημιουργία
τεχνικών εταιρειών κυριολεκτικά από το
πουθενά. Πολλά ακούγονται για το ποίος
είναι πίσω από διαφόρους παράγοντες του
κλάδου.
• Συνέδριο Τ.Ε.Ε. για τα Δημόσια έργα
(Αθήνα Απρίλιος 2005) [Αριθμός τεύχους ΤΑΥ 61]:
Εδώ θέλω να επισημάνω ότι τα εργαστήρια
δημοσίων έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσα
αυξήσεως των δημοσίων εσόδων, αλλά
να είναι εργαστήρια ελέγχου ποιότητος
του παραγομένου έργου και ως εκ τούτου
ο έλεγχος να είναι δωρεάν. Συμβαίνει
πολλές φορές τα έξοδα να είναι δυσανάλογα σε σχέση με το τελικό οικονομικό αντικείμενο και σύμφωνα με την εφαρμογή
των χρηστών ηθών να αποφεύγονται οι έλεγχοι.
Μια άλλη μάστιγα των έργων είναι οι κακοτεχνίες, οι οποίες πολλές φορές είναι
προσχεδιασμένες και όχι πραγματικά αστοχίες στην παραγόμενη εργασία. Είμαστε ένα από τα λίγα κράτη που η νομοθεσία μας προβλέπει την “οικονομική αποκατάσταση των κακοτεχνιών” δηλαδή
την ανοχή κακοτεχνιών με αντίστοιχη

χωσης των υπηρεσιών του με ικανούς επιστήμονες, είτε λόγω των ρουσφετολογικών προσλήψεων είτε λόγω του τυφλού
συστήματος μέσω Α.Σ.Ε.Π.. Επίσης παρατηρείται και ελλιπής επιστημονική κατάρτιση των στελεχών του, οφειλομένη στο ότι η απαιτούμενη εκπαίδευση δεν παρέχεται στα πανεπιστήμια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που η παιδεία έχει χάσει το
στόχο της και ο μέσος όρος του δείκτη ευφυΐας των προσερχόμενων για σπουδές
στις σχολές των πολυτεχνείων έχει πέσει
σημαντικά. Μολονότι είναι γνωστή στους
πολιτικούς προϊσταμένους αυτή η κατάσταση, δεν αποφασίζουν, την έστω και δια
ειδικών σεμιναρίων, εκπαίδευση των στο
αντικείμενο το οποίο καλούνται να εργασθούν και είναι αρχικά ανίδεοι (αρκετοί από αυτούς συνεχίζουν επί μακρόν να παραμένουν). Συνεπώς με αυτές τις συνθήκες
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες
απαιτήσεις των δημοσίων έργων.
• Οι παράγοντες των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών μαζί με τις στρατιές των συμβούλων των αιρετών αρχόντων, δεν έχουν
αντίληψη των απαιτουμένων μεθόδων εκτελέσεως ενός έργου, διότι το τεχνικό
έργο είναι το μόνο οικονομικό αγαθό που
δεν παράγεται σε σταθερό εκάστοτε τόπο,
με ειδικευμένο προσωπικό και με τα ίδια
κάθε φορά χαρακτηριστικά, με συνέπεια
την αδυναμία κοστολογήσεως των απαιτουμένων εργασιών, πολύ δε περισσότερο
της ιδιομορφίας της οικονομικής διαχείρισης μιας εργοληπτικής επιχείρησης. Και όμως αυτοί διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Έργων.
• Η υποκοστολόγηση του προς δημοπράτηση έργου είναι μία αρκετά συχνή στρατηγική ορισμένων δημοσίων λειτουργών. Πιθανές αιτίες είναι η ενδεχόμενη άγνοια της
πραγματικότητας, η έλλειψη επαρκών πιστώσεων, η πολιτική επιθυμία να ξεκινάνε
όσο γίνεται περισσότερα έργα και ο υφέρποντας πατριωτισμός των δημοσίων λειτουργών με την πεποίθηση ότι «αρκετά
τρώνε οι εργολάβοι». Στάσεις οι οποίες
δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα του έργου, με συνέπεια να οδηγούν μετά βεβαιότητας σε κακή ποιότητα, καθυστερήσεις
και δικαστικές διαμάχες.
• Επιχειρηματικό περιβάλλον εξαρτώμε52

μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.
Η ανοχή στις προσχεδιασμένες κακοτεχνίες πρέπει παντελώς να καταργηθεί.
• Ημερίδα “Ο ρόλος των κρατικών εργαστηρίων στην επιδίωξη ποιότητας υλικών και έργων” (Αθήνα
10.11.2005) [Αριθμός τεύχους ΤΑΥ
63]:
Οι τιμές έχουν διαμορφωθεί σε τέτοια χαμηλά επίπεδα, που η αξία των απαιτούμενων ελέγχων, σύμφωνα με τις Ε.Σ.Υ. των
τευχών δημοπράτησης των έργων και όχι
την ανωτέρω εγκριθείσα Γ.Σ.Υ., σε κανονικές συνθήκες ανέρχονται από 2% έως 14%
του εργολαβικού ανταλλάγματος.
Με την έκφραση κανονικές συνθήκες, αναφέρομαι σε όλο τον όγκο που γίνονται οι έλεγχοι και όχι σε κλάσματα αυτού. Οι δυσμενέστεροι οικονομικά έλεγχοι γίνονται
στις χωματουργικές εργασίες, ειδικότερα
στην κατασκευή επιχωμάτων, που πολλές
φορές συμφέρει στον ανάδοχο να μην πιστοποιεί τις εν λόγω ποσότητες, με συνέπεια να μη μπορούν να ελεγχθούν οι κακοτεχνίες και σε τελική ανάλυση το συνολικό
παραγόμενο προϊόν.
Στο συνέδριο δημοσίων έργων που διοργάνωσε τον Απρίλιο του 2005 το Τ.Ε.Ε., τόνισα ότι τα κρατικά εργαστήρια δεν πρέπει
να είναι πηγή αύξησης των κρατικών εσόδων αλλά σύστημα ελέγχου των παραγομένων έργων. Τα έσοδα του κράτους είναι αμελητέα σε σύγκριση με τις δαπάνες που
γίνονται γενικά για τα δημόσια έργα και ειδικότερα για τα αμφιβόλου ποιότητας. Το
Π.Ε.Δ.Ε. του Ηρακλείου, περιοχή που ασκώ τη δραστηριότητα μου, εισπράττει
περίπου 90.000.000 δρχ. ετησίως (συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών ελέγχου των ιδιωτικών έργων) και οι δημοπρατήσεις για έργα οδοποιίας ανέρχονται
ετησίως στα 300.000.000 δρχ. περίπου.
Η πρόταση μου είναι ότι πρέπει ο έλεγχος

της ποιότητας των εκτελουμένων εργασιών να γίνεται με δημόσιες δαπάνες, δηλαδή σε βάρος του έργου και όχι του εργολήπτη, για να είναι συνεχής και σε όλα
τα επίπεδα και για να θωρακίζονται επιπρόσθετα τα έργα από τα φαινόμενα διαπλοκής. Επειδή η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα πρέπει, εφόσον υιοθετηθεί η πρόταση μου, ο έλεγχος της ποιότητας των εκτελουμένων εργασιών να γίνεται μόνον από τα κρατικά εργαστήρια.
• Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./
Τ.Α.Κ. (Ηράκλειο 01.09.2009) [Αριθμός τεύχους ΤΑΥ 80]:
Επειδή στους σκοπούς του Τ.Ε.Ε. είναι μεταξύ
άλλων και η μελέτη, με δική του πρωτοβουλία, οποιουδήποτε επιστημονικού-τεχνικού
θέματος που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο,
προτείνω τον άμεσο έλεγχο από ομάδα μελών
της Μ.Ε., τουλάχιστον πέντε περαιωμένων
έργων, με δική μας επιλογή, ανά τεχνική υπηρεσία των νομών του τμήματος, για να
διαπιστωθεί αν έχουν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι των ενσωματωμένων υλικών.
Επί της προτάσεως δεν έλαβε κανένα μέλος θέση ούτε έγινε κανένα σχόλιο…….”
Ιδιαίτερη επισήμανση.
Στις 2 και 29 Απριλίου 2009 διεξήχθη, στην
πόλη των Αθηνών, διημερίδα με θέμα “Ανάγκη αναμόρφωσης Θεσμικού πλαισίου τεχνικών δημοσίων έργων - Διαφάνεια”. Η
διοργάνωση έγινε από το Τ.Ε.Ε. και τις εργοληπτικές οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΗΔΕ,
ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ και τις μελετητικές
οργανώσεις ΣΕΓΜ και ΣΜΕ..
Περί ώρας 20.05, (της πρώτης ημέρας)
τη συνεδρία παρακολουθούσαν είκοσι ένα
(21) άτομα – Προεδρείο τρεις, ομιλητές
τέσσερις και δεκατέσσερις σύνεδροι.

