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ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ:
Αυτοί που φεύγουν:
ΚΩΣΤΑΣ ΖΕΡΒΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Γενάρης 1953 - Σεπτέμβρης 2009

Κλείνοντας μια τριετία είναι επιβεβλημένος ο Απολογισμός Έργου της
Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ1. Με τον απολογισμό αποτυπώνεται, και έτσι μπορεί να
εκτιμηθεί, η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε αλλά και το έργο που παράχθηκε από τη Δ.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας 2007-2010.
Αυτή η τριετία σημαδεύτηκε από την οικονομική κρίση που έπληξε
κάθε γωνιά του πλανήτη. Μια κρίση αναπόφευκτη όταν η επιδίωξη του
γρήγορου κέρδους παραμερίζει κάθε άλλη ανθρώπινη αξία. Κομβικά σημεία σε αυτή τη διαδρομή ήταν η «άτονη» εκκίνηση της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 με το ΕΣΠΑ, η αλόγιστη ενίσχυση του χρηματοοικονομικού τομέα και η συμπίεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σημαδεύτηκε επίσης από δυο εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις με επίκεντρο
την Οικονομία της Χώρας και από τις καταστροφικές πυρκαγιές που κόστισαν ανθρώπινες ζωές στην Ηλεία και την Αττική.
Για τους μηχανικούς, οι κυβερνητικές επιλογές κινήθηκαν στην κατεύθυνση της υποβάθμισης. Κορυφαίο πλήγμα αποτέλεσε η ένταξη του
ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ που γνώρισε την αρραγή παντεχνική αντίδραση και η επιλογή της ισοπεδωτικής και άκριτης εξίσωσης ΑΕΙ και ΤΕΙ στα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.
Η νέα κυβέρνηση, μετά την αλλαγή σκηνικού τον Οκτώβριο του 2009
και παρά τις προσδοκίες, προχώρησε σε σκληρά μέτρα, απόρροια της κρίσης και της απραξίας της απελθούσας κυβέρνησης. Τα μέτρα αυτά πλήττουν τη ραχοκοκκαλιά της πραγματικής οικονομίας αλλά και τους μηχανικούς με περαιτέρω άδικες αλλαγές στο φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς.
Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την τριετία
2007 - 2009 ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα με παρεμβάσεις σε όλα τα
επίπεδα για την ανάπτυξη της Ανατολικής Κρήτης και τα προβλήματα των
μηχανικών.
Κλείνοντας αυτή την τριετία, θέλω να πιστεύω ότι δώσαμε μια νέα
πνοή στο ΤΕΕ/ΤΑΚ. Ενισχύσαμε τη συλλογικότητα και τη διαφάνεια και καταδείξαμε με κάθε τρόπο ότι η γνώση και η καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν θεμέλια ανάπτυξης. Για εμάς αλλά και για κάθε μηχανικό στην
Ανατολική Κρήτη είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελεί κύτταρο
δημοκρατίας και έκφρασης, μια συλλογικότητα αλληλεγγύης με ευθύνη
και κύρος απέναντι στην κοινωνία.
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Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πέτρος Ινιωτάκης
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Σ.Σ. βλέπε ειδικό φυλλάδιο που συνοδεύει το ανά χείρας περιοδικό

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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ενημέρωση

δραστηριότητα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΗΣ 25.4.2010
Κάθε τακτικό μέλος του ΤΕΕ (οι συνταξιούχοι – ομότιμα μέλη δεν ψηφίζουν) ψηφίζει για την εκλογή των παρακάτω
οργάνων:
1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ (συνολικός αριθμός μελών 155)
μέχρι 2 σταυρούς στους υποψηφίους της Ανατολικής Κρήτης
μέχρι 3 σταυρούς σε υποψηφίους άλλων Περιφερειών του ιδίου ψηφοδελτίου
2. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ (συνολικός αριθμός μελών 4)
μέχρι 2 σταυρούς.
3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ (συνολικός αριθμός μελών 53, εξ αυτών
45 από Ηράκλειο και 8 από Λασίθι)
μέχρι 18 σταυρούς.
4. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ (συνολικός αριθμός μελών 5)
μέχρι 3 σταυρούς.
5. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (συνολικός αριθμός μελών για κάθε Επιστ. Επιτροπή, 5)
μέχρι 3 σταυρούς.
Όπως είναι γνωστό τα μέλη του ΤΕΕ κατατάσσονται σε 9 επιστημονικές ειδικότητες: 1) Πολιτικών Μηχ/κών 2) Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών, 3) Μηχανολόγων Μηχ/κών, 4) Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, 5) Αγρονόμων και Τοπογράφών
Μηχ/κών, 6) Χημικών Μηχ/κών, 7) Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών, 8) Ναυπηγών Μηχανικών και 9) Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
΄Οσα μέλη έχουν δύο, τρείς, ή περισσότερες ειδικότητες ψηφίζουν για όλα τα επιστημονικά Τμήματα που αντιστοιχούν αυτές οι ειδικότητες. ΄Οσα μέλη δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω 9 ειδικότητες έχουν ενταχθεί στη
συγγενέστερη ειδικότητα και η ειδικότητα αυτή αναγράφεται στη σειρά του ονόματος των στον εκλογικό κατάλογο
π.χ. Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης εντάσσεται στην ειδικότητα με ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.3 δηλαδή Μηχ/γος Μηχ/κός.
Οι εκλογές θα γίνουν την 25η Απριλίου 2010, από τις 8.00 το πρωϊ μέχρι τις 7.00 το βράδυ.

Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

(από 1.1.2010 έως 28.2.2010)

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
29/1/2010
Μετά από το υπ’ αριθ. Οικ.10817/8.12.2009 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Δ. Ρέππα με
το οποίο ο Υπουργός ζήτησε από το ΤΕΕ και τα Περιφερειακά του Τμήματα τη διατύπωση θέσεων για την Αναμόρφωση
του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων, το ΤΕΕ/ΤΑΚ απέστειλε το παρακάτω έγγραφο με το οποίο διατυπώνονται
απόψεις και προτάσεις για το θέμα, στον Πρόεδρο και τη Δ.Ε. του ΤΕΕ (ώστε το ΤΕΕ να αποστείλει μία συγκροτημένη
τελική πρόταση στο Υπουργείο, στην οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις τόσο του κεντρικού ΤΕΕ όσο και των
Περιφερειακών Τμημάτων). Σημειωτέο ότι το παρακάτω κείμενο εισηγήθηκε προς τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ Επιτροπή που
συστήθηκε για το σκοπό αυτό, αποτελούμενη από τους Γέμελα Σαράντο, ΜΜ, Μπελιμπασάκη Στέφανο, ΠΜ, Πετειναράκη Νικόλαο, ΠΜ, Σταματάκη Γεώργιο, ΠΜ και Τριαματάκη Χαρά, ΠΜ.
Συνάδελφοι,
Μετά από το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Δ.
Ρέππα με το οποίο ο Υπουργός ζητά από το ΤΕΕ και
τα Περιφερειακά του Τμήματα απόψεις και προτάσεις, για τη βελτίωση της νομοθεσίας που διέπει τα
Δημόσια Έργα (Ν.3263/28.9.2004 – Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων Έργων κ.α. διατάξεις), συνεδρίασε η Δ.Ε. του Τμήματος μας την
28/1/2010 προκειμένου να συζητήσει και να οριστικοποιήσει τις προτάσεις που συνέταξε ειδική Επιτροπή Εισήγησης για το θέμα, στην οποία σημειωτέο

συμμετείχαν Εκπρόσωποι από το Σύλλογο Εργοληπτών Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, την ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής
Κρήτης, τη Μ.Ε. «Έργων Δημοσίου» και μέλη της
Δ.Ε. του Τμήματος.
Οι θέσεις μας, που βασίζονται στην επανειλημμένα διατυπωμένη «αρχή» του Τμήματος μας
«ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ», όπως διαμορφώθηκαν μετά από διεξοδική
συζήτηση, και με στόχο τα παραγόμενα έργα να είναι ποιοτικότερα, ασφαλέστερα και να εκτελούνται
στο συντομότερο δυνατό χρόνο χωρίς όμως «εκπτώσεις» στην ποιότητα, είναι οι παρακάτω:

Στην περιφέρεια του Τμήματός μας, θα λειτουργήσουν: 5 εκλογικά τμήματα στο Ηράκλειο και 1 στον ΄Αγιο
Νικόλαο:
• Τα εκλογικά τμήματα του Ηρακλείου θα στεγασθούν και τα 5 στον πολυχώρο του Δήμου Ηρακλείου στην
παληά Λαχαναγορά (έναντι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης)
• Το τμήμα του Αγ. Νικολάου θα στεγασθεί στο κτίριο της Νομαρχίας Λασιθίου.
Η κατανομή των ψηφοφόρων στα 5 εκλογικά τμήματα του Ηρακλείου θα ανακοινωθεί αργότερα.
Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν είναι απαραίτητη η εξώφληση των οικονομικών οφειλών προς
το ΤΕΕ (συνδρομή μέλους κλπ).
Κάθε ψηφοφόρος πρέπει να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή την ταυτότητα μέλους, ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης.
Μέλος του Τμήματος που θα βρεθεί την ημέρα των εκλογών εκτός των νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, μπορεί να ψηφίσει για τα κεντρικά όργανα όχι όμως για τα όργανα του Τμήματός μας. Η ιδιότητα του μέλους του Τμήματος αποδεικνύεται από την επαγγελματική διεύθυνση ή την διεύθυνση κατοικίας που είναι καταχωρημένη στον εκλογικό κατάλογο. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση προς την Εφορευτική Επιτροπή
με τη σωστή διεύθυνση.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι συνάδελφοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2810 342520 κα
Αρετή Μεθυμάκη ή 2810 301442 κο Νίκο Τσικαλάκη.
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Προτάσεις
1. Διαδικασία διαβούλευσης
Να θεσμοθετηθεί η διαδικασία διαβούλευσης
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην διαδικασία παραγωγής δημοσίων έργων (ΤΕΕ, Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις, Πανελλήνιος
Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών, ΕΜΔΥΔΑΣ,
κ.α.) πριν την προώθηση Νομοσχεδίων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων και
Εγκυκλίων που αφορούν στον κλάδο μας.
2. Σύσταση Ενιαίου φορέα παραγωγής Δ.Ε.
Συγκρότηση στα πλαίσια του Υπουργείου ενός ενιαίου φορέα παραγωγής όλων των Δημοσίων Έργων (συμπεριλαμβανομένων των
έργων των Ο.Τ.Α.), με αποκεντρωμένες κατά

Νομό ή Περιφέρεια μονάδες.
3. Παρέμβαση για επέκταση του ΕΣΠΑ και σε μικρά έργα.
Να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ώστε να γίνει εφικτή, με νομοθετική ρύθμιση, η ένταξη στο ΕΣΠΑ μικρών έργων, που αφενός θα ανακουφίσουν
την ατομική εργοληπτική επιχείρηση που πρώτη
αυτή πλήττεται από την κρίση και αφετέρου θα
ενισχύσουν την ανάπτυξη της περιφέρειας που
τα έχει απόλυτη ανάγκη.
4. Κατάργηση του ισχύοντος συστήματος ανάθεσης έργων που λειτουργεί με μοναδικό κριτήριο τη μειοδοσία.
Επειδή:
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4.4 Συμμετοχή στην δημοπρασία μόνο με χρήση
της πρωτοτύπου βεβαίωσης ΜΕΕΠ.
4.5 Συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος της προσφοράς όπως κατατέθηκε την ημέρα του διαγωνισμού για 60 ημέρες. Μετά την πάροδο των
60 ημερών, χωρίς να έχει υπογραφεί η σύμβαση, ο μειοδότης να έχει το δικαίωμα μείωσης
της έκπτωσης του, σύμφωνα με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
4.6 Αποκλεισμό κάθε ¨αντικειμενικών¨ κριτηρίων
αξιολόγησης που επιδέχονται υποκειμενική
κρίση.
4.7 Μοναδικό αποδεκτό αντικειμενικό κριτήριο
αξιολόγησης με κοινωνικό χαρακτήρα, αφού
θα συμβάλλει στην διασπορά των έργων, να
είναι αυτό του ανεκτέλεστου των έργων. Και
ακόμη, το κριτήριο του ανεκτέλεστου να υπεισέρχεται, αφενός σε συνάρτηση του Προϋπολογισμού των έργων από τα οποία προκύπτει και αφετέρου της τάξης ΜΕΕΠ του Πτυχίου.
4.8 Η εντοπιότητα θα μπορούσε να αποτελέσει
κριτήριο αξιολόγησης.
4.9 Εύρος εφαρμογής της έκπτωσης για την ανάδειξη του μειοδότη: Με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους αυτό πρέπει να έχει κάτω όριο
την μονάδα (1). Το πάνω όριο μπορεί να είναι
διαφορετικό ανάλογα και με την κατηγορία
του έργου.
4.10Μείωση του ανεκτέλεστου ορίου σε ποσοστό
έως 50%. Θα βοηθήσει στην διασπορά των
έργων.
4.11Εφαρμογή ανωτάτου ορίου εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης μόνο υπό την προϋπόθεση της
θέσπισης πεπερασμένης και ορισμένης διάρκειας ισχύος των εγγυητικών Κ.Ε. Πρόκειται
για μια ακόμη δικλείδα με κοινωνική διάσταση που λειτουργεί υπέρ της διασποράς των
έργων.
5. Επίβλεψη
Θέσπιση ανωτάτου ορίου συνόλου Προϋπολογισμών Έργων που μπορούν να επιβλέπονται από
τον ίδιο επιβλέποντα Μηχανικό. Ο Επιβλέπων δε
να είναι αναλόγων προσόντων. Η Ρύθμιση αυτή
θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση της επίβλεψης.
6. Αναθεώρηση τιμών
Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο τρόπος υπολογισμού
της αναθεώρησης των τιμών είναι αναχρονιστικός και μη ορθολογικός. Απαιτείται αλλαγή του
τρόπου αναθεώρησης με θέσπιση του μηδενισμού της τυχόν συνολικής αρνητικής αναθεώρησης για το σύνολο των περιόδων αναθεώρησης
και για το σύνολο του έργου.
7. Αναλυτικά Τιμολόγια
Είναι πάγιο αίτημα του κλάδου ο εξορθολογισμός
του συστήματος τιμολόγησης των έργων με την
εκπόνηση αναλυτικών σύγχρονων Τιμολογίων

α.Ο Νόμος 3263/2004 που εισήγαγε το ισχύον σύστημα ανάθεσης των έργων απέτυχε
και στους δύο στόχους του. Αυτόν της συγκράτησης των εκπτώσεων και αυτόν της εξυγίανσης και της επιβολής κανόνων διαφάνειας.
β. Οι προϋποθέσεις α: των πλήρων και αξιόπιστων μελετών, δηλαδή των μελετών που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και
καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις ωρίμανσης
(αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντικές μελέτες, εγκρίσεις, απαλλοτριώσεως, δανειολάθαμοι
κ.λ.π.) και β: της σωστής και επαρκούς επίβλεψης και γ: της ευνομούμενης και χρηστής
Δημόσιας Διοίκησης, που αποτελούν τις αναγκαίες συνθήκες για την λειτουργία της μειοδοσίας, δεν υφίστανται και ουδείς γνωρίζει
πότε θα διασφαλιστούν. Υπογραμμίζομε όμως την πάγια θέση μας ότι, ανεξάρτητα από
το ισχύον, κάθε φορά, σύστημα ανάθεσης η
προϋπόθεση της πλήρους και σωστής μελέτης αποτελεί το βασικό θεμέλιο για την παραγωγή άρτιου και ποιοτικού έργου.
γ. Η εντεινόμενη κρίση και η δραματική μείωση των έργων ευνοούν την εμφάνιση φαινομένων άκριτου και νοσηρού ανταγωνισμού με
αποτέλεσμα να «εκδιώκονται» από τον κλάδο οι κατά τεκμήριο συνεπέστερες και υγιείς
επιχειρήσεις.
δ. Οι μεγάλες εκπτώσεις υποβαθμίζουν την
ποιότητα των έργων και υπονομεύουν την ολοκλήρωση τους,
η ανάγκη για νέο σύστημα ανάθεσης πρέπει
να είναι η πρώτη προτεραιότητα στις διεκδικήσεις μας. Ανεξάρτητα πως θα ονομάζεται
το νέο σύστημα, μεικτό, ή «αντικειμενικός
προσδιορισμός του οριακού κόστους» κατά
κάποιους, ή «αλγοριθμικός προσδιορισμός
του οριακού κόστους» κατά άλλους, αυτό το
σύστημα – κατά την άποψη μας - πρέπει να
καλύπτει και τις παρακάτω βασικές αρχές.
Βασικές αρχές (ρυθμίσεις) του νέου συστήματος ανάθεσης Δ.Ε.
4.1 Διεξαγωγή του διαγωνισμού σε δύο διακριτά
στάδια: 1ο Στάδιο η κατάθεση των δικαιολογητικών. 2ο Στάδιο (μετά την ολοκλήρωση
του πρώτου) η κατάθεση των οικονομικών
προφορών που θα ανοίγονται αμέσως ενώπιον των συμμετεχόντων. Με την ρύθμιση
αυτή αφενός διασφαλίζεται η διαφάνεια και
αφετέρου οδηγούμαστε σε γρήγορη ανάδειξη
αναδόχου, αφού θα ελαχιστοποιηθούν οι ενστάσεις.
4.2 Αυτοπρόσωπη κατάθεση των προσφορών για
τις ατομικές εργοληπτικές Επιχειρήσεις.
4.3 Διατήρηση της ισχύουσας ρύθμισης για διεξαγωγή των διαγωνισμών άπαξ εβδομαδιαίως
και την ίδια ώρα σε όλη την επικράτεια.
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που θα βασίζονται σε πλήρες σύστημα ανάλυσης
τιμών. Μόνο οι αναλύσεις τιμών με τεχνικές προδιαγραφές, που θα βασίζονται στην επιστημονική θεώρηση, θα οδηγήσουν σε ένα ορθό και δίκαιο Τιμολόγιο εργασιών, που θα καλύπτει όλο το
φάσμα των σύγχρονων και επιστημονικά αποδεκτών υλικών και εργασιών. Μόνο τέτοια Τιμολόγια μπορούν να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό
του συστήματος παραγωγής Δημοσίων Έργων
και στην ποιοτική αναβάθμιση τους.
Ας μην ψάχνομε να ¨ανακαλύψομε πάλι την Αμερική¨ Υπάρχουν έγκυρα συστήματα κοστολόγησης άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν αφού είναι ευκόλως προσαρμόσιμα σε διαφορετικές Εθνικές απαιτήσεις.
8. Κατάργηση πρόσθετων εγγυήσεων
Είναι διαπιστωμένη πλέον η πλήρης αποτυχία
της ρύθμισης, που εισήχθη με την παράγραφο 2
του άρθρου 4 του Ν.3263/2004, και προβλέπει τις
πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πάνω από
ορισμένο όριο ποσοστού έκπτωσης, αφού εισήχθη με αντικειμενικό στόχο την λειτουργία της
σαν ¨φρένο¨ στις υψηλές εκπτώσεις. Αφενός δεν
επιφέρει κανένα πλεονέκτημα για το Δημόσιο
στην ανάθεση και εκτέλεση των έργων και αφετέρου αυξάνει το κόστος του αναδόχου και δημιουργεί συνθήκες επιχειρηματικής ασφυξίας. Προσφέρει τους εργολήπτες ομήρους στο Τραπεζικό
σύστημα την ίδια στιγμή που αφαιρεί σημαντικά
έσοδα από το ΤΣΜΕΔΕ αφού λόγω των πρόσθετων εγγυήσεων και οι αρχικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης οδηγούνται στις Τράπεζες. Ζητούμε
την άμεση κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 4 του Ν.3263/2004.
9. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ορισμένης διάρκειας
Να θεσπιστεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορισμένης διάρκειας που θα προβλέπεται
στην διακήρυξη του έργου. Η διάρκεια της θα είναι συνάρτηση της προθεσμίας και του χρόνου
εγγύησης του έργου. Η παράταση προθεσμίας (με
ευθύνη του εργολήπτη ή λόγω αυξήσεως του οικονομικού αντικειμένου) θα επιβάλλει την προσκόμιση νέας εγγυητικής με την νέα προθεσμία.
Η ρύθμιση αυτή αφενός θα ανακουφίσει σημαντικά τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, αφετέρου
θα ¨υποχρεώνει¨ τις αρμόδιες, για την τακτική
παραλαβή των έργων, Υπηρεσίες να λειτουργούν
έγκαιρα.
10. Δημοσιεύσεις περιληπτικών διακηρύξεων
Είναι απαράδεκτο σαν γεγονός, το κόστος των
δημοσιεύσεων των διακηρύξεων να αντιπροσωπεύει σε μικρά έργα το 3% ή 5% του Προϋπολογισμού. Στην εποχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης οι πολλές (πέντε) δημοσιεύσεις των περιληπτικών διακηρύξεων καμιά χρηστική υπηρεσία
δεν προσφέρουν στα Δ.Ε.. Ουσιαστικά αποτελούν

οικονομική και ανέξοδη ενίσχυση της Πολιτείας
προς τον τύπο που γίνεται σε βάρος των εργοληπτών.
Πρόταση:
i) Όλες οι περιληπτικές διακηρύξεις όλων των
έργων να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.
ii) Για έργα προϋπολογισμού από τάξη πτυχίου
Α1 έως και 2η τάξη η περιληπτική διακήρυξη
να δημοσιεύεται, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε μία εφημερίδα της έδρας του Νομού και σε μία πανελλήνιας κυκλοφορίας.
iii) Για έργα προϋπολογισμού από τάξη πτυχίου
3η τάξη και άνω η περιληπτική διακήρυξη να
δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε μία εφημερίδα της έδρας του Νομού
και σε δύο πανελλήνιας κυκλοφορίας
iv) Η εκάστοτε επιτροπή διαγωνισμού να είναι
αρμόδια και υπεύθυνη να ελέγχει – πριν τον
διαγωνισμό- εάν οι δημοσιεύσεις των διακηρύξεων έγιναν με τήρηση των σχετικών προδιαγραφών και μόνο τότε να προχωρεί στην
διεξαγωγή του.
11. Μέτρα ασφαλείας.
Αντιπροσωπεύουν ανάλογα και με την φύση του
έργου σημαντική δαπάνη για τον εργολήπτη. Πάγιο αίτημα μας είναι να κοστολογούνται και τιμολογούνται τα μέτρα ασφαλείας για την κατασκευή του έργου, να εντάσσονται στον Προϋπολογισμό μελέτης σε ιδιαίτερο κεφάλαιο που δεν
θα επιδέχεται έκπτωση.
12. Διαχείριση των επί έλασσον Δαπανών:
Μετά από εμπειρία τεσσάρων χρόνων εφαρμογής των περιοριστικών διατάξεων που εισήχθησαν με το άρθρο 4 του Ν. 3481/2006 σχετικά με
την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η ρύθμιση αυτή προκαλεί πολλά προβλήματα και επιδρά ανασταλτικά στην καλή εκτέλεση των έργων και ιδιαίτερα των μικρών, για τα οποία οι μελέτες είναι
πρόχειρες και οι Προμετρήσεις πάντοτε ανακριβείς. Συνέπειες είναι, είτε η αδυναμία ολοκλήρωσης των έργων, παρά το περίσσευμα συμβατικής
δαπάνης, είτε ο εξαναγκασμός των εμπλεκομένων σε παρανομίες και παρατυπίες, δηλαδή άλλες εργασίες να εκτελούνται και άλλες να πιστοποιούνται προκειμένου να προχωρήσει το έργο.
Ζητούμε την άμεση εξαίρεση των μικρών- με
προϋπολογισμό μέχρι του ορίου της 2ης τάξης
ΜΕΕΠ- έργων, από τις διατάξεις του άρθρου 4
του Ν. 3481/2006 σχετικά με την διαχείριση των
επί έλασσον δαπανών.
13. Συμπληρωματικές Συμβάσεις – Νέες τιμές.
Η εφαρμογή, τα τελευταία χρόνια, των αυστηρών
περιοριστικών διατάξεων για την σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης (ουσιαστικά επιτρέπεται μόνο μετά από κάποια θεομηνία) έχει δημιουργήσει
πολλά ¨κολοβά¨ έργα και έχει οδηγήσει φορείς
και εργολήπτες σε συμφωνημένες παρατυπίες ή
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κοινοχρήστων χώρων όπως πλατείες, χώροι πρασίνου κλπ.
Το άρθρο 8 του Ν. 3669/08 ¨Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων
έργων¨ ορίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις που
πρέπει να υφίστανται για επιλογή αυτής της μεθόδου δημοπράτησης: Αυτές όμως οι προϋποθέσεις καταστρατηγούνται. Η μελέτη του Δημόσιου
έργου είναι υποχρέωση της Πολιτείας. Αυτό εξάλλου επιτάσσουν οι κανόνες της διαφάνειας
και της ισονομίας. Η διαδικασία της μελετοκατασκευής πρέπει να περιορισθεί δια νόμου μόνο
σε εξαιρετικά σπάνιες και μεμονωμένες περιπτώσεις, και για συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα που απαιτούν νέα τεχνογνωσία η οποία δεν έχει γίνει ακόμη κτήμα της Δημόσιας Διοίκησης.
19. Διαφάνεια στην παραγωγή των Δ.Ε. - Δημοσιότητα
Καθιέρωση της διαφάνειας όλων των Συμβάσεων
εκτέλεσης Δημοσίων Έργων μέσω του διαδικτύου. Το “Δελτίο Ταυτότητας Έργου” να αναρτάται στο διαδίκτυο σε ειδικό site και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του έργου, από την μελέτη,
τη δημοπράτηση, την αρχική σύμβαση, τυχόν συμπληρωματικές συμβάσεις, τις πληρωμές, την
περαίωση μέχρι και την οριστική παραλαβή του.
20. Βελτιώσεις – Τροποποιήσεις διατάξεων για
Μ.Ε.Κ. & Μ.Ε.Ε.Π.
Είναι ώριμη η απαίτηση για εκσυγχρονισμό της
διαδικασίας πιστοποίησής μας κατά ΜΕΚ & ΜΕΕΠ, με ουσιαστικά και πραγματικά κριτήρια κατασκευαστικής ικανότητας και μέσων, ανά ειδικότητα και όχι με εικονικά κριτήρια οικονομικών
ισολογισμών και εικονικών συγχωνεύσεων, τα οποία οδηγούν στην απαξίωση της ίδια της πιστοποίησής. Σαν σημαντικά σημεία θεωρούμε:
20.1. Μη κατάργηση των κατωτάτων ορίων
συμμετοχής σε διαγωνισμούς, τα οποία βοηθούν στην διασπορά των έργων και στην απασχόληση των μικρών επιχειρήσεων. Τυχόν μείωση ή
κατάργηση τους, μόνο κοινωνικό πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει με την περαιτέρω ένταση
του αθέμιτου ανταγωνισμού.
20.2. Μείωση του ορίου ανεκτέλεστων συμβάσεων. Μείωση έως και 50% του ισχύοντος ορίου.
Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κρίσης μια τέτοια ρύθμιση αποκτά κοινωνικό χαρακτήρα αφού
θα βοηθήσει στην διασπορά των έργων.
20.3. Μ.Ε.Κ. των Τεχνικών Υπαλλήλων του
Δημοσίου τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. Ζητούμε να
καταργηθεί –στο εξής- η δυνατότητα χορήγησης
ΜΕΕΠ στους υπαλλήλους του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα όταν συνταξιοδοτούνται. Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή θα συμβάλει
στην εξυγίανση του κλάδου και στην στήριξη των
υγιών εργοληπτικών επιχειρήσεων.
20.4. Παράταση της ισχύος των πτυχίων των
προσωπικών επιχειρήσεων έως 2ης τάξης. Η

παρανομίες, προκειμένου να επιτύχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου. Το φαινόμενο παρουσιάζεται περισσότερο βεβαίως στα
μικρά έργα, για τα οποία, ως αναφέρθηκε και
στην ¨διαχείριση των επί έλασσον δαπανών¨, οι
μελέτες είναι πρόχειρες, συντάσσονται ως επί το
πλείστον χωρίς καν επίσκεψη επί τόπου του έργου και οι Προμετρήσεις είναι ελλιπείς και ανακριβείς. Ζητούμε νομοθετική ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης και εφαρμογή νέων τιμών με την αιτιολογία
των ελλείψεων μελέτης ή των λαθών προμέτρησης, για έργα με προϋπολογισμό μέχρι του ορίου
της 2ης τάξης ΜΕΕΠ.
14. 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.
15. Σ.Δ.Ι.Τ.
Απαιτείται η εκ βάθρων επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου και τρόπου υλοποίησης των ΣΔΙΤ.
Να απαγορευθεί άμεσα δια νόμου η ένταξη
στις ΣΔΙΤ μέσω των ομαδοποιήσεων, μεγάλου αριθμού έργων, όχι ανταποδοτικού χαρακτήρα,
(σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομικοί σταθμοί, πυροσβεστικοί σταθμοί, κ.α.), που 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.
16. ΣΑΤΑ
Να αποτραπεί εντελώς, με θεσμικές παρεμβάσεις, η απαράδεκτη χρησιμοποίηση της ΣΑΤΑ
αλλά και γενικά όλων των πόρων των Δήμων, για
πληρωμή μέσω «αναθέσεων των 45.000 €» των
παγίων εξόδων των Δημοτικών Επιχειρήσεων και
αυτό να θεωρείται εκτέλεση Δημοσίου έργου.
17. ΜΗ.Κ.Ι.Ε.:
Άμεση θεσμοθέτηση Προεδρικού Διατάγματος
για το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.), που αποτελεί απαίτηση όλης
της κοινωνίας και θα προσφέρει μια ¨ανάσα¨ τουλάχιστον στον κατασκευαστικό κλάδο. Υπάρχει
ήδη ολοκληρωμένη πρόταση Π.Δ. στην οποία
συμφωνούν όλες οι Εργοληπτικές Οργανώσεις
και το ΤΕΕ.
18. Σύστημα Μελέτη-Κατασκευή
Έχουμε πληροφορηθεί την πλημμυρίδα των αιτήσεων, κυρίως από Ο.Τ.Α., που φθάνουν στο Τεχνικό Συμβούλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ για έγκριση επιλογής του συστήματος προσφοράς με μελετοκατασκευή. Οι αιτήσεις αφορούν έργα πάσης φύσεως,
π.χ. βρεφονηπιακούς σταθμούς, έργα αξιοποίησης
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ισχύς των πτυχίων των προσωπικών επιχειρήσεων έως 2ης προσωπικής (οι οποίες δεν επιθυμούν
να αναβαθμισθούν) να διαρκεί για διάστημα 6
χρόνια, ώστε να απαλλαγεί η Δ15 από περιττό
φόρτο εργασίας, από αιτήσεις παραμονής στην ίδια τάξη. Με δικαίωμα όμως στην διετία να υπάρχει δυνατότητα επανάκρισης για αναβάθμιση.
20.5. Υπεργολαβίες σε εταιρείες Μ.Ε.Ε.Π. Ζητούμε ο υπεργολάβος που αναλαμβάνει εκτέλεση
έργου από εταιρία ΜΕΕΠ να διαθέτει τα αντίστοιχα προσόντα κατά τάξη πτυχίου και κατηγορία έργου, που το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας απαιτεί. Αναγνώριση της θεσμοθετημένης υπεργολαβίας στην τιμολογημένη εμπειρία
του υπεργολάβου. Επίσης, υπό τις παραπάνω

προϋποθέσεις, ζητούμε την κατάργηση της ποσόστωσης στην υπεργολαβία.
20.6. Μείωση των τιμών των κριτηρίων κατάταξης στο ΜΕΕΠ. Με δεδομένη την συνεχή μείωση των δημοσίων έργων και μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και ύφεσης, η εμμονή στα
κριτήρια κατάταξης των εταιριών του Ν.
2940/2001 φαντάζει εξωπραγματική. Θεωρούμε
ότι τα κριτήρια, όρια κλπ που ορίζονται ανά τάξη
πτυχίου των Α.Τ.Ε. πρέπει σήμερα επανακαθορισθούν με γενική μείωση τουλάχιστον κατά 20%.
20.7. Νομαρχιακά Μητρώα. Πάγια θέση μας είναι η πλήρης κατάργηση τους αφού δεν υφίσταται πλέον η αναγκαιότητα τους. Ο θεσμός σήμερα μόνο ψηφοθηρικές και πελατειακές σχέσεις εξυπηρετεί.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
29/1/2010
Μετά από το υπ’ αριθ. Οικ.10818/8.12.2009 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Δ. Ρέππα με
το οποίο ο Υπουργός ζήτησε1, από το ΤΕΕ και τα Περιφερειακά του Τμήματα τη διατύπωση θέσεων για την Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου Ανάθεσης Μελετών, το ΤΕΕ/ΤΑΚ απέστειλε το παρακάτω έγγραφο με το οποίο διατυπώνονται απόψεις και προτάσεις για το θέμα, στο Πρόεδρο και τη Δ.Ε. του ΤΕΕ (ώστε το ΤΕΕ να αποστείλει μία συγκροτημένη τελική πρόταση στο Υπουργείο, στην οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις τόσο του κεντρικού ΤΕΕ όσο και των
Περιφερειακών Τμημάτων). Σημειωτέο ότι το παρακάτω κείμενο εισηγήθηκε προς τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ Επιτροπή που
συστήθηκε για το σκοπό αυτό, αποτελούμενη από τους: Μπάκιντα Κωνσταντίνο, ΑΤΜ, Παρασύρη Χαρίκλεια, ΠΜ, Χαμηλοθώρη Κωνσταντίνο, ΑΤΜ, και Χατζηβασίλη Χαράλαμπο, ΑΤΜ.

