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Σημείωμα��

Προέδρου

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ… 

Συνάδελφοι,

Στις 25.04.2010 στις εκλογές του ΤΕΕ και του ΤΕΕ/ΤΑΚ, σε μια περίοδο ι-

διαίτερα κρίσιμη και σημαντική για τον τόπο μας και τις ανθρώπινες κοι-

νότητες που αναπτύσσουν δράσεις σε όλα τα πεδία της παραγωγικής και

της κοινωνικής πραγματικότητας, οι Μηχανικοί της Ανατολικής Κρήτης με

τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία επιβεβαίωσαν τη θέληση και

την ευαισθησία του κλάδου μας για όλα τα ζητήματα της καθημερινής

διαπραγμάτευσης και έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης σε όλες

τις συλλογικότητες που αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινή συνθήκη για

όλους.

Έχουμε όλοι μας την πεποίθηση πως λειτουργώντας συλλογικά, μέσα σε

όλα τα πεδία εκφράσεων του τεχνικού κόσμου  και των κοινωνικών του

εταίρων, με ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες στη λειτουργία μας και α-

προκατάληπτες προσεγγίσεις σε όλα τα ζητήματα, μπορούμε να αναδεί-

ξουμε το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε χώρο πολύπλευρης έκφρασης. 

Η παρουσία όλων μας, η συμμετοχή μας στις προγραμματικές δρά-

σεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ, η ενεργή υποστήριξή μας στις θεσμικές εκφράσεις

της κοινωνίας των πολιτών και η κοινή μας πορεία με όλες τις ζω-

ντανές δυνάμεις που συγκροτούν το παραγωγικό, το  κοινωνικό και

το πολιτισμικό μέτωπο της σημερινής συγκυρίας, αποτελεί την πιο

ουσιαστική προϋπόθεση για να αποδείξουμε στην πράξη πως ένας

καλύτερος τόπος και ένας πιο δίκαιος κόσμος είναι πραγματικά εφι-

κτός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ… 

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

Πέτρος Ινιωτάκης
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δραστηριότητα
��Δ . Ε .  Τ Ε Ε / Τ Α Κ

(από 1.3.2010 έως 30.4.2010)

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ προς την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» μετά από σχετική απόφαση της Δ.Ε.:
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Αξιότιμε συνάδελφε και Πρόεδρε, λάβαμε στις 03.02.2010 την κοινοποίηση του εγγράφου της Κτηματολό-
γιο Α.Ε. προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλίας από
μέρους του για τη διοργάνωση ημερίδας ενόψει της έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογίου στην πόλη του Η-
ρακλείου.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 08.01.2010 επισκέφθηκαν τα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ τα υψηλό-
βαθμα στελέχη σας κ.κ. Λάμπρος Κιτσάρας, Αντιπρόεδρος της Κτηματολόγιο Α.Ε. και Επίκουρος Καθηγητής
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης και Κωνσταντίνος Κυριαζής, Γενικός Διευθυντής της Κτημα-
τολόγιο Α.Ε., οι οποίοι μας ανακοίνωσαν τον πιθανό χρόνο έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφεί-
ου στο Ηράκλειο και την πρόθεση διοργάνωσης της εν λόγω ημερίδας για την ενημέρωση όλων των εμπλεκο-
μένων με το Κτηματολόγιο. Στην συζήτηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρο-
νόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης και τέθηκαν υπόψη των στελεχών της Κτηματολόγιο Α.Ε. διάφοροι
προβληματισμοί σχετικά με την λειτουργία και την στελέχωση του Κτηματολογικού Γραφείου στην πόλη του
Ηρακλείου.

Συμφωνήθηκε να αποσταλεί από την Κτηματολόγιο Α.Ε. ένα πλαίσιο θεματολογίας της ημερίδας ώστε να
προετοιμαστεί σχετική εισήγηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά και του ΣΔΑΤΜ Κρήτης και να σας αποσταλούν έγκαι-
ρα και κωδικοποιημένα οι προβληματισμοί και οι προτάσεις μας ώστε να καλυφθούν κατά την διάρκεια της η-
μερίδας από τα στελέχη σας. Συζητήθηκε επίσης το θέμα εξεύρεσης του κατάλληλου χώρου διοργάνωσης της η-
μερίδας και τέθηκε ως πρόταση η από κοινού συνδιοργάνωση από την Κτηματολόγιο Α.Ε., το ΤΕΕ/ΤΑΚ, τον
Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και άλλους πιθανά φορείς με πιθανή ημερομηνία στο τέλος Φεβρουαρίου με αρ-
χές Μαρτίου. Η πρόταση μας έγινε δεκτή με χαρά και ικανοποίηση, θα έλεγα, από τα στελέχη σας.

Κλείνοντας τη συζήτηση, τα στελέχη σας μας ενημέρωσαν ότι στη συνέχεια θα είχαν αντίστοιχη συνάντηση
με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και το Σύλλογο Συμβολαιογράφων Εφετείου Κρήτης. Τους ζητήσαμε,
και το αποδέχθηκαν, να μεταφέρουν το έντονο ενδιαφέρον μας και την συμφωνία μας για την από κοινού διορ-
γάνωση ημερίδας.

Μετά απ’ αυτά, μια δυσάρεστη πρώτη έκπληξη ακολούθησε την αμέσως επόμενη ημέρα. Στον τοπικό τύπο
δημοσιεύτηκε η συνάντηση στελεχών της Κτηματολόγιο Α.Ε. με τον Δήμο Ηρακλείου, τον Δικηγορικό Σύλλο-
γο Ηρακλείου και τον Σύλλογο Συμβολαιογράφων Εφετείου Κρήτης αλλά πουθενά δεν έγινε αναφορά για τη
συνάντηση με το ΤΕΕ/ΤΑΚ. Έχοντας πάντα καλή πρόθεση, υποθέσαμε ότι ήταν ένα σφάλμα εκ παραδρομής.

Η δεύτερη δυσάρεστη έκπληξη ήρθε από την επιστολή σας της 02.02.2010 προς τον Πρόεδρο του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Ηρακλείου την οποία μας κοινοποιήσατε. Στην επιστολή αυτή, ζητάτε από τον Πρόεδρο του
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Δικηγορικού Συλλόγου να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ημερίδας στις αρχές Μαρτίου χωρίς να
γίνεται καν μνεία για την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΑΚ που αποδέχθηκαν τα στελέχη σας για συνδιοργάνωση αυτής
της ημερίδας από τους φορείς που εκπροσωπούν τη νομική και τεχνική κοινότητα του Ηρακλείου από κοινού με
την Κτηματολόγιο Α.Ε.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η παράλειψη σας δεν αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της σταθερής υποβάθμισης
της τεχνικής διάστασης του Εθνικού Κτηματολογίου έναντι της νομικής υπόστασής του που διαπιστώνεται ε-
ντονότερα τα τελευταία χρόνια από την Κτηματολόγιο Α.Ε. . Ας μην ξεχνάμε ότι χωρίς τη δουλειά των μηχα-
νικών, το Εθνικό Κτηματολόγιο σήμερα θα ήταν κενό γράμμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και έχετε διδάξει
ως καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Επίσης, πλήθος από τα προβλήματα που θα ανακύψουν α-
πό τη λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου στο Ηράκλειο, θα κληθούν να τα επιλύσουν Μηχανικοί, όπως
έχει δείξει η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη λειτουργία του θεσμού.

Ο τεχνικός κόσμος του Ηρακλείου και το ΤΕΕ/ΤΑΚ, έχει αποδείξει ότι στηρίζει κάθε προσπάθεια που δι-
ευρύνει τη γνώση και επιλύει προβλήματα της τοπικής κοινωνίας συμμετέχοντας μαζικά και δημιουργικά σε τέ-
τοιες εκδηλώσεις. 

Έτσι, επαναφέρουμε την πρόταση μας για την από κοινού συνδιοργάνωση της ημερίδας από την Κτηματο-
λόγιο Α.Ε., το ΤΕΕ/ΤΑΚ, το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, το Σύλλογο Συμβολαιογράφων Εφετείου Κρή-
της και το Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης σε χρόνο που από κοινού
όλοι μαζί μπορούμε να καθορίσουμε.

Τέλος, στη συνάντηση της 08.01.2010 με τα στελέχη σας, όπως και σε προηγούμενες κατά το παρελθόν συ-
ναντήσεις, τέθηκε από τον Πρόεδρο του ΣΔΑΤΜ Κρήτης εκ νέου το θέμα πρόσβασης των Μηχανικών στα αρ-
χεία του Κτηματολογικού Γραφείου και στις σχετικές βάσεις δεδομένων. Για άλλη μια φορά τα στελέχη σας δή-
λωσαν την ύπαρξη νομικού κωλύματος το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. 

Θεωρούμε ότι στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να παρέμβετε προσωπικά και να προωθήσετε σχετικές προ-
τάσεις νομοθετικής ρύθμισης ώστε να καταστεί ευχερέστερη η ταχεία εξυπηρέτηση πολλών ιδιοκτητών για τους
οποίους οι πρώτες εγγραφές των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο απαιτούν διορθώσεις.



Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τμήματος Ανατολικής Κρήτης στην τακτική συνεδρίασή της που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2010 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Στηρίζει την Ελληνική Πρωτοβουλία «ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ» (www.shiptogaza.gr) που συμμετέ-
χει στην προσπάθεια για διεθνή αποστολή προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστι-
κής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, αποτελούμενη κυρίως από βασικά υλικά ανοικοδόμησης και ια-
τροφαρμακευτικό υλικό, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τρίτο δεκαήμερο του Μάη.