ΣΧΟΛΙΟ: Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον των μελών για την ενημέρωσή τους και τη διάθεση να συμβάλλουν στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων έργων.
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ!
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έκτακτο συνέδριο

Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Αθήνα, 21 – 22 Νοεμβρίου 2009

“Ενοποίηση Εργοληπτικών Οργανώσεων”

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ριχάρδου Ποβάσκη του Αντωνίου
Πολιτικού Μηχανικού Ε.Δ.Ε. - Προέδρου "Α" Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

υνάδελφοι Καλησπέρα, ονομάζομαι Ριχάρδος Ποβάσκη, ανήκω στο Σύνδεσμο
Ν. Ηρακλείου εκπροσωπώ βασικά τον εαυτό μου και διαθέτω πιθανόν και μια ψήφο
άλλου αντιπροσώπου που θεώρησε σκόπιμο
ή αδιάφορο να παραστεί στο έκτακτο συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε..
Άκουσα με προσοχή την εισήγηση του
συναδέλφου Γεωργίου Τζήκα και διάβασα με
μεγαλύτερη ακόμα προσοχή όλα όσα έχουν
αναρτηθεί στο site μέχρι τις 13:30 της Πέμπτης 19.11.2009.
Θα μπορούσα να μιλάω για πολλές ώρες
αναλύοντας τις συλλογικές και ατομικές θέσεις των συναδέλφων – στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., το καταστατικό της νέας οργάνωσης και τον κανονισμό λειτουργίας Νομαρχιακού Τοπικού Τμήματος.
Θεωρώ ότι τα δύο τελευταία χρήζουν
πολλών διορθώσεων και κυρίως διαφοροποιήσεων ορισμένων άρθρων σε πιθανή υιοθέτησή τους.
Θα σταθώ στα στοιχεία που μας ανέφερε
η εισήγηση του κ. Γ. Τζήκα.
Διερωτώμαι ποιες συνθήκες οδήγησαν
στη διάσπαση εκ μέρους της ομάδας των διπλωματούχων μηχανικών από το 1933 έως
το
193
και
δημιουργήθηκε
η
Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Στη συνέχεια γιατί δημιουρ-