Συνάδελφοι,
Μετά από το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Δ.
Ρέππα με το οποίο ο Υπουργός ζητά από το ΤΕΕ και
τα Περιφερειακά του Τμήματα απόψεις και προτάσεις, για την Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου Ανάθεσης Μελετών (Ν.3316/2005), οι θέσεις και προτάσεις μας, τις οποίες κατατάσσουμε σε ενότητες
βασισμένες στη λογική του Ν3316/2005, ο οποίος ισχύει σήμερα και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να καταργηθεί, αλλά να τροποποιηθεί σε ορισμένα σημεία του
στα οποία έχουν διαπιστωθεί προβλήματα κατά την
εφαρμογή του, και που βασίζονται στην επανειλημμένα διατυπωμένη «αρχή» του Τμήματος μας «ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ»,
όπως διαμορφώθηκαν μετά από διεξοδική συζήτηση
στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος μας της

1

28/1/2010, και με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών προκήρυξης και ανάθεσης των μελετών ώστε
συνεπακόλουθα να παράγονται πλήρεις και κατασκευαστικά εφαρμόσιμες μελέτες είναι οι παρακάτω:
 Βασικές θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Θεσμικό
Πλαίσιο Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελετών
 Ολοκληρωμένες και πλήρεις μελέτες για άρτια
και ποιοτικά δημόσια έργα
 Πλήρης διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης
 Αξιοκρατική και αντικειμενική αξιολόγηση των
συμμετεχόντων στην διαδικασία ανάθεσης
 Στήριξη του ντόπιου μελετητικού δυναμικού
 Στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και επιμόρφωση των Υπαλλήλων
 Πιστοποίηση των Δημοσίων Υπηρεσιών

κατ’ αντιστοιχία με το αίτημα του για θέσεις και προτάσεις για την αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων που παροισιάζεται στις
προηγούμενες σελίδες του περιοδικού
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Οι προτάσεις που ακολουθούν δεν αρκούν για τη
σωστή εφαρμογή του όποιου νόμου περί αναθέσεων
μελετών δημοσίων έργων, εάν δεν υπάρχουν οι παρακάτω δύο προϋποθέσεις:



 Φάκελος του έργου
Το πιο κρίσιμο σημείο είναι η πληρότητα του φακέλου του έργου, δηλαδή η πλήρης και ολοκληρωμένη
εκτίμηση από την Αναθέτουσα Αρχή του μεγέθους
και των αναγκών του έργου.
 Είναι ο μόνος τρόπος ώστε να μην υπάρχουν ενστάσεις κατά της προκήρυξης και του κύρους
του διαγωνισμού.
 Είναι ο μόνος τρόπος ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή διαφωνία ως προς την τελική και την

προεκτιμώμενη αμοιβή.
Είναι ο μόνος τρόπος ώστε η μελέτη να εκπονηθεί πλήρως και εγκαίρως, με όλες τις απαιτούμενες μελέτες και έρευνες, και να προχωρήσει στην
συνέχεια απρόσκοπτα η υλοποίηση του έργου.

 Προγραμματισμός μελέτης
Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως είναι επίσης ο σωστός προγραμματισμός της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή:
 Η έγκαιρη πρόβλεψη για την ανάγκη εκπόνησης
της μελέτης και κατασκευής του έργου.
 Η εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης
της μελέτης και όχι η κατά περίσταση κατανομή
των πιστώσεων.



κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών
Αναθεώρηση προεκτιμώμενης αμοιβής. Η
προεκτιμώμενη αμοιβή σήμερα υπολογίζεται
κατά τον χρόνο έγκρισης της προκήρυξης
και μέχρι την ανάθεση, πόσο μάλλον μέχρι
την εκπόνηση και έγκριση, μπορεί να μεσολαβήσει ένας χρόνος.
VI. Σύμβαση
 Ορισμός επιβλέποντα με εμπειρία ανάλογη
των απαιτήσεων της μελέτης (αντιστοιχία με
τα μελετητικά πτυχία)
 Πότε γίνεται συμπληρωματική σύμβαση και
συγκριτικός πίνακας
 Ευθύνη του μελετητή για αστοχίες του έργου
(σε ποσοστό >15%) εφόσον η μελέτη εκπονήθηκε με κάθε δυνατότητα υποστηρικτικών
μελετών.

Ιεράρχηση – διαχωρισμός κριτηρίων ανάλογα με την σημασία – μέγεθος αντικειμένου
3. Ομάδα μελέτης
 Συμμετοχή συμπραττόντων (ελάχιστο
δυναμικό πτυχίου)
 Βεβαίωση εμπειρίας για τα μέλη της
 Βιογραφικά μελών ομάδας μελέτης
 Πίνακες ή βεβαιώσεις εμπειρίας
4. Πριμοδότηση πτυχίων Α-Β
 Προσαύξηση συντελεστή για συμμετοχή
ΑήΒ
 Ποσό για γνώση τοπικών συνθηκών ανά
κατηγορία και τάξη πτυχίου όχι μόνο συνολικά ανά μελέτη
V. Κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών
 Ένταξη όλων των κατηγοριών μελετών στον



Προτάσεις
II. Προκήρυξη
 Πληρότητα φακέλου του έργου για εκπόνηση οριστικής μελέτης διαφορετικά υποχρεωτικά προκαταρκτική και προμελέτη
 Ένσταση κατά της προκήρυξης – εξέταση από ανεξάρτητο φορέα ή ανώτερη διοικητική
βαθμίδα
 Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση μόνο από
Μηχανικούς
III. Αίτηση
 Ξεκάθαροι λόγοι αποκλεισμού
 Διευκρίνιση ρητή κειμένων, τύπων φακέλων
κ.λ.π.
 Εκπρόσωπος της σύμπραξης ένας εκ των νομίμων εκπροσώπων των συμπραττόντων
 Λιγότερα στοιχεία για μικρές μελέτες (Νόμος δύο ταχυτήτων)
 Εξέταση ενστάσεων από δευτεροβάθμια επιτροπή (ανεξάρτητο φορέα ή ανώτερη διοικητική βαθμίδα)
 Περιορισμό στην δικαστική προσφυγή
 Υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπου ΤΕΕ
(σε άλλη περίπτωση ακυρότητα διαδικασίας)
IV. Αξιολόγηση - Κριτήρια
1. Φόρτος
 Συνάρτηση με το ανεκτέλεστο και την
τάξη του πτυχίου
 Οπωσδήποτε να εξετάζεται για τους Συμπράττοντες και αν είναι εφικτό και για
την ομάδα μελέτης
 Βάση δεδομένων του ΤΕΕ ολοκληρωμένη
και άμεσα προσβάσιμη (προκήρυξη – ανάθεση με ποσό ανά συμπράττοντα –
χρόνο εκπόνησης συμβατικό)
2. Τεχνική έκθεση
 Έλεγχος συμμόρφωσης με Ε38
 Καθορισμός κριτηρίων ανά κατηγορία
μελέτης

I. Ορισμοί Νόμου
 Σαφής διαχωρισμός μελέτης – παροχής υπηρεσιών – παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου –
Έρευνας (Πανεπιστήμια –ΑΤΕΙ)
 Δυνατότητα εκπόνησης μελετών μόνο από
όσους κατέχουν μελετητικό πτυχίο και συμμετέχουν ως διαγωνιζόμενοι στις διαδικασίες
ανάθεσης και μόνο από Δημόσιες Υπηρεσίες
και όχι από Νομικά Πρόσωπα (Ο.ΑΝ.Α.Κ. ,
Ο.Α.ΔΥ.Κ. κλπ)
 Σαφής προσδιορισμός των δυναμένων να έχουν μελετητικό πτυχίο (όχι μέλη ΔΕΠ κάθε
μορφής και βαθμίδας)
 Επιβλέπουσα – Διευθύνουσα – Προϊσταμένη
Αρχή : Υπηρεσίες διακριτές και όχι πολιτικά
όργανα (Δ.Σ. κ.λ.π.)
 Νέες κατηγορίες μελετών – υπηρεσιών προσαρμοσμένες στα νέα αντικείμενα και νέες
Σχολές.
 Όχι παρεκκλίσεις (ΔΕΗ –ΚτηματολόγιοΥπουργείο Γεωργίας, 30% πτυχίου Α κλπ)
 Προγραμματισμός Αναθετουσών Αρχών για
να μην υπάρχει ανάγκη απ’ ευθείας αναθέσεων πλην πραγματικά αιτιολογημένων επειγουσών περιπτώσεων
 Νόμος δύο ταχυτήτων ανάλογα με το ύψος
της μελέτης (όχι μεθοδολογίες – έκθεση ομάδας μελέτης κλπ για μικρές – μονοσήμαντες μελέτες)
 Ενιαίος Φορέας προκήρυξης - παρακολούθησης μελετών (αναγκαιότητα προκήρυξης –
όχι αλληλοκάλυψη φορέων – πορεία ανάθεσης – εκπόνησης κλπ) με ψηφιακή και σε
πραγματικό χρόνο υποστήριξη
 Ψηφιακή και μόνον υποβολή όλων των παραδοτέων των μελετών σε opensource ή ελεύθερη φόρμα (έστω μόνο μια σειρά σε χαρτί
για εικόνα)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ. Ε. ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΜΕ
ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ.
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Ιανουαρίου
2010 στα γραφεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., συνάντηση εργασίας της Δ.Ε. του Τμήματος με τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ.
Σταύρο Αρναουτάκη, παρουσία του Προεδρείου
της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, του Προεδρείου
της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. και άλλων φορέων.

αλλά και θέματα που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο, όπως οι οφειλές προς τις μικρομεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές επιχειρήσεις και τη δυσμενή
θέση στην οποία έχουν περιέλθει αυτές και όλες οι
εργασιακές ομάδες που συνδέονται με τον κλάδο.
Σε σχέση με την υλοποίηση βασικών υποδομών και
μεγάλων έργων για την Κρήτη έθεσε τα παρακάτω
θέματα:
 Την ανάγκη της άμεσης ολοκλήρωσης του ΒΟΑΚ, με ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών, την αποκέντρωση των εξουσιών και την ανάγκη ύπαρξης Προϊσταμένης Αρχής στην Κρήτη, ώστε να μπορούν να διευκολυνθούν οι διαδικασίες και να αντιμετωπίζονται αμεσότερα τα
θέματα που προκύπτουν, το οποίο αποτελεί και
πάγιο αίτημα του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
 Σχετικά με την ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο - Βιάννος, επισημάνθηκε
η άμεση ανάγκη σύνταξης μελετών που δεν έχουν γίνει, ώστε οι εργολαβίες κόμβων, παρακάμψεων, συνδετηρίων και παράπλευρων οδών
να καταστούν ώριμες προς δημοπράτηση.
 Ως προς την ολοκλήρωση του κάθετου οδικού
άξονα Ηράκλειο - Άγιοι Δέκα τονίστηκε πως
απαιτείται άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών
και της χρηματοδότησης όπου αυτή δεν έχει

Κατά την συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δ.Ε., κ.
Πέτρος Ινιωτάκης επισήμανε σημαντικά ζητήματα
σχετικά με τα αναπτυξιακά ζητήματα της Κρήτης,
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δρομολογηθεί, όσο αφορά τους κόμβους, το παράπλευρο οδικό δίκτυο και τη σύνδεση του τμήματος Αγ. Βαρβάρα-Αγ. Δέκα με τους κοντινούς
οικισμούς.
 Σχετικά με το θέμα του Αεροδρομίου Καστελίου, αναφέρθηκε η αναγκαιότητα εκ νέου δημοπράτησης του, με νέα διαβούλευση, με συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες και ως προς
το περιβάλλον και ως προς τους κατοίκους των
περιοχών.
Ως προς το τον κλάδο των μηχανικών, τέθηκε το
θέμα της φορολόγησης τους καθώς είναι απολύτως
δίκαιο να παραμείνει αυτό ως έχει μέχρι σήμερα, καθώς και το θέμα της εξίσωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών Πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, σε σχέση με τους Μηχανικούς Τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός, ως προς το
θέμα των οφειλών, εξήγγειλε τη συνολική εξόφληση
των οφειλών μέχρι των Ιούνιο του 2010. Αρχικά, και
μέχρι την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε πως θα γίνει
εκταμίευση 150 εκατομμυρίων ευρώ για οφειλές
προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα ακολουθήσει εκταμίευση 150 εκατομμυρίων ευρώ για οφειλές προς τις Περιφέρειες.
Επίσης, ως προς το ΕΣΠΑ, ο κ. Αρναουτάκης ανακοίνωσε πως τον επόμενο μήνα θα αλλάξει ο Νόμος 3614, που διέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με στόχο τη δυνατότητα απλοποίησης των διαδικασιών και την επικαιροποίηση των
μελετών μέσω των δημόσιων φορέων.

Απαντώντας για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα
της Κρήτης, επισήμανε πως έχει δοθεί κατεύθυνση
από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να προχωρήσουν και
να ολοκληρωθούν.
Ως προς το ΒΟΑΚ τόνισε πως ο μόνος τρόπος
για να ολοκληρωθεί το έργο είναι η ίδρυση εταιρείας
ανάλογης με την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., και ανακοίνωσε πως
πολύ σύντομα θα επισκεφτούν την Κρήτη η ηγεσία
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Υπουργός κ. Δ. Ρέππας και ο Υφυπουργός κ.
Γ. Μαγκριώτης, ώστε να καθοριστούν τα χρονοδιαγράμματα και η κατανομή των πόρων σε σχέση με το
οδικό δίκτυο του νησιού.
Ως προς το φράγμα της Πλακιώτισσας, ο υφυπουργός ανακοίνωσε πως έχει ενταχθεί σε τομεακό
πρόγραμμα του Υπουργείου και πως η ολοκλήρωση
του προχωράει.
Σχετικά με το Αεροδρόμιο Καστελίου επισήμανε
και ο ίδιος την σπουδαιότητα του έργου και την ανάγκη νέας διαβούλευσης, ώστε να μπορέσει σύντομα το έργο να δημοπρατηθεί.
Κατά τη συνάντηση εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, δόθηκε στον Υφυπουργό εκ μέρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ φάκελος που περιλαμβάνει αναλυτικά τις θέσεις του Τμήματος σχετικά με τα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα της Κρήτης
και του κλάδου των μηχανικών.
Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το αποτέλεσμα και συμφώνησαν πως και στο μέλλον θα βρίσκονται σε άμεση συνεργασία για όλα τα θέματα που
απασχολούν την Κρήτη.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Π. Ινιωτάκης, και οι 3 καθηγητές με τα τιμητικά διπλώματα που μόλις τους απένειμε, (φωτό: Μαρία Χουλάκη, Εικαστικός)

Ο κ. Δ. Αντωνακάκης

Ο κ. Δ. Φατούρος

Άποψη από την κατάμεστη με κόσμο αίθουσα

Ο κ. Δ. Φιλιππίδης

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Π. Ινιωτάκης κόβει τη βασιλόπιτα

Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός κ. Οδ. Σγουρός, βασικός
εμπνευστής της εκδήλωσης

Ρεσιτάλ μουσικής

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
30, 31/1/2010
Με αρκετά μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πίτας που διοργάνωσε το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Η εκδήλωση, ήταν αφιερωμένη στην προβολή του έργου και την τίμηση των αρχιτεκτόνων Δημήτρη Φατούρου, Δημήτρη Φιλιππίδη και Δημήτρη Αντωνακάκη, και είχε τίτλο “3Δ: Οι μηχανικοί από τον
20ό στον 21ο αιώνα”, (Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.).
Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 30
Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο “Ατλαντίς” στο Ηράκλειο.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν
διαλέξεις από τους τρεις κορυφαίους Αρχιτέκτονες Καθηγητές και μετά από μουσικό πρόγραμμα ακολούθησε η κοπή της πίτας του Τμήματος.
Νωρίτερα το πρωί, με αφορμή την παρουσία
των τριών διακεκριμένων πανεπιστημιακών στο Ηράκλειο, προηγήθηκαν επισκέψεις της διοίκησης
του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. και των τιμώμενων αρχιτεκτόνων
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με σκοπό να

καταδειχθεί η τεράστια καθυστέρηση στη λειτουργία
του, καθώς και στο “Ξενία-Μοτέλ Αμνισός” του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, με στόχο την ανάδειξη
της εγκατάλειψης του πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού αποθέματος του νησιού μας.
Ακολούθως, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από ομάδα Μηχανικών που συνόδευε τους 3 καθηγητές και τη Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ, στο
Λασίθι και συγκεκριμένα σε αξιόλογα από Αρχιτεκτονική άποψη κτίρια στον Άγιο Νικόλαο, τη Νεάπολη
και στον αρχαιολογικό χώρο Γουρνιών. Η ξενάγηση περιλάμβανε και επίσκεψη στην κατοικία του αρχιτέκτονα Μ. Δερμιτζάκη στο Καβούσι, που ολοκληρώθηκε
πρόσφατα με προσωπική του εργασία.
Στόχος του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. με την πρωτοβουλία της
διοργάνωσης της διημερίδας είναι να δώσει το βήμα σε
εκλεκτούς Έλληνες που για πολλά χρόνια αντιπροσωπεύουν επάξια την επισήμη στο χώρο των Τεχνικών.
Περισσότερα, σε επόμενο τεύχος του ΤΑΥ.
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Επίσκεψη στο Αρχ. Μουσείο Ηρακλείου

Επίσκεψη στο ΞΕΝΙΑ στον Καρτερό

Οικία Δερμιτζάκη, στο Καβούσι

Αναμνηστική φωτογραφία των συμμετεχόντων, κάτω από αιωνόβια εληά στο Καβούσι, (φωτό: Μαρία Χουλάκη, Εικαστικός)

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ
29/1/2010
Την πίτα της έκοψε και η Ν.Ε. Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 στην ταβέρνα «Χρυσοφυλλίς».
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Ν.Ε. κ. Μιχ. Χωραφάς, είπε τα εξής:
συναδέλφους του που συνταξιοδοτούνται να μην αντικαθίστανται όσο και το πραγματικό εισόδημα
τους να μειώνεται.
Σε αυτές τις συνθήκες έντονης πίεσης και με τις
τράπεζες που διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην
κίνηση της αγοράς να μην παρουσιάζονται διατεθειμένες να την ενισχύσουν, όλοι νιώθουμε μια ανασφάλεια για το μέλλον.
Σε αυτήν την περίοδο θα πρέπει τόσο να ενισχύσουμε τη συνοχή του κλάδου μα όσο και να αυξήσουμε την ποιότητα της δουλειάς μας. Η διαρκής επιμόρφωση είναι αναγκαία σε μια περίοδο που σε όλους τους κλάδους παρατηρούνται αλλαγές και νέες
απαιτήσεις. Η αρχιτεκτονική φαίνεται επιτέλους να
στρέφεται σε βιοκλιματικά πρότυπα, στις μελέτες

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, ανταμώνουμε απόψε στο ετήσιο ραντεβού του Τεχνικού Επιμελητηρίου στο Ν. Λασιθίου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας έστω και λίγο καθυστερημένα μέσα
σε κλίμα καρναβαλιού.
Αποχαιρετήσαμε μια δύσκολη χρονιά, λόγω της
οικονομικής κρίσης, και υποδεχθήκαμε μια νέα που
δυστυχώς δε φέρνει πιο αισιόδοξα μηνύματα. Δυστυχώς η κατασκευαστική δραστηριότητα συρρικνώνεται με ορατά αποτελέσματα σε όλους τους ελευθέρους επαγγελματίες είτε αυτοί ασχολούται με ιδιωτικά είτε με δημόσια έργα. Ταυτόχρονα, οι δημόσιοι υπάλληλοι επιφορτίζονται με όλο και περισσότερες
αρμοδιότητες χωρίς να έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση. Παράλληλα παρατηρούν τόσο τους έμπειρους
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φέροντος οργανισμού εισέρχονται οι Ευρωκώδικας
και οι μελέτες θερμομόνωσης σύντομα αντικαθίστανται από μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
Στα πλαίσια αυτά η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
του ΤΕΕ/ΤΑΚ σας ανακοινώνει 2 σημαντικές ημερίδες που θα λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα. Η
πρώτη η οποία θα διοργανωθεί πιθανότατα
27/02/2010 έχει ως αντικείμενο την εκδοση οικοδομικών αδειών και θα παρουσιαστεί το αποτέλεσμα
μιας ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ που θα περιγράφουν τι περιέχει ένας πλήρης φάκελος. Η 2η και
πολύ σημαντική ημερίδα θα διοργανωθεί τέλη Μαρτίου και θα έχει εισηγητές διακεκριμένους επιστήμονες. Θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή του ΚΕΝΑΚ
και θα εξηγείται τι περιλαμβάνει μια μελέτη ενεργειακής απόδοσης και τι μια ενεργειακή επιθεώρηση
που πλέον θα είναι απαραίτητη σε κάθε πώληση. Γι’
αυτά θα ενημερωθείτε και τις επόμενες ημέρες και
δε χρειάζεται να επεκταθώ.
Στο σημείο όμως που θέλω ιδιαίτερα να σταθώ
και το οποίο είναι το σημαντικότερο της σημερινής
βραδιάς, είναι να εξάρω τη συνεισφορά ορισμένων

συναδέλφων που τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκαν αφιλοκερδώς για να έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο μια άξια εκπροσώπηση. Σε αυτούς που διέθεσαν
από το υστέρημα του χρόνου τους ώστε η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου να έχει φωνή, να έχει άποψη και να υπολογίζεται ως ένας σημαντικός φορέας
στο Νομό μας. Είναι όλοι οι πρώην πρόεδροι της
Ν.Ε.Λ. που όλοι συνέβαλαν στο να νιώθουμε την αξία
του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα. Στη συνέχεια,
θα προχωρήσουμε στη χορήγηση μιας αναμνηστικής
πλακέτας, ως ένα μικρό δείγμα της αναγνώρισής
μας. Παράλληλα, οφείλω όμως να τονίσω ότι η πραγματική δύναμη του ΤΕΕ δεν είναι οι εκλεγμένοι. Είναι τα απλά μέλη που με τη συμμετοχή τους ενισχύουν τη λειτουργία του φορέα. Γι’ αυτό θα σας καλέσω
να μας κοινοποιείτε τις προτάσεις και τα προβλήματά σας. Μια επιστολή, ένα αίτημα, μια παρατήρηση
μας δίνουν τη δυνατότητα να προβάλουμε θέματα
που για σας είναι κρίσιμα αλλά για κάποιο λόγο τα έχουμε παραβλέψει. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μια
καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και καλές δουλειές.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕκ. Ι. ΑΛΑΒΑΝΟ
περικοπές στους μισθούς δεν είναι λύση. Τέτοιες ενέργειες δεν θα έχουν θετικά αποτελέσματα, σε αντίθεση με την θέσπιση ενός
αναπτυξιακού πλάνου, το οποίο θα ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα στο πεδίο της
παραγωγής. Αναφορικά με την πρόθεση της
κυβέρνησης, στο πλαίσιο των αλλαγών στο
ασφαλιστικό σύστημα, να καταργήσουν το
αυτόνομο ασφαλιστικό τους ταμείο, επισημάνθηκε ότι το ταμείο των μηχανικών, είναι
υγιές με αποθεματικό 3,5 δις ευρώ, και για το
λόγο αυτό δεν γίνεται αποδεκτή η συγχώνευσή του και η προοπτική των 3 ασφαλιστικών ταμείων που προκρίνει η κυβέρνηση.
Η τόνωση της αγοράς και ιδίως η αναθέρμανση της με μεγάλα τεχνικά έργα, καθώς και η βελτίωση των επιμέρους δεικτών
της οικονομίας με κυρίαρχο αυτόν της ανταγωνιστικότητας είναι η λύση, σύμφωνα με τα
όσα ειπώθηκαν. Τα ποσοστά ανεργίας του επιστημονικού δυναμικού της Ελλάδος είναι
τα μεγαλύτερα σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στοιχείο το οποίο πρέπει
να ανατραπεί.
Ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης Πέτρος Ινιωτάκης υπογράμμισε
ότι σε αυτήν τη συγκυρία το «πάγωμα των μελετών»
θα είναι καταστροφικό αφού θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση του όγκου εκτέλεσης τεχνικών έργων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
Όπως τόνισε, η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει κίνητρα και να ενθαρρύνει την αύξηση του αριθμού των
έργων και όχι το αντίθετο.
Εκδηλώνοντας την αντίθεση του ΤΕΕ στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ειδικότερα σε αυτές που
αφορούν στον κλάδο των μηχανικών, ο κ. Αλαβάνος
δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Στις τάξεις των μηχανικών σοβεί όχι προβληματισμός και σκεπτικισμός
αλλά οργή», δίνοντας το στίγμα της ψυχολογίας που
επικρατεί.
Πριν από τη συνάντηση, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης και κα
Χ. Τριαματάκη αντίστοιχα, έδωσαν συνέντευξη τύπου στην οποία επίσης αναφέρθηκαν στα θέματα
που συζητήθηκαν και στη συνάντηση εργασίας.

Από τη συνέντευξη τύπου

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7/2/2010
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια
γιορτή για τα παιδιά των μηχανικών που
διοργάνωσε και φέτος το ΤΕΕ/ΤΑΚ την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010 σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Ηρακλείου, με την ενεργό
συμμετοχή του Συλλόγου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Νομού Ηρακλείου.
Κατά τη διάρκεια της γιορτής μοιράστηκαν
δώρα και οι γονείς των παιδιών πέρασαν όμορφες και ιδιαίτερα χαλαρές στιγμές παρέα με συναδέλφους, καλό φαγητό και ποτό.
Ο Πρόεδρος και η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ ευχαριστούν θερμά τον Πρόεδρο κ. Αλέξανδρο
Κλάδο και το Δ.Σ. του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων ‘Έργων Ν. Ηρακλείου, καθώς και όλα τα μέλη του συλλόγου
που ανέλαβαν τη χορηγία της εκδήλωσης
αυτής:











Από τη συνάντηση εργασίας

AΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε
ΠΛΟΥΣΟΣ-ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε.¬¬
ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.
Κλάδος Αλέξανδρος
Μπελιμπασάκης Στέφανος
Πασχαλίδης Θεόδουλος

 Σουρουλά Ανδρούλα
 Σταματάκης Γεώργιος
 Τζιράκης Ιωάννη
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Την Παρασκευή 12/2/2010 ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
κ. Ι. Αλαβάνος συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας
στην οποία συμμετείχαν εκτός από τα μέλη της
Αντιπροσωπείας και της Ν.Ε. Λασιθίου του
ΤΕΕ/ΤΑΚ και εκπρόσωποι από τους Κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών αλλά και Μηχανικοί – μέλη
του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
συζητήθηκαν το ασφαλιστικό, το φορολογικό και άλλα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο
των Μηχανικών. Ο κ. Αλαβάνος απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν από τους παριστάμενους
Μηχανικούς και ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση
που κυρίως επικεντρώθηκε στην κρίση που ταλανίζει
σήμερα τον κλάδο. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι
οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη διαχείριση
της οικονομικής κρίσης δεν βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η αύξηση της φορολογίας και οι
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ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ HELECO 2011
με θέμα: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ»
Στο πλαίσιο οργάνωσης και προβολής της Έκθεσης – Συνεδρίου «HELECO 2011» που εδώ και χρόνια οργανώνει σε τακτική βάση το ΤΕΕ, έχουν ήδη
αρχίσει και πραγματοποιούνται προσυνεδριακές εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει το ΤΕΕ σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματά του.
Θυμίζουμε ότι η Heleco είναι η σημαντικότερη
εκδήλωση-παρέμβαση του ΤΕΕ στα θέματα του περιβάλλοντος και της προστασίας του. Στην πράξη είναι ένα διεθνές συνέδριο με παράλληλη διεθνή έκθεση για την τεχνολογία του περιβάλλοντος.
Κάθε προσυνεδριακή Ημερίδα αποφασίστηκε να
διαπραγματεύεται και ένα συγκεκριμένο μείζον θέμα
περιβάλλοντος. Ειδικότερα:
Στις 6 Μαρτίου, στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, οργανώθηκε
Ημερίδα με θέμα «Ανακύκλωση» (ξενοδοχείο Astir –
Αγ. Ανδρέου 16 – Πάτρα).
Στις 11 Μαρτίου, στο Περιφερειακό Τμήμα
Ανατολικής Κρήτης, σε συνεργασία με το ΤΕΕ
οργανώθηκε Ημερίδα με θέμα «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση» (αίθουσα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ-ΤΑΚ – Πρεβελάκη και Γρεβενών – Ηράκλειο).