2. Δηλώνει την αντίθεσή της στον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας από θάλασσα, στεριά και αέρα που
συντελείται από το Ισραήλ τα πέντε τελευταία χρόνια έχοντας δημιουργήσει το μεγαλύτερο στρατό-
πεδο συγκέντρωσης στον κόσμο με 1.500.000 έγκλειστους ανθρώπους σε μία έκταση όσο ένα μικρό Ελ-
ληνικό νησί.

3. Υποστηρίζει τα δημοκρατικά δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού για ελευθερία, ειρήνη, αυτοδιάθεση
και ανεξαρτησία.

4. Καλεί όλα τα μέλη του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. να στηρίξουν υλικά,  ηθικά και οικονομικά (καταθέτοντας, από το
υστέρημά τους, το όποιο χρηματικό ποσό αποφασίσουν στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας
116/772732-18 ή IBAN: GR 8101101160000011677273218 SWIFT [BIC]: ETHNGRAA ) την Πρωτοβουλία
«ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ».

5. Υποστηρίζει την πρωτοβουλία που ανέλαβε το μέλος του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ,
Μηχανολόγος Μηχανικός ΔΕΗ, να συμμετάσχει εθελοντικά στο ανθρωπιστικό αυτό εγχείρημα, εφόσον
γίνει αποδεκτό από την Πρωτοβουλία, αντιπροσωπεύοντας παράλληλα και το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 

ΨΗΦΙΣΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ»
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υποδομής βέβαια φιλικά προς το περιβάλλον και με
στόχο πάντα την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου
των πολιτών, με τόνωση της οικοδομικής δραστη-
ριότητας. Τέλος, ο κ. Δρούλιας αναφέρθηκε και αυ-
τός στο θέμα της εκδήλωσης, δηλαδή το ιστορικό,
το νομικό πλαίσιο, τους στόχους και το αντικείμενο
της Οδηγίας.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Πρόεδρος του
Νομαρχιακού Συμβουλίου, κ. Γιώργος Αλεξάκης, Πο-
λιτικός Μηχανικός.

Κατόπιν ακολούθησαν οι Εισηγήσεις από τους
Εισηγητές της εκδήλωσης1:

 «Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις

επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα» από
τον κ. Σπύρο Παραγρηγορίου, Πολιτικό Μηχανι-
κό - Μελετητής, Μέλος της ΜΕΠΑΑ2 του ΤΕΕ

 «Παρουσίαση Μελέτης ΣΠΕ Ε.Π. Κρήτης 2007-
13» από το Δρ. Αλέξη Παρασκευόπουλο, Πολιτι-
κό Μηχανικό & Μηχανικό περιβάλλοντος

 «Εισήγηση Αρχής Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης
2007-13» από την κα Μαρία Κασσωτάκη, Χημικό
Μηχανικό

Ακολούθησαν παρεμβάσεις και συζήτηση και
κλείσιμο της εκδήλωσης από τη συντονίστρια της
ΜΕΠΑΑ κα Χ. Θεοχάρη και τον Πρόεδρο της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. ινιωτάκη.

Ο.Ε. με θέμα «Δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών ΤΕΕ-ΤΑΚ και υποβολή προτάσεων προς τη Δ.Ε. ΤΕΕ-
ΤΑΚ» πρόκειται να συστήσει η Δ.Ε. του Τμήματος, μετά και από σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος3 που
δημοσιεύθηκε στα τοπικά ΜΜΕ αλλά και στο Ε.Δ. του ΤΕΕ.
Η Ο.Ε. πρόκειται να συσταθεί μετά από την έγκριση της πρότασης που υπέβαλλε στη Δ.Ε. ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός
κ. Οδυσσέας Σγουρός. Παραθέτουμε στη συνέχεια, τη σχετική εισήγηση του συναδέλφου προς τη Δ.Ε. :

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και στο Ηρά-
κλειο την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010, προσυνεδριακή
εκδήλωση στο πλαίσιο της οργάνωσης και προβολής
της Έκθεσης – Συνεδρίου «HELECO 2011» που εδώ
και χρόνια οργανώνει σε τακτική βάση το ΤΕΕ. Η εκ-
δήλωση, που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ σε συνεργα-
σία με το Περιφερειακό Τμήμα της Ανατολικής Κρή-
της (ΤΕΕ/ΤΑΚ), πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
συνεδρίων του Τμήματος στο Ηράκλειο, και την πα-
ρακολούθησε ικανός αριθμός Μηχανικών. 

Θυμίζουμε ότι η Heleco είναι η σημαντικότερη
εκδήλωση-παρέμβαση του ΤΕΕ στα θέματα του πε-
ριβάλλοντος και της προστασίας του. Στην πράξη εί-
ναι ένα διεθνές συνέδριο με παράλληλη διεθνή έκθε-
ση για την τεχνολογία του περιβάλλοντος. Κάθε
προσυνεδριακή Ημερίδα αποφασίστηκε να διαπραγ-
ματεύεται και ένα συγκεκριμένο μείζον θέμα περι-
βάλλοντος. Θέμα της εκδήλωσης στο Ηράκλειο, ή-
ταν η «Οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική
εκτίμηση».

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Πρόεδρος της

Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης, αφού τόνισε το εν-
διαφέρον και την ευαισθησία του Τμήματος σε θέμα-
τα προστασίας του περιβάλλοντος, αναφέρθηκε επι-
γραμματικά στην Οδηγία, δίδοντας ουσιαστικά τους
απαραίτητους ορισμούς, ώστε στη συνέχεια οι Ειση-
γητές της εκδήλωσης να αναφερθούν διεξοδικότερα
στο θέμα αυτό.

Στη συνέχεια, απηύθυνε χαιρετισμό ο Γ.Γ. της
Δ.Ε. του ΤΕΕ κ. Ηρ. Δρούλιας, ο οποίος επεσήμανε ό-
τι - σοβούσης της οικονομικής κρίσης- θα πρέπει
παρά ταύτα να είναι στόχος ένας αναπτυξιακός σχε-
διασμός και ανάπτυξη σ’ αυτές τις περιπτώσεις μπο-
ρεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός ευρύτερου πλέγ-
ματος πολιτικών με μεγάλα έργα υποδομής, με έργα

6

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ HELECO 2011 
με θέμα: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ»

Άποψη της αίθουσας. Στο βήμα διακρίνεται ο κ. Ινωτάκης Άποψη της αίθουσας

Ο κ. Παπαγρηγορίου Ο κ. Παρασκευόπουλος

1 Οι εισηγήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: 
http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=728:-heleco-q-q&catid=84:imerides2010&Itemid=234 

2 ΜΕΠΑΑ: Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης
3 Η προθεσμία έληξε στις 4/5/2010

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΕ-ΤΑΚ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ε. ΤΕΕ-ΤΑΚ»
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προσωπικά ή τα συλλογικά παραδείγματα μας εξο-
πλίζουν για να βλέπουμε με ανοικτό τρόπο τα πράγ-
ματα και να επιχειρούμε να υπερβαίνουμε τα προ-
βλήματά μας με αποτελεσματική δράση, διορθώνο-
ντας τις παραλείψεις  ή αλλάζοντας εκείνα που μπο-
ρούν να μας κάνουν καλύτερους. 

Οι ανθρώπινες κοινότητες και οι συλλογικότητες
που τις εκφράζουν ή τις εκπροσωπούν με διάφορους
τρόπους, είναι και σήμερα εκείνες που μπορούν να
επεξεργαστούν ένα κοινό σχέδιο για την υπέρβαση
της κρίσης και το μετασχηματισμό της σε μια και-
νούρια αφετηρία για όλους. Αρκεί να καταφέρουν να
λειτουργήσουν όχι κάτω από το βάρος μιας κλειστής
ερμηνείας της σημερινής συγκυρίας αλλά κατανοώ-
ντας με ευφυή τρόπο τη σημασία των ανθρώπινων
δικτύων στην οργάνωση και κυρίως στο μοίρασμα
μιας καλύτερης παραγωγικής και πολιτικής συνθή-
κης για όλους10.

Το ΤΕΕ-ΤΑΚ, έκφραση των μηχανικών της περιο-
χής μας, είναι το περιβάλλον συνάντησης και
δράσεων -και αυτό έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα τα
τελευταία 3 χρόνια- όπου αναπτύσσονται προ-
βληματισμοί και μια διαρκής κινητικότητα που
μας αναδεικνύουν σε ενεργούς εταίρους της τοπι-
κής και της περιφερειακής διαπραγμάτευσης.
Σήμερα το ΤΕΕ-ΤΑΚ είναι η συλλογικότητα που
μπορεί να αναλάβει το ρόλο και να κινήσει διαδι-
κασίες που θα αποδείξουν την πραγματική αξία
που μπορούν να αποκτήσουν τα ανθρώπινα δί-
κτυα της περιοχής μας που έχουν αίσθηση της
σημερινής παραγωγικής και κοινωνικής κατά-
στασης και επιθυμούν να την ξεπεράσουν με θε-
τικό τρόπο. 

4. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΑΠΟ ΤΗ ΡΗΤΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΚ-
ΔΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ-
ΚΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ 

H πραγματική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών
τους τελευταίους μήνες και οι πιέσεις που δημιουρ-
γούνται ιδιαίτερα στους νέους μηχανικούς που δεν
έχουν ακόμη επαρκώς ενταχθεί σε ένα ευρύτερο το-
πίο παραγωγικών δραστηριοτήτων, μας υποχρεώ-
νουν σήμερα να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που ξε-
περνούν τις όποιες ευθύνες μπορούμε να αποδώ-
σουμε στην πολιτική διαχείριση της χώρας, τους ευ-
ρωπαϊκούς θεσμούς ή το οικονομικό σύστημα και το
συνολικό σημερινό μοντέλο του νέου παγκόσμιου
τοπίου. 
Η δημιουργία ενός Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών

από το ΤΕΕ-ΤΑΚ και με πρότασή μας και από το
κεντρικό ΤΕΕ, που διαθέτει αποδεδειγμένα αξιόπι-
στους θεσμούς με μακρά εμπειρία, αποτελεί την ά-
μεση και χωρίς όρους απάντησή μας στη σημερινή
αχαλίνωτη ρητορεία της κρίσης που τείνει να υπο-
καταστήσει με ολοκληρωτικό τρόπο όλα τα πεδία
συλλογικής και κοινωνικής συνεννόησης και διαβού-
λευσης με τη λογική των αγορών και την απληστία
που τις διατρέχει.

Στο ζήτημα της περίφημης έλλειψης πόρων-και κοι-
νού νου- και στην ολομέτωπη επίθεση που βιώνουν
οι απλοί άνθρωποι από την αδίστακτη κερδοσκοπι-
κή πρακτική ενός άδικου ευρωπαϊκού και παγκόσμι-
ου συστήματος χρηματοπιστωτικών καταναγκασμών
εμείς οφείλουμε να αντιτάξουμε συλλογικά την ανά-
γκη για την κατάκτηση μιας κοινής συνείδησης και
μιας έμπρακτης αλληλεγγύης που θα αποτελέσει
την προσωπική μας απάντηση στην κρίση και εκεί-
νους που την ενορχηστρώνουν. Οι νέοι μηχανικοί, ό-
λοι οι μηχανικοί χρειάζονται με πρακτικό και άμεσο
τρόπο την επίδειξη της πιο συγκροτημένης στάσης
του κλάδου τους για να γίνει άμεσα αντιληπτό πως η
απάντηση στη σημερινή ανισορροπία ενός αδηφά-
γου συστήματος είναι οι πολιτικές και οι πρακτικές
της αναδιανομής των ικανών πόρων που παράγει ο
κόσμος –συνολικά- και  βέβαια και εκείνων των πε-
ριορισμένων αλλά υπαρκτών που δημιουργούμε όλοι
εμείς οι μηχανικοί εδώ στον τόπο της δικής μας δρα-
στηριότητας.

Ο μηχανισμός και ο τρόπος δημιουργίας του αποθε-
ματικού προς αναδιανομή αυτού του κοινού ταμείου,
είναι ζήτημα που θα αντιμετωπιστεί τεχνικά και ά-
μεσα με τη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας που
θα αναλάβει να παραδώσει το πόρισμά της σε σύ-
ντομη προθεσμία ενός διμήνου. 

Η δημιουργία του Τ.Α.Μ.-ΤΕΕ/ΤΑΚ, θα αποτελέσει
απόφαση φορτισμένη με πολλές επαγγελματικές
και πολιτικές σημασίες και θα κινητοποιήσει το κε-
ντρικό ΤΕΕ στην κατεύθυνση της αναζήτησης προ-
τάσεων που αναφέρονται με πραγματικό τρόπο στις
μεγάλες ανάγκες των Ελλήνων μηχανικών και ιδιαί-
τερα των νέων.

Παράλληλα θα αποτελέσει και μια ουσιαστική και βα-
θιά πολιτική διαδικασία που θα δείξει στους υπόλοι-
πους κοινωνικούς μας εταίρους πως ο χώρος του τεχνι-
κού επιμελητηρίου δεν αποτελεί μόνο φορέα των μη-
χανικών και θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της πο-
λιτείας αλλά και πυκνωτή και πομπό που επεξεργάζε-
ται και ανασυνθέτει με ριζοσπαστικό τρόπο όλες τις
δονήσεις του ευρύτερου δυναμικού πεδίου που επηρε-
άζει την ποιότητα ζωής και τις ανάγκες μας. 

ΤΟ ΟΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΔΕΝ4

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  TOY ΤΕΕ-ΤΑΚ - Η  ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΩΣ ΕΝΕΡΓΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗ ΡΗΤΟΡΕΙΑ ΤΗΣ «ΚΡΙΣΗΣ»  

1. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Mε ένταση που αυξάνεται στη διάρκεια των τελευ-
ταίων δύο χρόνων, έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες ενός
μετασχηματισμού που συντελείται σε όλα τα πεδία
της προσωπικής και της συλλογικής διαπραγμάτευ-
σης και περιγράφεται επαγωγικά ως οικονομική κρί-
ση ή κρίση του συστήματος ή συγκυριακή δυσμενής
κατάσταση του παγκόσμιου –πια- χώρου ανάπτυξης
των οικονομικών συναλλαγών. 

Η ανάλυση της σημερινής κρισιακής συγκυρίας ά-
πτεται πολύπλοκων ζητημάτων και βέβαια σε κάθε
περίπτωση η οπτική γύρω από την οποία αναπτύσ-
σεται η οργάνωση των επιχειρημάτων και της προ-
σωπικής αλήθειας του καθενός παραπέμπει με τη
σειρά της στα εργαλεία ή τους μηχανισμούς μέσω
των οποίων μπορεί κανείς να την αντιμετωπίσει. 

Αποτελεί όμως και ισχυρή πεποίθηση στη μεγάλη
κοινωνική πλειοψηφία του τόπου μας, πως ό,τι σχε-
τίζεται με την υπεράσπιση της κοινωνικής συνοχής
και τη διαμόρφωση μιας καθημερινής συνθήκης που
θέτει στο κέντρο του ενδιαφέροντός της τον άνθρω-
πο και τις πραγματικές του ανάγκες, εξακολουθεί να
διαθέτει μεγάλο βαθμό ανταπόκρισης στην ελληνική
κοινωνία και τους ενεργούς πολίτες του τόπου μας.

2. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ_ ΤΟ ΑΥΤΟ-
ΝΟΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΗΛΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ

«..Το 1967 έδειξα σε ένα βιβλίο την «Κοινωνία του
θεάματος», αυτό που ήταν ουσιαστικά το σύγχρονο
θέαμα: το απολυταρχικό βασίλειο της εμπορευματι-
κής οικονομίας, που έχει φθάσει σε ένα καθεστώς α-
νεύθυνης κυριαρχίας και το σύνολο των νέων τεχνι-
κών διακυβέρνησης που συνοδεύουν αυτό το βασί-
λειο…».

Γκι Ντεμπόρ, «Σχόλια πάνω στην κοινωνία του θεά-
ματος», 1988 (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 21.3.2001)

Το ζήτημα της οργάνωσης της ατομικής μας στάσης
δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του συστήματος της πο-
λιτικής ή της κοινωνικής μας πραγματικότητας. Εί-
ναι προφανές πως σε όλες τις ιστορικές περιόδους
κυρίαρχο χαρακτηριστικό αποτελούσε η διαρκής
πάλη των μεγάλων πλειοψηφιών απέναντι στους μη-
χανισμούς ισχύος της εποχής τους. Η σημερινή συ-
γκυρία δεν αποτελεί μόνο παράγωγο ενός οικονομι-
κού και κοινωνικού μοντέλου αλλά χαρακτηρίζεται
από τη συνολικότερη και ουσιωδέστερη υποτίμηση
της «εσωτερικής» μας οργάνωσης όπως εκφράζεται
από τη διαρκή απαίτηση για ένα δικαιότερο κόσμο
με ίσες ευκαιρίες για όλους. Από τον κόσμο αυτό
δεν μπορεί να εξαιρείται κανείς ανεξάρτητα από
τους καταγωγικούς ή προσωπικούς προσανατολι-
σμούς που διαθέτει5.

Ανεξάρτητα από την προσωπική μας προσέγγιση, η
πραγματικότητα του «θεαματικού» μετασχηματι-
σμού του σημερινού κόσμου που με τη διαρκή συσ-
σώρευση κεφαλαίου μεταμορφώνεται σταδιακά σε έ-
να εφιαλτικό τοπίο εμπορικών σημάτων που υποκα-
θιστά όλες τις σημασίες και τα νοήματα με τις ψευ-
δείς τους εικόνες6, η διαρκής ενσωμάτωσή μας σε μια
άνευ προηγουμένου καταναλωτική επίδειξη ευδαι-
μονισμού που μετατρέπει τις αναπτυγμένες κοινω-
νίες σε παραγωγούς σκουπιδιών που σπαταλούν ά-
κριτα τους φυσικούς πόρους και κυρίως η ολοκληρω-
τική επικράτηση της λογικής  της ιδιώτευσης σε έ-
να όλο και ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων όπου
λειτουργεί ο καθένας οχυρωμένος πίσω από τις ατο-
μικές του διεκδικήσεις σε βάρος των υπολοίπων, α-
ποδεικνύουν το περιεχόμενο μιας κρίσης που είναι
κυρίως ηθική, καθώς αποτυπώνει και εκφράζει τη
βαθύτερη στάση μας απέναντι στο σημερινό εποικο-
δόμημα των ανθρώπινων σχέσεων. 

3. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ_ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΕ-ΤΑΚ 

Το μοναδικό μας «όπλο» απέναντι στην επικαιρική
συνθήκη του κόσμου, κατά τον υποδιοικητή Μάρκος
στην ορεινή περιοχή Τσιάπας του Μεξικού, είναι η
Μνήμη7. Η διατύπωση αυτή αξιοποιεί και συμπλη-
ρώνει προγενέστερες καταστατικές πολιτικές προ-
σεγγίσεις του τύπου «…ο κόσμος δεν χρειάζεται ερ-
μηνεία, χρειάζεται αλλαγή…» [Κ. Μαρξ], ή θεατρικές
εκφράσεις όπως «…χειρότερο από το να κλέβεις μια
τράπεζα είναι να την ιδρύεις…8» [Μπέρτολτ Μπρε-
χτ, Η όπερα της πεντάρας9]…Το στοιχείο της ε-
μπειρίας και η δυνατότητά μας να αξιολογούμε τα

8

4 Συμβολικός τίτλος δανεισμένος από τα γραφόμενα στο βιβλίο «Το άνοιγμα στο επερχόμενο και το αίνιγμα της τέχνης»(Νεφέλη,2009) του μεγάλου
διανοητή Κώστα Αξελού που πέθανε πρόσφατα.