γήθηκε το 1970 η Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε., το 1965
η Σ.Α.Τ.Ε. και το 1996 ο Σ.Τ.Ε.Η.Τ.. Μήπως
τα μέλη που αποχώρησαν θεωρούσαν ότι δεν
εξυπηρετούντο τα συμφέροντα τους; Με βάση το παρελθόν τι εγγυήσεις υπάρχουν ότι
μετά την δημιουργία της νέας οργάνωσης
δεν θα επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο; Η
εγγύηση θα είναι μόνο η σωστή επιλογή της
πορείας μας.
Πάντα θεωρούσα ότι το άλλοθι της αποτυχίας σε πολλά επίπεδα των οργανώσεων
μας ήταν η ενοποίηση. Τι σχέση έχει η πολιτική που ασκεί η κάθε κυβέρνηση με τις αντιδράσεις των “ιθαγενών” εργολάβων. Μήπως έχομε τη ψευδαίσθηση ότι το πολίτευμα
θα μετατραπεί σε συμμετοχική δημοκρατία;
Υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη μαζική αγωνιστική
αντίδραση κατά τις ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και μάλιστα από τρεις κλάδους επαγγελματιών, ιατρικού, νομικού και τεχνικού;
Αποτέλεσμα αποφύγαμε τη συνένωση; Τι
σχέση έχει π.χ. ο εναγκαλισμός των εργοληπτικών επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα με την ενοποίηση; Θεωρούμε την ενοποίηση ως τον από μηχανής θεό που θα
λύσει όλα μας τα προβλήματα. Μέγα λάθος.
Στο κεφάλαιο της εισήγησης "Αποτίμηση
της στάσης όλων των οργανώσεων" αναφέρθηκε ότι κάποια Δ.Σ. βιάστηκαν να πάρουν απόφαση χωρίς να έχουν μελετήσει το κατα-
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πικές συνθήκες δημιουργούν την ανάγκη ιδρύσεως τοπικών συλλόγων με νομική υπόσταση. Στη συνέχεια δημιουργούνται τα δευτεροβάθμια όργανα για συγκερασμό των κοινών προβλημάτων και επίλυση αυτών σε
συλλογικό επίπεδο.
Πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή
και υπευθυνότητα διότι ποτέ τόσο λίγοι δεν
θα λάβουν ουσιαστικές αποφάσεις για τις επαγγελματικές συλλογικές προσδοκίες τόσων
πολλών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. Γ.
Τζήκα σήμερα υπάρχουν 9.274 πτυχία , εμείς
όλοι μαζί εκπροσωπούμε το 3,74% των πτυχίων, σε επίπεδο δε ΜΕΚ ακόμα μικρότερο
και βεβαίως η απόφαση θα είναι της τάξεως
του 2%. (Η άποψη ότι κάθε αντιπρόσωπος
εκφράζει 10 μέλη του συλλόγου που παρευρέθηκαν στη Γ.Σ. είναι αβάσιμη. Ναι μεν υφίσταται αυτή η καταστατική αριθμητική αναλογία, αλλά επί τους ουσίας στις ψηφοφορίες
εκφράζονται προσωπικές απόψεις καθόσον
ουδείς από τους άλλους έχει ερωτηθεί ποτέ.)
Το συνέδριο απέρριψε το αίτημα αναβολής
λήψης απόφασης και παραπομπής του θέματος με τη σύνταξη καταστατικού περί ιδρύσεως δευτεροβάθμιου οργάνου, στο επόμενο
συνέδριο που θα γίνει στη πόλη των Σερρών,
με 212 ψήφους έναντι 129, δηλαδή με ποσοστό 62,17% έναντι 37,83%. (Ψήφισα υπέρ
της αναβολής). Το καταστατικό της νέας πρωτοβάθμιας εργοληπτικής οργάνωσης, (μολονότι δεν έγινε καμία συζήτηση κατ’ άρθρον,
και τυχόν σφάλματα που υπάρχουν, δεν θα
μπορέσομε ποτέ να τα διορθώσομε), εγκρίθηκε με 207 ψήφους έναντι 131, δηλαδή με
ποσοστό 61,24% έναντι 38,76%.(Καταψήφισα την πρόταση) Πολλοί ψηφοφόροι υπερψήφισαν με τη λογική “ενιαία οργάνωση και όπως θέλει ας είναι”. Σημειώνω ότι ως πολίτες
και ιδιαίτερα ως επαγγελματίες διαμαρτυρώμεθα για το πλέγμα των νόμων που καθορίζουν τη ζωή μας όταν και εμείς αποφασίζομε
με αυτήν την ιδιόρρυθμη λογική, ξεχνώντας
ότι τα καλά έργα κρίνονται από τις λεπτομέ
ρειες.

στατικό. Πότε να το μελετήσουν, όταν η επεξεργασία του ολοκληρώθηκε στις
12.11.2009. Πράγματι η Ε.Ε. έκλεισε τα αυτιά της και δεν μπήκε στη στείρα αντιπαράθεση ιδεών. Ιδέες που έστω και την τελευταία όμως στιγμή έχουν την πιθανότητα να
είναι θετικές στην πορεία της υλοποίησης.
Η επιτροπή όντως έκανε ένα όμορφο ταξίδι και αφού η στάση του κ. Γ. Βλάχου και
του κ. Ε. Μανδηλαρά των οργανώσεων
Σ.Α.Τ.Ε. και Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. αντίστοιχα,
οργανώσεων με την ίδια φιλοσοφική διάρθρωση, κατέδειξαν την αγωνία τους για το
μέλλον του κλάδου, γιατί έστω αυτές οι δύο
οργανώσεις δεν συνενώθηκαν στο διάστημα
των κοινών 39 χρόνων αντιπαραθετικής πορείας; Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και όχι
η αιτία.
Είχα δηλώσει στο προηγούμενο συνέδριο
ότι επιθυμώ την ενοποίηση με την προοπτική της δημιουργίας ενός κατασκευαστικού επιμελητηρίου, με βάση την φυσική μονάδα
δηλαδή τον άνθρωπο και όχι το νομικό μανδύα. Ψήφισα για να μεταφερθεί επιτέλους η
προσπάθεια στις πλατιές μάζες των περιφερειακών συλλόγων μέσω των Γ.Σ. – Καμιά επιτυχία, διότι ελάχιστες είχαν την απαιτούμενη συμμετοχή για ένα τέτοιο εγχείρημα.
Θα αναφερθώ σε τρία σημεία του προταθέντος καταστατικού διότι στη πορεία τα
δύο άλλαξαν, αλλά δεν παύουν να καταδεικνύουν προθέσεις.
• Άρθρο 2§3, η απίστευτη ιδέα της απορρόφησης (άλλαξε). Αυτό θα μπορούσε να
ισχύει και θα ήταν και ορθό σε δευτεροβάθμιο όργανο.
• Άρθρο 3§2, ειδικά νομαρχιακά τμήματα
(άλλαξε)
• Άρθρο 23, ο τρόπος άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου. Είναι πρωτοφανές να ασκεί ολοκληρωτικό έλεγχο η διοικητική εξουσία. Ως εργολάβοι θεωρούμε αδιανόητο να κερδίζονται οι υποθέσεις μας
στα συμβούλια (νομαρχιακό, περιφερειακό και ΥΠΕΧΩΔΕ) και να μην εγκρίνονται
από τη διοίκηση, νομάρχη, Γ.Γ. Περιφέρειας και Υπουργό.
Με εκφράζουν απόλυτα οι απόψεις ορισμένων συναδέλφων, ιδιαίτερα της κ. Μαρίας Τσιομπάνου από την Κοζάνη, του κ. Αντώνη Ρούλιου από το Ρέθυμνο και άλλων
συναδέλφων περιφερειακών συλλόγων που
είναι υπέρ της ενοποίησης αλλά όχι σε πρωτοβάθμια μορφή.
Κατά την άποψη μου οι διαφορετικές το55