Στις 12 Μαρτίου, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης, οργανώθηκε Ημερίδα με θέμα «Προστασία παράκτιων ζωνών» (Κέντρο
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου – Χανιά – ώρα έναρξης
3:00 μ.μ.).
Στις 20 Μαρτίου, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, οργανώνεται Ημερίδα με θέμα «Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων»
(ξενοδοχείο Du Lac – Ιωάννινα – ώρα έναρξης 9:00
π.μ.). (διαγράφεται το νερών από τον τίτλο)
Στις 23 Μαρτίου, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, οργανώθηκε
Ημερίδα με θέμα «Ώρα μηδέν για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων» (ξενοδοχείο Lucy – Καβάλα –
ώρα έναρξης 5:50 μμ)
Στις 27 Μαρτίου, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, οργανώθηκε Ημερίδα με θέμα «Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών και
προστατευμένων περιοχών» (ξενοδοχείο Αχίλλειο –
Κομοτηνή – ώρα έναρξης 9:30 πμ).
Θα ακολουθήσουν και άλλες προσυνεδριακές εκδηλώσεις σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Περισσότερα, στο επόμενο τεύχος του «ΤΑΥ».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Μετά από πρόταση για τη συνδιοργάνωση ημερίδας με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του ΠΚ και του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, με θέμα την Πολιτική προστασία, και επεξεργασία της πρότασης από τη Μ.Ε. «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ο Επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής κ. Α. Κρασανάκης, Πολιτικός Μηχανικός, έκανε την παρακάτω εισήγηση εκ μέρους της Μ.Ε. προς της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ:


ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ:
 Ανάπτυξη θεμάτων σχετικών με τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και επιμόρφωση για το φαινόμενο του σεισμού και άλλων δυναμικών φυσικών
καταστροφών.
 Στόχευση κατ’ εξοχήν στην ανάπτυξη και εμπέδωση κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και
συμπεριφοράς.
 Προσέγγιση του σεισμικού κινδύνου στον Ελλαδικό χώρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, το
θέμα της πρόγνωσης των σεισμών και της διαχείρισης των δυσμενών επιπτώσεών τους στο
δομημένο περιβάλλον.

Εξοικείωση όλων με το φαινόμενο αυτό και ευαισθητοποίησή για θέματα αντιμετώπισης δυναμικών φυσικών κινδύνων.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.
Α. Ομιλητής: Εκπρόσωπος του ΤΕΕ:
► Θέσεις, προτάσεις του ΤΕΕ για την παραγωγή ιδιωτικών έργων.
► Σχετικές δραστηριότητες του Τμήματος για την
ενημέρωση των συναδέλφων και του κοινού.
(Σεμινάρια, εκδηλώσεις, εκδόσεις κ.λ.π.).
Β. Ομιλητής: Πανεπιστημιακός καθηγητής Γεωφυσικής:
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►

χωρίς μελέτη, την μη αντιμετώπιση των επιχώσεων (μπαζωμάτων) των χειμάρρων, για τις εκδόσεις πλημμελών αδειών, τις συνεχείς τροποποιήσεις Κανονισμών, στον πλημμελή έλεγχο προμήθειας και διάθεσης των υλικών:
► Να προβαίνει σε παραχωρήσεις επαγγελματικών
δικαιωμάτων σε ανίδεους- μη σχετικούς.
Ε. Ομιλητής: Εκπρόσωπος επαγγελματικής ομάδας
του ΤΕΕ:
► ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
 Στατική Μελέτη: Από Διπλωματούχους Πολιτικούς μηχανικούς για πιστή εφαρμογή των
κανονισμών (ΝΕΑΚ, Νέος Κανονισμός Σκυροδέματος, Νέοι Ευρωκώδικες κ.λ.π.).
 Έλεγχος Μελέτης: Στελέχωση Υπηρεσιών με
Διπλωματούχους Μηχανικούς.
 Κατασκευή: Θέσπιση Μητρώου Κατασκευαστών ιδιωτικών έργων.
 Υλικά κατασκευών: Έλεγχος ποιότητας, Σκυρόδεμα, Υποχρεωτικά δοκίμια, Έλεγχος καταλληλότητας αδρανών υλικών και χάλυβα.
 Προδιαγραφές μελετών ιδιωτικών έργων εξ΄
ίσου αυστηρές όπως και στα δημόσια έργα.
 Καθιέρωση Σώματος Ορκωτών Μηχανικών
για τον έλεγχο Μελετών.
 Συντήρηση έργου, καθ΄ όλη την διάρκεια της
ζωής του, με τακτικούς ελέγχους και τήρηση
Μητρώου επεμβάσεων.
 Εκπαίδευση τεχνιτών. Πτυχίο.
 Εδαφοτεχνικές μελέτες ευρύτερης περιοχής
στα ήδη εγκεκριμένα σχέδια.
 Υποχρεωτική ασφάλιση των κατασκευών για
κίνδυνο από σεισμό και παροχή ευνοϊκών κινήτρων.
► ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΗΣ, Γ.Ο.Κ., ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ κ.λ.π.
Η παράμετρος του σεισμού να λαμβάνεται υπ΄ όψη
ως πρωταρχικής σπουδαιότητας:
 Στην αρχιτεκτονική λύση.
 Στην αποφυγή επιβάρυνσης οικοδομών από
τις όμορες οικοδομές (σεισμικός αρμός, όχι
συνεχές σύστημα, διαφοροποίηση επιπέδου
δαπέδων, αρμοί διαστολής).
 Στην νομιμοποίηση των αυθαιρέτων.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη:
 Διαφορετική στάθμη θεμελίωσης υποστυλωμάτων.
 Η σύνταξη μικροζωνικών μελετών ως προϋπόθεση επέκτασης σχεδίων.
 Τα ιδιαίτερα μέτρα για την αντιμετώπιση της
μείωσης της δυσκαμψίας των κτιρίων με pilotis. Pilotis, απολήξεις κ.λ.π..
► ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

«Το σεισμικό πρόβλημα της χώρας μας και μέτρα
προστασίας». Απόψεις για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας.
► Τα αίτια των σεισμών και οι διαδικασίες γέννησής τους (θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών, με
αναφορά στο χώρο του Αιγαίου και ιδιαίτερη αναφορά στον εγγύς και τον ευρύτερο χώρο του
Ηρακλείου-Κρήτης).
► Ιστορική αναδρομή στην σεισμικότητα της περιοχής μας.
► Θεωρίες για την πρόγνωση των σεισμών που έχουν εμφανισθεί κατά καιρούς (μέθοδος ΒΑΝ
κλπ).
► Πρόβλεψη και όχι πρόγνωση των σεισμών.
► «Η προσέγγιση και η εκτίμηση των επιπτώσεων
των σεισμών με γεωλογικές μεθόδους».
Γ. Ομιλητής: Πανεπιστημιακός καθηγητής Εφηρμοσμένης Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών.
► «Η σεισμική προστασία κατασκευών».
► Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ειδικά στην αστοχία υποστυλωμάτων, κόμβων και κοντών υποστυλωμάτων.
► Σεισμική τρωτότητα των κατασκευών, εκτίμηση
των αιτιών κατάρρευσης των οικοδομών.
► Χρονική πορεία μετά την κατασκευή του έργου
(μετά από την μελέτη και την επίβλεψη του μηχανικού). Όχι μόνο η γήρανση του έργου αλλά
και η συμπεριφορά από τον χρήστη δημιουργεί
προβλήματα που θα εμφανιστούν με τον σεισμό.
Η σχετική ευθύνη σήμερα επιδιώκεται να αποδοθεί στους μηχανικούς).
Δ. Ομιλητής: Εκπρόσωπος επαγγελματικής ομάδας
του ΤΕΕ:
► Επικέντρωση στην δόμηση ασφαλέστερων και
ανθεκτικότερων κατασκευών έναντι του σεισμού.
► Οι μηχανικοί έχουν υποχρέωση να αντιμετωπίσουν και άλλα φυσικά φαινόμενα όπως αυτό του
ανέμου. Σε άλλες περιοχές είναι σημαντικές οι
καταστροφές από θύελλες και τυφώνες.
► Ασφαλής κατασκευή σημαίνει τουλάχιστον, σωστός σχεδιασμός, σωστά υλικά, σωστή επίβλεψη,
συνεχής συντήρηση.
► Πέραν όλων αυτών πρέπει να συνυπολογισθεί ότι από τον εκάστοτε Κανονισμό, εκτιμάται ο μέγιστος χρόνος ζωής της οικοδομής για την χρήση που σχεδιάστηκε και μελετήθηκε και πάντοτε κάτω από συνθήκες καλής χρήσης και συντήρησης. Αυτό σημαίνει εμμέσως ότι πρέπει να αρχίσει η Πολιτεία την αντίστοιχη διαδικασία της
"απόσυρσης" ως μέρος της λύσης του προβλήματος.
► Είναι προκλητικό η Πολιτεία, η οποία ευθύνεται
για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων που έγιναν
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παιδεία και ενημέρωση του κοινού) και την
πολεοδομικού χαρακτήρα αντισεισμική θωράκιση πυκνοδομημένων περιοχών.

Υπάρχουν κτίρια προ του ισχύοντος του Αντισεισμικού Κανονισμού του 1959 (Μερική
αναθεώρηση το 1985).
 Υπάρχουν κτίρια προ του ισχύοντος Αντισεισμικού Κανονισμού του 1995.
 Υπάρχουν αυθαίρετα που νομιμοποιήθηκαν,
που δεν νομιμοποιήθηκαν, που θεωρούνται
"νόμιμα" με άδεια Δημάρχου.
 Υπάρχουν κτίρια που όταν κτίσθηκαν ήταν
καθ΄ όλα νόμιμα με τα τότε ισχύοντα.
 Υπάρχουν κτίρια που δέχθηκαν σεισμική επιπόνηση, χωρίς εμφανή δείγματα, αλλά συγκράτησαν στην μνήμη τους το πλήγμα.
 Υπάρχουν κτίρια συγκέντρωσης κόσμου
(Σχολεία, Νοσοκομεία, Διοικητήρια, Εκκλησίες).
Πρέπει να εξεταστούν αφού προηγουμένως γίνει ιεράρχηση των αναγκών. Έργο τεράστιο, δύσκολο, δαπανηρό, αλλά απαραίτητο. Το ΤΕΕ μπορεί να επεξεργασθεί σχετικές προτάσεις.

Ζ. Ομιλητής: Στέλεχος Περιφέρειας - Δήμου:
► «Τεχνολογίες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών».
► Καινοτόμες μέθοδοι & τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.
► Θεσμική και διαπεριφερειακή συνεργασία στην
πολιτική προστασία.
Η. Ομιλητής: Στέλεχος Ο.Α.Σ.Π.:
► Ασκήσεις διάσωσης - σεμινάρια με σχετικό θέμα.
► Προσομοίωση σε πραγματικές συνθήκες με συνθήκες μετά από σεισμό.
► Σενάρια άσκησης :
 εντοπισμός εγκλωβισμένων με εκπαιδευμένα
σκυλιά.
 εντοπισμός των ζώντων - εγκλωβισμένων με
χρήση της συσκευής ανίχνευσης sonar .
 διερεύνηση της κατάστασης που επικρατεί
κάτω από τα ερείπια και εντοπισμός εγκλωβισμένων με χρήση ειδικής μικροκάμερας
που διαθέτει ο Ο.Α.Σ.Π.
 απεγκλωβισμός ζώντων ατόμων από τα ερείπια με διάφορες μεθόδους διείσδυσης (κατακόρυφη, οριζόντια κ.λπ.).
 απομάκρυνση των απεγκλωβισμένων με την
βοήθεια τραυματιοφορέων και χρήση όλων
των αναγκαίων ιατρικών παροχών επί τόπου
(οροί, αυχενικοί νάρθηκες, κ.ά.), χρήση κυλιόμενου φορείου με συρματόσκοινο κ.λπ.
 μετάδοση εικόνας για ενημέρωση του Συντονιστικού Οργάνου και κατά συνέπεια εκτίμηση της κατάστασης.

ΣΤ. Ομιλητής: Εκπρόσωπος επαγγελματικής ομάδας
του ΤΕΕ:
► ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ Τ.Ε.Ε.
 Ενημέρωση, επιμόρφωση μηχανικών για την
εφαρμογή των νέων Κανονισμών και αξιοποίηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν
από την συμπεριφορά των κτιρίων στους
πρόσφατους σεισμούς.
 Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, εκπαίδευση για την ορθολογική αντιμετώπιση
προσεισμικού ελέγχου και ενίσχυσης υπαρχουσών κατασκευών:
- Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών στα Τμήματα Πολιτικών μηχανικών της χώρας με έμφαση και εξειδίκευση στην Σεισμική Μηχανική των κατασκευών.
- Ίδρυση μεταπτυχιακών τμημάτων με αντίστοιχη θεματολογία.
- Εισαγωγή αντίστοιχου μαθήματος στα Τμήματα Αρχιτεκτονικής που θα εξειδικεύει και
τις απαιτήσεις του αντισεισμικού κανονισμού και τις εμπειρίες από τους σεισμούς
στην Ελλάδα (κανονικότητα κτιρίων, σαφές
στατικό σύστημα, κλπ) και ίδρυση αντίστοιχων μεταπτυχιακών Τμημάτων.
- Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης τεχνιτών. Χορήγηση πιστοποιητικών ειδικότητας.
- Συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες για την
δημιουργία άρτιας αντισεισμικής υποδομής.
(Δίκτυα, ελεύθεροι χώροι κατάλληλα διαμορφωμένοι, μηχανισμοί ετοιμότητας και ενεργοποίησης σε περίπτωση σεισμού, αντισεισμική

Σας επισυνάπτουμε συμπληρωματικά σχετικό θεματολόγιο και παρακαλούμε για την από κοινού με εμάς συναπόφαση των τελικών διαλέξεων:
Θεματολόγιο σχετικό με το ως άνω γνωστικό αντικείμενο.
 Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός &
Σεισμικός Κίνδυνος.
 Εμπειρίες από Παγκόσμιας Κλίμακας Σεισμικές
Καταστροφές.
 Επιχειρησιακός σχεδιασμός και Οργάνωση ΟΤΑ
- Δήμου Ηρακλείου για την Πολιτική Προστασία
και την Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών.
 Γεωδυναμικό και γεωπεριβαλλοντικό πλαίσιο του
Δήμου, Φυσικά φαινόμενα και Φυσικές καταστροφές.
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 Αναθεώρηση του σχεδίου «Ξενοκράτης» σε ότι
αφορά τους σεισμούς, (προσαρμοσμένο στα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες εκάστου ΟΤΑ).
 Άσκηση ετοιμότητας σε ΟΤΑ σε συνεργασία με
τις Νομαρχίες και την Πολιτική Προστασία.
 Εκπαίδευση Μηχανικών και Εθελοντών πολιτών
στους ΟΤΑ.
 Άμεση προμήθεια των ΟΤΑ ειδών πρώτης ανάγκης και υλικών αναγκαίων για την δημιουργία
 πρόχειρων καταυλισμών.
 Καταγραφή μηχανημάτων και ατόμων που μπορούν να βοηθήσουν (μηχανικοί, νοσοκόμοι, γιατροί κλπ).
 Ενημέρωση πολιτών - μαθητών (μέσω Υπ. Παιδείας) με στόχο τη σωστή συμπεριφορά τόσο κατά τη διάρκεια του φαινομένου (όσο διαρκεί) όσο
και κατά το αμέσως μετά χρονικό διάστημα.
 Συνεχής και συστηματική δουλειά από τους ΟΤΑ
και τους αρμόδιους φορείς σε ήρεμους καιρούς
για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
 Σχέδιο αντιμετώπισης των σεισμών από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κινητής τηλεφωνίας , της
ΔΕΥΑΗ, της ΔΕΗ και των Μ.Μ.Ε. για απρόσκοπτη λειτουργία προς αποφυγή χάους και πανικού.
 Μικροζωνικές μελέτες στις πόλεις, διαίρεση των
πόλεων σε ζώνες παρόμοιας απόκρισης σε σεισμική δραστηριότητα για την σωστή αντιμετώπιση των σεισμών.
 Επιτάχυνση αξιόπιστων πρωτοβάθμιων ελέγχων
Στατικής επάρκειας των Δημόσιων Κτιρίων, με
έμφαση τις Εκκλησίες, τα Σχολεία, τα Εκπαιδευτήρια, τα Νοσοκομεία, τα Ξενοδοχεία, τις Εργατικές κατοικίες και τους Χώρους συνάθροισης
κοινού.
 Ο.Σ.Κ. : Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι στα σχολεία.
 Εξασφάλιση απαιτούμενων πόρων για το Τ.Ε.Ε.
προκειμένου μαζί με τον Ο.Α.Σ.Π. να συμβάλλει
στην επιτάχυνση των ελέγχων.
 Επανακαθορισμός χρήσεων γης για την απομάκρυνση επικίνδυνων δραστηριοτήτων από τα κέντρα των πόλεων.
 Δίκτυο επιταχυνσιογράφων - σεισμογράφων.
 Ένταξη απόκτησης ελεύθερων χώρων εντός του
πολεοδομικού ιστού ώστε να καταφύγουν πολίτες και μαθητές.

Συσχέτιση Τεκτονικών Δομών και Εντάσεων σε
ενδεχόμενο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή Ηρακλείου.
Κατηγοριοποίηση Προβλημάτων που συναντούνται σε θεμελιώσεις περί τα Ρήγματα.
Εκπαίδευση Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών με
τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Σεισμοί & Πυρκαγιές - Πρόληψη & Προστασία.
Συμβολή των Γεωλογικών παραμέτρων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την εκτίμηση της επικινδυνότητας και τρωτότητας των κατασκευών.
Χωροταξικός σχεδιασμός και φυσικοί κίνδυνοι.
Απογραφή προεπιλεγμένων οικοδομικών τετραγώνων της πόλης στα πλαίσια του ΕΠΑΝΤΥΚ, επεξεργασία των στοιχείων για την σεισμική τρωτότητα κτιρίων. Γεωλογικά στοιχεία προκειμένου
να δημιουργηθούν αντίστοιχες βάσεις δεδομένων για τις εδαφοτεχνικές μελέτες.
Αποτίμηση του υφιστάμενου δομικού πλούτου
της χώρας.
Τρωτότητα και διακινδύνευση κτιρίων.
Προτάσεις σε επαγγελματικά και νομικά θέματα συνδεόμενα με θέματα αντισεισμιών επεμβάσεων
Μέθοδοι για την επιτόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών.
Συστάσεις για την σύνταξη Μελετών αντισεισμικών ενισχύσεων (ΚΑΝΕΠΕ & Ευρωκώδικες).
Πολιτική προτεραιοτήτων για αντισεισμικές ενισχύσεις.
Νομικά ζητήματα σχετιζόμενα με αντισεισμικές
ενισχύσεις ιδιωτικών έργων.
Επαγγελματικά θέματα Μηχανικών, σχετιζόμενα με τις αντισεισμικές ενισχύσεις.
Στατιστικά στοιχεία, χάρτες, διαγράμματα στο
Διαδίκτυο.
Εθνική Στρατηγική για την σεισμική επάρκεια και την προσεισμική ενίσχυση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Νοσοκομείων.
Εθνική Στρατηγική για την σεισμική επάρκεια και την προσεισμική ενίσχυση των ξενοδοχείων.
Πρόταση για συστηματικό έλεγχο των επαγγελματικών οχημάτων και έλεγχο όλων των
γεφυρών έναντι σεισμικού κινδύνου.
Προβλήματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης στη δομική αποκατάσταση μνημειακών
έργων

Σ.Σ. Μετά από τα παραπάνω, η Δ.Ε. ενέκρινε την πρόταση για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και τη στιγμή
που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν είναι γνωστή η ημερομηνία διεξαγωγής (πιθανότατα εντός Απριλίου).
Περισσότερα, στο επόμενο τεύχος του «ΤΑΥ».
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»
Με αφορμή τη διαπίστωση ότι το θεσμοθετημένο σύστημα του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού
της χώρας, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει οδηγηθεί σε
πλήρη αδράνεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, στην «πράσινη ανάπτυξη» και σε μία σειρά δράσεων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των πολιτών, η Δ.Ε.
του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε να διαμορφώσει θέσεις και
απόψεις για το θέμα τις οποίες θα αποστείλει στο
νεοσύστατο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής. Την απόφαση αυτή, πυροδότησε σχετικό έγγραφο του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας προς την Υπουργό.
Ως πρώτο βήμα, η Δ.Ε. συνεδρίασε την
21/1/2010 με μοναδικό θέμα συζήτησης τον «Πολεοδομικό Σχεδιασμό». Στη συνεδρίαση αυτή, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν μέλη της Μ.Ε. «Χωροταξίας – Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του ΤΕΕ/ΤΑΚ, μελετητές με μελετητικό πτυχίο κατηγ. 01 – χωροταξικές μελέτες, &
κατηγ. 02 – πολεοδομικές & ρυμοτομικές μελέτες
καθώς και Μηχανικοί – στελέχη που ασχολούνται με
το θέμα, στις Ν.Α. Ηρακλείου & Λασιθίου αλλά και
του Δήμου Ηρακλείου.
Ως δεύτερο βήμα, η Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ σύστησε Ομάδα Εργασίας με θέμα «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ» η οποία θα συντάξει κείμενο προτάσεων
– εισήγηση προς τη Δ.Ε. αφού λάβει υπόψη της τόσο
το κείμενο του ΤΕΕ – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Γιάννης, Μηχανικός ΧωροταξίαςΠολεοδομίας, διερεύνησε την ένταση, το βάθος και
τη διάχυση της οικονομικής κρίσεως στον κλάδο
των μηχανικών
της Ανατολικής

Κρήτης, και πρότεινε ένα πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού από το οποίο προκύπτουν βασικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ύφεσης.
Η Εργασία ευρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.teetak.gr/index.php?option=com_
content&view=article&id=725:2010-02-22-08-4448&catid=59:omadesergasias&Itemid=128

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Προεδρείο & άποψη αίθουσας

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΙΤΑΝΟΥ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ
ΘΕΜΑ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Από το Χαρ. Κουτρούλη, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικός, Πρόεδρο Τμήματος Ανατολικής Κρήτης
του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, μέλους Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τμήματος
Ανατολικής Κρήτης.

Άποψη αίθουσας

όσο και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παραπάνω συνεδρίασης της Δ.Ε. Η Ο.Ε. αποτελείται από τους Αρχιτέκτονες Π. Νικολιδάκη, Α. Χουρδάκη
και Β. Σφακιανάκη, μέλος της Δ.Ε., η οποία και θα
συντονίσει το έργο της Ο.Ε. ως υπεύθυνη από τη
Δ.Ε.

Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ»
Παραδόθηκε πρόσφατα το προϊόν της Ομάδας
Εργασίας με θέμα «Έρευνα για την διείσδυση της
κρίσης στον κλάδο των μηχανικών και ενέργειες αντιμετώπισης της» Η Ο.Ε μέλη της οποίας είναι οι:
Γρηγοράκης Βαγγέλης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός,

Καλογεράκης Μιχάλης, Πολιτικός Μηχανικός, Καραπιδάκης Γιώργος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Μπαρτολότσι Παύλος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Μπράς Γιάννης, Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Διαχείρισης Έργων και Παρασύρης
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Την παρακάτω εισήγηση με τίτλο «Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας – Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας», έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Ανατολικής Κρήτης κ. Χαρ. Κουτρούλης, στην ημερίδα του Δήμου Ιτάνου & Νομαρχίας Λασιθίου
με θέμα: «Πράσινη επιχειρηματικότητα & βιολογική γεωργία. Οι προοπτικές της τοπικής κοινωνίας», που πραγματοποιήθηκε στο Παλαίκαστρο Δήμου Ιτάνου την 20/2/2010:
Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης είναι πλέον συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 24 του Συντάγματος), και περιλαμβάνεται και στην Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη αποσκοπεί στην υλοποίηση τριών φαινομενικά αντιτιθέμενων στόχων: της οικονομικής μεγέθυνσης, της
κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιδιωχθούν με
δράσεις που υλοποιούνται στο χώρο και με σχεδιασμούς που εκτείνονται σε διάφορους χρονικούς ορίζοντες. Η επίτευξη όμως του στόχου της αειφορίας
βρίσκει τη χώρα μας πολύ πίσω, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη νέα Στρατηγική της Λισαβόνας. Από
τις 24 χώρες που καταγράφονται στη σχετική κατάταξη, η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η (προτελευταία)
θέση, με χώρες όπως η Λετονία (18η) και η Σλοβακία
(13η), να βρίσκονται πιο πάνω.
Είναι γνωστό ότι η έννοια «οικολογικό αποτύπωμα» αναφέρεται στην έκταση παραγωγικής γης, πόσιμου νερού και θάλασσας που είναι απαραίτητα για
την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε φυσικούς
πόρους (ενέργεια, νερό κλπ.), συμπεριλαμβάνοντας

τις εκπομπές ρύπων και τον χώρο που απαιτείται για
την απόθεση των απορριμάτων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το μέσο οικολογικό αποτύπωμα είναι σήμερα
27 στρέμματα κατά κεφαλήν, όταν δεν θα έπρεπε να
ξεπερνά τα 21 στρέμματα, προκειμένου να παραμείνει εντός των ορίων της βιολογικής ικανότητας της
Γης.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το οικολογικό αποτύπωμα της Ευρώπης
υπερέβη τη βιολογική της ικανότητα το 1960 και είναι σήμερα υπερδιπλάσιο.
Όσον αφορά την Ελλάδα, τα στοιχεία έχουν, ως
εξής:
 Έχουμε το 11ο μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αποτύπωμα στον κόσμο, 4ο μεγαλύτερο στην ΕΕ, με
59 ισοδύναμα στρέμματα ανά άτομο
 Καταναλώνουμε 181% πάνω από το όριο βιωσιμότητας
 Έχουμε το 2ο μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αποτύπωμα κατανάλωσης νερού στον κόσμο
 Την περίοδο 1961-2005, είχαμε με διαφορά τη μεγαλύτερη αύξηση στο κατά κεφαλήν αποτύπωμα
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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η WWF Ελλάς,
οι Έλληνες χρειαζόμαστε τρεις πλανήτες!
Όλα αυτά, ενώ η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά
πλεονεκτήματα στον τομέα των Α.Π.Ε., αλλά η γραφειοκρατία καταπνίγει κάθε σχετική προσπάθεια. Το
ενθαρρυντικό είναι ότι η έκθεση της WWF Ελλάς,
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι "η πλήρης εναρμόνιση της χώρας με όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, απαιτεί μόνο το 0,7% του Α.Ε.Π.", όταν η συνέχιση της σημερινής πορείας θα κοστίσει, σε 30-40
χρόνια, το 15-20% του Α.Ε.Π!
Όπως είναι γνωστό, η Βιολογική Γεωργία είναι η
καλλιέργεια, η εκτροφή ζώων, και η παρασκευή τροφίμων, με φυσικό τρόπο και διέπεται από πολύ αυστηρούς κανόνες παραγωγής. Το 1991, η Ευρωπαϊκή
Ένωση δημοσίευσε τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91, ο
οποίος έθεσε το κανονιστικό πλαίσιο για την παραγωγή, παρασκευή και εισαγωγή, από τρίτες χώρες,
προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Με τον Κανονισμό
αυτό θα πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι ευρωπαίοι επιχειρηματίες (παραγωγοί, παρασκευαστές,
εισαγωγείς) που θέλουν να παράγουν βιολογικά
προϊόντα.
Η παραγωγική διαδικασία όλων των κλάδων της
πρωτογενούς παραγωγής, είναι ευθέως συνδεδεμένη
με την διαχείριση φυσικών πόρων (έδαφος, υπέδαφος, νερό κλπ.). Το αίτημα της "αειφόρου ανάπτυξης", ουσιαστικά σημαίνει "συνετή διαχείριση του
φυσικού περιβάλλοντος". Η διαχείριση των υδάτινων
πόρων, η διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας,
η αισθητική του τοπίου, το πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, συνδέονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία της πρωτογενούς παραγωγής.
Ο χώρος και ο τόπος πρέπει να σχεδιαστεί - και αυτό είναι αντικείμενο των χωροτακτών μηχανικών και να προγραμματιστεί κατάλληλα, ώστε η χωρητικότητα του φυσικού περιβάλλοντος να επαρκεί για
τους αναπτυξιακούς στόχους που τίθενται, αφενός,
και αφετέρου να διασφαλίζεται η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.
Οι σύγχρονες τεχνολογίες συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Τέτοιες τεχνολογίες είναι οι εξελιγμένες γεωτεχνικές έρευνες,
τα σύγχρονα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
και τοπογράφησης, τα νέα υλικά εγκαταστάσεων και
αυτοματισμών, η ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση, σύγχρονα γεωργικά μηχανήματα, εφαρμογές υπολογιστικών και μικρο-υπολογιστικών συστημάτων. Η στήριξη της καινοτομίας, δηλαδή η διαδικασία μετατροπής μιας νέας ιδέας σε προϊόν ή υπηρεσία, ή η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών,
αποτελεί όρο επαγγελματικής επιβίωσης για το ελληνικό τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό που ασχολείται στην περιοχή της γεωργικής τεχνολογίας. Η
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών
στην μικρή κλίμακα της αγροτικής παραγωγής του
τόπου μας μπορεί να πυροδοτήσει, ως μηχανισμός

Είναι βέβαιο όμως, ότι η προοπτική της αγροτικής ανάπτυξης στη χώρα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με:
 την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας
 την προώθηση της ποιότητας
 την εφαρμογή των προτύπων και των κανονισμών
 την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία
 την αξιοποίηση των φυσικών πόρων
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 τη χρήση των νέων τεχνολογιών
 την πελατοκεντρική προσέγγιση στην επιχειρη-

τεχνολογιών, η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, η παροχή τεχνικών συμβουλών, η σχεδίαση
και η μελέτη των δικτύων και των λεωφόρων διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών κ.α., είναι μερικές
μόνο περιπτώσεις της πολύπλευρης εμπλοκής του
Τεχνικού Επιμελητηρίου στην διαδικασία αυτή.
Στις εξαιρετικά δύσκολες σημερινές συνθήκες, η
συνέργεια των μελών του Τ.Ε.Ε., μαζί με τους άλλους
κλάδους τεχνικών και επιστημόνων και τους κατοίκους της ελληνικής περιφέρειας, αποτελεί την αισιόδοξη πλευρά των γεγονότων που θα συμβάλλει
στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη που στηρίζεται στη
γνώση, με τελικό αποτέλεσμα την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, προκοπή και την ευτυχία των
κατοίκων της ελληνικής περιφέρειας, που είναι και
το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ματική δράση

 την ενίσχυση των συνεργασιών και της εξωστρέ-

φειας

 την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σ' όλα τα

παιδεία (οικονομία, έρευνα, εκπαίδευση κλπ.)
Στις προηγούμενες αναπτυξιακές κατευθύνσεις ο
ρόλος του Τ.Ε.Ε. και του σώματος των Ελλήνων μηχανικών είναι σημαντική. Οι Έλληνες μηχανικοί, συμμετέχοντας στην μελέτη χωροταξικών σχεδίων και τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, στηρίζουν και διευρύνουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου. Η
προώθηση της ποιότητας, η χρήση προτύπων, η μηχανική του περιβάλλοντος, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, η εισαγωγή και η εφαρμογή σύγχρονων

ενδιαφέροντα
μικρά αλλά

σκανδάλης, μεγεθυμένα αποτελέσματα στην οικονομία.
Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα, αν και τελευταία έχει γίνει φράση του συρμού, δεν είναι κάτι το
πρωτόφαντο, υπάρχει από την αρχαιότητα. Στα τέλη του 20ου αιώνα, εκφράστηκε κυρίως με τη θέσπιση προστατευόμενων περιοχών. Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, έχουμε πια πολύ ακραία περιβαλλοντικά προβλήματα, που οδηγούν το 1972 στη Διάσκεψη της Στοκχόλμης, το 1992 στη Διάσκεψη του
Ρίο, το 2002 στη Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ, όπως επίσης και στην εκτενή νομοθεσία και πολιτική
της ΕΕ, η οποία αποτελεί σήμερα το πλαίσιο για την
Πράσινη Επιχειρηματικότητα.
Πρακτικά "πράσινη επιχειρηματικότητα" σημαίνει τον μηδενισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως αυτή προκύπτει από την δραστηριότητα της επιχείρησης. Προφανώς, οι πράσινες επιχειρήσεις, δεν είναι μηδενικού κέρδους επιχειρήσεις.
Και κέρδη πρέπει να έχουν και εργαζόμενους να απασχολούν και, για προφανείς λόγους, να επιδιώκουν να επεκτείνουν το μερίδιό τους στην αγορά. Το
βέβαιο είναι ότι η πράσινη επιχειρηματικότητα χρειάζεται δημιουργική φαντασία, νέες ιδέες και μεθόδους, καθώς και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Χρειάζεται μια νέα γενιά ιδεών και μεθόδων, αλλά
και ένα ανθρώπινο δυναμικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο. Στο σημείο αυτό, άλλωστε,
βρίσκεται και ο κρίσιμος και καταλυτικός ρόλος των
εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας.
Η σειρά του ISO 14000, το ΕΜΑΣ (κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου) και τα Οικολογικά Σήματα (eco-labels) αποτελούν κάποιες τεχνοκρατικές προσεγγίσεις για την
πράσινη διαχείριση της οικονομίας. Παράλληλα, η
θεσμοθέτηση προστατευόμενων περιοχών διαμορφώνουν ειδικές ζώνες για την πράσινη επιχειρηματικότητα. Το πλαίσιο αυτό επίσης αφορά την τοπική
αυτοδιοίκηση για πράσινες υπηρεσίες και πράσινες
επιχειρήσεις. Παρεμπιπτόντως, η Πράσινη Οικονομία δεν αφορά μόνο την σφαίρα του ιδιωτικού τομέα,
αλλά αναπτύσσεται και μέσα από κοινωνικές επιχειρήσεις ως Κοινωνική Οικονομία και, προφανώς, αγγίζει όλους τους τομείς της οικονομίας (πρωτογενή,
δευτερογενή, τριτογενή και τεταρτογενή).