5 Από την Παγκόσμια διακήρυξη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και το άρθρο 12 της  συνθήκης του Άμστερνταμ (1997) που αποτελεί ρη-
τά διατυπωμένη δέσμευση των ευρωπαϊκών κοινωνιών σήμερα, ενσωματωμένη και στα εθνικά τους δίκαια. 

6 Γκι Ντεμπόρ: Η θεαματική Κοινωνία, σχόλια από την « Εισαγωγή στην κοινωνιολογία του θεάματος», του Ευγ. Αρανίτση (Άκμων, 1977)
7 Από το βιβλίο “Εξεγερμένος Υποδιοικητής Μάρκος – Ιστορίες για τους ανθρώπους του καλαμποκιού”, Εκδόσεις των ξένων
8 Στον τελικό απολογισμό της ζωής του πάνω στην ηλεκτρική καρέκλα ο εγκληματίας Μακ-Γκη μεταξύ άλλων λέει:"Χειρότερο από το να κλέβεις μια

Τράπεζα είναι να ιδρύεις μια Τράπεζα"
9 Μπέρτολτ Μπρεχτ, Η όπερα της πεντάρας (θεατρικό έργο) 

10Ν. Χρηστάκης, J. Fowler: Συνδεδεμένοι, Η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πως αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας», εκδ.Κάτοπτρο, Αθή-
να, 2010.
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Τέλος θα καταστεί παράγοντας για την κινητοποίη-
ση ανθρώπινων και κοινωνικών δικτύων στην κατεύ-
θυνση της διαμόρφωσης μιας κοινωνίας πολιτών και
προσώπων που δεν διστάζουν να αναλάβουν πρωτο-
βουλίες που ξεπερνούν την ρητορική της κρίσης και
προτείνουν αποφασιστικά την επίδειξη της πιο άμε-
σης κοινωνικής και πολιτικής αλληλεγγύης, που
χρειάζεται να μας κινητοποιεί όχι μόνο σε περιπτώ-
σεις ανάγκης αλλά και σε όλες τις μικρές και μεγάλες
ανθρώπινες δράσεις που καταπολεμούν τον απο-
κλεισμό και το αίσθημα αδικίας που κυριαρχεί πάντα
σε ένα κόσμο ισχύος τόσο κεντρικά όσο και περιφε-
ρειακά και τοπικά.
Η μανιχαϊστική προσέγγιση των πραγμάτων μέσα α-
πό τα διαθλαστικά πρίσματα δογματικών οπτικών

που επιχειρούν μέσω της στρεβλής ανάγνωσης που
αντιλαμβάνεται και κατατάσσει τα πάντα στο φάσμα
του άσπρου ή του μαύρου μας αφαιρεί τη δυνατότη-
τα μιας αντικειμενικής τεκμηρίωσης τόσο του μέ-
ρους όσο και του όλου της σημερινής συγκυρίας. 

Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γοργά πρωταρχική
μας έγνοια πρέπει να αποτελέσει η δυνατότητα που
έχουμε να συνδιαμορφώσουμε συλλογικά ένα καλύ-
τερο κόσμο- που είναι εφικτός- αρκεί να έχουμε την
ετοιμότητα να δρούμε αποφασιστικά μαζί με τις αν-
θρώπινες κοινότητες και να έχουμε ένα ανοικτό
βλέμμα προς όλους._

Ηράκλειο, 18.03.2010
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 25/4/2010
Με αισθητά μειωμένη τη συμμετοχή στην
Αττική (περίπου 3.000 λιγότεροι ψηφοφό-
ροι, έναντι του Νοεμβρίου του 2006), αλλά
αυξημένη τη συμμετοχή στην Περιφέρεια,
διεξήχθησαν την Κυριακή 25 Απριλίου
2010 οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων
οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ σε κεντρικό
και περιφερειακό επίπεδο.
Από τα τελικά αποτελέσματα που έγιναν
γνωστά μερικές ώρες μετά το κλείσιμο της
κάλπης – γεγονός πρωτόγνωρο στα εκλογι-
κά δεδομένα του ΤΕΕ και που οφείλεται
στη μηχανοργάνωση – μεγάλοι κερδισμέ-
νοι εμφανίζονται η ΠΑΣΚ (αύξησε κατά
7,3% το ποσοστό της) και οι Ελεύθεροι Ε-
παγγελματίες Μηχανικοί (αύξησαν κατά
3% το ποσοστό τους, σχεδόν το διπλασίασαν).
Αντίθετα, μεγάλη μείωση κατέγραψε η δύναμη της ΔΚΜ (σχεδόν
κατά 5% μειώθηκε το ποσοστό της), της ΔΚΜη-ΔΑΠ (απώλεσε
λίγο πάνω από το 2,5% του ποσοστού της) και των Μηχανικών ε-
πί τω έργω (σχεδόν 1,5% του ποσοστού των εκλογών του 2006).
Πολύ μικρή άνοδο κατέγραψε το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής
Πανεπιστημονικής Κίνησης, ενώ η Συμπαράταξη Μηχανικών
για το ΤΕΕ (σ.σ. της παράταξης στην οποία ανήκει ο νυν πρόε-
δρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος), καθώς και οι περισσότερες α-
πό τις άλλες μικρές παρατάξεις, διατήρησαν με ελάχιστες απο-
κλίσεις τις δυνάμεις τους.
Η συμμετοχή των μηχανικών στις εκλογές πανελλαδικά κινήθη-
κε λίγο κάτω από το 40% (έναντι 46,1% το 2006). Σε απόλυτους
αριθμούς ψήφισαν 41.217 μηχανικοί, έναντι 42.740 το 2006.
Η σημαντική αποχή, που όπως προαναφέραμε εντοπίζεται στην
Αττική, αποδίδεται, κυρίως, στη δυσκολία πρόσβασης στο ΣΕΦ
(όπου βρίσκονταν και τα 60 εκλογικά τμήματα), αφ’ ενός λόγω
της έλλειψης των συρμών του ΗΣΑΠ (σ.σ. εξαιτίας των έργων α-
νακαίνισης της γραμμής), της διοργάνωσης του αγώνα «Γύρος
της Αθήνας» στο κέντρο της πόλης που δυσχέρανε την κυκλο-
φορία επί πολλές ώρες, αλλά και των μέτρων της τροχαίας στην
περιοχή του ΣΕΦ, τα οποία δεν επέτρεψαν ουσιαστικά την προ-
σέγγιση πολλών ψηφοφόρων.
Αίσθηση προκάλεσε αυτή τη φορά η μεγάλη συμμετοχή των νέων

μηχανικών, τόσο μεταξύ των υποψηφίων,
όσο – κυρίως – και των ψηφοφόρων.
Με άψογο και υποδειγματικό τρόπο πραγ-
ματοποιήθηκαν οι εκλογές τόσο στα 5 ε-
κλογικά Τμήματα του Ηρακλείου που λει-
τούργησαν στον Πολυχώρο του Δήμου Η-
ρακλείου στην Παλιά Λαχαναγορά, όσο και
στο εκλογικό Τμήμα του Λασιθίου που λει-
τούργησε στο κτίριο της Νομαρχίας Λασι-
θίου. Ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, ακούστηκαν
πολλά θετικά σχόλια για τους άνετους χώ-
ρους που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας (εκλογικά τμή-
ματα) όσο και ως χώροι συνάθροισης κοι-
νού (για χρήση από παρατάξεις, υποψηφί-
ους και εκλογείς). Η επάρκεια των χώρων,

διευκόλυνε και επιτάχυνε κατά πολύ την εκλογική διαδικασία, με
χαρακτηριστικότερο γνώρισμα την ανυπαρξία «ουρών» στα ε-
κλογικά Τμήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Δ.Ε.
του ΤΕΕ/ΤΑΚ θέλει να ευχαριστήσει και από τις στήλες του πε-
ριοδικού, τη Δημοτική Αρχή, και ιδιαίτερα το Δήμαρχο Ηρα-
κλείου κ. Ι. Κουράκη, για την παραχώρηση των παραπάνω χώ-
ρων, που σημειωτέον χρησιμοποιήθηκαν επί 3ήμερο.
Δημοσιεύουμε στη συνέχεια ένα «Γενικό Πίνακα διαλογής έγκυ-
ρων ψηφοδελτίων για όλα τα εκλογικά Τμήματα  (τα 5 στο Ηρά-
κλειο και αυτό στο Λασίθι) από τον οποίο φαίνονται οι ψήφοι κά-
θε Παράταξης που συμμετείχε στις εκλογές, για κάθε ένα από τα
13 Όργανα που ψηφίσαμε οι Μηχανικοί (την Κεντρική Αντι-
προσωπεία, το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, τις 9 Επιστημο-
νικές Επιτροπές Ειδικότητας, την Τοπική Αντιπροσωπεία και το
Τοπικό Πειθαρχικό Συμβούλιο). 
Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, αναμένονται από την
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών, οι τελικοί πίνακες
των αποτελεσμάτων κατά αιρετό Όργανο. Περισσότερα για τα
νέα μέλη που θα συμμετέχουν στα Όργανα του Τμήματος για την
ερχόμενη 3ετία 2010 – 2013,  στο επόμενο τεύχος του περιοδι-
κού. Επίσης, αναλυτικότερα αποτελέσματα υπάρχουν σε συνδέ-
σμους (link) στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.teetak.gr, και
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: http://portal.tee.gr/ μι
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λά • Συμμετοχή ΤΕΕ/ΤΑΚ σε δράση της «Εταιρίας Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης»

για το σχεδιασμό και κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας εύρεσης εργασίας (Workfinder.gr)
(15/3/2010).

• Συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης για ζητήματα των
Διπλωματούχων Μηχανικών: Με νέα απόφαση* της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αποφασίστηκε το
Τμήμα να συνεχίσει  τη στήριξη στις απεργιακές κινητοποιήσεις των Μηχανικών της ΕΜ-
ΔΥΔΑΣ και με νέο έγγραφο, ζήτησε από τους Εκπροσώπους του Τμήματος να μη συμμε-
τέχουν έως 31/3/2010 στις Επιτροπές και Συμβούλια στα οποία έχουν οριστεί ως Εκ-
πρόσωποι.

ενδιαφέροντα
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Λόγω μη επίτευξης απαρτίας εφαρμόζονται υποχρε-
ωτικά οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 7
του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 “περί κωδικοποιήσεως

των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων”
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.
1486/1984. 

Τη 14η  Απριλίου 2010, ημέρα Τετάρτη, πραγμα-
τοποιήθηκε η 5η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, η
οποία ήταν έκτακτη, με την παρουσία 35 μελών, έ-
ναντι των 50 που την απαρτίζουν. Συζητήθηκαν τέσ-
σερα (4) από τα πέντε (5) θέματα της Η.Δ.. ( Διάρ-
κεια συνεδριάσεως  19,20 έως 23,25)

Α ν α λ υ τ ι κ ά :
> Ανακοινώσεις Προεδρείου.
> Ενημέρωση δραστηριότητος Δ.Ε..
> Απολογισμός δραστηριότητας Αντιπροσωπείας.
> Απολογισμός δραστηριότητας Ν. Επιτροπής

Λασιθίου.
> Απολογισμός δραστηριότητας Διοικούσας Επι-

τροπής.

 Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας δήλωσε ότι
σήμερα θα ολοκλήρωνε το Σώμα τις  εργασίες
του, σύμφωνα με την απόφαση που είχε ληφθεί
στη συνεδρίαση της 03.03.2010. Όμως μετά το α-
πό 08.04.2010 αίτημα 10 συναδέλφων της παρά-
ταξης Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών για σύ-
γκλιση έκτακτης συνεδρίασης θα συνεδριάσομε
και τη 19η Απριλίου 2010.
Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί, σύμφωνα με

τις κείμενες διατάξεις, τα μέλη της Αντιπροσωπείας
που αντικαταστάθηκαν, οι Πρόεδροι των Δ.Σ. όλων
των συλλόγων ειδικοτήτων αναλόγων με εκείνες των
μελών του Τ.Ε.Ε. και παρεμφερών συνδικαλιστικών
οργανώσεων.       
 Στο θέμα “Ανακοινώσεις Προεδρείου”, ο Πρόεδρος

Ριχάρδος Ποβάσκη αναφέρθηκε στην επιστολή
του κ. Εμμανουήλ Καραβελάκη σχετικά με τη
δημόσια  προεκλογική συνάντηση των υποψη-
φίων που έγινε σε αίθουσα του δημοτικού μεγά-
ρου. 

 Στο θέμα “Απολογισμός δραστηριότητας Αντιπρο-
σωπείας”, o Πρόεδρος παρουσίασε τη συνοπτική
δραστηριότητα του Σώματος για το διάστημα α-
πό την 27.02.2007 έως την 13.04.2010.

 Το θέμα “Απολογισμός δραστηριότητας Νομαρχια-
κής Επιτροπής Λασιθίου”, δεν συζητήθηκε λόγω α-
πουσίας του προέδρου της.

 Στο θέμα “Απολογισμός δραστηριότητας Διοικούσας
Επιτροπής”, o Πρόεδρος της Δ.Ε. παρουσίασε τη
συνοπτική δραστηριότητα του Σώματος για το
διάστημα από  27.02.2007 έως 13.04.2010. Ο απο-
λογισμός εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, 18 υπέρ, 2
κατά, 6 παρών.

Τη 19η Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα πραγμα-
τοποιήθηκε η 6η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας,
κατόπιν αιτήματος δέκα μελών της παράταξης Δη-
μοκρατική Κίνηση Μηχανικών, η οποία ήταν έκτα-
κτη, με την παρουσία 10 μελών, έναντι των 50 που

την απαρτίζουν. Ελλείψει απαρτίας δεν συζητήθηκε
το θέμα της Ημερησίας Διάταξης, “Νομοσχέδιο Α-
ξιολόγησης και Επιλογής Προϊσταμένων στο Δημό-
σιο – Μηχανισμός κατ’ επιλογήν Μετατάξεων με Α-
φορμή το Νομοσχέδιο Καλλικράτης”.

Την 24η Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή πραγ-
ματοποιήθηκε η 7η συνεδρίαση της Αντιπροσωπεί-
ας, η οποία ήταν επαναληπτική της έκτακτης, κατό-
πιν αιτήματος δέκα μελών της παράταξης Δημοκρα-
τική Κίνηση Μηχανικών, με την παρουσία 4 μελών,

έναντι των 50 που την απαρτίζουν. Ελλείψει απαρ-
τίας δεν συζητήθηκε το θέμα της Ημερησίας Διάτα-
ξης, “Νομοσχέδιο Αξιολόγησης και Επιλογής Προϊστα-
μένων στο Δημόσιο – Μηχανισμός κατ’ επιλογήν Με-
τατάξεων με Αφορμή το Νομοσχέδιο Καλλικράτης”.
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5η/2010 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

6η/2010 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ “Α” ΡΙΧΑΡΔΟΥ Α. ΠΟΒΑΣΚΗ 
ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

“Απολογισμός δραστηριότητας Αντιπροσωπείας”

7η/2010 Συνεδρίαση Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Με την πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση
λάβατε και τη Συνοπτική Δραστηριότητα της Αντι-
προσωπείας περιόδου 2007-2010. Ορισμένα αντί-
γραφα υπάρχουν στο panel.

Θα προσπαθήσω να κάνω μια συνοπτική αναφο-
ρά αφ’ ενός μεν για να μη σας κουράσω αφ’ ετέρου
για περιορισμό του χρόνου.

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ι Σ
Ο αριθμός των συνεδριάσεων ανέρχεται στις 44

από 27.02.2007 που εξελέγησαν τα Όργανα του Πε-
ριφερειακού Τμήματος, με μέση αριθμητική παρου-
σία 36/37 μελών. Αναλυτικά οι συνεδριάσεις ήταν
τρεις ειδικές, δεκαεννέα τακτικές και είκοσι δύο έ-
κτακτες. Δεκαέξι συνεδριάσεις διεκόπησαν ελλείψει
απαρτίας, τέσσερις συνεδριάσεις διεκόπησαν και συ-
νεχίσθηκαν λόγω του προχωρημένου της ώρας.

Θ Ε Μ Α Τ Α
Συνολικά συζητήθηκαν 175 θέματα. Τα δύο υπο-

χρεωτικά από τον Κανονισμό Λειτουργίας. “Ανακοι-
νώσεις Προεδρείου” και “Ενημέρωση Δραστηριότη-
τας Δ.Ε.” έχουν προσμετρηθεί μία μόνο φορά. (Δη-
λαδή σύνολο θεμάτων περίπου 223)

Στο πλαίσιο του θέματος “Προτάσεις-τοποθετή-
σεις-παρατηρήσεις επί θεμάτων σχετικών με τη δρα-
στηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε.” που καθιερώ-
σαμε για την καλύτερη λειτουργία, συζητήθηκαν συ-
νολικά τριάντα τέσσερα θέματα.

Υπεβλήθησαν δώδεκα ερωτήσεις προς τη Δ.Ε. α-
πό τον Πρόεδρο της “A” Ριχάρδο Ποβάσκη. Στη συ-
νέχεια υπεβλήθηκαν εννέα επερωτήσεις ενώπιον
του Σώματος. Κοινοποιήθηκαν είκοσι δύο έγγραφα
για αιτιολόγηση συνεχομένων απουσιών και εισή-
χθησαν προς συζήτηση για εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων σε δεκατρείς περιπτώσεις.

→ Ειδικότερα τα θέματα έχουν ως εξής: 
→ Υποχρεωτικά θέματα: σαράντα
→ Εφαρμογή διατάξεων αντικαταστάσεως μελών:

δεκατρείς
→ Ψηφίσματα: δεκαέξι, εγκρίθηκαν δεκατρία
→ Θέματα προταθέντα από παρατάξεις ή μέλη αυτών:

Α.Μ.Α.Ν.: ”τρία”, Α.Μ.Α.Κ.: “δεκαοκτώ”, Δ.Ε.Μ.:
“τρία”, Δ.Π.Κ.Μ.: “έντεκα”, Δ.Κ.Μ.: “δεκαέξι”,
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ: “τριάντα έξι” και Π.Α.Σ.Κ.-

Σ.: “δεκατρία”
→ Κοινοποιήθηκαν αρμοδίως: δεκαοκτώ αποφά-

σεις.