Το ενδιαφέρον χρονικό ενός
υπό διαμόρφωση κινήματος:

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ

Ελιά στο Βενεράτο
Δεξιά: Ελiά στην Πλώρα

Από την

Πέλλα Λασηθιωτάκη,
Δημοσιογράφο

Το νεοσυσταθέν Δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης,
έχουν θέσει ως στόχους τη διάσωση και την ανάδειξη των αρχαίων και των ιστορικών ελαιόδεντρων του νησιού μας. Τα τελευταία χρόνια πολλά ζωντανά
μνημεία που μαρτυρούν τις ρίζες της ελαιοκαλλιέργειας στον τόπο μας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας, εκριζώνονται και γίνονται καυσόξυλα...

λογοι κάλεσαν τους υπόλοιπους πολιτιστικούς συλλόγους της Κρήτης (ορισμένοι εκ
των οποίων είχαν ήδη αναπτύξει πλούσιες
δραστηριότητες για τη σωτηρία των αρχαίων
ελαιόδεντρων στις περιοχές τους) να συνεργαστούν για τη διάσωση των αρχαίων ελαιόδεντρων. Τα αρχαία ελαιόδεντρα που υπολογίζονται σε εκατοντάδες σε όλη την Κρήτη,
είναι παραγωγικά, αποδίδουν ελιές και βέβαια ελαιόλαδο.
Το μήνυμα των πολιτιστικών συλλόγων είναι: «ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ Η ΓΕΝΙΑ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ».
Στόχος τους είναι να παραμείνει το καθένα ελαιόδεντρο στον τόπο του.

Έτσι ξεκίνησε η πρωτοβουλία
ο Μάρτιο του 2009 πολιτιστικοί σύλλογοι από τις περιοχές του Μαλεβυζίου ν.
Ηρακλείου και του Αμαρίου ν. Ρεθύμνης,
ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη διάσωση
και την ανάδειξη των αρχαίων ελαιόδεντρων
της Κρήτης. Τα ελαιόδεντρα αυτά, (ορισμένα
εκ των οποίων ζουν στην κρητική γη σύμφωνα με τους επιστήμονες, από τη μινωική
περίοδο) εκριζώνονται και καταλήγουν στα
τζάκια και τις σόμπες σαν καυσόξυλα!
Οι λόγοι για τους οποίους εκριζώνονται
είναι τα ιδιωτικά έργα (π.χ. οικοπεδοποιήσεις, αλλαγή χρήσης αγροτεμαχίων) και τα
δημόσια έργα (π.χ. διανοίξεις και διαπλατύνσεις δρόμων, φράγματα κλπ).
Έτσι, οι συγκεκριμένοι πολιτιστικοί σύλ-
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Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να
αποφευχθεί η εκρίζωση (λόγω δημόσιων ή ιδιωτικών έργων) τότε να γίνεται μεταφύτευση των ελαιόδεντρων. Έτσι θα δημιουργηθούν επισκέψιμα πάρκα αρχαίων ελαιόδεντρων στην Κρήτη. Οι πρώτες επαναφυτεύσεις έγιναν επιτυχώς στο αγρόκτημα του ΤΕΙ
και σε πάρκα στους δήμους Ηρακλείου και
Παλιανής.