στην ΕΕ-27, με αύξηση κατά 158%.

• Μετά και από τις πρόσφατες κατολισθήσεις στην κοιλάδα των Τεμπών, που αχρήστευσαν την Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης και «έκοψαν» την Ελλάδα στα δύο, το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ ζήτησε από τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ να εξασφαλίσουν στοιχεία από τις κατά τόπους Υπηρεσίες που εμπλέκονται με την κατασκευή και κυρίως με τη συντήρηση του οδικού δικτύου της χώρας, για «Θέσεις με ιστορικό κατολίσθησης στο οδικό δίκτυο», τα οποία το Παρατηρητήριο θα αξιοποιήσει
κατάλληλα, δεδομένου ότι είναι αναγκαίος ο συστηματικός έλεγχος του οδικού δικτύου της χώρας για να αποτραπούν και άλλες επικίνδυνες κατολισθήσεις και καταπτώσεις.
• Μετά από διαμαρτυρίες κατοίκων για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση που παρατηρείται
στην ολοκλήρωση και παράδοση του έργου «Οδός Καρτερός – Επισκοπή», και τα σχετικά δημοσιεύματα στα τοπικά ΜΜΕ αλλά και μετά από τις επερωτήσεις των Βουλευτών κας Μ. Σκραφνάκη και Λ. Αυγενάκη στη Βουλή, η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ συζήτησε το θέμα στη συνεδρίαση της 13ης Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, και στη συνέχεια, το Τμήμα ζήτησε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Ηρακλείου αντίγραφο του φακέλου της σχετικής εργολαβικής σύμβασης ώστε να μπορέσει να διαμορφώσει άποψη αλλά και προτάσεις για το θέμα.
• Συμμετοχή Προέδρου Δ.Ε. κου Π. Ινιωτάκη σε σύσκεψη του Πρόεδρου του ΤΕΕ με τους
Προέδρους των ΠΤ του ΤΕΕ την 19/1/10 στην Αθήνα με θέματα το φορολογικό, το ασφαλιστικό, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα κλειστά επαγγέλματα, τον ΚΕΝΑΚ, το θεσμικό πλαίσιο έργων & μελετών και αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης και πολεοδομικές παρεμβάσεις.
• Μετά τα προβλήματα και την προστριβή που δημιουργήθηκε μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, του ΣΑΝΗ και κατοίκων της πόλης με αφορμή τις πρόσφατες κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτισμάτων από συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου, η Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ πραγματοποίησε συνάντηση με Εκπροσώπους του Γραφείου παλιάς πόλης Ηρακλέιου, του
ΣΑΝΗ, της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της Ζ’ Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων την 17/2/2010 κατά την οποία συζητήθηκε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και
αναζητήθηκαν λύσεις. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στη συζήτηση, συμμετείχαν σε
σύσκεψη που συγκάλεσε ο Εισαγγελέας Ηρακλείου για το ίδιο θέμα.

25

δραστηριότητα

μικρά αλλά

ενδιαφέροντα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

• Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης κ. Αθαν. Καρούντζου, με τις Δ.Ε. των
Τμημάτων του ΤΕΕ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, στα γραφεία της Περιφέρειας, την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010. Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η «Πορεία υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων και
έργων υποδομής στην Κρήτη» και οι Δ.Ε. των δύο Τμημάτων συζήτησαν με τον Περιφερειάρχη τα
προβλήματα και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση βασικών έργων υποδομής
όπως ο Β.Ο.Α.Κ., το φράγμα Αποσελέμη, αλλά και στη διεκδίκηση για την κατασκευή μεγάλων αναπτυξιακών έργων όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος κ.ο.κ.
• Συμμετοχή μελών της Δ.Ε. (και του Προεδρείου της «Α») στην κοινή σύσκεψη της Δ.Ε. του ΤΕΕ με
τις Δ.Ε. των Π.Τ. του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 19, 20 & 21 Φεβρουαρίου 2010 στο Αμφιθέατρο του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη.
• Σύσκεψη Προέδρου Τ.Ε.Ε κ. Ιωάννη Αλαβάνου και Διοίκησης Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.2: Στις 19, 20
και 21 Φεβρουαρίου 2010 έγινε, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της Δ.Ε.
του Τ.Ε.Ε. και των Δ.Ε. των Περιφερειακών Τμημάτων. Στο πλαίσιο των εργασιών έγινε σύσκεψη των
εκπροσώπων του Δ.Σ. και της Δ.Ε. του τμήματος εταιρειών του Συνδέσμου Εργοληπτών Θεσσαλονίκης (Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.) και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. κ. Ιωάννη Αλαβάνου, με θέμα την προώθηση των θέσεων του Συνδέσμου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου Δημοσίων Έργων. Συμμετείχαν επίσης, ο Ριχάρδος Ποβάσκη Πρόεδρος της “Α”
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., ο κ. Κωνσταντίνος Σαββίδης μέλος του Συνδέσμου Πρωτεύουσας, ο
κ. Κυριάκος Τομόσογλου μέλος του Συνδέσμου Πέλλας και της “Α” Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
και ο κ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος μέλος Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.. Η αξιόλογη, κατά
την άποψη μου, πρόταση του Συνδέσμου παρουσιάσθηκε λεπτομερώς προκειμένου
να ενσωματωθεί στις θέσεις του Τ.Ε.Ε.. Συγκεκριμένα τονίσθηκε η κάθετη αντίθεση στην καθιέρωση οποιονδήποτε “κριτηρίων αξιολόγησης” και μαθηματικών τύπων, η ανάγκη εξασφάλισης ορθών μελετών δημοπράτησης και επαρκούς επίβλεψης, καθώς επίσης και λήψη μέτρων διασποράς του αντικειμένου. Ειδικότερα, ο
τρόπος προσέγγισης της διασποράς με τη θέσπιση της “υποχρεωτικής πιστοποιημένης υπεργολαβίας” του “ανηγμένου ανεκτέλεστου υπολοίπου” και του “ανωτάτου ορίου εγγυήσεων καλής εκτέλεσης”, θα αντικειμενοποιήσει ορθολογιστικά όλο το σύστημα και μάλιστα αυτά είναι μέτρα που μπορούν να ληφθούν άμεσα. Ο κ. Ι. Αλαβάνος τόνισε ότι οι θέσεις του Συνδέσμου αποτελούν μία εξαιρετική εργασία την οποία τα Όργανα του Τ.Ε.Ε. ήδη μελετούν και λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.
• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ Αρχιτέκτονα
Μηχανικού ΝΤΑΝΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην ΠΥΛΗ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ), ΑΠΌ 13 έως 21 Απριλίου 2010. Ώρες λειτουργίας της Έκθεσης: από
10.00 – 14.00 και από
18.00 – 22.00 κάθε μέρα.

1η/2010 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Τη 13η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η οποία ήταν έκτακτη, με την παρουσία 46 μελών, έναντι των 50 που την απαρτίζουν. Η συνεδρίαση διακόπηκε και συνεχίσθηκε την 20.01.2010 ημέρα
Τετάρτη. Συζητήθηκαν δεκαεπτά (17) από τα δεκαοκτώ (18) θέματα της Η.Δ.. Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο κ. Ματθαίος Ανδρέας Καλωσυνάκης, εισηγητής του 6ου θέματος και οι επιμελητές και αναπληρωτές των Μονίμων Επιτροπών, κ.κ. Αλεξάνδρα
Κουτσουμπού, Χαρίδημος Χατζηβασίλης, Εμμανουήλ Βερίγος και Εμμανουήλ Καραπιδάκης. ( Διάρκεια
συνεδριάσεων 19,40 έως 23,20 και 19,50 έως 23,30)
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Επιμέλεια: Ριχάρδος Α. Ποβάσκη - Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. - Πρόεδρος “Α” Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
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Θεμάτων.
> Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Βιομηχανίας
Έρευνας και Νέων Τεχνολογιών.
> Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Ασφάλειας και
Υγιεινής στην Εργασία.
> Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Αντισεισμικής
και Πολιτικής Προστασίας.
> Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Χωροταξίας,
Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.
 Στο θέμα “Ανακοινώσεις Προεδρείου”, ο Πρόεδρος
της “Α” Ριχάρδος Ποβάσκη έκανε γνωστό στο
Σώμα ότι υπεγράφησαν οι πράξεις αντικαταστά
σεως του κ. Αντωνίου Κρασανάκη από τον κ.
Κωνσταντίνο Χαμηλοθώρη, του κ. Μάξιμου Σενετάκη από τον κ. Εμμανουήλ Σεϊμένη και του κ.
Εμμανουήλ Σεϊμένη από την κ. Ελευθερία Νιργιανάκη.
 Τo θέμα “Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς
τη Δ.Ε.” επειδή κανένα έγκυρο σχετικό ερώτημα
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.”, συζητήθηκαν τρία θέματα.
> “Δρόμος Καρτερός – Επισκοπή”. Προτάθηκε από
τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας με αίτημα να
ζητηθεί αντίγραφο του φακέλου των τριών εργολαβιών που αφορούν το έργο από τη Ν.Α. Ηρακλείου, για να διερευνηθεί πλήρως από την Μόνιμη Επιτροπή Έργων Δημοσίου.
> “Κατασκευή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου
Ηρακλείου”. Προτάθηκε από τον κ. Στυλιανό Ορφανό. Ενημέρωσε το Σώμα ότι κοινοποιήθηκε το
οικ.559/24.12.2009 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Επιθεωρητών Δ.Ε.. Μεταξύ άλλων, από την επιθεώρηση του έργου, προκύπτει η ανάγκη διενέργειας Επιθεώρησης και
προτείνεται στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης η σύσταση κλιμακίου Επιθεώρησης
του έργου.
> “Σχέδια Π.Δ. Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Τ.Ε.Ι.”.

Αναλυτικά:
Ανακοινώσεις Προεδρείου.
Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη
Δ.Ε..
Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε..
Παγκόσμια μέρα μνήμης των θυμάτων τροχαίων
δυστυχημάτων.
Η πορεία υλοποίησης του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
Μητρώο Δομικών Έργων.
Θέματα παιδείας - Συσσωμάτωση Τ.Ε.Ι. στα Πολυτεχνεία.
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του
Α.Σ.Ε.Π..
Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Θεμάτων Ασφαλιστικού.
Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Μελετών Δημοσίου.
Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Προβολής και
Προώθησης των Δράσεων και του Έργου του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..
Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Ιδιωτικών Έργων.
Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Έργων Δημοσίου.
Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Επαγγελματικών
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Προτάθηκε από την κ. Ιωάννα Σφακιανάκη. Ενημέρωσε το Σώμα ότι στην ιστοσελίδα ανοιχτής
διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας αναρτήθηκαν τα εν λόγω Προεδρικά Διατάγματα και ότι θα πρέπει να επαγρυπνούμε όλοι.
Το θέμα “Παγκόσμια μέρα μνήμης των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων”, το οποίο προτάθηκε από
την παράταξη “Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση - Συνεργαζόμενοι (ΠΑΣΚ-Σ)”,
εγκρίθηκε ομόφωνα, με τις προταθείσες, από
την παράταξη “Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης (ΑΜΑΚ)”, τροποποιήσεις.
Στο θέμα “Η πορεία υλοποίησης του Β.Ο.Α.Κ.”, το
οποίο προτάθηκε προς συζήτηση από τη Δ.Ε.
του Τμήματος και αναπτύχθηκε από τον κ. Γεώργιο Αγαπάκη, υπήρξαν ενστάσεις από την κ. Ι.
Σφακιανάκη ως προς το περιεχόμενο της εισήγησης. Επειδή η πρόταση για ενημέρωση της Αντιπροσωπείας έγινε από την κ. Ι. Σφακιανάκη,
διευκρίνισε ότι το αίτημα της ήταν μία παρουσίαση της προοπτικής που βάζει η
Ε.Υ.Δ.Ε./Β.Ο.Α.Κ., δηλαδή ποιες είναι οι νέες χαράξεις, ποιες είναι οι αναβαθμίσεις και πως κοστολογείται το 1,5 δις ευρώ.
Το θέμα “Μητρώο Δομικών Έργων”, το οποίο προτάθηκε προς συζήτηση από τον κ. Ματθαίο-Ανδρέα Καλωσυνάκη και αναπτύχθηκε από τον ίδιο
, εγκρίθηκε ομόφωνα. Εισηγήθηκε τη δημιουργία
ενός διαδικτυακού ψηφιακού αρχείου στο οποίο
θα αρχειοθετείται ο βίος κάθε δομικού έργου από τη σύλληψη και προσδιορισμό του, τη δημιουργία του, τη λειτουργία του έως την τελική αποδόμησή του.
Τα θέμα “Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και
καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του
Α.Σ.Ε.Π.”, σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας, εγκρίθηκε ως έχει
η εισήγηση του κ. Μιχαήλ Γολοβάνη με 20 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 7 λευκά.
Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Θεμάτων Ασφαλιστικού” λόγω απουσίας του επιμελητού η ενημέρωση έγινε από τον Πρόεδρο Ριχάρδο Ποβάσκη σύμφωνα με την εισήγηση των
υπηρεσιακών παρα- γόντων. Τέθηκε το κυρίαρχο
ζήτημα της μη λειτουργίας της επιτροπής.
Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Μελετών Δημοσίου” ο κ. Χαράλαμπος Χατζηβασίλης,
επιμελητής της Μ.Ε., ενημέρωσε το Σώμα για τα
πεπραγμένα μέχρι σήμερα. Διατυπώθηκε από
μέλη του Σώματος το ερώτημα γιατί δεν υλοποιήθηκαν οι προταθείσες Ομάδες Εργασίας. Για το
συνεχή έλεγχο της ορθότητας των νέων προκηρύξεων και την καταγραφή των εγκεκριμένων
μελετών που έχουν αναθέσει έως σήμερα οι Αναθέτουσες Αρχές στην Ανατολική Κρήτη και για
την καταγραφή και παρακολού θηση της πορείας των εκπονουμένων μελετών. Ουσιαστικά προτάθηκε η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για

τις μελέτες.
 Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Προβολής και Προώθησης των Δράσεων και του Έργου
του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.”, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με τα πεπραγμένα. Στη Μ.Ε.
είχε επενδυθεί μια φιλόδοξη προσπάθεια για να
προβληθεί το Τ.Ε.Ε. δια μέσου των δράσεων,
πλην όμως δεν δραστηριοποιήθηκε και δεν υπήρξαν θετικά αποτελέσματα.
 Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Ιδιωτικών Έργων” η κ. Δήμητρα Κενδριστάκη, επιμελήτρια της Μ.Ε., ενημέρωσε το Σώμα για τα πεπραγμένα μέχρι σήμερα.
 Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Έργων
Δημοσίου” λόγω απουσίας του επιμελητού ο κ. Αλέξανδρος Κλάδος, αναπληρωτής επιμελητής
της Μ.Ε., ενημέρωσε το Σώμα για τα πεπραγμένα μέχρι σήμερα.
 Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων” λόγω συνταξιοδότησης του
επιμελητού η κ. Αλεξάνδρα Κουτσουμπού αναπληρωτής επιμελήτρια της Μ.Ε., ενημέρωσε το
Σώμα για τα πεπραγμένα μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα τόνισε ότι υπήρχε δυστοκία δράσεων λόγω
αλληλοεπικάλυψης των θεμάτων με άλλες Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος, γεγονός το οποίο
όφειλε η Δ.Ε. να είχε προβλέψει καθορίζοντας με
σαφήνεια το αντικείμενο.
 Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Βιομηχανίας Έρευνας και Νέων Τεχνολογιών” ο κ. Εμμαν.
Καραπιδάκης, επιμελητής της Μ.Ε., ενημέρωσε
το Σώμα για τα πεπραγμένα μέχρι σήμερα.
 Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία”, λόγω απουσίας
του επιμελητή κ. Εμμανουήλ Καραβελάκη, ο
Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Ριχάρδος Ποβάσκη ενημέρωσε το Σώμα για τα πεπραγμένα της
επιτροπής μέχρι σήμερα. Διάβασε την εισήγηση,
στην οποία μεταξύ άλλων αναγράφεται ότι μολονότι η σύσταση της επιτροπής ξεκίνησε με δική του ιδέα, απέτυχε πλήρως να αποδώσει τα αναμενόμενα.
 Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Αντισεισμικής και Πολιτικής Προστασίας” λόγω άρνησης του επιμελητή να παραβρεθεί στη συνεδρίαση, η κ. Μαρία Λυδάκη μέλος της Μ.Ε., ενημέρωσε το Σώμα για τα πεπραγμένα μέχρι σήμερα.
Υποβλήθηκε ερώτημα αν καλύπτει όλο το φάσμα
των δραστηριοτήτων των μηχανικών, δηλαδή
συγκοινωνίες, θαλάσ- σιες μεταφορές κλπ. και όχι μόνο τα κτίρια. Η απάντηση προφανώς ήταν
αρνητική, διότι η επιτροπή περιορίζεται μόνο
στο σεισμικό έλεγχο κτιρίων.
 Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς” ο κ. Εμμανουήλ Βερίγος, επιμελητής της Μ.Ε., ενημέρωσε το Σώμα για τα πεπραγμένα μέχρι σήμερα. Επίσης ενημέρωση για
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την υποεπιτροπή Νομού Λασιθίου έκανε το μέλος και πρόεδρος της Ν.Ε.Λ. κ. Μιχαήλ Χωραφάς.

στις διεργασίες της ενημέρωσης (μέλη της Α.Μ.Α.Κ.
και της Δ.Π.Κ.Μ.) και τόνισε την ανάγκη σεβασμού
στους κανόνες λειτουργίας των Μ.Ε. όπως αναγράφονται στο άρθρο 6 του κανονισμού. Δηλαδή την ενημέρωση του Σώματος τουλάχιστον κάθε χρόνο και
όχι στη λήξη της θητείας των οργάνων, με το σκεπτικό ότι υπάρχει χρόνος βελτίωσης της δράσης.
 Το θέμα “Θέματα παιδείας - Συσσωμάτωση Τ.Ε.Ι. στα
Πολυτεχνεία”, θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της “Α” διότι, ελλείψει απαρτίας, η συνεδρίαση διακόπηκε.

Ορισμένα μέλη του Σώματος μετά το πέρας των ενημερώσεων έκαναν γενικές παρατηρήσεις. Ο πρόεδρος Ριχάρδος Ποβάσκη τόνισε για μίαν ακόμη φορά
την κάκιστη πολιτική της στελέχωσης των Μ.Ε. με
πολλά μέλη, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει τη λειτουργία τους με την αδυναμία να έχουν απαρτία, με
κίνδυνο ορισμένες αποφάσεις να είναι άκυρες. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν ενεργά

2η/2010 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
 Στο θέμα “Ανακοινώσεις Προεδρείου”, ο Πρόεδρος
της “Α” Ριχάρδος Ποβάσκη ενημέρωσε για την υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στην
προηγούμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
και ότι τα πρακτικά έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επίσης υπενθύμισε το
δικαίωμα που απορρέει από το άρθρο 13§13 του
Κανονισμού Λειτουργίας σχετικά με τη δυνατότητα που έχουν τα μέλη να αιτιολογούν την ψήφο τους.
 Στο θέμα “Ενημέρωση δραστηριότητος Δ.Ε.”, o
Πρόεδρος της Δ.Ε. ενημέρωσε το Σώμα για τη
δραστηριότητα του Τμήματος, για το διάστημα
από 09.12.2009-09.02.2010.
 Τo θέμα “Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς
τη Δ.Ε.”, επειδή κανένα έγκυρο σχετικό ερώτημα
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.”, συζητήθηκαν δύο θέματα.
> “Οργανισμός Διαχείρισης και Εποπτείας Υποδομών & Οδών (Ο.Δ.Ε.Υ.Ο.)”. Προτάθηκε από
τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας με αίτημα
να ζητηθούν αντίγραφα των προβλεπομένων, από το καταστατικό, εκθέσεων και οικονομικών στοιχείων για να εκφράσει το τμήμα
τις απόψεις του. Η εισήγηση υπερψηφίσθηκε
με 21 υπέρ, μηδέν κατά, μηδέν λευκά και 11
παρών.
> “Επίθεση στα δικαιώματα των Μηχανικών, πρόταση για συμπαράσταση”. Προτάθηκε από την
κ. Ειρήνη Βρέντζου και αποφασίσθηκε, ομόφωνα, η στήριξη των προτάσεων της
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με ταυτόχρονη απομάκρυνση
των εκπροσώπων μας, από τις επιτροπές μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
 Στο θέμα “Έγκριση οικονομικού ισολογισμού έτους
2009”, έγινε ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων από τον πρόεδρο κ. Ριχάρδο Ποβάσκη με

Τη 10η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η οποία ήταν τακτική, με την παρουσία 40 μελών, έναντι των 50 που την απαρτίζουν. Συζητήθηκαν επτά (7) από τα δώδεκα (12) θέματα της Η.Δ., ένα εκτός Η.Δ. με ομόφωνη απόφαση του Σώματος,
που προτάθηκε από το Σύλλογο Διπλωματούχων
Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου καθώς επίσης και ένα ψήφισμα. Στη συνεδρίαση
συμμετείχε, κληθείς νομίμως, και ο πρόεδρος του
συλλόγου κ. Εμμανουήλ Σωμαράκης. (Διάρκεια συνεδρίασης 19,40 έως 00,25)
Αναλυτικά:
> Ανακοινώσεις Προεδρείου.
> Ενημέρωση δραστηριότητος Δ.Ε..
> Έλεγχος - ερωτήσεις - επερωτήσεις προς τη
Δ.Ε..
> Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί
θεμάτων σχετικών με τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε..
> Έγκριση οικονομικού ισολογισμού έτους 2009.
> Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2009.
> Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους
2010.
> Κατάθεση αμοιβών μελετών στο όνομα τεχνικών
εταιρειών. (Θέμα εκτός Η.Δ.)
> Προτάσεις αναμόρφωσης του Θεσμικού Πλαισίου Παραγωγής Δημοσίων Έργων.
> Προτάσεις αναμόρφωσης του Θεσμικού Πλαισίου Ανάθεσης Μελετών.
> Φορολογική Μεταρρύθμιση-Απορρύθμιση και εξοντωτική φορολογία.
> Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων.
> Θέματα παιδείας - Συσσωμάτωση Τ.Ε.Ι. στα Πολυτεχνεία.
ΨΗΦΙΣΜΑ: Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της
Π.Ο. – Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. στις 21.01.2010
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τη βοήθεια της αρμόδιας της υπηρεσίας κ. Εμμανουέλας Παπαδάκη και ψηφίστηκε ομόφωνα.
 Στο θέμα “Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους
2009”, έγινε η ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων από τον πρόεδρο κ. Ριχάρδο Ποβάσκη με
τη βοήθεια της αρμόδιας της υπηρεσίας κ. Εμμανουέλας Παπαδάκη και εγκρίθηκε με 29 υπέρ, 2
κατά και ένα λευκό.
 Στο θέμα “Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2010”, έγινε η ενημέρωση της σύνταξης των
οικονομικών στοιχείων από τον πρόεδρο κ. Ριχάρδο Ποβάσκη με τη βοήθεια της αρμόδιας της
υπηρεσίας κ. Εμμανουέλας Παπαδάκη και εγκρίθηκε με 30 υπέρ και 2 κατά.
 Το θέμα “Κατάθεση αμοιβών μελετών στο όνομα τεχνικών εταιρειών”, πρότεινε και εισηγήθηκε ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου, μετά τη διαπίστωση ότι ορισμένες εταιρείες
διαφημίζουν την έκδοση οικοδομικών αδειών με

έκπτωση επί της αμοιβής. Το Σώμα αποφάσισε
την αποστολή του αποσπάσματος των σχετικών
πρακτικών στην κεντρική διοίκηση του Τ.Ε.Ε. και
στην αρμόδια Μ.Ε. προκειμένου να επανεξετασθεί το θέμα.
 Το ψήφισμα “Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της
Π.Ο. – Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. στις 21.01.2010” σχετικά με
την κλιμάκωση των αγώνων των συναδέλφων της
Ένωσης, ανέπτυξε η κ. Ειρήνη Βρέντζου η οποία
είναι παράλληλα και πρόεδρος της Ανατολικής
Κρήτης, εγκρίθηκε ομόφωνα.
 Τα θέματα “Προτάσεις αναμόρφωσης του Θεσμικού
Πλαισίου Παραγωγής Δημοσίων Έργων”, “Προτάσεις αναμόρφωσης του Θεσμικού Πλαισίου Ανάθεσης
Μελετών ” “Φορολογική Μεταρρύθμιση-Απορρύθμιση και εξοντωτική φορολογία” “ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων” και “Θέματα παιδείας Συσσωμάτωση Τ.Ε.Ι. στα Πολυτεχνεία”, θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση της “Α” διότι, ελλείψει απαρτίας, η συνεδρίαση διακόπηκε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ “Α” ΡΙΧΑΡΔΟΥ Α. ΠΟΒΑΣΚΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ: “Κατάθεση αμοιβών μελετών στο όνομα τεχνικών εταιρειών”
Πρόκειται για κανόνες που διέπουν την οριοθέτηση και λειτουργία της αγοράς, των προσβάσεων σε
ορισμένα επαγγέλματα και δραστηριότητες και την
άσκηση τούτων. Κυρίως όμως πρόκειται για τη νομοθεσία με την οποία επιχειρείται η αντιμετώπιση των
παρεκβάσεων από το υγιές ανταγωνιστικό παιχνίδι.
Οι παρεκβάσεις αυτές είναι δύο ειδών: Αφενός
μεν μεθοδεύσεις ατομικές ή συλλογικές με τις οποίες κινδυνεύει η υπόσταση του ανταγωνισμού. Αφετέρου δε πρακτικές που προσβάλλουν την ανταγωνιστική εντιμότητα. Οι οποίες αντιμετωπίζονται με
το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, ο οποίος καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 146/1914 “Περί αθέμιτου ανταγωνισμού” όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η θέση ορίων στην ανταγωνιστική συμπεριφορά αποτελεί όχι μόνο αυτονόητη νομοθετική μέριμνα σε κάθε οικονομία αγοράς, αλλά και εξειδίκευση του άρθρου 5§1 του συντάγματος κατά το
οποίο η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας
και η συμμετοχή στην οικονομική ζωή δεν επιτρέπεται να προσβάλλουν τα δικαιώματα των άλλων ή να
παραβιάζουν το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
Στο άρθρο 1 του Ν. 146/1914 περιέχεται γενική
ρήτρα κατά την οποία κάθε πράξη ανταγωνισμού
που γίνεται με σκοπό ανταγωνισμού και αντιβαίνει
στα χρηστά ήθη απαγορεύεται.
Βασικό πρόβλημα του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού είναι ο νομοτεχνικός τρόπος με τον οποίο συλλαμβάνονται αθέμιτες ενέργειες.

Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στη συνεδρίαση της 10.02.2010 συζήτησε, εκτός ημερησίας
διάταξης, μεταξύ άλλων και το ως άνω θέμα. Το αίτημα κατατέθηκε από το Σύλλογο Διπλωματούχων
Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Ηρακλείου και η σχετική εισήγηση αναπτύχθηκε από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Εμμανουήλ Σωμαράκη.
Στην τοποθέτηση μου τόνισα ότι το θέμα είναι
καθαρά “δραχμικό” και υπάρχουν αντιδράσεις επειδή έχει περιορισθεί το εργασιακό αντικείμενο.
Η έννοια του ανταγωνισμού και ιδιαίτερα του οικονομικού ανταγωνισμού αναφέρεται στην εξωτερική συμπεριφορά περισσοτέρων προσώπων, καθ’ ένα
από τα οποία προσπαθεί να επιτύχει κάποιο ευνοϊκό
οικονομικό αποτέλεσμα π.χ. σύναψη σύμβασης με
πελάτες.
Ο ανταγωνισμός θεωρείται επωφελής οικονομική διαδικασία για τους πολίτες και για την εθνική οικονομία.
Η αγορά είναι προϋπόθεση της ύπαρξης συστήματος όπου η συμπεριφορά του ενός είναι ικανή να
επηρεάσει δυσμενώς τη θέση του άλλου. Πλην όμως
η αγορά και συνεπώς και ο ανταγωνισμός διέπονται
από οικονομικούς κανόνες, αποτελούν όμως και έννομη τάξη, διεπομένη από κανόνες δικαίου. Ελευθερία του ανταγωνισμού δεν νοείται παρά sub lege. Η
ρύθμιση του ανταγωνισμού αποτελεί άμεσο ή έμμεσο περιεχόμενο των συνταγματικών ρυθμίσεων και
της κοινής νομολογίας.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ3:
Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης της
Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. και των Δ.Ε. των Περιφερειακών Τμημάτων, που έγινε στην πόλη της Θεσσαλονίκης τον
Φεβρουάριο του 2010, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προεδρείων των Αντιπροσωπειών.
Συμμετείχαν: Γιάννης Θεοδωράκης Πρόεδρος,
Γιάννης Τσιάφης Γ. Γραμματέας και Γιάννης Κυριακόπουλος Αναπληρωτής Γραμματέας “Α”/ Τ.Ε.Ε.,
Κυριάκος Μουρατίδης Πρόεδρος και Άνθιμος Αμανατίδης Αντιπρόεδρος “Α” Τμήματος Κεντρικής
Μακεδονίας, Σωτήριος Λαζαρίδης Πρόεδρος “Α”
Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας, Ριχάρδος Ποβάσκη Πρόεδρος και Γιάννης Κασσαπάκης Γ. Γραμματέας “Α” Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, Δημήτριος Γκάσης Αντιπρόεδρος “Α” Τμήματος Δυτικής
Μακεδονίας, Παναγιώτης Χαβιάρας Αντιπρόεδρος
“Α” Τμήματος Β.Α. Αιγαίου, Γραμματή Μπακλατσή
Πρόεδρος “Α” Τμήματος Νομού Μαγνησίας, Γιώργος Παπαδιώτης Πρόεδρος “Α” Τμήματος Ηπείρου
και Χρίστος Βλαχοκώστας Αντιπρόεδρος Δ.Ε. Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας.
Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη λειτουργία των Αντιπροσωπειών. Ειδικότερα:

Ο κ. Σωτήριος Λαζαρίδης και ο κ. Παναγιώτης Χαβιάρας επεσήμαναν την αδυναμία του συστήματος
να φέρει τους νέους συναδέλφους πιο κοντά στο
Τ.Ε.Ε.. Ο κ. Γεώργιος Παπαδιώτης τόνισε ότι, στην
περιφέρεια κυρίως, οι θέσεις του Τ.Ε.Ε. έχουν μεγαλύτερη απήχηση στους απλούς πολίτες παρά στα
μέλη του.
Στην τοποθέτησή μου αναφέρθηκα στην έλλειψη διάθεσης των εκλεγμένων στα Όργανα νέων συναδέλφων να συμμετέχουν στις προσπάθειες που γίνονται από το Τ.Ε.Ε. για την αναβάθμιση του ρόλου
των μηχανικών στη κοινωνία. Επί της τοποθετήσεως
μου, οι κ. Χρίστος Βλαχόκωστας και Άνθιμος Αμανατίδης, εξέφρασαν την άποψη ότι η αδιαφορία αυτή
προέρχεται, κατά κάποιον τρόπο, από τη μόνιμη παρουσία των παλαιοτέρων μελών στα Όργανα. Δράττοντας της ευκαιρίας, τόνισα ότι από το έτος 1998
καταβάλω προσπάθειες για να τεθεί περιορισμός
στην επανεκλογή του ιδίου προσώπου στα Όργανα.
Η εφαρμογή προϋποθέτει βέβαια τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. ο οποίος μέχρι
σήμερα δεν έχει επιτευχθεί αφού προσκρούει στη αντίδραση των μεγάλων παρατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΤΗΣ 13/1/2010 ΜΕ
ΘΕΜΑ “ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.”
Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, στη συνεδρίαση της 13ης Ιανουαρίου 2010, συζήτησε το θέμα
“Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.”,
μετά από πρόταση της παράταξης “Δημοκρατική
Κίνηση Μηχανικών – (Δ.Κ.Μ.) ” αποφάσισε κατά
πλειοψηφία τα εξής:
Το τελευταίο διάστημα συζητείται το θέμα των
Συμβάσεων Έργου (και stage), στο Δημόσιο. Οι
Συμβάσεις έργου απαγορεύονται, δια του προωθούμενου νόμου, σε περιπτώσεις που υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχης ειδικότητας καθώς και σε περιπτώσεις που οι συμβάσεις αναφέρονται στην κάλυψη διοικητικών αναγκών και γραμματειακής υποστήριξης.
Παρόλο που ο αρχικός στόχος φαίνεται να
είναι ορθός, με έλεγχο από το ΑΣΕΠ όλων των
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προσλήψεων στο Δημόσιο, η “Α” του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
δεν μπορεί να μην επισημάνει τις σημαντικές ελλείψεις, τις αδικίες και τον ατυχή προγραμματισμό και
σχεδιασμό των επερχόμενων ρυθμίσεων. Με αφορμή
και τη νομοθετική πρωτοβουλία «Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων και Καθολική Υπαγωγή τους
στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ», που είχε αναρτηθεί
για δημόσια διαβούλευση στο διαδίκτυο, το
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. κρίνει αναγκαίο να δημοσιοποιήσει τις
απόψεις του, σχετικά, ώστε να αποφευχθούν λάθη
του παρελθόντος και νέα μελλοντικά.
ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Στο άρθρο 101 του Συντάγματος αναφέρεται
ότι η διοίκηση του κράτους οργανώνεται με βάση το
Αποκεντρωτικό σύστημα. Με βάση την κοινά αποδεκτή αρχή της σχεδιαζόμενης αυτοδιοικούμενης, αυτοτροφοδοτούμενης περιφέρειας και με

Επιμέλεια: Ριχάρδος Α. Ποβάσκη - Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. - Πρόεδρος “Α” Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
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που έρχεται να μιλήσει σήμερα για αξιοκρατία και διαδικασίες ΑΣΕΠ (Συλλογικές διαπραγματεύσεις, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις).
 Το 2000 στα προγράμματα stage με τίτλο προγράμματος «Δεκάμηνα Διοικητικής Υποστήριξης» , επίσης λίγους μήνες πριν τις εκλογές και
αμέσως μετά από αυτές τοποθετήθηκαν, με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ, περί τις 100.000 νέοι, που
παρέμειναν σε αυτά τα προγράμματα για περισσότερα από 2 ή 3 χρόνια. Συνεπώς καρπώθηκαν
αργότερα το κριτήριο προσαύξησης της εμπειρίας στο Δημόσιο.
 Με το Ν.3051/2002 έγινε ξανά προσπάθεια
παραβίασης του Συντάγματος, με στόχο τη
μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε
αορίστου, με το άρθρο 14 του εν λόγω νόμου. Η
παραπάνω ρύθμιση οδηγούσε σε καταστρατήγηση του άρθρου 103 παρ. 7 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με
επιλογή, σύμφωνα με προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια. Στην συνέχεια υπενθυμίζουμε ότι η προσπάθεια αυτή βρήκε απέναντι
το ΣτΕ. Όμως με τους συνήθεις αναξιοκρατικούς μηχανισμούς τα εμπόδια ξεπεράστηκαν
με διεξαγωγή εικονικών διαγωνισμών με φωτογραφικές προκηρύξεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση του Ν. 3212, αρ. 20, παρ.
2, που προέβλεπε την πρόσληψη 900 ατόμων
στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., παραμονές εκλογών, μέσω
επιτροπών αξιολόγησης, οι οποίες απλώς απέστειλαν το σχετικό πρακτικό τους στο ΑΣΕΠ. Μάλιστα με τη με αριθμό
315/08.01.2004 απόφαση, που εκδόθηκε σε
συνέχεια του νόμου αυτού, ενστάσεις μπορούσαν να υποβληθούν μόνο προς τις επιτροπές
αυτές, οι οποίες απαρτιζόταν κατά πλειοψηφία από υπαλλήλους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., παρά
τις διαμαρτυρίες του ΑΣΕΠ. Μεταξύ των Υπουργών που υπέγραψαν τις ρυθμίσεις ήταν οι Δ.
Ρεππας και Β. Παπανδρέου.
 Δεν ξεχνάμε βέβαια και την τακτοποίηση των
συμβασιούχων που άφησε «προίκα» στην επόμενη Κυβέρνηση το 2004 το ΠΑΣΟΚ. Με
το Π.Δ.164/2004 μέσω της καθιέρωσης μιας
σειράς κριτηρίων, που τέθηκαν υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, τακτοποιήθηκαν με συμβάσεις αορίστου χρόνου περίπου 40.000 συμβασιούχοι.
Πάλι όμως και αυτή η ρύθμιση ωφελούσε, αποκλειστικά και μόνο, συμβασιούχους που είχαν
προσληφθεί επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως δεν εμπόδισε την τότε Κυβέρνηση να
δει και την κοινωνική πλευρά του θέματος και
να πάρει την απόφαση για να τακτοποιηθούν οι
υπάλληλοι με συμβάσεις, με τουλάχιστον 24 μήνες προϋπηρεσία. Θυμίζουμε ότι το ΠΑΣΟΚ τότε

βάση την αρχή της Επικουρικότητας απαιτείται
ανθρώπινο δυναμικό για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα των Περιφερειών.
Εξάλλου με βάση το άρθρο 4 του Συντάγματος
«Όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του
Νόμου» και με βάση την αρχή της χρηστής διοίκησης πρέπει να ενισχύεται το περί δικαίου αίσθημα. Επομένως οι Έλληνες πολίτες πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς διακρίσεις, σε γαλάζια ή
πράσινα παιδιά, και να έχουν, όσο το δυνατό πιο ενισχυμένο, το αίσθημα δικαιοσύνης σε κάθε προωθούμενη ρύθμιση από την πολιτική ηγεσία. Με
το παραπάνω διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή,
το αίσθημα αλληλεγγύης και προστατεύεται η αρχή της συνέχειας του κράτους.
Βέβαια η πρόσληψη στο Δημόσιο με διαδικασίες
εκτός ΑΣΕΠ, στις περισσότερες περιπτώσεις συμβασιούχων, γίνεται με αδιαφανείς διαδικασίες που
διαχρονικά αποτελούσαν το μελανό σημείο της
Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Η πρόσληψη όμως συμβασιούχων, με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ και
η μετέπειτα μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου ή η τοποθέτηση τους σε θέσεις μόνιμου προσωπικού, με αδιαφανείς διαδικασίες,
δημιουργεί το αίσθημα της αδικίας, καταλύει το
κράτος δικαίου και ενισχύει την αναξιοκρατία.
Παράλληλα δίνει το δικαίωμα στους σημερινούς
συμβασιούχους να διαμαρτύρονται, βάσιμα, για
διακριτική αντιμετώπιση από την σημερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, σε παραβίαση του άρθρου 4
του Συντάγματος. Είναι βέβαιο ότι η επέμβαση της
Ανεξάρτητης Αρχής, του Συνηγόρου του Πολίτη,
είναι επιβεβλημένη, μετά από τη σιωπή που έχει επιδείξει από το 1ο Υπουργικό Συμβούλιο, που συμμετείχε και έπειτα.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Συγκεκριμένα :
 Με το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α’ – 1996) συστήθηκε η ΜΟΔ ΑΕ και «άλλοι φορείς για την επιτάχυνση της Αναπτυξιακής διαδικασίας». Η
πρόσληψη του προσωπικού, που γινόταν σε
τακτική βάση μέχρι το 2004, ήταν με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ και μάλιστα στις προκηρύξεις συμπεριλαμβανόταν το κριτήριο της Συνέντευξης. Το τελευταίο αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ Α.Ε. (www.mou.gr) , ενδεικτικά, στην προκήρυξη της 7/7/2003, αποδεικνύοντας ότι τα περί γαλάζιας συνέντευξης δεν ήταν
τίποτε άλλο παρά επικοινωνιακά παιχνίδια του
κου Παπανδρέου.
 Με το Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α’ – 1999) τακτοποιήθηκαν 2.500 συμβασιούχοι stage, που είχαν
προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ από τους ΟΤΑ, πρίν ακόμα λήξει η 17μηνη μαθητεία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ν.2738/99 υπογράφει και ο σημερινός Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,
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άλλη όμως είχαν το πλεονέκτημα της ταχύτητας,
που είναι σημαντικός παράγοντας για τις προθεσμίες και το χρονοδιάγραμμα των έργων που
χρηματοδοτούνταν από κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Επίσης, σε αντίθεση με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου του Ν.3051/2002 που υπαγόταν στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, είναι δυνατή η άμεση και ευκολότερη ανανέωση τους, εξασφαλίζοντας ομαλότητα
και συνέχεια στην εκτέλεση των έργων μέχρι την
περαίωση τους. Από την άλλη ο Ν.3051/2002 για
τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο για προσωπικό προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικά προγράμματα, μετά πάντα από έγκριση. Σε κάθε περίπτωση το μεγάλο πρόβλημα των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου ήταν και παραμένει η ταχύτητα
καθώς τα προσωρινά αποτελέσματα που βγάζει ο
φορέας που διενεργεί το διαγωνισμό αποστέλλονται
για έγκριση στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να προκύψουν
οι τελικοί πίνακες. Η αλλαγή των πινάκων διοριστέων από το ΑΣΕΠ είναι πολύ συχνή και σε περιπτώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου δεν νοείται να
προσληφθεί κάποιος με προσωρινά αποτελέσματα
αφού τότε θα έχει πληρωθεί χρήματα που προοριζόταν για ορισμένο χρονικό διάστημα και θα έπρεπε να
έχει πληρωθεί άλλος.
Πολλοί συνάδελφοι Μηχανικοί επέλεξαν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο τομέα, με συμβάσεις έργου, αφήνοντας, προσωρινά,
το ελεύθερο επάγγελμα. Η επιλογή τους αυτή έγινε με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με το
Δημόσιο, εις όφελος του Δημοσίου αλλά της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας, είτε πάλι ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε συνεχίζοντας στο Δημόσιο.
Επιπλέον η συνεχής παρουσία του ίδιου προσώπου στην πορεία υλοποίησης ενός έργου διασφάλιζε την ομαλή συνέχεια υλοποίησης του. Αυτό το
τελευταίο είναι ένα στοιχείο ελκυστικό για τους επαγγελματίες Μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα.
Δηλαδή η συνεισφορά τους στην υλοποίηση και
ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου, χωρίς διακοπές. Από την άλλη οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ήταν λιγότερο δελεαστικές για τον ελεύθερο
επαγγελματία καθώς ο χρόνος των 8 μηνών ήταν
καθόλα ανεπαρκής για το συνήθη μέγεθος των
διαδικασιών των έργων.
Με βάση τους σχεδιασμούς που έχουμε θέσει ως
χώρα κράτος – μέλος της Ε.Ε. και μετά τις συγκυρίες
της οικονομικής κρίσης είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία συνθηκών αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης. Οι συνθήκες αυτές επιβραδύνονται από το σχεδιαζόμενο άμεσο πλήγμα απώλειας στελεχών, συναδέλφων Μηχανικών, στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού. Επιπλέον επειδή βάση του Συντάγματος (άρθρο 101) η
διοίκηση του κράτους οργανώνεται κατά το αποκεντρωτικό σύστημα και ενόψει της νέας διοικητικής

είχε αναγάγει σε μέγα θέμα για την Ελληνική
κοινωνία το θέμα των συμβασιούχων και δεν είχε
κάνει καμία δήλωση περί αναξιοκρατίας. Αντιθέτως η υποκριτική του στάση είχε ως κεντρικό επικοινωνιακό άξονα την αποκατάσταση αυτών
των ανθρώπων, μετεκλογικά, για να μην μείνουν
όπως δήλωνε στο δρόμο.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις, κατά γενική ομολογία, συνεισέφεραν στο να καλλιεργείται μέχρι
σήμερα σε πολλούς το αίσθημα της αδικίας και
της διάκρισης. Είτε από τη μια είτε από την άλλη
πλευρά. Το Π.Δ.164/2004 π.χ. δεν ήταν δυνατό να
συμπεριλάβει αδιακρίτως όλους τους συμβασιούχους, αφού περιείχε αντικειμενικά κριτήρια. Από την
άλλη οι πλήρως αδιαφανείς διαδικασίες του
3212/2003, του 3051/2002 και του 2738/1999 ήταν
πέρα για πέρα αναξιοκρατικές και προκαλούσαν το
κοινό αίσθημα.
ΣΚΕΠΤΙΚΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Κατανοούμε τις πεπερασμένες δυνατότητες
του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα στην απορρόφηση στελεχών. Ο Δημόσιος τομέας όμως έχει συγκεκριμένες ανάγκες και οι κενές οργανικές θέσεις, που υπάρχουν στο Δημόσιο τομέα, είναι πολύ δύσκολο, δεδομένου και της οικονομικής κρίσης, να καλυφθούν άμεσα από μόνιμο προσωπικό. Είναι βέβαιο ότι η κένωση χιλιάδων θέσεων που
καλύπτονται με συμβάσεις έργου από συναδέλφους
Μηχανικούς επιτείνουν το πρόβλημα. Ο λόγος είναι
απλός. Η υφιστάμενη υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών καλύπτεται εν μέρει με συναδέλφους που υπηρετούν με συμβάσεις έργου ή με ορισμένου χρόνου ή ακόμα και stage. Το κόστος απασχόλησης αυτών των ανθρώπων είναι αρκετά
μικρότερο από το αντίστοιχο για ίσο αριθμό μόνιμου προσωπικού. Με το τελευταίο σημείο σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υπονοήσουμε ότι
προτείνουμε την αντικατάσταση πλέον του μονίμου προσωπικού από συμβασιούχους λόγω κόστους. Αντιθέτως θέλουμε να τονίσουμε ότι σε
περίοδο κρίσης και με ήδη υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες είναι δύσκολο να πιστεύουμε ότι η έξοδος από την κρίση θα έρθει με επιπλέον
αποδυνάμωση των υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό. Η ενέργεια αυτή θα είναι τροχοπέδη για
την ανάπτυξη, την πρόοδο του τόπου και θα παρατείνει την περίοδο για έξοδο από την κρίση, με
τη συνεπαγόμενη καθυστέρηση των διαδικασιών
των δημοσίων έργων και επενδύσεων. Επιπλέον
το ισχυρό σοκ των απολύσεων δεν μπορεί να απορροφηθεί άμεσα από τον ιδιωτικό τομέα, πόσο
μάλλον όταν διώκεται και αυτός με τις επερχόμενες ρυθμίσεις του φορολογικού.
Ειδικά για τους συναδέλφους Μηχανικούς που υπηρετούν με συμβάσεις έργου πρέπει να αναφερθεί
ότι υπήρχε το μειονέκτημα ότι οι συμβάσεις τους
δεν τελούσαν υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Από την
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να αποδείξουν δηλαδή ότι πληρούν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες ενώ είχαν προσληφθεί με συμβάσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν χρόνο
και χρήμα για τα μικροπολιτικά παιχνίδια τοπικών αφεντάδων.
5. Πρέπει να ενισχυθεί άμεσα το ΑΣΕΠ με ικανό
προσωπικό ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
και να μην παρατηρούνται οι συνήθεις καθυστερήσεις των 3 και πλέον ετών για την ανάρτηση των τελικών πινάκων διοριστέων.
6. Απαιτείται στα πλαίσια της καλής πίστης να υπάρξει δέσμευση για εγγραφή στον Προϋπολογισμό, που θα κατατεθεί προς ψήφιση, κονδυλίων
για την πρόσληψη Μηχανικών στο Δημόσιο με
μόνιμη σχέση εργασίας, κατηγορίας ΠΕ, σε ποσοστό 20 % ,τουλάχιστον, των Συμβάσεων Έργου.

μεταρρύθμισης και επειδή ισχύει η αρχή της επικουρικότητας είναι ανεξήγητη η επερχόμενη αποδυνάμωση των Υπηρεσιών, σε ανθρώπινους πόρους. Τα
παραπάνω γίνονται εφιαλτικά σενάρια αν αναλογιστούμε και την εφαρμογή τους στην έναρξη της
νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 20072013. Τυχόν καθυστερήσεις και απώλεια απορρόφησης πόρων θα είναι εγκληματική για το μέλλον
της χώρας.
Μετά από τα παραπάνω το ΤΕΕ-ΤΑΚ, ως θεσμοθετημένος Σύμβουλος της εκάστοτε Κυβέρνησης, επισημαίνει ότι :
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1. Συμφωνούμε να μη γίνει, πλέον στο μέλλον, καμία μονιμοποίηση συμβασιούχων με νομοθετικές ρυθμίσεις ή μετατροπή συμβάσεων σε
αορίστου χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται από το Ν.2190/94, όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Σε καμία περίπτωση να μην υπάρξει Σύμβαση
Έργου, που να μην ανανεωθεί, ενόψει του ΕΣΠΑ, καθώς το πλήγμα που θα δημιουργηθεί
στις Υπηρεσίες από την απώλεια προσωπικού
θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην έγκαιρη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Επιπλέον
από αυτή την καθυστέρηση θα πληγεί και ο ιδιωτικός τομέας που σχετίζεται άμεσα με την
παραγωγή των Δημοσίων Έργων και που ούτως ή άλλως αδυνατεί να απορροφήσει το κύμα
των Μηχανικών και των υπόλοιπων ειδικοτήτων
που θα απολυθούν από το Δημόσιο.
3. Προτείνουμε για τις Συμβάσεις Έργου, που αφορούν Μηχανικούς και άλλες ειδικότητες
που σχετίζονται άμεσα με τα Δημόσια Έργα,
να ανανεώνονται συνεχώς, εφόσον υπάρχει
αυτή η δυνατότητα, μέχρις ότου προσληφθεί
με μόνιμη σχέση εργασίας, μετά από προκήρυξη, αντίστοιχης ειδικότητας υπάλληλος.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει κενή οργανική θέση και να καλύπτονται οι ανάγκες
για τις οποίες καταρτίστηκε η Σύμβαση Έργου.
4. Είναι άδικο και αναξιοκρατικό να διαρρέει,
δια στόματος του Κυβερνητικού Εκπροσώπου
κου Πεταλωτή, ότι θα εξετασθούν ποιες Συμβάσεις Έργου εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είναι παράνομο και πάνω από
όλα αντισυνταγματικό (άρθρο 103 παρ. 7&8),
αφού θα πρόκειται για μετατροπή συμβάσεων, εμμέσως ή αμέσως είναι ηθικά απαράδεκτο. Άλλωστε με βάση το Ν.2112/1920 απαγορεύεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών με συμβάσεις και ως εκ τούτου οι Συμβάσεις που αναφέρεται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος θα έπρεπε να έχουν κηρυχθεί παράνομες και όχι να επιβραβευτούν. Με δεδομένο αυτό χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής φορείς
που έβαλαν συναδέλφους σε τέτοιες διαδικασίες

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Όσο αφορά τις επερχόμενες ρυθμίσεις για την
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και την νομοθετική πρωτοβουλία με τίτλο «Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων και Καθολική Υπαγωγή τους
στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ», σημειώνουμε τα εξής:
1. Είναι θετική η υπαγωγή στο ΑΣΕΠ φορέων
που μέχρι σήμερα δεν τελούσαν υπό τον έλεγχο του. Ωστόσο μέχρι σήμερα το μόνιμο
προσωπικό προσλαμβανόταν στο Δημόσιο με
διαδικασίες ΑΣΕΠ και οι εξαιρέσεις αφορούσαν κυρίως τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Συνεπώς περιπτώσεις σύστασης φορέων όπως
αυτή του Ν.2372/1996 που δεν τελούσαν υπό
τον έλεγχο του ΑΣΕΠ πρέπει να αποκλειστούν.
2. Είναι θετική η κατάργηση της συνέντευξης
για το λόγο ότι είχε μετατραπεί σε μέσο αλλοίωσης αποτελεσμάτων των πινάκων διορισμού. Πιστεύουμε ότι μια πιο ορθή εφαρμογή
θα ήταν η επιτροπή που διεξάγει την συνέντευξη να αποφαίνεται για την ψυχική υγεία
και βεβαίωση των βασικών δεξιοτήτων που ισχυρίζεται που ισχυρίζεται ότι κατέχει ο υποψήφιος.
3. Η κατάργηση της επιπλέον μοριοδότησης για
δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο έχει θετική
χροιά, παρόλο που εκθέτει τον πρόεδρο του
Τ.Ε.Ε. κ. Αλαβάνο που όπως μας είχε δηλώσει
προ λίγο καιρό ο 5ετής κύκλος σπουδών θα αναγνωριστεί ως βασικός τίτλος σπουδών με
Msc. Συνεπώς με βάση τα παραπάνω Μεταπτυχιακές Σπουδές μετά τον 5ετή κύκλο
σπουδών δεν θα έχουν κανένα νόημα, όσο αφορά πάντα τη μοριοδότηση. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα καλό μέσο να χτυπηθεί η
βιομηχανία μεταπτυχιακών που έχει στηθεί τα
τελευταία χρόνια στη χώρα μας με αποτέλεσμα
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χαρακτήρας του Δημοσίου τομέα. Π.χ. η ποσόστωση του 20% στην περίπτωση των Πολυτέκνων και 10% στους τρίτεκνους. Σύμφωνα με την
ποσόστωση οι θέσεις που προκηρύσσονταν καταλαμβανόταν από Πολύτεκνους και Τρίτεκνους
σε ποσοστό 20 και 10% αντίστοιχα. Και εδώ όμως
υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει μια αδικία. Έστω ότι η προκήρυξη προβλέπει την πρόσληψη
5 υποψηφίων. Συνεπώς η μια θέση θα καταληφθεί από μέλος πολύτεκνης οικογένειας και οι υπόλοιπες από με γενική σειρά. Αν ένας δεύτερος
υποψήφιος, μέλος πολύτεκνης οικογένειας, είχε
περισσότερα μόρια από τους υπόλοιπους 4 της
γενικής σειράς τότε αυτός δεν θα ήταν στους
διοριστέους γιατί θα συμμετείχε στην ειδική κατηγορία της ποσόστωσης των πολυτέκνων και όχι στη γενική σειρά.
7. Πρέπει να επανεξεταστεί η βασική γνώση Η/Υ
σε όλες τις Πολυτεχνικές Σχολές. Συγκεκριμένα το πρόβλημα που δημιουργείται είναι άνευ ουσίας αφού όλα σχεδόν τα μαθήματα στο
Πολυτεχνείο απαιτούν από τον φοιτητή να
γνωρίζει σε βάθος τη χρήση Η/Υ. Στη συνέχεια με «λεπτή» εφαρμογή των διατάξεων οι
Πρυτανικές Αρχές είναι δυνατό να μην χορηγήσουν, μετά από απόφαση, σχετικό πιστοποιητικό με προαπαίτηση, για να γίνει αυτό, την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων, κατ’ επιλογή.

οι νέοι να βρίσκονται σε ένα διαρκή αγώνα για απόκτηση επιπλέον τίτλων. Συγκεκριμένα θα
πρέπει να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις που
να μην αδικείται κανένας και για να γίνει αυτό θα
πρέπει, ίσως, να τεθεί υπό συζήτηση το θέμα
της αξιολόγησης και κατά πόσο ένα επιπλέον
μεταπτυχιακό είναι χρήσιμο για την προκηρυσσόμενη θέση.
4. Η κατάργηση της προσαύξησης της μοριοδότησης για προϋπηρεσία στο δημόσιο παρουσιάζει πολλά προβλήματα και είναι αμφιλεγόμενη. Αρκεί να αναλογιστούμε ένα απλό παράδειγμα. Η μια περίπτωση αφορά υποψήφιο που
είχε οικονομική στήριξη από το σπίτι του και κατάφερε με πολύ κόπο να αποκτήσει διδακτορικό
τίτλο. Κατά γενική ομολογία ένας διδακτορικός
τίτλος δεν αποκτάται με παράλληλη ενασχόληση αλλά με αποκλειστική και διαρκή απασχόληση με το αντικείμενο και το θέμα της διδακτορικής διατριβής. Από την άλλη ο άλλος υποψήφιος
δεν είχε την οικονομική υποστήριξη για να προχωρήσει σε διδακτορικό τίτλο. Συνεπώς εργάστηκε στο αντικείμενο που σπούδασε αποκτώντας σημαντική εμπειρία. Με βάση την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση ο δεύτερος υποψήφιος αδικείται. Ο λόγος είναι ότι στον πρώτο αναγνωρίζεται, ορθά, ο Διδακτορικός τίτλος στον
δεύτερο υποψήφιο όμως δεν αναγνωρίζεται η ενασχόληση του με το αντικείμενο της θέσης που
προκηρύσσεται.
5. Με την αύξηση του ποσοστού θέσεων που
πληρώνονται χωρίς την προσμέτρηση εμπειρίας σε 50% ο δημόσιος τομέας χάνει σε μεγάλο στελέχη με σημαντική εμπειρία που θα
μπορούσαν να προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους.
6. Πρέπει να διασφαλιστεί και ο κοινωνικός

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και σας δηλώνουμε ότι θα είμαστε
αντιμέτωποι σε κάθε ρύθμιση που δημιουργεί το
αίσθημα της διάκρισης, της αδικίας, της μεροληψίας και βλάπτει το Δημόσιο Συμφέρον. Ακόμα
και αν αυτή γίνεται με πρόφαση την αξιοκρατία.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΤΗΣ 13/1/2010
ΜΕ ΘΕΜΑ “ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ”
Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, στη συνεδρίαση της 13/20ης Ιανουαρίου 2010, συζήτησε το
θέμα “Τροχαίες Ατυχήματα”, μετά από πρόταση της
παράταξης “Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική
Κίνηση – Συνεργαζόμενοι (ΠΑΣΚ-Σ)” αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Με αφορμή την έξαρση των τροχαίων συγκρούσεων, τα σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο και δεδομένης παλαιότερης επιτυχημένης εκδήλωσης του
σχετικά με την ποιότητα των δρόμων και τα αίτια
που προκαλούν τις τροχαίες συγκρούσεις, αφού συζήτησε το θέμα, εκφράζει προς κάθε πολιτειακό και

πολιτικό υπεύθυνο και την κοινωνία της Ελλάδας τις
παρακάτω θέσεις:
 Να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του οδικού δικτύου.
 Η πολιτική παραγωγής οδικών έργων να οδηγηθεί στην διαδικασία εκπόνησης ποιοτικών μελετών με εγγενή σχεδιασμό ασφαλών δρόμων, η δε
κατασκευή τους να γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές των μελετών χωρίς να επιδέχεται κάθε
μορφής έκπτωσης.
 Η συντήρηση να καθιερωθεί ως έργο απόλυτα αναγκαίο και να δοθούν πόροι.
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 Να γίνεται κατανομή των πόρων ιεραρχικά και
με βάση τη χρήση (όχι αλόγιστες νέες χαράξεις,
όχι παραβίαση των τεχνικών προδιαγραφών με
διαπλατύνσεις κατά το δοκούν, όχι αλόγιστες ασφαλτοστρώσεις στο αγροτικό δίκτυο, κ.α.).
 Να λαμβάνεται υπόψη η πολυλειτουργικότητα
στο σχεδιασμό των δρόμων, όχι μόνο υιοθετώντας αυστηρούς περιορισμούς στην ταχύτητα
των οχημάτων όπου χρειάζεται, αλλά σαν μια συνολική έννοια που άπτεται της υποδομής του
δημόσιου χώρου.
 Να ενισχυθούν οι τεχνικές υπηρεσίες όλων των
βαθμίδων με Διπλωματούχους Μηχανικούς έτσι
ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί κατά το νόμο παρακολούθηση και η καταγραφή των προβλημάτων αλλά και να είναι δυνατή η αντιμετώπισή
τους.
 Η πολιτική των μεταφορών να αλλάξει δραστικά,
με πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και τη
βιώσιμη μετακίνηση. Να παταχθούν κάθε λογής
εμπόδια στη διαδικασία εκπαίδευσης και στον

προληπτικό έλεγχο των οχημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Να αυξηθούν τα μέτρα τροχαίου ελέγχου και να αυστηροποιηθούν οι δικαστικές ποινές ειδικά στις περιπτώσεις αμέλειας.
 Να αντικατασταθεί ο ατυχής όρος «τροχαίο ατύχημα» και να καθιερωθεί ο όρος «τροχαία σύγκρουση».
 Να επιδιωχθεί με κάθε τρόπο σε Ελλάδα και Ευρώπη η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού στόχου της
μείωσης του αριθμού των θυμάτων τροχαίων συγκρούσεων σε λογικό επίπεδο.
Καλούμε, τα πολιτικά κόμματα, τον πρόεδρο της
Βουλής, την κυβέρνηση και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενεργήσουν για να καθιερωθεί και στην
Ελλάδα η θέσπιση της τρίτης Κυριακής του Νοέμβρη κάθε έτους, σαν «Παγκόσμια Μέρα Μνήμης των
Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων» με στόχο τον
προβληματισμό της κοινωνίας και κάθε κοινωνικού
εταίρου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η τροχαία
λαίλαπα.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΤΗΣ 10/2/2010 ΜΕ
ΘΕΜΑ “ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Π.Ο.- Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.”
υποταγή στους εκβιασμούς της νεοφιλελεύθερης μονεταριστικής πολιτικής της ΕΕ, των Τραπεζών και των διεθνών " οίκων " που καθορίζουν την λειτουργία των αγορών.
Διαφαίνεται λοιπόν σφοδρή επίθεση στους εργαζόμενους, μισθωτούς και συνταξιούχους με ιδιαίτερη ένταση
στους μισθωτούς του Δημοσίου που εξειδικεύεται :
 Στο πάγωμα των μισθών για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις για όλη την
τριετία του προγράμματος σταθερότητας.
 Στην περικοπή των επιδομάτων για την οποία επίτηδες αφήνεται ασ.8αφές το ύψος της καθώς και ποια από τα επιδόματα θα περιλαμβάνει.
 Στις εκτεταμένες περικοπές των δημόσιων δαπανών
που καταγράφονται στο προϋπολογισμό που ψηφίστηκε και αφορούν σε εκτός έδρας δαπάνες, υπερωρίες και πλήθος κοινωνικών παροχών που θα περισταλλούν δραστικά.
 Στις εκτεταμένες αλλαγές στο ασφαλιστικό που θα αποδιαρθρώσουν ακόμα περισσότερο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας περιορίζοντας δραστικά ασφαλιστικά μας δικαιώματα.
 Στις φορολογικές αλλαγές που θα προσθέσουν νέα
φορολογικά βάρη στους μισθωτούς παρά το γεγονός
ότι είμαστε η κατηγορία που ουσιαστικά εδώ και χρόνια συμβάλλει στα φορολογικά έσοδα.
 Στο πάγωμα των προσλήψεων, πού θα μεγαλώσει την
υποβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών που ήδη είναι
εξαιρετικά υποστελεχωμένες.
 Στα προωθούμενα από το Υπουργείο Παιδείας Π.Δ.