Ο Μ Ι Λ Ι Ε Σ
Επί συνόλου 66 μελών που συμμετείχαν στο Όρ-

γανο αυτή την περίοδο, έλαβαν το λόγο εκτός του
Προέδρου της  “A” και του Προέδρου της Δ.Ε. 47 μέ-
λη με την εξής κατανομή:

Μέχρι και 10 φορές, είκοσι οκτώ μέλη δηλαδή
ποσοστό επί των ομιλητών 28/47=59,57% και επί
του συνόλου 28/64=43,75% 

Από 11 έως και 20 φορές, δέκα μέλη, δηλαδή πο-
σοστό επί των ομιλητών 10/47=21,28% και επί του
συνόλου 10/64=15,63% 

Πάνω από 20 φορές, εννέα μέλη δηλαδή ποσο-
στό επί των ομιλητών 9/47=19,45% και επί του συ-
νόλου 9/64=14,06%

Επίσης 20 συνάδελφοι εκτός των οργάνων του
Τμήματος εισηγήθηκαν και ανέπτυξαν διάφορα θέ-
ματα.

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η 
Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις των παρατάξεων

που απαρτίζουν το Σώμα είναι: 
1. Αδέσμευτοι Μηχανικοί Ανεξάρτητοι Νέοι (Α-

ΜΑΝ): 68,99%
2. Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης (Α-

ΜΑΚ): 74,31%
3. Δημοκρατική Ένωση Μηχανικών (Δ.Ε.Μ.): 100%
4. Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (Δ.Κ.Μ.):

65,01%
5. Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανι-

κών (Δ.Π.Κ.Μ.): 94,19%
6. Μεμονωμένος: 100% και 
7. Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση-

Συνεργαζόμενοι (ΠΑΣΚ-Σ): 74,58%

Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο επ’
αυτού. Το ποσοστό συμμετοχής δεν έχει την ίδια βα-
ρύτητα, διότι όπως αντιλαμβάνεσθε όσο λιγότερα
μέλη έχει μία παράταξη τόσο μεγαλύτερη ποσοστι-
αία απώλεια έχει στη προσμέτρηση των παρουσιών.

Από την “A” παραιτήθηκαν δεκατρία μέλη και α-
ντικαταστάθηκαν με απόφαση του Σώματος τρία. Ε-
πίσης έξι μέλη παραιτήθηκαν από τη Δ.Ε..
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Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολλά, όμως για
να μη σας κουράσω περιορίζομαι σε ελάχιστα θέμα-
τα τα οποία με προβλημάτισαν και συνεχίζουν να με
προβληματίζουν όσον αφορά στις δραστηριότητες
της Δ.Ε., θεωρώντας ότι είναι η συνισταμένη πολλών
συνιστωσών  που είναι όσα και τα μέλη της. Το τμή-
μα διοικείται από μία εννεαμελή επιτροπή και ως εκ
τούτου εκτός από τη συλλογική ευθύνη υπάρχει και
η ευθύνη ενός εκάστου.
1. Η αντίληψη του τώρα και της τοποθέτησης του

παρελθόντος στην αθέατη πλευρά.
2. Η επιλογή προσώπων σε σοβαρές εκπροσωπή-

σεις με απλή πλειοψηφία  και όχι συγκερασμό α-
πόψεων.

3. Ο πλήρης διαχωρισμός των οργάνων του Τ.Ε.Ε.11

Δεν με εκπλήσσει το φαινόμενο διότι το σενάριο
είναι ξαναπαιγμένο. Οι σκιές είναι πάντα πιο μεγά-
λες από το είδωλο.

Δεν έχει νόημα να προβώ σε εμπεριστατωμένες

αναλύσεις διότι είναι γνωστό ότι διοικεί η δημοκρα-
τία των αριθμών χωρίς ιδέες και οράματα, όπως ανα-
λύω σε δημοσιευθέν άρθρο μου στο περιοδικό ΤΑΥ.

Τελειώνω με την άποψη του συναδέλφου Εμμα-
νουήλ Δολαψάκη από το προεκλογικό φυλλάδιο της
ΠΑΣΚ-Σ με την οποία σύμφωνα με μια επιπλέον
προσθήκη.

Η κρίση μου συνίσταται στο τι είχε υποχρέωση
να κάνει και δεν έκανε, τι προσδοκούσε να κάνει και
δεν έκανε και όχι τι κατάφερε να κάνει.

Είναι γεγονός ότι κατεβλήθησαν προσπάθειες α-
πό τη Δ.Ε. πλην όμως οι προσδοκίες ενός έκαστου
δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίσουν το έργο των συ-
ναδέλφων, πολύ δε περισσότερο να τους καταδικά-
σει. Αναφέρθηκα παραπάνω στις αδυναμίες. Πολλές,
αλλά και δράσεις αρκετές, η απόφαση είναι συνειδη-
σιακά δύσκολη, πλην όμως θεωρώ ότι πρέπει να εί-
μαι αντικειμενικός και δίκαιος και ως εκ τούτου υ-
περψηφίζω τον απολογισμό της Δ.Ε.                      

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος
Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 3ης Μαρτίου 2010, με-
τά από πρόταση της ΠΑΣΚ-Σ, σχετικά με το Βόρειο
Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και το Νέο Αερο-
δρόμιο, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα παρακάτω :

Σύμφωνα με τις βασικές διαπιστώσεις μελέτης,
που πραγματοποιήθηκε από τρία Επιμελητήρια της
Κρήτης, οι κοινοτικές και κρατικές χρηματοδοτήσεις
της περιόδου 1986-2006 παρότι άμβλυναν τα προ-
βλήματα της παραγωγικής δομής και του περιβάλλο-
ντος στην Κρήτη, δεν κατάφεραν, με τον τρόπο που
αξιοποιήθηκαν, να καλύψουν το έλλειμμα σχεδια-
σμού και εκτέλεσης ζωτικών υποδομών. Ένα έλλειμ-
μα το οποίο συνέβαλε στη μη ορθολογική κατανομή
πόρων αλλά και σε στρεβλώσεις οι οποίες εντείνουν
τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Ένα έλλειμμα
που αποτελεί τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα για

τον αναπτυξιακό ορίζοντα της Κρήτης.
Σε αυτό το έλλειμμα, πρέπει να μπει ένα τέλος

τώρα, ιδιαίτερα για τις κρισιμότερες υποδομές διε-
θνούς εμβέλειας του νησιού, το Β.Ο.Α.Κ. και το διε-
θνές αεροδρόμιο. Είναι ζήτημα τιμής για όλους τους
Κρητικούς, είναι χρέος της πολιτείας απέναντι στη
δυναμικότερη περιφέρεια της, είναι χρέος δικό μας
απέναντι στα παιδιά μας.

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και ο διασυρ-
μός της χώρας μας από τα κάθε λογής διεθνή κέ-
ντρα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσουν α-
νασταλτικό παράγοντα, είναι η πρόκληση που πρέ-
πει να αντιμετωπίσουμε. Η απάντηση μας σε όσους
θέλουν την Ελλάδα «φτωχό συγγενή» της Ευρώπης
με μια αναπτυξιακή στρατηγική που θα πατά γερά
στους πυλώνες της περιφερειακής ανάπτυξης και
της προστασίας του περιβάλλοντος.

Συνάδελφοι το Τ.Ε.Ε.  υπήρχε πριν από εμάς και ελπίζω ότι θα υπάρχει και μετά από εμάς.Όσον αφορά στις παρουσίες των μελών παρατη-
ρούμε:

Δύο μέλη έχουν 100% στο σύνολο των συνεδριά-
σεων, ο Γ. Γραμματέας κ. Ιωάννης Κασαπάκης  και ο
Πρόεδρος Ριχάρδος Ποβάσκη. Επίσης έχουν το
100% των παρουσιών σε λιγότερες συνεδριάσεις κα-
θότι ανακηρύχθηκαν μέλη του Σώματος σε μεταγε-
νέστερο χρόνο οι συνάδελφοι: Εμμανουήλ  Παντε-
ρής στο 7/44=15,91% των συνεδριάσεων και Κων-
σταντίνος Χαμηλοθώρης στο 11,36% των συνεδριά-
σεων.

Συνάδελφοι μετά από 44 συνεδριάσεις και συζη-
τήσεις 223 θεμάτων, επιτρέψτε μου να πω ότι η  “A”
παρήγαγε ένα αξιοπρόσεκτο έργο. Με τη βοήθεια
και την προσπάθεια όλων θεωρώ ότι λειτούργησε με
συνέπεια και εκπλήρωσε το σκοπό της συγκρότησής
της.

Υπήρξαν εντάσεις στις συνεδριάσεις και απόψεις
τελείως διαφορετικές. Αυτά είναι δημοκρατικά φαι-
νόμενα.

Θεωρώ ότι στα Όργανα πρέπει να εκπροσωπού-
νται όλες οι τάσεις, να ακούγονται οι απόψεις όλων
και ιδιαίτερα εκείνων που δεν έχουν ομαδοποιηθεί
συντεχνιακά, παραταξιακά ή ακόμα και πολιτικά.

Το Τ.Ε.Ε. δεν έχει συσταθεί για να επιλύει τα
προβλήματα μόνο της πλειοψηφίας. Επιβάλλεται να
στρέψει την προσοχή και το ενδιαφέρον του και στις
μειοψηφίες. Ως εκ τούτου ψίθυροι του τύπου δεν πα-
ρακολουθούμε τις συνεδριάσεις γιατί δεν μας ενδια-
φέρουν τα θέματα χαρακτηρίζονται ως ατυχείς. Αν οι
συμμετέχοντες στα όργανα ασχολούνται με θέματα
που ενδιαφέρουν τους ίδιους, τότε δυστυχώς δεν εκ-
προσωπούν κανέναν άλλο παρά μόνο τους εαυτούς
τους.