-

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα:
- Ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην πρωτοβουλία 60 πολιτιστικοί σύλλογοι και από
τους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Έτσι,
δημιουργήθηκε το Δίκτυο Πολιτιστικών
Συλλόγων Κρήτης.
- Το Δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων Κρήτης
έχει την επιστημονική υποστήριξη του
ΤΕΙ Κρήτης σε διάφορους τομείς όπως
του προσδιορισμού της ηλικίας των ελαιόδεντρων και της περιποίησης τους.
- Οι πολιτιστικοί σύλλογοι απευθύνθηκαν
στο Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης
κ. Ειρηναίο (η εκκλησιαστική και η μοναστηριακή περιουσία περιλαμβάνει πλήθος
ιστορικών ελαιόδεντρων) ο οποίος εξέφρασε την απόλυτη συμφωνία του με την
πρωτοβουλία αυτή και ευλόγησε τις προσπάθειες των συλλόγων. Η Ιερά Σύνοδος
της Εκκλησίας της Κρήτης στη συνεδρίαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2009, υιοθέτησε ομοφώνως την πρόταση των πολιτιστικών συλλόγων, προώθησε το σχετικό έγγραφο στις Μητροπόλεις, οι οποίες ανέλαβαν να το προωθήσουν στις Ενορίες και

-

-

-
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τα Μοναστήρια που διοικητικά υπάγονται
σε αυτές.
Την υποστήριξη της στην πρωτοβουλία
του Δικτύου Πολιτιστικών Συλλόγων Κρήτης εξέφρασε η Νομάρχης Ηρακλείου
Βαγγελιώ Σχοιναράκη. Το Νομαρχιακό
Συμβούλιο Ηρακλείου ομόφωνα αποφάσισε (7/12/2009) την έμπρακτη υποστήριξη του στο Δίκτυο και το ΤΕΙ Κρήτης.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι συμφώνησαν με
το σκηνοθέτη Μανώλη Τσελεντάκη να δημιουργήσει 45άλεπτο ντοκιμαντέρ για τα
αρχαία ελαιόδεντρα της Κρήτης το οποίο
αναμένεται να είναι έτοιμο το καλοκαίρι
του 2010. Το ντοκιμαντέρ θα μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες και θα διανεμηθεί.
Το Δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων Κρήτης
δημιούργησε σε συνεργασία με το Μανώλη Τσελεντάκη τηλεοπτικό σποτ το οποίο
προβάλλεται αφιλοκερδώς από τοπικά κανάλια.
Στο θέμα παρενέβη το τμήμα Ανατολικής
Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εξέφρασε τη συμφωνία του και ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τους μηχανικούς εργολήπτες δημοσίων έργων για να
τους δώσει κατεύθυνση πώς να χειρίζονται υποθέσεις αρχαίων ελαιόδεντρων
κατά την εκτέλεση έργων.
Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της
πρωτοβουλίας των πολιτιστικών συλλόγων είναι η έκφραση υποστήριξης από το
μεγάλο μας μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Ελιά στα Βορίζια

Ελιά κατεστραμμένη

Η Ελιά και ο παππούς
Δεξιά: Ελιά στην Κάντανο

κή εκρίζωση και έχουν τοποθετηθεί στο
πάρκο της οδού Εφόδου.
Λογική και προγραμματισμός
- ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ. Μόνο οι ιδιοκτήτες των δέντρων,
γνωρίζουν πού αυτά είναι. Κατά συνέπεια
λοιπόν, χρειάζεται να ενημερωθούν όλοι
οι ελαιοπαραγωγοί, ακόμα και στο πιο μικρό και μακρινό χωριό, για την πρωτοβουλία αυτή και να κατανοήσουν οι ίδιοι
την ιστορική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία των αρχαίων ελαιόδεντρων της
Κρήτης. ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ
ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΡΩΓΕΤΑΙ! ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΔΑΦΟΣ! Έτσι οι ιδιοκτήτες δεν θα τα εκριζώνουν και θα ενημερώνουν τους κατά
τόπους πολιτιστικούς συλλόγους. (Μέχρι
τώρα, πολλοί παραγωγοί, ιδιαιτέρως οι ηλικιωμένοι, δεν είχαν κατανοήσει την η-