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος
Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, στη συνεδρίαση της Τετάρτης 10ης Φεβρουαρίου 2010, αποφάσισε ομόφωνα την υιοθέτηση
της από 21.01.2010 απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο. - Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ως κάτωθι:
Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.,
που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 21-1-2010, επι- κύρωσε με συντριπτική πλειοψηφία την παρακάτω εισήγηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας:
"Μετά τις εκλογές στις 4 Οκτώβρη του 2009 και τη
μεγάλη δυσαρέσκεια που είχε αναπτυχθεί στην κοινωνία
και ειδικότερα στους εργαζόμενους από την εφαρμοζόμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας που επιφύλασσε γιαυτούς σκληρή λιτότητα,
ιδιωτικοποιήσεις αποδιάρθρωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ελαστικοποίηση της εργασίας, επίθεση
στο κοινωνικό κράτος και τις κοινωνικές παροχές, ένα σημαντικό τμήμα του Ελληνικού λαού και κυρίως οι εργαζόμενοι που πλήττονται από αυτή την πολιτική ανέμενε από
τη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αλλαγή της σε φιλολαϊκή
κατεύθυνση σύμφωνα και με τις προεκλογικές εξαγγελίες.
Μετά τις πρώτες εκατό μέρες διακυβέρνησης μια τέτοια αλλαγή πολιτικής δεν διαφαίνεται, αντίθετα μάλιστα
από τις μέχρι τώρα εξαγγελίες της Κυβέρνησης καθώς και
τον βομβαρδισμό των ΜΜΕ, στα οποία προτάσσεται ως
μοναδική αιτία των οικονομικών προβλημάτων της χώρας
η παγκόσμια οικονομική κρίση, διαπιστώνεται πλήρης
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χώρα μας και με νομοθετική ρύθμιση να αντιστοιχήσει τους τίτλους σπουδών των Ελληνικών Πολυτεχνείων με master.
5. Να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. της Π.Ο.- Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ
να προχωρήσει άμεσα σε κινητοποιήσεις στην περίπτωση που θα υπάρξουν δυσμενείς εξελίξεις.

για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ
που τους εξισώνουν με τους Διπλ. Μηχανικούς καθώς
και τις επικείμενες ρυθμίσεις για τα κολέγια.
Με βάση όλα τα παραπάνω το Γενικό Συμβούλιο του
Κλάδου αποφάσισε :
1. Να μην αποδεχθούμε καμία μείωση των αποδοχών
μας και περαιτέρω υποβάθμιση των ασφαλιστικών
μας δικαιωμάτων.
2. Να συμμετάσχουμε με τον πλέον ενεργό και μαζικό
τρόπο στην εξαγγελθείσα 24ωρη απεργία από την ΑΔΕΔΥ για τις 10 Φεβρουαρίου 2010.
3. Να επιδιώξουμε συναντήσεις και συντονισμό με άλλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου πάνω στα κοινά ζητήματα, ώστε με ενωτικό και μαζικό τρόπο να αγωνιστεί για την ανατροπή αρνητικών εξελίξεων.
4. Να καλέσουμε την Υπουργό Παιδείας να αποσύρει άμεσα όλα τα απαράδεκτα σχέδια Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΤΕΙ, να μην προχωρήσει σε
καμία νομιμοποίηση των ΚΕΣ και των Κολεγίων στην

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια διαφορετική πολιτική για
να ξεπεράσει η χώρα τα οικονομικά προβλήματα, που θα
στηρίζεται στις Δημόσιες Επενδύσεις, στην ενίσχυση του
εισοδήματος των εργαζομένων, στην δημιουργία μόνιμων
και σταθερών θέσεων εργασίας, σ’ ένα φορολογικό σύστημα που θα αντιστοιχίζεται με την φοροδοτική ικανότητα
των πολιτών και θα βάζει τέρμα στην φοροδοτική ασυδοσία των εχόντων, που θα συγκρούεται με την αδηφάγα
κερδοφορία των τραπεζικών ομίλων σε βάρος της κοινωνίας και τέλος θα στηρίξει την κοινωνική ασφάλιση και
τους πόρους των Ταμείων.

Καλεί τέλος το σύνολο των συναδέλφων σε αγωνιστική εγρήγορση διατρανώνοντας τη θέση μας ότι:
ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ."
Για το Δ.Σ., Ο Πρόεδρος Κώστας Σάσσαλος Πολιτικός Μηχανικός,
Ο Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Μούζιος , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ «Α» ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ
Υπεγράφησαν από το Προεδρείο της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ:
1. Η υπ’ αριθ. 823/12.2.2010 Πράξη Αντικατάστασης του μέλους της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, Ιωάννη Γ. Βαϊλάκη, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, από το συνάδελφο Χαρ. Γ. Κουτρούλη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,
2. Η υπ’ αριθ. 802/11.2.2010 πράξη αντικατάστασης του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος κ. Μιχ. Α.
Γολοβάνη, Πολιτικού Μηχανικού, με την κα Σταματία Μ. Κυπριωτάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2010

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚ.
Ανδρεαδάκης Γεώργιος
Μ ΗΥ & Πλ.
Αντωνόπουλος Νικόλαος
ΠΜ
Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας
ΜΜ
Βαρδάκης Φιλοκτήτης
ΠΜ
Βέργης Γεώργιος
ΑΤΜ
Βιδάκης Ιωάννης
ΗΜ & Μ ΗΥ
Βρέντζου Ειρήνη
ΠΜ
Γέμελας Σαράντος
ΜΜ
Γιαννακουδάκης Ιωάννης
ΜΜ
Γιαννέλη Μαρία Εμμελεία
ΜΜ & ΑΝ
Ζαχάρος Θεοδόσης
ΑΜ
Καλογεράκη Μαρία
ΑΤΜ
Καργιαντουλάκης Μανώλης
ΑΜ
Κατζηλάκης Νικόλαος
ΠΜ
Κατσαράκης Νικόλαος
ΧΜ
Κλάδος Αλέξανδρος
ΠΜ
Κοκκινίδου Ευαγγελία (Εύα)
ΑΜ
Κουμπενάκης Αντώνιος
ΑΤΜ
Κουτσουμπού Φωτεινή (Φανή)
ΑΜ
Μανουσάκη Ειρήνη
ΑΜ
Μαυρογιάννης Αντώνιος
ΠΜ
Μηλαθιανάκη Μαρία
ΠΜ
Μονιάκης Μύρων
ΜΜ
Μουτσοπούλου Ευαγγελία (Εύη)
ΑΜ
Μπάκιντας Κωνσταντίνος
ΑΤΜ
Μπελιμπασάκης Στέφανος
ΠΜ
Ορφανός Νικόλαος
ΑΤΜ
Παξινός Κοσμάς
ΜΜ
Παπαναστασίου Μαρία
ΠΜ
Παπαντωνίου Παρθενόπη (Πόπη)
ΑΜ
Παρασύρη Ελένη
ΗΜ
Πετράκης Ιωάννης
ΑΜ
Πουντουράκης Αντώνιος
ΜΠερ.
Σκουτέλης Νικόλαος
ΑΜ
Σοφουλάκης Μανώλης
ΑΜ
Στρατήγης Γεώργιος
ΜΜ
Στριλυγκάς Βασίλειος
ΜΜ
Σφακιανάκη Ιωάννα (Βάννα)
ΑΜ
Τζαβλάκη Καλλιόπη (Πόπη)
ΠΜ
Τζαννίνης Εμμανουήλ
ΠΜ
Τριανταφύλλου Ελευθέριος
ΑΤΜ
Τρουλλινός Γεώργιος
ΠΜ
Τσακαλάκης Δημήτριος
ΧΜ
Ψαλτάκης Μιχαήλ
ΠΜ
Ψαρουδάκης Μιχαήλ
ΠΜ

Α.Μ
76703
75066
64748
98788
100440
86026
66283
80471
95722
115096
72039
81281
72184
100600
64517
29814
36757
103004
34595
67426
64151
114408
37848
90969
82163
27185
71222
31888
84795
33867
67053
80063
97828
52867
38111
64296
98377
34532
46676
45993
87614
28839
33636
89240
68824

ΑΠΑΣΧ
ΕΚΠ.
Ε.Ε.
Ε.Ε.
Δ.Υ.
Ε.Ε.
Ε.Ε.
Δ.Υ.
Δ.Υ.
Ε.Ε.
ΕΚΠ
Δ.Υ.
Δ.Υ.
Δ.Υ.
Ε.Ε.
ΕΚΠ
Ε.Δ.Ε
Ε.Ε.
Ε.Δ.Ε
Ε.Ε.
Δ.Υ.
Δ.Υ.
Ε.Ε.
ΕΚΠ
Ε.Ε.
Ε.Ε.
Ε.Δ.Ε
Δ.Υ.
ΕΚΠ
Δ.Υ.
Ε.Ε
Ε.Δ.Ε
Ε.Ε.
Ε.Ε.
Ε.Ε.
Ε.Ε.
Δ.Υ.
Ε.Ε.
Δ.Υ.
Ι.Υ.
Ε.Δ.Ε
Ε.Ε.
Ε.Ε.
Ε.Ε.
Ε.Ε.
Δ.Υ

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

επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο internet: http://www.amak.tee
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OI MHXANIKOI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2010
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
α/α
46
47
48
49
50
51
52
53

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Βαμβασάκης Ιωάννης
Καλιμάντζαλης Βασίλειος
Μαστοράκη Ελένη
Περδικάκης Παντελής
Πετάση Μαρία
Σπυριδάκης Γεώργιος
Τσιχλής Ιωάννης
Φωνιαδάκης Ιωάννης

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΙΔΙΚ.
ΜΠερ.
ΗΜ & Μ ΗΥ
ΠΜ
ΗΜ
ΑΜ
ΑΜ
ΠΜ
ΠΜ

Α.Μ
118772
58550
75292
70469
36507
98768
56377
62724

ΑΠΑΣΧ
Ε.Ε.
ΕΚΠ
Δ.Υ.
Δ.Υ.
Δ.Υ.
Ε.Ε.
Ε.Ε.
Δ.Υ.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Δαβάκης Γεώργιος
Καναβάκης Σταύρος
Κλάδος Αλέξανδρος
Λυγερός Ηλίας
Νίχλος Αντώνιος
Σεληνιωτάκη Ειρήνη
Σμυρνάκη Αγγελική
Σοφουλάκης Γεώργιος

ΕΙΔΙΚ.
ΑΤΜ
ΑΤΜ
ΠΜ
ΗΜ
ΠΜ
ΑΤΜ
ΑΜ
ΠΜ

Α.Μ
30005
18866
29814
50110
33212
22016
23495
27093

ΑΠΑΣΧ
Ε.Δ.Ε.
Ε.Ε
Ε.Δ.Ε
Ε.Δ.Ε
Ε.Δ.Ε
Ε.Ε.
Ε.Ε.
Ε.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ
α/α
1
2
3
4
5

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Καλογεράκη Μαρία
Κουτσουμπού Φωτεινή (Φανή)
Μαστοράκη Ελένη
Μπάκιντας Κωνσταντίνος
Σφακιανάκη Ιωάννα (Βάννα)

ΕΙΔΙΚ.
ΑΤΜ
ΑΜ
ΠΜ
ΑΤΜ
ΑΜ

Α.Μ
81281
34595
75292
82163
34532

ΑΠΑΣΧ
Δ.Υ
Ε.Ε
Δ.Υ
Ε.Ε
Δ.Υ

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

OI MHXANIKOI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
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Στην ιδρυτική μας διακήρυξη διαπιστώναμε ότι το ΤΕΕ έχει χάσει την αξιοπιστία
του και το θεσμικό του ρόλο, έχοντας οδηγηθεί σε απαξία. Στην θέση αυτή περιήλθε από τον τρόπο που το διαχειρίζονται οι μέχρι σήμερα εκπρόσωποί μας οι
οποίοι το έχουν αναγάγει σε πεδίο κομματικών και προσωπικών αντιπαραθέσεων
και σκοπιμοτήτων.
Σήμερα και μετά από έξη χρόνια εμπειρίας, προσβλέποντας στην ανάγκη της ανατροπής των παραπάνω, εξακολουθούμε να στηριζόμαστε:
• Στη διάθεση για ενεργό και ανιδιοτελή συμμετοχή.
• Στο πάντρεμα του νεανικού ενθουσιασμού και της πείρας των μεγαλύτερων συναδέλφων.
• Στον αδέσμευτο λόγο και τρόπο σκέψης επιμένοντας στην προστασία της μη εξάρτησή μας από κανένα.

•
•
•
•
•

Στοχεύουμε δυναμικά και αταλάντευτα στην ανάγκη:
Επανάκτησης της αξιοπιστίας του ΤΕΕ.
Αφύπνισης της δυναμικής των νέων συναδέλφων.
Αξιοποίησης της εμπειρίας των μεγαλύτερων.
Ανάδειξης και επίλυσης των διογκούμενων προβλημάτων μας.
Ανάπτυξης μηχανισμού λειτουργίας του ΤΕΕ απόλυτα διαφανή και μη εξαρτώμενου από πρόσωπα που λειτουργούν με γνώμονα το ίδιο συμφέρον.

Πιστεύουμε στην αναστροφή του κατεστημένου που χρόνια τώρα επικρατεί στο
ΤΕΕ και που συμβάλει:
• Στην επιστημονική απαξίωση της εργασίας μας.
• Στην ισοπέδωση των διπλωμάτων και των μεταπτυχιακών μας σπουδών.
• Στην οικονομική εξαθλίωσης των μελών μας.
• Στην χαώδη κατάσταση και απρόβλεπτη κατάληξη των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων που κινδυνεύουν από τις ορέξεις κάθε παράλογου διεκδικητή.
• Στην αδυναμία δημιουργίας προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης.
• Στην έλλειψη κινήτρων αυτόνομης ανάπτυξης και συλλογικής δραστηριότητας.
• Στην παράδοση των διπλωμάτων μας σε άσχετους με την επιστήμη μας επιχειρηματίες.
• Στην αποδυνάμωση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Όμως γι’ αυτά απαιτείται και η δική σου στήριξη και συμμετοχή
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Νομός Ηρακλείου
1. Αποστολάκη Μαρία ΜΠ
2. Βρετουδάκης Ιωάννης ΜΜ
3. Βουμβουλάκη Ευαγγελία ΜΠ
4. Δασκαλάκης Μιχάλης ΗΜ
5. Καρτεράκης Στέφανος ΜΠ
6. Μακρυδάκης Ευάγγελος ΠΜ
7. Μακρυπόδης Γεώργιος ΜΠ
8. Μελαμπιανάκης Γεώργιος ΗΜ
9. Μπενετάκη Μαρία ΑΜ

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ντάλας Αθανάσιος ΜΜ
Παπαδάκης Σωκράτης ΠΜ
Πατρικαλάκη Ελευθερία ΜΠ
Σταματάκης Γεώργιος ΠΜ
Σωμαράκης Εμμανουήλ ΠΜ
Τζαγκαράκης Γεώργιος ΗΜ

Νομός Λασιθίου
1. Νικολαϊδης Εμμανουήλ ΠΜ
2. Ρουκουνάκης Εμμανουήλ ΜΠ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ)
Νομός Αττικής
1. Αναγνωστάκη Λιάνα
2. Βασιλειάδης Γρηγόριος
3. Καραγκούνης Αναστάσιος
4. Μαλαματένιου Φλώρα

Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
1. Νικολαϊδης Εμμανουήλ
2. Ντάλας Αθανάσιος
3. Ρουκουνάκης Εμμανουήλ
4. Σταματάκης Γεώργιος

Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
1. Δερμεντζόγλου Λάμπρος
2. Θωμόπουλος Αθανάσιος
3. Παπακώστας Ιωάννης
4. Πεχλιβάνου Αικατερίνη

Τμήμα Δυτικής Κρήτης
1. Δουλγεράκης Βασίλιος
2. Τζανακάκης Ιωάννης
3. Τριχάκης Ιωάννης

Τμήμα Θράκης
1. Λουκάς Αθανάσιος
2. Στεφανόπουλος Κυριάκος
3. Τσαγκαράκης Κων/νος
4. Τσάλης Θωμάς

Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας
1. Βαγγέλη Πηγή
Τμήμα Ηπείρου
1. Κολιός Νικόλαος
2. Ντζαμίλης Παναγιώτης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας
Πολιτικών Μηχ/κών
1. Γιαννακοπούλου Μαρία
2. Δεσύπρης Ιωάννης

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας
Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών
1. Γκαρλιαρίδης Δημήτριος
2. Δασκαλάκης Μηχάλης
3. Κοντούρης Κων/νος

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1. Μπενετάκη Μαρία

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας
Χημικών Μηχανικών
1. Τζαγκαράκη Ευαγγελία
2. Καρτεράκης Στέφανος

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας
Μηχανολόγων Μηχ/κών
1. Βρετουδάκης Ιωάννης

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας
Ηλεκτρονικών Μηχανικών
1. Τορτοπίδης Γεώργιος
42
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…είκοσι και πλέον χρόνια πάλι εδώ!!!
…Γιατί συνάδελφοι εκλεγμένοι στην Αντιπροσωπεία … μας μακαρίζουν
και ομολογούν
«…χαιρόμαστε για αυτά που λέτε και όπως τα λέτε….
…..και εμείς για ευνόητους λόγους δεν….»
…ΓΙΑΤΙ αγαπάμε το Τ.Ε.Ε. …
…. και ότι αυτό αντιπροσωπεύει…
…ΓΙΑΤΙ οι δογματισμοί, δυστυχώς για αυτούς που τους πρεσβεύουν
δεν οδηγούν πουθενά …
….ή μάλλον στο αδιέξοδο!!!

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Δ.Ε.Μ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α/Α

ΑΜ ΤΕΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1.

36972

ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.

ΠΜ

2.

38525

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.

ΧΜ

3.

104644

ΨΑΡΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Κ.

ΠΜ
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Τους τελευταίους μήνες ο κλάδος των μηχανικών βάλλεται από παντού.
Η οικονομική κρίση χτύπησε πρώτους από όλους τους μηχανικούς. Μεγάλη η πτώση στην οικοδομική
δραστηριότητα, με την ανεργία να ανεβαίνει στα ύψη και τις απολύσεις των μηχανικών στον ιδιωτικό
τομέα να διαδέχονται η μια την άλλη. Τον κλάδο των μηχανικών όμως, ήρθαν να αποτελειώσουν τα
σκληρά και καταιγιστικά μέτρα…
Σκληρά μέτρα ελήφθησαν, αλλά και τεράστια θέματα που αφορούν τον κλάδο μας παραμένουν ως σήμερα ανοιχτά… Μείωση των μισθών και των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων, αύξηση του Φ.Π.Α,
κατάργηση των φορολογικών συντελεστών, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης… και η καταιγίδα των μέτρων, των μειώσεων και των περικοπών δεν έχει τέλος.
Και Αυτοί που άλλοτε κατέβαιναν σε πορείες, τώρα τηρούν «σιγή ιχθύος»... έχουν «αφοσιωθεί» στην
απόκτηση της ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥΣ.
Νοιάζονται περισσότερο για το επικοινωνιακό τους προφίλ και τη διατήρηση των ισορροπιών … και
αφήνουν πίσω τα ουσιώδη και τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Οι καιροί ΟΜΩΣ
απαιτούν εγρήγορση και όχι εφησυχασμό, Δυναμική – Παρεμβατική Αντιμετώπιση και όχι σιωπηρή αποδοχή των νέων δεδομένων.
ΣΤΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ, η παράταξη της Δ.Κ.Μ μπήκε δυναμικά μπροστά. Εισηγήθηκε στην Αντιπροσωπεία για τα όλα τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας
… και κάλεσε έκτακτη συνεδρίαση Αντιπροσωπείας με θέμα την φορολογική μεταρρύθμιση. Εισηγήθηκε για τα:
 Ασφαλιστικό
 Φορολογική μεταρρύθμιση
 Αξιολόγηση προϊσταμένων δημοσίων υπηρεσιών
Αλλά και στη διάρκεια των 3,5 ετών στο ΤΕΕ/ΤΑΚ η Δ.Κ.Μ. ασχολήθηκε με την ουσία των καθημερινών
προβλημάτων που απασχολούν τους μηχανικούς σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, αλλά και την εξέλιξη και προοπτική των έργων του Τόπου μας.
Ενδεικτικά, μερικές μόνο από τις εισηγήσεις μας σε συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ αφορούσαν τα εξής θέματα:
 Εισήγηση για λήψη απόφασης σχετικά με την Νέα Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ για τα ‘’τυφλά’’ οικόπεδα
σε μικρούς οικισμούς», με την οποία καταργείται η δυνατότητα παραχώρησης γης σε κοινή χρήση εντός οικισμού, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες οικοπέδων.
 Ποινικοποίηση του επαγγέλματος του μηχανικού.
 Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων.
 Βελτίωση - Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου Μελετών Δημοσίων Έργων.
 Προοπτικές ανάπτυξης από την δημιουργία νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.
 Αξιοποίηση χώρου παλαιού αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης» στην Ν. Αλικαρνασσό.
 Ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).
Η Δ.Κ.Μ προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο μηχανικός από τις «υπάρχουσες δυσχέρειες», προτρέπει αντί των φοροεισπρακτικών καταιγιστικών μέτρων, να δοθεί έμφαση σε έργα ανάπτυξης που θα «ανοίξουν την αγορά» και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Η απερχόμενη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ ασχολήθηκε κυρίως με ημερίδες, εκδηλώσεις, σεμινάρια … χρήσιμα όλα αυτά για τους μηχανικούς, καλός και ο ζήλος για το καλύτερο δυνατό επικοινωνιακό προφίλ
(αν και αυτό παραπέμπει σε άλλους χώρους και όχι στο χώρο των μηχανικών), ΟΜΩΣ η πλειοψηφούσα παράταξη δεν έδειξε τον απαιτούμενο ζήλο ΚΑΙ στα «σημαντικά - ουσιαστικά» θέματα του κλάδου… εκεί επέλεξε τη νωχελικότητα, την ήπια αποδοχή και την σιωπή.
Συνάδελφοι, στις εκλογές της 25ης Απριλίου, οι μηχανικοί καλούνται πάνω από όλα να επιδείξουν ωριμότητα, να ψηφίσουν με κριτήρια που αφορούν άμεσα το επαγγελματικό τους μέλλον και να ψηφίσουν την Δ.Κ.Μ., την παράταξη που την περίοδο που πέρασε ασχολήθηκε ουσιαστικά με τα προβλήματα των μηχανικών με ξεκάθαρο λόγο και αποκλειστικά επαγγελματικό προσανατολισμό.
Η Δ.Κ.Μ θα είναι Παρούσα και Δυναμική σε όλες τις μάχες για τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων, που δυστυχώς σήμερα αφορούν πλέον την επιβίωση του επαγγέλματος τόσο στον Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ
ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ
ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΥΔΑΚΗ
ΜΑΝΙΑΔΗ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΥΡΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΙΝΑ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΧΑΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αγρ. Τ
Μ.Μ
Α
Α
Η
Α
Π
Μ
Π
Αγρ. Τ
Π
Π
Χ
Α
Π
Π
Π
Η
Χ
Π

1. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
2. ΣΑΚΚΑΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ4
1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
2. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
3. ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
4. ΛΥΔΑΚΗ
5. ΠΕΤΡΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
21. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ
22. ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
23. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ
24. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
25. ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
26. ΜΑΡΚΑΚΗ
27. ΜΑΣΤΟΡΗΣ
28. ΧΩΡΑΦΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ

Μ
Μ
Α
Π
Π
Χ
Π
Π
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Σ.Σ. Αντιπροσωπεία στο κεντρικό ΤΕΕ
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μπροστά στις εκλογές στο ΤΕΕ στις 15-4-2010, κάθε συνάδελφος έχει χρέος να γνωρίζει την
πορεία του ΤΕΕ (ειδικότερα του ΤΕΕ-ΤΑΚ στην περιοχή μας) την προηγουμένη τριετία και να πάρει υπόψη τις ανάγκες της περιόδου που έρχεται.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Το προηγούμενο διάστημα, τα προβλήματα - τόσο τα γενικότερα της ανάπτυξης της χώρας όσο
και τα ειδικότερα των μισθωτών και ελευθεροεπαγγελματιών μηχανικών - επιδεινώθηκαν και διαμορφώθηκαν δυσμενέστερες συνθήκες για τον κόσμο της εργασίας.
Οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συμφωνία με τις ελληνικές κυβερνήσεις οδήγησαν
σε πρωτοφανή κρίση το ίδιο το σύστημα υπερσυσώρευσης του κεφαλαίου και συγκέντρωσης της
παραγωγής σε όλο και λιγότερες εταιρίες.
Η ανεργία καλπάζει, το εισόδημα περιορίζεται - η φορολογία αυξάνεται. Τα ασφαλιστικά δικαιώματα καρατομούνται. Οι εργασιακές σχέσεις (μερική απασχόληση, συμβασιούχοι, «μπλοκάκι»,
stage κ.α.) πάνε πίσω πολλά χρόνια. Το ανθρώπινο τεχνικό δυναμικό της χώρας υποβαθμίζεται.
Η παιδεία και τα πτυχία υποβαθμίζονται. Η έρευνα υπηρετεί την κερδοφορία του κεφαλαίου και
όχι τη βελτίωση της ζωής του λαού.
Τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ μπήκαν στα παιχνίδια των Τραπεζών και του Χρηματιστηρίου και οι
εισφορές αυξάνονται, στα πλαίσια των γενικότερων ισοπεδωτικών αλλαγών στο Ασφαλιστικό.
Το νομικό έκτρωμα της ποινικοποίησης του επαγγέλματος παραμένει.
Ο δημόσιος πλούτος, τα ναυπηγεία, η ενέργεια, το περιβάλλον, τα οδικά δίκτυα, τα λιμάνια, τα
αεροδρόμια παραχωρούνται σε ιδιώτες για εκμετάλλευση.
Τα παραπάνω βιώνουν πιο οδυνηρά οι νέοι συνάδελφοι στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ
ΜΕΙΝΤΑΝΗ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η.Μ.
Α.Μ.
Α.Τ.Μ.
Μ.Μ.
Μ.Μ.
Π.Μ.
Μ.Μ.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ
1. ΚΡΙΤΣΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Μ

Αν δεν αντιδράσουμε σε κάθε χώρο στην επίθεση του μεγάλου κεφαλαίου και των υποστηρικτών
της κυριαρχίας του, το αύριο θα είναι χειρότερο: στα ιδιωτικά και τα δημόσια έργα, στις πολεοδομίες και τις άλλες υπηρεσίες, στα πανεπιστήμια και την έρευνα, στο επάγγελμα.
Στην ηγεσία του ΤΕΕ κυριαρχούν δυνάμεις - με όλες τις επιμέρους διαφορές τους - πιστές στις
πολιτικές επιλογές του Ευρωπαϊκού κεφαλαίου και στη συναίνεση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΝ.
Με αδιαλλαξία και επιμονή όσες διαπλέκονται με το μεγάλο κεφάλαιο και την πολιτική ηγεσία της
χώρας, άλλες με αυταπάτες και καιροσκοπισμό.
Στο ΤΕΕ-ΤΑΚ οι ΠΑΣΚ-ΔΚΜ υπερασπίστηκαν τις ιδιωτικοποιήσεις και τα προνόμια των εταιριών,
υπονόμευσαν την πάλη για το ασφαλιστικό, αρνήθηκαν να αποδοκιμάσουν τις προσλήψεις μερικής απασχόλησης σε Δήμους, αρνήθηκαν τον έλεγχο σε καταγγελίες αδιαφανούς διαχείρισης δημόσιων έργων (πχ Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου).
Η ΑΜΑΚ με τεχνοκρατικές θέσεις πρόβαλε επιμέρους πλευρές των προβλημάτων. Η οξύτητα των
προβλημάτων την υποχρέωσε κάποιες στιγμές να οξύνει τον αντιπολιτευτικό της λόγο, όμως, σε
όλες τις κινητοποιήσεις μηχανικών των τελευταίων χρόνων συμπαρατάχθηκε μαζί με τις ΠΑΣΚΔΚΜ, με τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Είναι πιο ώριμη ανάγκη από κάθε άλλη φορά να αλλάξουν οι συσχετισμοί στους μηχανικούς, στην
Κρήτη και σ’ όλη την Ελλάδα, υπέρ της Πανεπιστημονικής, υπέρ των δυνάμεων που στηρίζουν
την πάλη των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, για τη δημιουργία ενός Μετώπου
μαζί με τους άλλους εργαζόμενους που θα φέρουν μια νέα, λαϊκή εξουσία στη χώρα μας.
Συνάδελφε, εσύ που βλέπεις πως δεν πάει άλλο, πως πρέπει να παλέψεις.
Ψήφισε διαφορετικά αυτή την φορά
Ψήφισε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
Ηράκλειο, Μάρτιος 2010
48