Σχολιάσθηκε από ορισμένους ότι καθόριζα, κατά
το δοκούν, τα προς συζήτηση θέματα σε χρόνο που

ήθελα. Αυτό είναι νομοθετημένο δικαίωμα του Προ-
έδρου. Όμως το ίδιο δικαίωμα είχα εκχωρήσει και σε
όλους τους συναδέλφους του Τμήματος αφού μπο-
ρούσαν να εισηγηθούν, ανά πάσαν στιγμή, οποιοδή-
ποτε θέμα.

Συνάδελφοι η δημοκρατία διέπεται από κανό-
νες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται. Διαφορετικά κα-
ταλύεται. Γι’ αυτό και αντιπαρέρχομαι τους χαρα-
κτηρισμούς περί τυπολατρίας που ακούστηκαν, ευ-
τυχώς από ελάχιστους.

Κλείνοντας τονίζω για μία ακόμα φορά, ότι η θέ-
ση μου στην εκλογή των οργάνων βασίσθηκε σε
πλουραλιστικές απόψεις που δήλωσα πριν τις εκλο-
γές. Η συνεργασία στην εκλογή των Οργάνων δεν
σηματοδότησε και πολιτική ή παραταξιακή συνερ-
γασία και οι αποφάσεις μου είχαν ως μοναδικό γνώ-
μονα το συμφέρον του Τ.Ε.Ε.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία όλους τους συνα-
δέλφους, ιδιαίτερα αυτούς που υπηρετήσαμε μαζί
περισσότερο από μια θητεία γιατί μας δένουν περισ-
σότεροι αγώνες.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους του Προεδρείου
της “A” και όλους τους συναδέλφους του Τμήματος
που στηρίζουν το έργο του Τ.Ε.Ε. 

Ευχαριστώ τους υπαλλήλους του Τμήματος
στους οποίους θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ ονο-
μαστικά:

Την προϊσταμένη κ. Αρετή Μεθυμάκη,
Τους συναδέλφους Νικόλαο Τσικαλάκη, Γεωργία

Τζιρίτα, Χριστόφορο Αδαμάκη και Κωνσταντίνο Χα-
μηλοθώρη. Τις κυρίες Λίτσα Κατσιδονιώτη, Τατιάνα
Δανασή, Εμμανουέλα Παπαδάκη, Ειρήνη Κουρου-
πάκη και Χριστιάννα Τσαΐνη.

Τους κυρίους Παναγιώτη Καζάνα και Μανώλη
Κασσωτάκη.

Εύχομαι στους παρόντες υποψηφίους καλή επι-
τυχία στις επερχόμενες εκλογές.

Τα πεπραγμένα και ο απολογισμός από τον κα-
θένα προσεγγίζεται διαφορετικά αλλά πάντα εξαρ-
τάται από το στόχο που έχει ο συντάκτης, δηλαδή
παράθεση γεγονότων με την μορφή πεπραγμένων ή
ανάλυση των πεπραγμένων για τον προσδιορισμό
στόχων.

Ευθύς εξαρχής δηλώνω ότι  η άποψη μου στον α-
πολογισμό στηρίζεται στους στόχους που έχει θέσει
το Επιμελητήριο με το θεσμικό πλαίσιο, διότι είναι α-
δύνατον να δεχθούμε ότι η υπερψήφιση του σχεδίου
δράσης της Δ.Ε. στη συνεδρίαση της 18.07.2007 βασι-
ζόταν σε ανάλυση προθέσεων πολλές από τις οποίες

δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν.
Κοινοποίησα εγγράφως σε όλα τα μέλη της “A”

τα θέματα που έχουν συζητηθεί στις τρεις προηγού-
μενες θητείες δηλαδή από το 1997. Ουδείς τα έλαβε
υπόψη. Ο καθένας εισηγείται κατά το δοκούν  χωρίς
να εξετάζει το παρελθόν. Η παρούσα διοίκηση θεώ-
ρησε ότι το Τ.Ε.Ε. ξεκίνησε με την ανάληψη των κα-
θηκόντων της. Δεν έλαβε υπόψη τις ειλημμένες α-
ποφάσεις και δεν υλοποίησε ούτε αυτές που τις επι-
σημάνθηκαν. Υπενθυμίζω ότι ορισμένες ήταν προϊόν
ομάδων εργασίας, οι οποίες είχαν και οικονομική ε-
πιβάρυνση.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ “Α” 
ΡΙΧΑΡΔΟΥ Α. ΠΟΒΑΣΚΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

“Απολογισμός δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής”

11Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ειδικό φυλλάδιο που συνοδεύει το περιοδικό ΤΑΥ. Εκτυπώθηκε με οικονομική επιβάρυνση του Τ.Ε.Ε. και εμπεριέχει τη
δραστηριότητα μόνο της Δ.Ε. και της Ν.Ε. Φαίνεται ότι οι συντάκτες του έκριναν ότι στο Τμήμα δεν υπάρχει το προβλεπόμενο από το θεσμικό πλαίσιο
ανώτατο όργανο ή έκριναν ότι το έργο του είναι ανάξιο λόγου.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΤΗΣ
3ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) ΚΑΙ ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ»  
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από όλα ως παράδειγμα ανάκαμψης και εξόδου από
την κρίση. Ο Β.Ο.Α.Κ. και το νέο αεροδρόμιο συνι-
στούν ένα ρεαλιστικό και εφικτό στόχο. Σε αυτό το
στόχο πρέπει να προσανατολιστεί η νέα κυβέρνηση.
Αυτό το στόχο πρέπει να επιδιώξει η τοπική κοινω-
νία με την Αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φο-
ρείς που την εκφράζουν.

Το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. σε αυτή την παγκρήτια απαίτη-
ση θα συμβάλει με όλες τις δυνάμεις του, όπως οφεί-
λει, με γνώμονα το συμφέρον του τόπου μας και ό-
πλο τη γνώση και την επιστήμη. Είναι καιρός, παρά

το δυσμενές περιβάλλον, να αντιμετωπιστούν με ε-
πιθετικές στρατηγικές του μέλλοντος τα σημερινά
προβλήματα. Είναι καιρός από την Κρήτη, να ξεκι-
νήσει επιτέλους ένα όραμα να γίνεται πράξη. Είναι
στο χέρι μας και δεν πρέπει η ευκαιρία να χαθεί αν
θέλουμε να έχουν τα παιδιά μας και η Κρήτη το μέλ-
λον που τους αξίζει.

Η δημοπράτηση του αεροδρομίου να γίνει άμε-
σα, διότι αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ανα-
πτυξιακά έργα της Ανατολικής Κρήτης.

Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος  Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, στη συνε-
δρίαση της 24ης Μαρτίου 2010 μετά από συζήτηση
εκφράζει την αντίθεσή της στο προτεινόμενο από
την κυβέρνηση φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο
διέπεται από τη λογική μεταφοράς των φορολογι-
κών βαρών στους εργαζόμενους & μικρομεσαίους, με
επιβολή περαιτέρω εξοντωτικής φορολογίας.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να κατατεθεί ένα φορο-
λογικό νομοσχέδιο που θα μεταφέρει τα βάρη από
τον εργαζόμενο & μικρομεσαίο σε όλους αυτούς που
τα τελευταία χρόνια έχουν πλουτίσει σε βάρος τους.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε έχει ένα έντονο
αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα και η ύφεση που θα φέ-
ρει στην αγορά θα μειώσει ακόμη και τα έσοδα που
προσδοκά η κυβέρνηση, αντί να τα αυξήσει.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στους μηχανικούς, επει-
δή:
1. Το σύστημα υπολογισμού του φόρου   με βάση τα

έξοδα – έξοδα εξαθλιώνει και αφανίζει τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες μηχανικούς διότι υπάρχει
χρονική αναντιστοιχία εσόδων – δαπανών και με

την κατάργηση του ισχύοντος συστήματος ει-
σερχόμαστε σε ένα καθεστώς “αμφισβήτησης
και των εσόδων και των δαπανών”, δηλαδή σε
συνθήκες που μπορεί να αναπτυχθεί κάθε είδους
αισχρή και παράνομη συναλλαγή.

2. Το νομοσχέδιο εξομοιώνει με ισοπεδωτικό τρό-
πο τους μηχανικούς με άλλες επαγγελματικές ο-
μάδες, ενώ δεν υπάρχει τέτοια ομοιότητα επειδή
τα κύρια έσοδα των μηχανικών ελεύθερων επαγ-
γελματιών δεν υπολογίζονται με τεκμαρτό τρό-
πο αλλά είναι τα πραγματικά και δεν είναι δυνα-
τόν να κρυφτούν,

3. Η απαξίωση του επαγγέλματος του μηχανικού
θα προκαλέσει μεγάλο αναπτυξιακό έλλειμμα
στην αγορά και ανεργία σε περισσότερα από ε-
κατό σχετικά επαγγέλματα.

Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και
ειδικότερα όλων των διατάξεων που δημιουργούν
προβλήματα αντί να επιλύουν, όπως συμβαίνει με
τη φορολόγηση των μηχανικών. 

Από τη νέα κυβέρνηση αναμένουμε άμεσες δρά-
σεις, αλλά όχι προχειρότητες. Για όσους δεν το έ-
χουν ακόμη καταλάβει, η συζήτηση αφορά την πύλη
της Κρήτης στον κόσμο, αφορά στο δεύτερο αερο-
δρόμιο της χώρας σε διεθνείς πτήσεις. Δεν αποτελεί
απλώς ένα ακόμη περιφερειακό αεροδρόμιο. Η διε-
θνής εμπειρία δείχνει ότι τέτοιας κλίμακας έργα ο-
φείλουν να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο αναπτυξια-
κού σχεδιασμού τόσο για την περιοχή που θα χωρο-
θετηθεί και θα κατασκευαστεί, όσο και στην ευρύτε-
ρη περιοχή την οποία θα εξυπηρετεί και από την ο-
ποία θα εξυπηρετείται. 