Ελιά στο Μπαλί

Συγκεκριμένα, ο Μίκης Θεοδωράκης είπε
ότι στηρίζει με όλες τις δυνάμεις του την
πρωτοβουλία αυτή.
- Συγκινητικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες από
το χώρο των εικαστικών τεχνών για τη
διοργάνωση έκθεσης με θέμα τον ΑΡΧΑΙΟ
ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
- Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης
συμφώνησε με την πρόταση των συλλόγων να «υποδεχθεί» η πόλη του Ηρακλείου αρχαία ελαιόδεντρα τα οποία θα εκριζωθούν αναγκαστικά λόγω δημοσίων ή ιδιωτικών έργων. Ήδη ο δήμος Ηρακλείου
υποδέχθηκε δύο ελαιόδεντρα ενετικής
περιόδου, που προήλθαν από αναγκαστι-

τους και από τη άλλη στους επισκέπτες
του νησιού για την ύπαρξη των ζωντανών
μνημείων που μαρτυρούν την παραγωγή
εκλεκτού ελαιόλαδου από αρχαιοτάτων
χρόνων στον τόπο μας.
• Προστασία των υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων κατά την εκπόνηση μελετών και
κατά τη κατασκευή δημοσίων έργων. Ένταξη της διατήρησης ή μεταφύτευσης υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων στις συμβατικές υποχρεώσεις των εργοληπτών δημοσίων έργων, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου.
• Λήψη πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση
πάρκων αρχαίων και ιστορικών ελαιόδεντρων.
• Κατάθεση πρότασης προς όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την ανάληψη
ανάλογων πρωτοβουλιών.

λικία και την αξία των δέντρων τους).
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ. Οι κατά τόπους πολιτιστικοί σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των ελαιόδεντρων
που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Παράλληλα συνεργάζονται με το ΤΕΙ Κρήτης για
τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Το «μητρώο μνημειακών ελαιόδεντρων» θα αποτελέσει εργαλείο για τη
σωτηρία και την ανάδειξη τους.
- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ. Στόχος των πολιτιστικών συλλόγων είναι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2010
να δημιουργηθεί ηλεκτρονικός χάρτης για
τα σημεία που βρίσκονται τα δέντρα αυτά. Καθένας πολιτιστικός σύλλογος μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες και για την
ανάδειξη ορισμένων εξ αυτών (π.χ. τοιχία κλπ). Παράλληλα, θα έχει ολοκληρωθεί και το καλλιτεχνικό ντοκιμαντέρ.

Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα
(7/12/2009) τα εξής:
• Έναρξη ενημερωτικής καμπάνιας που θα
απευθύνεται από τη μία πλευρά στους ιδιοκτήτες ιστορικών ελαιόδεντρων για
την ανάγκη διατήρησης των δέντρων
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καφενεία
στην Κρήτη