49

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Στις 25 του Απρίλη … η άνοιξη μας περιμένει.
Νοέμβριος 2006, λέγαμε «Η συμμετοχή σου μας δυναμώνει, η ψήφος σου έχει αξία». Η Π@ΣΚ-Σ με
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για την τριετία 2007-2010 κέρδισε τις εκλογές της 26 Νοεμβρίου με συντριπτική πλειοψηφία. ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ήταν το τρίπτυχο με το
οποίο θελήσαμε να δώσουμε μια νέα πνοή στο ΤΕΕ/ΤΑΚ. Οι συνάδελφοι μας στην Ανατολική Κρήτη πίστεψαν ότι μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα και μας εμπιστεύτηκαν.
Όσο κι αν κάποιοι δεν θέλουν να το δουν ακόμη, το ΤΕΕ/ΤΑΚ δεν είναι στη γωνία. Αποτελεί κύτταρο δημοκρατίας, ελεύθερης έκφρασης και συλλογικής δράσης συσπειρώνοντας γύρω του κάθε μηχανικό, κάθε επιστημονικό, κλαδικό ή επαγγελματικό Σύλλογο. Αποτελεί εφαλτήριο για
καινοτόμες σκέψεις και προτάσεις που πατούν στη γνώση και την επιστήμη.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει πλέον ισχυρή φωνή με κύρος και καταλυτική παρέμβαση για όλα τα θέματα ανάπτυξης της Ανατολικής Κρήτης. Κύρος που έχτισαν μέρα με την ημέρα όλοι οι συνάδελφοι με
τη συμμετοχή τους στις δράσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Πετύχαμε λοιπόν τον σημαντικότερο στόχο μας.
Να ενδυναμώσουμε τη συλλογικότητα και να ενισχύσουμε το κύρος του Επιμελητηρίου μας απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στον κάθε μηχανικό που καθημερινά κρίνει τις επιλογές και τη
δράση μας.
Είναι αλήθεια, ότι η περίοδος που έρχεται θα είναι δύσκολη και κρίσιμη για την ανάπτυξη του
τόπου. Είναι όμως η οδυνηρή πραγματικότητα που άφησε πίσω της η ανερμάτιστη πολιτική της απελθούσας κυβέρνησης. Το αποτέλεσμα της αλόγιστης και εφήμερης κερδοσκοπίας του παγκόσμιου
χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο εκτροχιάστηκε από τη δράση των golden boys.
Η νέα κυβέρνηση, παρά τις προσδοκίες, στην προσπάθεια της να βγάλει τη χώρα από τη δίνη της
χρεωκοπίας, προχώρησε σε μέτρα που πλήττουν καίρια τον παραγωγικό ιστό με αιχμή τους Δημόσιους Υπαλλήλους. Μέτρα επαχθή που αν δεν συνοδευτούν από αναπτυξιακές δημιουργικές τομές θα
βυθίσουν την οικονομία μας σε βαθύ τέλμα.
Η Π@ΣΚ-Σ, όπως δυναμικά στάθηκε απέναντι στις ισοπεδωτικές για τους μηχανικούς πολιτικές της
κυβέρνησης της ΝΔ, το ίδιο δυναμικά είναι έτοιμη να αντισταθεί και σε κάθε απόπειρα που θίγει και υποβαθμίζει το κύρος του μηχανικού. Ασφαλιστικό, Φορολογικό, υποστελέχωση και υποβάθμιση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών, επαγγελματικά δικαιώματα και αλόγιστη εξίσωση ΑΕΙ – ΤΕΙ – κολλεγίων, αναπτυξιακή προοπτική με αειφορία, αποτελούν ζητήματα αδιαπραγμάτευτα για τους μηχανικούς. Αποτελούν ζητήματα αδιαπραγμάτευτα και για την Π@ΣΚ-Σ.
Δεν δώσαμε λευκή επιταγή σε κανένα μέχρι τώρα, ούτε και πρόκειται να το κάνουμε. Συγκρουστήκαμε για το ασφαλιστικό, για το ΒΟΑΚ, για το αεροδρόμιο και για το χωροταξικό με την
κυβέρνηση, για τους εσωτερικούς κανονισμούς με τη Νομαρχία και το Δήμο Ηρακλείου κι είμαστε
έτοιμοι να το πράξουμε ξανά απέναντι σε κάθε απόπειρα υποβάθμισης του ρόλου του μηχανικού.
Θα είμαστε πάντα απέναντι σε κάθε προσπάθεια που οδηγεί στην οπισθοδρόμηση, στην περιθωριοποίηση και στον περιφερειακό μαρασμό. Όραμα μας ήταν και παραμένει μια ισχυρή Κρήτη. Ένας
δυναμικός πόλος ανάπτυξης με σύγχρονες υποδομές, ευκαιρίες για καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Θέλουμε την Κρήτη τόπο θελκτικό για τον αγρότη, τον υπάλληλο, τον επαγγελματία, τον
επιστήμονα και το μηχανικό. Σε αυτό το όραμα πιστεύουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε πράξη. Μαζί με όλους τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Κρήτης. Θέλουμε και μπορούμε σε αυτό τον αγώνα να κάνουμε πρωτοπόρο το ΤΕΕ/ΤΑΚ και το αποδείξαμε την τριετία που πέρασε.
Σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο που όλοι προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε μικρές προσωπικές και καθημερινές εκκρεμότητες, ας δείξουμε λίγο θάρρος παραπάνω αντιμετωπίζοντας με αληθινό κουράγιο
τις μεγάλες προκλήσεις που κρύβονται στην εποχή που έρχεται. Μια εποχή που μας ζητά να ξεπεράσουμε τα στενά μας όρια και να ανοιχτούμε εκεί που πραγματικά λίγοι τολμούν να δουν. Στις 25
του Απρίλη … η άνοιξη μας περιμένει.
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ΑΜ ΤΕΕ
(74847)
(103389)
(101667)
(79845)
(18376)
(81557)
(96716)
(24505)
(80303)
(50762)
(70517)
(38784)
(80379)
(102770)
(63901)
(28147)
(86357)
(102040)
(36794)
(94155)
(78727)
(97972)
(31415)
(89771)
(85530)
(91088)
(11238)
(86069)
(115787)
(94611)
(51221)
(25660)
(42939)
(47759)
94692)
(104851)
(109236)
(113215)
(17735)
(93262)
(60347)
(18657)
(46098)
(84263)
(111083)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) Ν.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.
ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥ.
ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Γ.
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.
ΚΑΛΕΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Γ.
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.
ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Μ.
ΚΙΡΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΛ.
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β.
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι.
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. – ΝΩΝΤΑ
ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν.
ΜΑΥΡΑΚΗ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΑΦΡΩ) Δ.
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ (ΤΖΟΥΛΙΑ) ΑΛΜΠ
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤ.
ΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝ.
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι.
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ.
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ.
ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚ.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Γ.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
ΡΕΜΥΓΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.
ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΑΜ.
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚ.
ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΕΝΟΦ.
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΡΙΣΤ.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ – ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΗΛ.
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ.
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Μ
Π
Χ
Η
Αγρ.Τ.
Α
Α
Π
Μ
Π
Π
Χ
Π
Π
Π
Μ–Η
Π
Α
Η
Π
Αγρ.Τ.
Π
Χ
Π
Μ
Π
Π
Α
Α
Π
Χ
Η
Π
Μ
Π
Α
Π
Π
Αγρ.Τ.
Αγρ.Τ.
Π
Αγρ.Τ.
Α
Αγρ.Τ.
Μ - ΑΝ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΜ ΤΕΕ
(112802)
(25691)
(80064)
(99108)
(42582)
(99758)
(71881)
(40469)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Γ.
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.
ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Ι.
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.
ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΕΛΕΥ.
ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ν.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Π
Π
Μλ
Χ
Π
Π
Π
Α

1.

(18411)

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΑΜ ΤΕΕ
(38771)
(63788)
(16452)
(65101)
(54962)
(29774)
(22653)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.
ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.
ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.
ΜΟΣΧΟΒΙΤΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ (ΛΙΑ) Γ.
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.
ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥ.
ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Π
Μ
Π
Π
Π
Α
Α

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ
Α/Α
1
2
3
4
5

ΑΜ ΤΕΕ
(24505)
(50046)
(94155)
(94692)
(44887)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ Ι.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Π
Π
Π
Π
Μ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α
1.

ΑΜ ΤΕΕ
(80303)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Γ.
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Μ
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Αγρ.

Δελτίο Τύπου
Ηράκλειο, 11 Φεβρουαρίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η αναμόρφωση του συστήματος Ανάθεσης
Δημοσίων Έργων προσεγγίζεται διαφορετικά από τον κάθε φορέα και ενδιαφερόμενο πολίτη.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., κατά τη συνήθη τακτική της, δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με το θέμα. Απλά ανέθεσε σε μία επιτροπή να συντάξει ένα κείμενο το οποίο ενέκρινε και υπέβαλε στο Τ.Ε.Ε.. Δεν κάλεσε τα μέλη
του Τμήματος σε διάλογο να εκφράσουν τις απόψεις τους και έτσι χάθηκε η ευκαιρία να υποβληθεί στο Υπουργείο μια ολοκληρωμένη πρόταση.
Οι προτάσεις μου, μερικές από τις οποίες
ταυτίζονται και με τις προτάσεις άλλων φορέων
και μελών, βασίζονται στο άρθρο 22§1 του ισχύοντος Συντάγματος όπου ρητά αναφέρεται
ότι η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το κράτος, που μεριμνά για την δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

3. Θέσπιση “ανωτάτου ορίου απαιτουμένων
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης”, το οποίο είναι συνάρτηση του ύψους των προσφερομένων εκπτώσεων (10% του ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου)

Επιγραμματικά οι προτάσεις έχουν ως εξής:

6. Υποχρεωτική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για ανάθεση μελετών και εκτέλεσης
δημοσίων έργων, χωρίς καμία εξαίρεση σε
μελέτες και έργα που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή
τον υποθαλάσσιο χώρο τα οποία ανήκουν
στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα ανεξαρτήτως από τον φορέα που εκτελούνται και χρηματοδοτούνται. Η υποχρεωτική εφαρμογή θα ισχύει και σε όλες τις ανώνυμες εταιρίες, οργανισμούς κ.λ.π που το
Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ή και το μάνατζμεντ ή διαχειρίζεται κονδύλια του Π.Δ.Ε. Καθώς και σε όλες τις εταιρείες, ιδρύματα κ.λ.π. που χαρακτηρίζονται “κοινωφελή” ή δημοσίου συμφέροντος καθώς και σε όλες τις Δημοτικές και
Αναπτυξιακές Εταιρίες Ο.Τ.Α

4. Κατάργηση εγγραφής στο Μ.Ε.Κ. των υπαλλήλων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα.
5. Θέσπιση ορίου ηλικίας πλασματικής στελέχωσης Μ.Ε.ΕΠ.. Δηλαδή μετά την συμπλήρωση του 61ου έτους της ηλικίας να απαγορεύεται να στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις, εφόσον δεν συμμετέχουν σε αυτές είτε
με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη είτε με την ιδιότητα το υπαλλήλου. Ένας απλός τρόπος
είναι τα διπλώματα των στελεχών άνω του
61ου έτους να μην απαλλάσσονται των ευθυνών.

1. Θεσμοθέτηση της “υποχρεωτικής πιστοποιημένης υπεργολαβίας”. Κατάργηση των ορίων εκτέλεσης υπεργολαβιών και υποχρεωτική εκτέλεση από πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις τάξης και κατηγορίας αντίστοιχες των υπεργολαβικά εκτελούμενων
εργασιών (τιμές προϋπολογισμού προ εκπτώσεων).
2. Θεσμοθέτηση “ανηγμένου ανεκτέλεστου υπολοίπου”, δηλαδή υπόλοιπο πραγματικού
προϋπολογισμού (χωρίς έκπτωση) επί ένα
συντελεστή προσαύξησης εξαρτώμενο από
το επιθυμητό λογικό όριο έκπτωσης. Το λογικό όριο καθορίζεται με υπουργική απόφαση
και σε περίπτωση ταύτισης με την προσφερόμενη έκπτωση, ισούται με την μονάδα.
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Για τις νέες κατεδαφίσεις στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, επισημαίνουμε και αποσαφηνίζουμε τα παρακάτω:
Καθήκον αδιαμφισβήτητο της πολιτείας είναι –μεταξύ των άλλων- και το να φροντίζει για την ασφάλεια των πολιτών.
Καθήκον της πολιτείας και των θεσμών της, είναι όμως επίσης να προστατεύει, διατηρεί και αναδεικνύει την πολιτιστική
και αρχιτεκτονική μας κληρονομιά και θεωρούμε αυτονόητο και μη αναμενόμενο, ότι πριν φθάσουμε στο έσχατο σημείο
επίσημα να κατεδαφίζονται διατηρητέα, πρέπει να λαμβάνονται (από πολύ νωρίτερα, αλλά έστω και τελευταία στιγμή), όλα τα μέτρα προστασίας και διατήρησής τους, όπως και από την νομοθεσία προβλέπεται.
Όπως είναι γνωστό, με πρόσφατη αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που
έχει διαβιβασθεί στον Δήμο Ηρακλείου, 28 κτίρια της περιοχής της Αγίας Τριάδας, έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα και
νομοθετικά έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τα ήδη κηρυγμένα, προστατεύονται ήδη.
Αν και αυτή είναι η άποψη που προβάλλεται, για να αρθεί η επικινδυνότητα ενός κτιρίου, (όταν έχει επιστημονικά διαπιστωθεί), η κατεδάφιση δεν είναι ο μόνος ούτε ο πρώτος τρόπος. Σύμφωνα και με την νομοθεσία (άρθρο 4, παρ3 του Π.Δ.
1929 "περί επικινδύνων οικοδομών"): "δια την αποτροπήν του κινδύνου πρέπει να υποδεικνύωνται τα ηπιώτερα κατά
προτίμησιν μέτρα, οίον επισκευαί, ενισχύσεις, μεταρρυθμίσεις, προσθήκαι κλπ. εν εσχάτη δε ανάγκη οριστικαί κατεδαφίσεις" Η κατεδάφιση ενός –οποιουδήποτε- "επικινδύνως ετοιμορρόπου" κτίσματος, είναι δηλαδή το έσχατο μέσον, πόσο μάλλον όταν αφορά "ακίνητα και στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς", και επιτρέπεται μόνον "… εφόσον δεν
υφίσταται η δυνατότητα άμεσης αποσόβησης του κινδύνου με ηπιότερα μέτρα, όπως αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, επισκευές,…" κλπ. Και σ' αυτήν όμως την έσχατη περίπτωση, τα κατεδαφισθέντα κτίσματα επιβάλλεται να "ανακατασκευάζονται στην αρχική τους μορφή" ….. "βάσει λεπτομερούς μελέτης αποτύπωσης και φωτογραφικής και κάθε άλλης δυνατής
τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης που απαιτείται πριν από την υλοποίηση των μέτρων που επιβάλλονται από το
σχετικό πρωτόκολλο επικινδύνου ετοιμορροπίας" (άρθρο 4, παρ. 5α του ΓΟΚ 1985/2000).
Επί πλέον: "στους ενεργούς οικισμούς ή σε τμήματά τους που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους" (το Ηράκλειο εντάσσεται σ' αυτό) "απαγορεύονται οι επεμβάσεις που αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τον πολεοδομικό ιστό ή διαταράσσουν τη σχέση μεταξύ των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων". Επιτρέπονται κάποιες εργασίες "μετά από άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού" , ενώ "σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή άμεσου κινδύνου είναι δυνατή
η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης …" (άρθρο 14 του Ν3028/2002).
Με το παραπάνω είναι σαφές, αλλά να το τονίσουμε, ότι το Ηράκλειο προστατεύεται και όχι μόνο για τα αρχαιολογικά
ευρήματα του υπεδάφους, ούτε μόνο για τα κυρηγμένα μνημεία, (τα οποία εξ άλλου προστατεύονται αυτοτελώς, οπουδήποτε και αν βρίσκονται). Στην Υπουργική Απόφαση του 1965 σαφώς αναφέρεται: "….αποφασίζομεν: τον χαρακτηρισμόν
του Δήμου Ηρακλείου- Κρήτης ως οργανωμένου αρχαιολογικού τόπου, ήτοι τόπου έχοντος ιστορικήν και αρχαιολογικήν αξίαν, λόγω της εν αυτώ υπάρξεως αξιόλογων αρχαιολογικών ευρημάτων και σπουδαίων ιστορικών μνημείων και τελούντος
υπό την άμεσον κρατικήν εποπτείαν…". Στον προαναφερόμενο Ν3028/2002 στο άρθρο 16 αναφέρεται επίσης "Στους ιστορικούς τόπους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 12,13,14 και 15".
Είναι σημαντικό επίσης εδώ επί πλέον να τονίσουμε και να έχουμε πάντα υπ' όψιν, ότι για την τύχη και τον χαρακτηρισμό
κτιρίων, το Υπουργείο Πολιτισμού & Τ. δεν είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Εν. & Κλ. Αλλαγής έχει επ' αυτού ανεξάρτητη και διακριτή αρμοδιότητα, και για τις κατεδαφίσεις κτιρίων δεν αρκεί μόνη, ούτε υπερισχύει πιθανή θετική γνωμοδότηση του ΥΠΠΟΤ. (πρόσφατο παράδειγμα τα σχετικά με το κτίριο του Ερυθρού Σταυρού).
Το πρώτο κτίσμα που είχε επιλεγεί προς κατεδάφιση, επί της οδού Βαλέστρα 2, περιλαμβάνεται στα κτίρια που η προαναφερόμενη έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Εν.& Κλιμ. Αλλαγής χαρακτηρίζει διατηρητέα, επιλεγμένο ως "δείγμα
της λαϊκής ανώνυμης αρχιτεκτονικής, το οποίο κατασκευάστηκε κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα (~1905)". Είχε
επιλεγεί να κατεδαφιστεί, αν και βρισκόμενο μισό μόνο βήμα πριν την τελική κήρυξή του ως διατηρητέου μνημείου, (παρ'
όλο που -όπως προαναφέρθηκε- η από τον νόμο αντιμετώπισή του είναι αυτή των ήδη κηρυγμένων).
Το επόμενο στάδιο για την κήρυξή του, -όπως και των υπόλοιπων 27 που περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση, που
θα έπρεπε να γίνει άμεσα, δηλαδή η ανάρτηση του πίνακα από τον Δήμο Ηρακλείου, δεν έχει ακόμη προωθηθεί και καθυστερεί.(?)
Καταλήγοντας,
Η πολιτεία οφείλει (εκτός των άλλων) να λαμβάνει και όλα τα μέτρα διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
Η πολιτεία οφείλει να σέβεται και να προωθεί μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση, που η ίδια έχει αναθέσει και χρηματοδοτήσει.
Η παρέμβασή μας δεν είναι θέμα ούτε "επιλεκτικής ευαισθησίας", (εξ άλλου όλη η παραπάνω παράθεση νομοθεσίας το αποδεικνύει), ούτε όψιμης (θα ήταν τουλάχιστον άδικο να κατηγορηθούμε γι' αυτό)
Οφείλουμε, και ως πολίτες αυτής της πόλης, να μην αποδεχόμαστε αποτελέσματα και πρακτικές που υπερβαίνουν ή
παρακάμπτουν νομοθετικά κατωχυρωμένες διαδικασίες και λύσεις.
για το δ.σ. του σ.α.ν.η.
η πρόεδρος, Πόπη Παπαντωνίου
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Αριθ. Πρωτ.: 103

Ηράκλειο 18 / 2 / 2010

Ηράκλειο 7 / 1 / 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΜΕ Σ.Π.Ε.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ:
1. Την Νομάρχη Ηρακλείου Κυρία Ευαγγελία Σχοιναράκη
2. Την Αντινομάρχη Τεχνικών Έργων Κυρία Δέσποινα Συγγελάκη
3. Την Διευθύντρια της Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. Κυρία Ολγα Παπαχατζάκη
ΚOIN: 1. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
2. ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός στις 23.2.2010 του έργου: ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΧΟΥ¨ Προϋπ. 175.000,00 €.
Αξιότιμη κυρία Νομάρχη, Κυρία Αντινομάρχη, Κυρία Διευθύντρια, Λάβαμε γνώση των συμβατικών τευχών του έργου του θέματος. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι όλες οι τιμές του Τιμολογίου μελέτης είναι μειωμένες σε ποσοστά περίπου 25% σε σχέση με τις επίσημες τιμές του Υπουργείου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την αριθ. Δ17α/62/3/ΦΝ437 /12.3.2009 (ΦΕΚ 513 Β’/19.3.09) απόφαση του Υπουργού πρώην ΠΕΧΩΔΕ.
Σύμφωνα δε με παράγραφο Β της απόφασης ¨Τα ανωτέρω ενιαία Τιμολόγια εργασιών εφαρμόζονται υποχρεωτικά κατά την σύνταξη των προϋπολογισμών δημοπράτησης δημοσίων έργων … μετά την 4η Μαΐου
2009.¨
Ο Σύλλογος μας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για αυτήν την ενέργεια. Θεωρούμε απαράδεκτη την παραποίηση των τιμών των επισήμων άρθρων. Π.χ. το άρθρο 20.31.01 του Τιμολογίου μελέτης ενώ φέρει τον επίσημο κωδικό και έχει την ακριβή περιγραφή του, στην θέση της τιμής μονάδας αναγράφεται η τιμή 5,00 αντί 6,70
που είναι η τιμή του Υπουργείου. Αντίστοιχες μειώσεις γίνονται σε όλες τις τιμές των Τιμολογίου και Προϋπολογισμού μελέτης.
Λυπούμαστε πολύ γιατί με τέτοιες μεθοδεύσεις δεν προάγεται η ευρυθμία και η ποιοτική παραγωγή των έργων. Ζητούμε να ακυρωθεί η δημοπρασία του έργου του θέματος και να επαναδημοπρατηθεί με αναμορφωμένο
και σύννομο το Τιμολόγιο Μελέτης.
Προφανώς θα καλέσομε τα μέλη μας, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το έργο, να μην συμμετάσχουν
στην Δημοπρασία, σε περίπτωση που εσείς δεν την ακυρώσετε. Εάν όμως ορισμένοι συνάδελφοι, υπό το βάρος
της κρίσης και της ανεργίας που μαστίζει τον κλάδο, επιλέξουν να επιδώσουν προσφορά, αυτό σε καμιά περίπτωση
δεν θα ακυρώσει το γεγονός του μειωμένου ανταγωνισμού που θα έχει συντελεστεί με ευθύνη της Υπηρεσίας σας.

Με τιμή για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 28

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον βουλευτή Ηρακλείου κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη συναντήθηκε με το Δ.Σ. του
Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηρακλείου
(ΣΠΕΔΕΗ) την Τρίτη 5.1.10 στα Γραφεία του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου
Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20.
Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του βουλευτή κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη και με αφορμή το Υπόμνημα θέσεων για τα προβλήματα των μικρών και μεσαίων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων,
που ο ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου από κοινού με τους άλλους συνδέσμους
της Κρήτης υπέβαλαν στον Περιφερειάρχη Κρήτης στις 28.12.09
και κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές της Κρήτης. Είναι
δε η πρώτη συνάντηση με βουλευτή που πραγματοποιήθηκε.
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, και τα οποία αποτυπώνονται στο κοινό Υπόμνημα, με έμφαση στο πρόβλημα της ανεργίας και της ανάγκης δημοπράτησης μικρών έργων που, εξάλλου,
η περιφέρεια τα έχει ζωτική ανάγκη.
Συζητήθηκαν όμως και ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. Ένα από αυτά είναι η συνέχιση του Β.Ο.Α.Κ. (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης). Ο ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου διατύπωσε την θέση του ότι είναι αντίθετος με την συνέχιση
του ΒΟΑΚ με την μορφή συμβάσεων παραχώρησης ή ΣΔΙΤ επειδή:
• Τα Δημόσια Έργα είναι και πρέπει να παραμείνουν ως η υποχρέωση της πολιτείας προς την Κοινωνία και όχι
να εκχωρούνται στο Τραπεζικό Σύστημα.
• Τα Έργα με Σύμβαση Παραχώρησης ή με Σ.Δ.Ι.Τ. δεν είναι, στην ουσία τους, Δημόσια Έργα αφού η χρήση τους
από τον πολίτη συνοδεύεται από καταβολή τελών προς ιδιώτη και όχι προς το Κράτος. Είναι παραχώρηση του
Εθνικού Πλούτου.
• Με αυτόν τον τρόπο αφενός αποκλείεται το ντόπιο κατασκευαστικό και εργατικό δυναμικό και αφετέρου η Οικονομία του νησιού υφίσταται σημαντική αιμορραγία.
Τόσο ο βουλευτής όσο και τα μέλη της αντιπροσωπείας εκφράστηκαν υποστηρικτικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μη προνομιούχων εργοληπτών τον οποίον σαφώς διαχωρίζουν από τους λίγους μεγαλοεργολάβους που, εκείνοι, διαμορφώνουν τους εκάστοτε κανόνες του ¨παιγνιδιού¨. Υποσχέθηκαν δε περισσότερη συνεργασία στο μέλλον, που για το ΣΠΕΔΕΗ είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη.
Τέλος ο κ. Κριτσωτάκης υποσχέθηκε ότι θα μελετήσει πιο αναλυτικά, προκειμένου να διαμορφώσει αντίστοιχες ερωτήσεις στο Εθνικό Κοινοβούλιο, τέσσερα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο. Αυτά είναι:
1. Το ΕΣΠΑ (Λόγω της απουσίας μικρών έργων από αυτό)
2. Το ΜΗ.Κ.Ι.Ε. (Να θεσπισθεί επί τέλους το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων)
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Να οριοθετηθούν και αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες του, ώστε να αποφευχθούν οι
χωρίς αιτία αθέλητες χιλιάδες δικομαχίες).
4. Η Διαφάνεια στα Δημόσια Έργα. (Η θέσπιση της σε όλο το εύρος των Δ.Ε. θα συμβάλει αποφασιστικά στην εξυγίανση του συστήματος).
Ο ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου ευχαριστεί τον ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου και τον βουλευτή κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη για την άμεση
ανταπόκριση και συμπαράσταση τους στα προβλήματα που κλάδου.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
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Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ
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ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: 2810-301.372 / Φαξ: 2810-301.371, Εmail: evrentzu@otenet.gr

Αριθ. Πρωτ. 318

Ηράκλειο, 05 Φεβρουαρίου 2010

Προς:
Α. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Β.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Π.Ο. Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. & Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ & ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Αρ. πρωτ. 317

Ηράκλειο 05-02-2010

Στο Πλαίσιο Πανελλαδικών Κινητοποιήσεων των Μηχανικών για τη διασφάλιση
του εισοδήματός μας και των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων

Τους συλλόγους:
Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου
Αρχιτεκτόνων, τμήμα Λασιθίου
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Ηρακλείου
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λασιθίου
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου

Καλούν ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Σε:
• 24ωρη πανελλαδική απεργία που θα πραγματοποιηθεί:

ΘΕΜΑ: Συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης για ζητήματα των Διπλωματούχων Μηχανικών.
Συνάδελφοι, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι είναι αναγκασμένοι να ξεκινήσουν για άλλη μια
φορά Πανελλαδικές κινητοποιήσεις από τις 10 Φεβρουαρίου με στάσεις εργασίας, 24ωρες απεργίες και αποχή από όλες τις επιτροπές και τα συμβούλια που συμμετέχουν.
Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για πάγωμα μισθών, περικοπή επιδομάτων, για περαιτέρω συρρίκνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, αλλά και η συνεχιζόμενη υποβάθμιση των Δημοσίων Τεχνικών
Υπηρεσιών δεν μας επιτρέπει να μείνουμε άπραγοι.
Το ΤΕΕ-ΤΑΚ και οι κλαδικοί σύλλογοι των μηχανικών παρακαλούνται να ενημερώσουν τους εκπροσώπους τους στις
επιτροπές και τα συμβούλια καθώς και για τη συμμετοχή τους σε δημοπρασίες.
Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατανοώντας τη θέση και τα προβλήματα των
Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων να συμπαρασταθούν στα αιτήματά μας οικονομικά και θεσμικά, που η επίλυση
τους συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και αναβαθμίζει τις σχέσεις και το ρόλο των
μηχανικών από όποια θέση κι αν βρίσκονται.
Συνημμένο:
Ανακοίνωση της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Βρέντζου Πολιτικός Μηχανικός

Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Ορφανός, Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός

 Την Τετάρτη 10-02-10, σε συνεργασία με το ΤΕΕ και άλλους Φορείς.
• Αποχή από κάθε εργασία κατά την 3ωρη στάση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στις 18-02-10. Ο
χρόνος και ο τόπος συγκέντρωσης θα ανακοινωθεί.
• Αποχή της εργασίας όλων των διπλωματούχων μηχανικών από 10-02-2010 έως 28-02-10 από:
τις Α΄/βάθμιες & Β΄/βάθμιες Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), τα Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.), τα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων, τις επιτροπές αυθαιρέτων και ανάθεσης μελετών του Ν.3316/2005, καθώς και από όλες τις επιτροπές και συμβούλια των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ., της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού που συμμετέχουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί.
Αγωνιζόμαστε διατρανώνοντας:
 Δεν θα δεχθούμε καμιά μείωση στο εισόδημα μας. Είμαστε ένας κλάδος επιστημόνων που συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγή του τεχνικού έργου της χώρας, με χαμηλές αποδοχές που μας επέβαλε το ενιαίο μισθολόγιο – φτωχολόγιο από τη δεκαετία του ΄80, σε αντίθεση με το χρόνιο αίτημα μας για μισθολόγιο Μηχανικών, όπως συμβαίνει με άλλους κλάδους επιστημόνων (γιατρούς – δικηγόρους κλπ.). Από τότε, με σκληρούς αγώνες κερδίσαμε τα δύο κλαδικά επιδόματα μας, σαν αντιστάθμισμα των εξειδικευμένων γνώσεων και
των ποινικών ευθυνών που φέρουμε κατά την άσκηση των καθηκόντων μας, τα οποία στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν τα 500 € καθαρά / μήνα, φορολογούνται κανονικά σαν εισόδημα είναι καθηλωμένα εδώ και τρία
χρόνια και τα οποία προστίθενται στο μισθό μας ο οποίος κινείται κατά μέσο όρο στα 1.200 € / μήνα. Δεν είμαστε λοιπόν ρετιρέ αλλά χαμηλά αμειβόμενοι επιστήμονες του Δημοσίου.
 Δεν θα δεχθούμε καμιά υποχώρηση και συρρίκνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων. Ήδη πληρώνουμε ακριβά τις συνέπειες των αντιασφαλιστικών νόμων του παρελθόντος καθώς και του
πρόσφατου νόμου Πετραλιά (Ν. 3655/08), που κατήργησε το ΤΣΜΕΔΕ, επιδείνωσε την κατάσταση των ασφαλισμένων και έθεσε σε σοβαρή αμφισβήτηση τα υψηλά αποθεματικά του Ταμείου μας, που συγκεντρώθηκαν
εδώ και χρόνια αποκλειστικά από τους ασφαλισμένους του.
 Δεν θα δεχθούμε άλλα φορολογικά βάρη. Ως μισθωτοί σηκώνουμε ήδη τα περισσότερα φορολογικά βάρη
σ΄ αυτή τη χώρα τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, σε ένα κατάφωρα άδικο φορολογικό σύστημα με υψηλούς
έμμεσους φόρους από τη μία και συνεχώς διογκούμενη φοροαπαλλαγή και φοροαποφυγή από την άλλη για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Δεν πάει άλλο.
 Δεν θα δεχθούμε την παραπέρα διάλυση του Δημόσιου Τομέα. Ήδη με τις ασκούμενες πολιτικές εδώ και
χρόνια ξεπουλιέται ο Δημόσιος πλούτος, ιδιωτικοποιούνται όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες του Δημοσίου, περιθωριοποιούνται οι Δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες. Το πάγωμα των προσλήψεων και η συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων θα ολοκληρώσει την διάλυση του όποιου Δημόσιου Τομέα έχει απομείνει. Στο σημείο αυτό
δικαιούμαστε να ρωτήσουμε πως και με ποιους από δω και πέρα θα υλοποιηθεί το ΕΣΠΑ, το σχέδιο Καλλικράτης, η εφαρμογή της Πολεοδομικής νομοθεσίας η εξοικονόμηση ενέργειας, οι νομοθετικές παρεμβάσεις
για την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

Σ.Σ.: Με απόφαση της Αντιπροσωπείας αλλά και της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αποφασίστηκε να στηρίξει το Τμήμα τις απεργιακές κινητοποιήσεις των Μηχανικών της ΕΜΔΥΔΑΣ (βλ. και τη στήλη «Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας» και με
έγγραφο του, ζήτησε από τους Εκπροσώπους του Τμήματος να μη συμμετέχουν για το διάστημα από 10/2/2010 έως 28/2/2010 στις Επιτροπές και Συμβούλια στα οποία έχουν οριστεί ως Εκπρόσωποι.

ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
Καλούμε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές
Κινητοποιήσεις του Κλάδου
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Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Σ.Δ.Μ.-Η.)
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων
Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Π.Σ.Δ.Μ.Η. έχει εντάξει στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεών του, τις παρακάτω δράσεις. Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται με γνώμονα την σε βάθος και τεκμηριωμένη πληροφόρηση των συναδέλφων σε θέματα της επιστήμης και της τεχνολογίας που σχετίζονται με τις
ειδικότητες των μελών του Συλλόγου μας.

Συνεργαζόμενα
στελέχη/φορείς/
εταιρείες

Θεματολογία

χρόνος υλοποίησης

ΠΣΔΜΗ/ΤΑΚ, ΚΑΠΕ

Συστήματα γεωθερμικών
εφαρμογών χαμηλής
ενθαλπίας

12-13 Μαρτ.
2010

ΠΣΔΜΗ/ΤΑΚ

Ενημερωτική
εκδήλωση, απευθυνόμενη
σε νέους μηχανικούς
κυρίως, εστιασμένη στα
επαγγελματικά θέματα και
δικαιώματα

Απρ. 2010

Ειδικά θέματα
εφαρμογών
Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων
(Σεμινάριο)

Παρουσίαση και
ανάλυση ειδικών
θεμάτων σε panels Φ/Β,
καλωδίων και inverters

Απρ. 2010

Διοίκηση έργου project management
(Σεμινάριο)

Ανάπτυξη, μεθοδολογία,
ανάλυση, σχεδιασμός και
παρακολούθηση έργων,
με εξειδικευμένη
προσέγγιση στις
εφαρμογές που
ενδιαφέρουν τους
μηχανικούς

8-9 Μαίου 2010

Ηλεκτρικές
ΠΣΔΜΗ/ΤΑΚ,
εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης
SCHNEIDER ELECTRIC
- Υποσταθμοί (Σεμινάριο)

Ανάλυση και σχεδίαση
εγκαταστάσεων μεσης
τάσης

Ιούνιος 2010

Ενεργητική και
παθητική πυροπροστασία
(Σεμινάριο)

Νομοθετικό πλαίσιο και
εφαρμογές πυροπροστασίας Σεπτ. 2010
κτιρίων και εγκαταστάσεων

Τίτλος εκδήλωσης
και είδος
Συστήματα γεωθερμικών
αντλιών θερμότητας
(Σεμινάριο)

Νέοι ΗΜ Μηχανικοί Επαγγελματικά Θέματα και
Δικαιώματα
(Εσπερίδα)

ΠΣΔΜΗ/ΤΑΚ, ΕΕΔΕ

ΠΣΔΜΗ/ΤΑΚ,
ENGINNERING
INTELIGENCE

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20 & Τοµπάζη, Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο, Τηλ. επικοινωνίας 2810-286353

Συνάδελφοι
Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, απερχόμενος μετά από εννέα χρόνια από την προεδρία του Συλλόγου να
πω τα παρακάτω.
Κατ’ αρχή σας απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλατε όλα
αυτά τα χρόνια που με τιμήσατε με την ανάθεση της προεδρίας του Συλλόγου. Συναισθανόμενος την ευθηνή της θέσης που μου εμπιστευθήκατε, προσπάθησα να δώσω ότι μπόρεσα και με όλες τις δυνάμεις που
είχα να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου. Δεν φείσθηκα ούτε χρόνου ούτε κόπου. Δεν δίστασα και το γνωρίζετε καλά, ακόμα και να συγκρουσθώ με φίλους όποτε χρειάστηκε, προκειμένου να υπηρετήσω τον σκοπό του Συλλόγου και να στηρίξω τα καλώς νοούμενα συμφέροντά του. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα, πιστέψτε με όμως ότι προσπάθησα να εκτελέσω τις εντολές σας όσο καλύτερα μπόρεσα, πάντα με την πολύτιμη
και αμέριστη συμπαράσταση όλων των εκάστοτε μελών των Δ.Σ.
Πιστεύω και ήταν πάντοτε αρχή μου, ότι για να λειτουργεί η Δημοκρατία που πάντοτε υπηρέτησα και
υπηρετώ με πάθος, πρέπει να υπάρχει εναλλαγή στην όποια θέση και στην όποια «εξουσία». Δεν υπήρξα
ποτέ λάτρης «καρεκλών», αξιωμάτων και δημόσιας προβολής. Επειδή πάντα πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω στην δύναμη των νέων παιδιών και επειδή θεώρησα πως είχε έρθει η ώρα να αναλάβει κάποιος άλλος να ηγηθεί αυτού του Συλλόγου, νεότερος από μένα, για τον λόγο αυτό δεν έθεσα ξανά τον εαυτό μου
στην κρίση σας. Μετά τις εκλογές που έγιναν θεωρώ ότι δικαιώθηκα. Ο Σύλλογος είναι σε καλά χέρια.
Ένα μόνο θα ήθελα να παρακαλέσω να διατηρήσετε οι επερχόμενοι, αν βεβαίως συμφωνείτε, την ανεξάρτητη φωνή του και τον ακομμάτιστο χαρακτήρα του.
Σας ευχαριστώ όλους με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Θέλω να πιστέψετε ότι τρέφω βαθειά εκτίμηση προς όλους τους συναδέλφους και σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι πάντα δίπλα στο Σύλλογο και δίπλα
στον καθένα από σας σε ότι θα μπορούσα να βοηθήσω.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ο απερχόμενος Πρόεδρος του Συλλόγου
Μανόλης Σωμαράκης
Πολιτικός μηχανικός

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συλλόγου www.psdmhtak.gr ή στην η-διεύθυνση
psdmh.tak@gmail.com
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αυτοί

που

φεύγουν:
Κώστας Ζερβαντωνάκης
Γενάρης 1953 - Σεπτέμβρης 2009
Α. Αφιέρωμα από το Νίκο Λεβεντάκη,
Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τ. Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
που, δήθεν “κάθετα”, αντιδρούσαν στις
δειλές προσεγγίσεις της εποχής, αλλά το έκαναν στο όνομα μιας εναλλακτικής αναπτυξιακής, προοδευτικής υποτίθεται πρότασης, που ουδέποτε οι ίδιοι εφάρμοσαν
στην πράξη, παρά τις ευκαιρίες που είχαν
σε αλλεπάλληλες εκλογικές επικρατήσεις
τους.
Ο Κ. Ζερβαντωνάκης στήριζε επίσης τη
σταδιακά ογκούμενη άσκηση πίεσης του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για έμπρακτη τροχιοδρόμηση
του τόπου προς νέους ορίζοντες οικονομικής απογείωσης:Για υπαγωγή των εδώ εγκατεστημένων ξένων συμφερόντων, όπως των
στρατιωτικών βάσεων στο νομικό καθεστώς
της χώρας. Για την ένταξη των αρδευτικών
φραγμάτων στις κρατικές επενδύσεις. Για
τον ενιαίο φορέα διαχείρισης του υδατικού
δυναμικού. Για την επάρκεια των ενεργειακών υποδομών σε μια περιφέρεια με μεγάλους ρυθμούς αύξησης της κατανάλωσης.
Για αυστηρή οριοθέτηση των τουριστικών
ζωνών, ώστε να προστατευθούν οι φυσικοί
πόροι και να αποφευχθούν αντικίνητρα
στις γεωργικές καλλιέργειες κ.α. Αν τα σύνορα της Ελλάδας παρέμεναν κλειστά στα
επόμενα χρόνια, τότε θα καταδειχνόταν
γρήγορα το αδιέξοδο που οδηγούσε η εγκατάλειψη εκείνων των ελπίδων και προοπτικών. Αλλά οι νέες οικονομικές συνθήκες
στην ΕΟΚ και η εκποίηση υπέρ λίγων των
ντόπιων αγαθών και του συσσωρευμένου

τις διεργασίες συγκρότησης του ψηφοδελτίου για τις εκλογές 1978 του
Τ.Ε.Ε. από μέρους της Δημοκρατικής
Συνεργασίας Μηχανικών ανατολικής Κρήτης
προτάθηκε ο Κ. Ζερβαντωνάκης, να αντιπροσωπεύσει τις μικρές ειδικότητες. Στην
απερχόμενη,τότε, Δ.Ε. του Τμήματος εκπροσωπούνταν η κατηγορία εκείνη από ένα
διακεκριμένο, επίσης, επιστήμονα της
προηγούμενης γενιάς, τον Λευτέρη Νιταδώρο. Παρά την μικρή του ηλικία και τη σπανιότητα της ειδικότητας στα περιφερειακά
μας δεδομένα, o Κ. Ζερβαντωνάκης θεωρήθηκε γνήσιος εκπρόσωπος των κλάδων διπλωματούχων Μηχανικών που εμπλέκονταν
στην παραγωγή. Δεν ήταν ό μόνος εκφραστής της αντίληψης ότι η αναδυόμενη,τότε,
μεταδικτατορική Ελλάδα έπρεπε να κινηθεί
σε νέους δρόμους αναβαθμισμένης ανάπτυξης. Αλλά κανείς άλλος δε μιλούσε με το δικό του πάθος για εκείνη την προοπτική.
Μετά την εκλογή στη Δ.Ε. του Τμήματος
που στελεχώναμε, πρωτοστατούσε με εποικοδομητικές παρατηρήσεις και προτάσεις
στις διαβουλεύσεις για τα μακροχρόνια
προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης που
προωθούσαν οι τότε κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης. Βρισκόταν στην πρώτη γραμμή
των παρεμβάσεων για χωροταξική και περιφερειακή οργάνωση της ανατολικής Κρήτης
και συνολικά της χώρας. Συμμεριζόταν, ακόμη, τη δυσπιστία απέναντι σε εκείνους
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από γενιές φυσικού, πολιτιστικού και συνεταιριστικού πλούτου, συντήρησαν μια επίφαση οικονομικής ζωτικότητας για διαρκώς
λιγότερους ωφελημένους.
Κατά τη θητεία εκείνης της Δ.Ε. του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., καλύφθηκαν για αρκετά ακόμη μετέπειτα χρόνια ανάγκες των υποδομών του Δημοσίου και μελετητών με πρότυπες εργασίες : Όπως, μεταξύ άλλων, το Γεωλογικό χάρτη ανατολικής Κρήτης του Κ.
Ζερβαντωνάκη ή εργασίες στις οποίες είχε
συχνά συμβάλει, σαν της διαχείρισης ακτών, του αυτοκαθαρισμού χειμάρρων, της
ενιαίας διαχείρισης σκουπιδιών, ακόμα και
του αναμορφωμένου «Ξενοκράτη» για την
αντιμετώπιση σεισμών. Αφού, ως γνωστό, η
κρατική μηχανή έχει στην Ελλάδα άλλες
προτεραιότητες, αντί της κάλυψης παρόμοιων αναγκών,κι όπως, ακόμη, την οργάνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, τη συγκρότηση προδιαγραφών και προτύπων για
υπηρεσίες και προϊόντα, την σύνταξη σταθερότυπων διαδικασιών λειτουργίας του
κράτους και των υπηρεσιών κλπ.
Όπως μέσα στα πλαίσια του Τ.Ε.Ε. για τις
συλλογικές ανάγκες, έτσι και στην προσωπική του ζωή ο Κ. Ζερβαντωνάκης ήταν ένας
ακλόνητος θιασώτης της διαρκούς μετεκπαίδευσης. Υποστήριξε ανάλογους συλλογικούς θεσμούς στο χώρο των διπλωματούχων Μηχανικών. Ενώ ο ίδιος δεν έπαψε να
μελετά και να σπουδάζει, τόσο για ενίσχυση της επαγγελματικής του προοπτικής, όσο και για τη διερεύνηση των επιστημονικών του οριζόντων. Γράφτηκε έτσι στο Τμήμα Δομικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και προχώρησε μέχρι το ανώτατο επίπεδο μελέτης της
επιστήμης της Αρχαιολογίας, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σε όποια άλλη πολιτισμένη - και όχι μόνο

- αλλά αδέσμευτη χώρα, τύχαινε να ζει ο Κ.
Ζερβαντωνάκης, με τον άσβεστο ζήλο του
για το γενικό καλό και τη διάθεση για μόρφωση και καλλιέργεια, θα ήταν ένα περιζήτητο στέλεχος για το Δημόσιο. Πόσο μάλλον της Ελλάδας, αν αντιμετώπιζε σοβαρά
τις εξωτερικές απειλές για τον υποθαλάσσιο
πετρελαϊκό της πλούτο° για την αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας της, όσο και για την
εκμετάλλευση του υπόγειου πλούτου και τη
θωράκιση των νησιών του Αρχιπελάγους.
Τομείς, όπως αυτούς, στους οποίους ο Κ.
Ζερβαντωνάκης μπορούσε να διαπρέψει
προσφέροντας θετικά υπέρ της χώρας. Στη
σημερινή όμως Ελλάδα αφέθηκε να πελαγοδρομεί, αγωνιζόμενος για στοιχειώδεις αποζημιώσεις, στις παρυφές των επιστημονικών του δυνατοτήτων. Ξέρουμε όλοι στη
χώρα μας πόσο ανταμοίβεται η αξιοσύνη, η
επιστημονική κατάρτιση, η προσωπική ακεραιότητα, η πίστη στις συλλογικές αρχές και
αξίες…..
Παλεύοντας με μύριες όσες αντιξοότητες, ο Κ. Ζερβαντωνάκης χάθηκε πρόωρα.
Πρώτη ίσως και τελευταία φορά στη ζωή
του στέρησε το δημόσιο χώρο από τις δυνατότητές του να προσφέρει σε μια στιγμή
πού ο άλλος δρόμος, εκείνος που κυριάρχησε το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, έχει οδηγήσει τη χώρα σ’ ένα από τα μεγαλύτερα
αδιέξοδά της. Μακάρι άλλοι, νεότεροι σήμερα να μιμηθούν το παράδειγμα του με
στόχο όχι τον ατομικό, αθέμιτο συχνά
πλουτισμό, αλλά το δημόσιο συμφέρον. Τα
δε παιδιά του που ασφαλώς δεν χάρηκαν,
όπως σε άλλες συνθήκες θα μπορούσαν την
προσωπικότητα και το δημιουργικό του οίστρο, πρέπει,νομίζω να είναι περήφανα για
τις καταβολές που τους άφησε.

Β. Αφιέρωμα από το Γιώργο Γαλενιανό,
Πολιτικό Μηχανικό, τ. Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
(Ο φίλος μου, ο Ζερβαντωνάκης)
Γυρίζω 30 χρόνια πίσω για να βρεθώ στη
δεύτερη μεταπολιτευτική Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ με πρόεδρο τον Ν. Λεβεντάκη, αντιπρόεδρο την Αν. Μπενετάκη,

ια τον φίλο μου τον Κωστή Ζερβαντωνάκη μου ζητήθηκε από το ΤΕΕ/ΤΑΚ να
γράψω δυο λόγια για τον επιστήμονα,
τον άνθρωπο, τον ενεργό πολίτη.
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γκάμα “ - από την αρχαιολογία - ένα άλλο
μεγάλο πάθος του το οποίο συνδύαζε πάντα αρμονικά με τις γεωλογικές του ανησυχίες – μέχρι την τρέχουσα πολιτική και την
καθημερινότητα.
Είχε κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο ο
Κωστής και πάλευε με θεούς και δαίμονες.
Δεν τον θυμάμαι ποτέ ήρεμο, να απολαμβάνει. Έδινε πάντα κάποια μάχη. Είτε για την
πολύ ψυχοφθόρα δουλειά του, είτε τις
σπουδές που συνέχιζε αενάως στην Αρχαιολογική σχολή και στα ΤΕΙ, είτε για τις διαλέξεις που έδινε.
Τα χρόνια αυτά της Δ.Ε τα σημάδεψε η
παρουσία του Κ. Ζερβαντωνάκη και μας ένωσε και μια γερή φιλία που κράτησε μέχρι
το απρόσμενο τέλος του. Χαθήκαμε βέβαια
μετά, ο καθένας με τον κόσμο του, όποτε
όμως βρισκόμασταν τυχαία στο δρόμο ή
στην ταβέρνα της Αντιγόνης που τρώγαμε
καμιά φορά το μεσημέρι, η συνάντηση ήταν μία από τα παλιά.
Ενδιαφέρουσα, εγκάρδια, με τις καινούριες του διερευνήσεις – κυρίως γύρω από
τα αρχαιολογικά θέματα (είχε και πτυχίο
αρχαιολόγου πλέον), που τα συσχέτιζε με
τη γεωλογική του ιδιότητα. Και πάντα με
πάθος ανακάλυπτε πράγματα, ανατρεπτικά
προηγούμενων θεωριών.
Παρατηρητής των ανθρωπίνων και φιλόσοφος αυτός ο τραχύς άντρας ήταν συγχρόνως και πολύ ευαίσθητος. Προϊόν ευαισθησίας που αναδεικνύει τον πλούσιο ψυχικό
του κόσμο, την αγάπη του στην επιστήμη,
τα υψηλά του οράματα συγχρόνως με μια
λιτή και αφαιρετική γραφή που σχεδόν συνθηματολογώντας συγκλονίζει με τα νοήματά της, είναι η ποιητική συλλογή του ” Εξόρυξη ”.
Στο ποίημά του «Μη χαθείς» γράφει:
Μη χαθείς./ Μη βυθιστείς στην ασημαντότητα./ “Δεν θα σβήσετε εσείς/ γόνοι
φτωχών γονέων./ Δεν θα χαθείτε εσείς/
στα νερά της Στύγας”./ Μη χαθείς./ Την
Σκύλλα και την Χάρυβδη μη φοβηθείς./ Μη
χαθείς./ Τις σκοτεινές κοιλάδες προσπέρασε./ Ασπάλαθοι και σκίνοι και χαρουπιές,/
των βράχων οι πηγές/ εσένα περιμένουν./
Μη χαθείς./- Εσύ ειδικά, μη χαθείς.
Ο Κωστής Ζερβαντωνάκης δε χάθηκε.

γραμματέα τον υποφαινόμενο και μέλη τους
Στ. Καμπέλη, Χ. Λασιθιωτάκη, Γ. Δαμιανάκη, και Κ. Ζερβαντωνάκη. Δύο Αρχιτέκτονες
μηχανικοί, δύο Πολιτικοί μηχανικοί, ένας Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος μηχανικός, ένας Τοπογράφος μηχανικός και ο Κ.Ζ. το νεότερο μέλος της Δ.Ε. με την ειδικότητα του
Μ.Μ.Μ. (Μηχανικός Μεταλλειολόγος, Μεταλλουργός) – όπως ο ίδιος έλεγε, διεκδικώντας όμως παράλληλα και με πάθος τον
τίτλο του Γεωλόγου μηχανικού.
Φαινομενικά αν το ‘βλεπε κανείς από
την άποψη των πιθανών θεμάτων που θα
μπορούσαν να απασχολήσουν μια Δ.Ε. ενός
περιφεριακού ΤΕΕ και μάλιστα στην Ανατολική Κρήτη ο ρόλος του νεότερου μέλους
δεν φαινόταν και ιδιαίτερα παραγωγικός
Όταν όμως έχεις να κάνεις με ένα παθιασμένο για τη δουλειά του μηχανικό που
πίστευε στον ρόλο που έπρεπε να διαδραματίσει το ΤΕΕ στην ανάπτυξη, που επιζητούσε τις αλλαγές επενδύοντας στην πρόοδο της επιστήμης, με διαρκή ανησυχία και
μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του
χώρου, διαψεύδονται οι αρχικές σου προβλέψεις και αποδέχεσαι την ορμητικότητα
του νεαρού συναδέλφου ο οποίος σου παρουσιάζει με μεγάλη επάρκεια τα αντικείμενα του, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις που
παίρνονται με την εισήγηση του Κ. Ζερβαντωνάκη να καλύπτουν ένα σημαντικό τμήμα του έργου της τότε Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Ήταν βέβαια και η περίοδος που περνούσε η χώρα τέτοια, με τα αναπτυξιακά
συνέδρια στο ξεκίνημα τους, το ΤΕΕ έπαιξε
πρωτοποριακό ρόλο και όπου το σκέλος υπέδαφος - ορυκτός πλούτος ήταν πάντα ζητούμενο.
Ο Κ. Ζερβαντωνάκης ήταν πάντα μέσα σε
όλα: στα νερά, στα ορυκτά, στους γύψους,
στα μάρμαρα, στους σεισμούς.
Είχε γνώσεις επιστημονικές αρκετά σοβαρές και επεξεργασμένες και διακινδύνευε
και δικές του απόψεις και προβλέψεις.
Έχει πλήθος επιστημονικές δημοσιεύσεις για θέματα της ειδικότητάς του (στη
βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΑΚ υπάρχουν 26 τίτλοι επιστημονικών δημοσιευμάτων του
Κ.Ζ.)
Χαρούμενος σαν άνθρωπος, ευχάριστος,
μαχητικός, πολύπλευρος, είχε πολλά θέματα
ενδιαφέροντα να σου αναπτύξει - “ευρεία
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Γ. Αποχαιρετιστήριο γράμμα στον πατέρα μας
Κωνσταντίνο Ι. Ζερβαντωνάκη
έσα σε μία στιγμή, σε κλάσματα δευτερολέπτου, τα ξημερώματα της
12ης Οκτώβρη 2009 έφυγε ο αγαπημένος μας πατέρας, Κωνσταντίνος Ι. Ζερβαντωνάκης. Γεννημένος το 1953 στην Ελούντα της Κρήτης, γίος του ναυτικού Ιωάννη
Ζερβαντωνάκη και της Ειρήνης Ζερβαντωνάκη το γένος Ζερβού, μεγάλωσε μαζί με
την αδερφή του Μαρία στην Ελούντα και
στο Κερατσίνι και έμεινε ορφανός σε ηλικία
8 ετών. Παντρεύτηκε την Αικατερίνη Καλλίτσα και έγινε πατέρας δύο παιδιών της Ελένης και του Ιωάννη. Με σπουδές Μηχανικού
Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένης
Γεωλογίας και Αρχαιολογίας, ήταν χαρισματικός μεταλλειόλογος μηχανικός, με πλούσιο ερευνητικό και τεχνικό έργο στην Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη στον εδαφοτεχνικό, γεωλογικό, γεωαρχαιολογικό και μεταλλευτικό τομέα. Ξεκινώντας το 1975 νέος και
άπειρος μηχανικός, περιπλανόμενος στις
γεωλογικές δομές της Κρήτης, κατέγραψε
την υδρογεωλογία της και μαγεύτηκε από
τα πετρώματα της. Γεμάτος ιδεώδη να δώσει οικονομικές και τεχνικά άρτιες λύσεις,
να «βρεί» νερό και να «αντιστηρίξει» το
βουνό, αγάπησε τα μηχανήματα της δουλειάς του και τα ονομάτησε, όπως το πρώτο
γεωτρύπανο του τον «Χαρίλαο», ο οποίος
με κάθε επιτυχημένη γεώτρηση έδινε χαρά
με το άφθονο νερό.
Την τελευταία δεκαετία, ολοκλήρωσε τις
αρχαιολογικές σπουδές που είχε αρχίσει με
την αποφοίτηση του απο το Πολυτεχνείο
και διοχεύτευε τις σκέψεις του, τα συναισθηματά του και τα βιώματα του σε μορφή
ποιημάτων. Δημοσίευσε τέσσερις ποιητικές
συλλογές, με ποιήματα που αντλούν το περιεχόμενο τους από αγαπημένα του πρόσωπα, επαγγελματικές και φιλοσοφικές ενασχολήσεις και άλλα. Παράλληλα, ανέπτυξε
το ενδιαφέρον του για για την γεωαρχαιολογία και πήρε μέρος σε ανασκαφές στην
Μύλο και στην «Αρχαία Μινώα» της Κρήτης.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήταν η διαρκής διάθεση του για μάθηση, αναζήτηση
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νέας πρωτογενούς γνώσης, καθώς και η ανειδιοτελής μεταδοσή της. Με αστείρευτη
ενέργεια, καλωσύνη και ενθουσιασμό μικρού παιδίου συζητούσε και δίδασκε περί
θεμάτων αρχαιολογίας, γεωλογίας, μυθολογίας, αρχιτεκτονικής και μηχανικής.
Πάνω από όλα ήταν ένας άνθρωπος με
πλατύ χαμόγελο, πηγαίο χιούμορ, ειλικρινής, ευαίσθητος με αγνά συναισθήματα και
διάθεση να γνωρίσει και να βοηθήσει τον
συνανθρωπό του. Ως πατέρας, βαθειά χαραγμένη στο μυάλο μου είναι η εικόνα που
ήμουν τεσσάρων χρονών και στεκόμουν ασφαλής μαζί με την αδερφή μου δίπλα του,
καθώς μας πήγαινε βόλτα στην παλιά πλατεία Ελευθερίας ανά τακτά διαστήματα για
να μας βγάλει φωτογραφία (ασπρόμαυρη) ο
πλανόδιος φωτογράφος. Τα καλοκαίρια, έντονα χαραγμένα είναι ο αφρός και η αρμύρα της θάλασσας του κόλπου Μιραμπέλλου,
που χτυπούσε το πρόσωπο μου καθώς το
φουσκωτό Ζόντιακ παλλόταν στα κύμματα
και κατευθυνόμασταν έξω από τη νήσο Σπιναλόγκα, να «ξεγελάσουμε» με δόλωμα
φρέσκο τους γίλους με καθετή για να τους
κάνει η γιαγιά Ειρήνη τηγανιά. Από μικρό
παιδί θυμάμαι τον ευατό μου με την αδερφή μου να παίζουμε στα διάφορα μηχανουργεία, στα εργοτάξια, μέσα στις σαπουνάδες από το απόνερα του γεωτρυπάνου ενώ ο πατέρας μου αναζητούσε το νερό
στους γεωλογικούς σχηματισμούς.
Η απώλεια μεγάλη, οι αναμνήσεις πολλές
και το έργο που άφησε πίσω του λαξευμένο, θα μας τον θυμίζει για πάντα.
Βοστώνη και Αθήνα,
Μάρτιος 2010,
Γιάννης και Ελένη Ζερβαντωνάκη.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΤΑΥ”
Μέσα από το περιοδικό “ταυ” είναι δυνατό να διαφημιστείτε.
Το κόστος των καταχωρήσεων αναλύεται παρακάτω.

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη και Γρεβενών Ηράκλειο
Τηλ. 2810 284431, Fax: 2810 281128
Iδιοκτήτης
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (¤)

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

-

Οπισθόφυλλο

380

1η εσωτερική σελίδα (σελίδα Νο 3)

290

3η εσωτερική σελίδα (σελίδα Νο 5)

290

2ο εξώφυλλο (σελίδα Νο 2)

265

3ο εξώφυλλο (σελίδα Νο 6)

265

2η εσωτερική σελίδα (σελίδα Νο 4)

265

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

205

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

175

Δεξιά εσωτερική μισή σελίδα (εκτός από τις χαρακτηρισμένες παραπάνω)

120

Αριστερή εσωτερική μισή σελίδα (εκτός από τις χαρακτηρισμένες παραπάνω)

120

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.

Έκπτωση 10% για έξι (6) συνεχόμενες διαφημίσεις
Έκπτωση 20% για διαφημιστικά γραφεία
Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ο Φ.Π.Α.
Οι διαφημίσεις κάθε τεύχους προπληρώνονται πριν την έκδοση του περιοδικού
στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ
5. Όλες οι διαφημίσεις είναι έγχρωμες

Εκδότης
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόεδρος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Επιμέλεια Έκδοσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πρόεδρος
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΦΡΩ
Χημικός Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Μέλος
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΝΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
ΜΑΝΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημικός Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
MIXAΛHΣ XΩPAΦAΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
KAΦETZAKHΣ ΓEΩPΓIOΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΧΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Mέλος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΜΒΡΕΛΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός, Mέλος
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ
KAΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΟΥ
Μακέτα, Διαχωρισμοί, Μοντάζ, Εκτύπωση
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τηλ.: 2810 382800 Φαξ.: 2810 380887
Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους
Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ
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