α «Καφενεία στην Κρήτη». Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως φωτογραφικό λεύκωμα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Ωστόσο, τα «Καφενεία στην Κρήτη» δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια πολύπλευρη ματιά στο χώρο και το χρόνο, μια συνθετική δημιουργία εστιασμένη
σε ανθρώπους και σε συνήθειες, είναι, ακόμη, μια μελέτη ιστορική, κοινωνική, λαογραφική,
αλλά και μια μελέτη του φωτός. Οι μορφές που παρελαύνουν στις 26 σελίδες φαίνονται σαν
ζωντανές αποτυπώσεις, οι περισσότερες με την πατίνα του χρόνου, σημάδι πως ο πολιτισμός
που δημιούργησε το καφενείο και πορεύτηκε μαζί του βρίσκεται σε μια κρίσιμη χρονική καμπή, κάπου προς το τέλος του.
Πριν από δυο χρόνια, τέσσερις νέοι επιστήμονες αποφάσισαν να καταπιαστούν με τα κρητικά καφενεία, θέμα με το οποίο δεν είχε ασχοληθεί συστηματικά κανένας μέχρι σήμερα. Είναι οι δημιουργοί του τόμου «Καφενεία στην Κρήτη»:
• Αλμπάνης Νικήτας, οικονομολόγος
• Κουτάντος Νίκος, αρχιτέκτονας
• Μιχελογιαννάκη Αταλάντη, εκπαιδευτικός, υποψ. διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
• Ψιλάκη Έφη, αρχαιολόγος, υποψ. διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης.
«Καφενεία στην Κρήτη» δεν είναι μόνο ο τίτλος του βιβλίου. Είναι και ο τίτλος ενός ταξιδιού που άρχισε μια φθινοπωρινή μέρα στο Ηράκλειο και συνεχίζεται ακόμη. Τέσσερις νέοι άνθρωποι ανέλαβαν την πρωτοβουλία να αποτυπώσουν με τους φακούς τους τα τελευταία απομεινάρια ενός πολιτισμού που συμπυκνώνει το συλλογικό ήθος και λειτουργεί κάτω από δικούς του εθιμικούς κανόνες. Είναι ο πολιτισμός του κρητικού καφενείου, ο πολιτισμός που
δημιούργησε το εθιμικό πλαίσιο του κεράσματος, της συμποσιακής λειτουργίας, της υποχρέωσης για φιλοξενία στον ξένο, τον περαστικό, τον «διακονιάρη», τον αγωγιάτη… Εν τέλει,
το έργο θα μπορούσε να έχει άλλο τίτλο, τη φράση που άκουσαν εκατοντάδες φορές οι δημιουργοί και ηχεί ακόμη στα αυτιά τους: «Καφετζή, κέρασέ τσοι». Ίσως αυτές οι τρεις λέξεις
να συμπυκνώνουν τις πιο σημαντικές κοινωνικές εμπειρίες της ομάδας, ύστερα από την πολύχρονη και κοπιαστική περιπλάνησή τους.
Χώροι συντροφιάς, διαλόγου και συλλογικότητας τα καφενεία στην Κρήτη αποτελούν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο της τοπικής κοινωνικής ιστορίας και συνδέθηκαν με όλες τις μικρές και τις
μεγάλες στιγμές των ανθρώπων. Πολιτικές και κοινωνικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, ανταλλαγές πραγμάτων και απόψεων…
Όλα άρχισαν όταν ακούστηκε η παρότρυνση της διοίκησης της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Κρήτης, της οποίας είναι μέλη, να σχηματιστούν ομάδες και να αποκτήσουν τα μέλη της εμπειρίες. Η Αταλάντη και η Έφη, ο Νίκος και ο Νικήτας «έριξαν» την ιδέα που από
τότε χαρακτήρισε την κοινή τους δράση: «καφενεία». Όπως ομολογούν και οι ίδιοι στον πρόλογο του βιβλίου τους ήταν ένα ταξίδι που τους επέτρεψε όχι μόνο να αποτυπώσουν εκπληκτικές στιγμές με τους φακούς τους αλλά και να διεισδύσουν στον ψυχισμό των Κρητικών, να μελετήσουν το χώρο και τους ανθρώπους, το ήθος και το έθος.
Εκατοντάδες φωτογραφίες συνθέτουν αυτόν τον πολύτιμο τόμο που εκδόθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη της ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ, ως προσφορά στον κρητικό πολιτισμό. Μερικές απ’ αυτές έχουν ήδη διαγράψει λαμπρές πορείες κατακτώντας υψηλές διακρίσεις και πρωτιές στο παγκόσμιο φωτογραφικό στερέωμα. Αλλά ο τόμος «Καφενεία στην Κρήτη» δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι η ολοκληρωμένη ματιά των δημιουργών, τα μεστά και πλήρη κείμενα που προηγούνται
και που δίνουν ολόκληρο το πολιτισμικό και το ιστορικό υπόβαθρο, είναι οι ευρηματικές λεζάντες, είναι το φως και το χρώμα, η εξαίρετη τυπογραφική εργασία και η εκτύπωση που αναδεικνύει τη δύναμη της εικόνας.

Τ



60

61

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη και Γρεβενών Ηράκλειο
Τηλ. 210 24431, Fax: 210 2112
Iδιοκτήτης
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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

Φωτογραφία εξωφύλλου: από το βιβλίο τα «Καφενεία στην Κρήτη», των Νικήτα Αλμπάνη, Νίκου Κουτάντου,
Αταλάντης Μιχελογιαννάκη και Έφης Ψιλάκη (εκδόσεις ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ
KAΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΟΥ
Μακέτα, Διαχωρισμοί, Μοντάζ, Εκτύπωση
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τηλ.: 210 3200 Φαξ.: 210 307
Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους
Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ
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