Το νέο αεροδρόμιο θα πρέπει να αποτελεί κομβι-
κό σημείο για το δίκτυο των αερομεταφορών της χώ-
ρας με έμφαση στη διασύνδεση της Κρήτης με τα
περιφερειακά αεροδρόμια των νησιών του Αιγαίου.
Έτσι θα αμβλυνθεί η νησιωτική απομόνωση και θα

προβληθεί η νησιωτικότητα της χώρας μας.
Η υπόθεση του αεροδρομίου δεν μπορεί και δεν

πρέπει να αφεθεί στην τύχη της, ούτε να πάρει το
δρόμο της λήθης γιατί η Κρήτη έχει ανάγκη για ένα
νέο διεθνές αεροδρόμιο και η χώρα μας οφείλει επι-
τέλους να επιδείξει μια νέα δυναμική στη Νοτιοανα-
τολική Μεσόγειο. 

Αυτό το αεροδρόμιο μπορεί να αποτελέσει ίσως
το πρώτο μεγάλο αεροδρόμιο που θα ενσωματώνει
στο σχεδιασμό του την περιβαλλοντική διάσταση
και την αναπτυξιακή προοπτική στον μεγαλύτερο
βαθμό. Η τεχνογνωσία υπάρχει, οι συνθήκες είναι ώ-
ριμες, απομένει η βούληση για τολμηρά βήματα από
όλους μας. 

Στο περιφερειακό έλλειμμα που ζούμε εδώ και δε-
καετίες, οφείλει επιτέλους να μπει τέρμα. Η στήριξη
της ανάπτυξης στην Κρήτη θα αποδώσει περισσότερο
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ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)

ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Δεν αποτελεί πλέον απλώς μια παγκρήτια απαί-
τηση εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Σήμερα πλέον κο-
στίζει ανθρώπινες ζωές, κοστίζει απομόνωση και πε-
ριθωριοποίηση. Κανείς πλέον στην Κρήτη δεν αντέ-
χει αυτό το κόστος και κανείς δεν πιστεύει ότι μπο-
ρεί να υπάρξει πρόοδος χωρίς ένα σύγχρονο
Β.Ο.Α.Κ.. 

Ο Β.Ο.Α.Κ. δεν μπορεί πλέον να τεμαχίζεται κα-
τά Νομαρχία ΟΥΤΕ στο σχεδιασμό του, ΟΥΤΕ στις
προδιαγραφές του, ΟΥΤΕ και στις προτεραιότητες
υλοποίησης του. Δεν αποτελεί μια συρραφή-άθροιση
εσωνομαρχιακών αναγκών και απαιτήσεων, όπως μέ-
χρι σήμερα αντιμετωπίστηκε, αφορά την Κρήτη ως
σύνολο, ως οντότητα. Υπερβαίνει τις τοπικές επιδιώ-
ξεις και οφείλει να γεφυρώνει τις διαφορές στοχεύο-
ντας σε μια συνολική Κοινωνική, Διοικητική, Οικο-
νομική και Αναπτυξιακή δυναμική και συνοχή από
τα Φαλάσαρνα μέχρι τη Ζάκρο.

Το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. εδώ και ένα χρόνο έχει καταθέ-
σει σαφείς και ρεαλιστικές προτάσεις με τη χάραξη
τεσσάρων αξόνων για την προοπτική περάτωσης
του ΒΟΑΚ με ορίζοντα το 2015. Οι καθυστερήσεις
και οι δυσμενείς συγκυρίες μεταθέτουν τον ορίζοντα
όχι πέρα από το 2020.
1ος Άξονας. Χρηματοδότηση των έργων που αντι-

στοιχούν σε όλες τις μελέτες που έ-
χουν προκηρυχθεί και θα συνταχθούν
για το Β.Ο.Α.Κ., δηλαδή γύρω στα 150
km, μέσω του ΕΣΠΑ ή ακόμη και από
το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

2ος Άξονας. Επιτάχυνση και συντόμευση των απαι-
τούμενων διαδικασιών περιβαλλοντικών,
αρχαιολογικών και άλλων αδειοδοτήσεων

οι οποίες συνήθως καθυστερούν υπερ-
βολικά την έγκριση των μελετών. Φυ-
σικά, αυτό δεν σημαίνει πλημμελή α-
ντιμετώπιση ή έκπτωση. Σημαίνει πά-
νω απ’ όλα αποτελεσματική διαχείρι-
ση, βούληση, πίστη και θέληση για την
πρόοδο του τόπου.

3ος Άξονας. Ενίσχυση των αντίστοιχων υπηρεσιών
– φορέων υλοποίησης, τόσο των μελε-
τών, όσο και των κατασκευών, με άμε-
ση στελέχωση σε μόνιμο προσωπικό υ-
ψηλής εξειδίκευσης. Συμπληρωματικά
η λύση των Α.Ε ειδικού σκοπού του
Δημοσίου μπορεί να αποτελέσουν τον
απαραίτητο μοχλό, με τη συνδρομή ό-
λων μας και να είναι καλύτερο παρά-
δειγμα από την Εγνατία Α.Ε. που θεω-
ρείται τόσο από εθνικούς όσο και από
κοινοτικούς φορείς σαν μία από τις πε-
τυχημένες πρακτικές για την υλοποίη-
ση σύνθετων και σημαντικών τεχνικών
υποδομών.

Η στελέχωση του φορέα υλοποίησης του Β.Ο.Α.Κ.
να γίνει με αυστηρά τεχνοκρατικά κρι-
τήρια, ώστε να επιτυγχάνεται ο ρόλος
της, δηλαδή η οργάνωση, η ταχύτητα
και η ευελιξία στην εκτέλεση των έρ-
γων. 

4ος Άξονας. Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης
διερεύνησης για τις δυνατότητες και
τους τρόπους χρηματοδότησης έτσι ώ-
στε ο Β.Ο.Α.Κ. να περατωθεί μέχρι το
2015 ή 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
ΤΗΣ 24ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΜΕ ΘΕΜΑ 

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ» 
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Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι παρά τις ασφυκτι-
κές πιέσεις-πολιτικές, προσωπικές ακόμη και επαγγελματικές-κατάφεραν να φθάσουν(!) στην
κάλπη και να μας τιμήσουν με την ψήφο τους, τόσο τοπικά όσο και πανελλαδικά. Χρειάστηκε
πραγματικά πολύ θάρρος και αυταπάρνηση.

Με την συνδρομή τους και την εμπιστοσύνη τους η παράταξη μας  εξέλεξε ξανά τρεις
στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΤΑΚ, και δύο στην αντιπροσωπεία του κεντρικού Τ.Ε.Ε..(πιθανή
εκλογή στην ανατολική και στη δυτική Κρήτη. Δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα από την κε-
ντρική εφορευτική επιτροπή τα αποτελέσματα). Επίσης εκλέξαμε από ένα αντιπρόσωπο στο
ΤΕΕ κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), στο ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης (Χανιά), καθώς και στο ΤΕΕ
Ηπείρου  και ΤΕΕ Θράκης  στα οποία κατήλθαμε για πρώτη φορά.

Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα αυτά απηχούν τη σοβαρή και ορθή στάση με την οποία
αντιμετωπίσαμε τον θεσμό και τα προβλήματα των συναδέλφων και δεσμευόμαστε ότι  η πα-
ρουσία μας εκεί θα δικαιώσει ξανά την επιλογή τους.

Έχουμε λοιπόν νέα εκλεγμένη αντιπροσωπεία στο Τ.Ε.Ε, η οποία καλείται να κάνει την υ-
πέρβαση ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των μηχανικών και του θεσμικού της ρόλου.

Εμείς, όπως και τις προηγούμενες φορές, είμαστε ανοικτοί στο διάλογο, χωρίς δογματι-
σμούς,  προκαταλήψεις και αποκλεισμούς.  Απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας είναι η προ-
γραμματική σύγκλιση σε βασικούς άξονες δράσης. 

Ηδη έχουμε αποστείλει ανοικτή γραπτή πρόσκληση σε όλες τις παρατάξεις, να έλθουν στο
τραπέζι του διαλόγου ώστε με βάση τα παραπάνω και αντιλαμβανόμενοι την θέση που έχει
περιέλθει η Χώρα, να στέρξουν σε μια κοινή ενωτική προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή,
μακριά από μικροκομματικές ή άλλες σκοπιμότητες και προσωπικές φιλοδοξίες και να βρεθεί
η καλύτερη δυνατή λύση για το καλό των συναδέλφων και του τόπου μας.

Μεταξύ των άλλων τονίζουμε σ’αυτή την επιστολή: 
¨Άλλωστε σ’αυτή την συγκυρία και με βάση το δυσμενέστατο τοπίο που διαμορφώνεται για

τους περισσότερους μηχανικούς όπως και για τους περισσότερους Έλληνες, πιστεύουμε ότι οι
μηχανικοί δεν έχουμε την πολυτέλεια της γκρίνιας και της διαφωνίας. Τώρα και εμείς όπως και
όλες οι δυνάμεις της Χώρας θα πρέπει να βρεθούμε ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τα δύσκολα χρόνια που μας περιμένουν.

Τώρα δεν είναι η ώρα μόνο του καταλογισμού ευθυνών. Τώρα αυτό που προέχει κυρίως εί-
ναι να σχηματισθούν τα αναγκαία αναχώματα που θα κρατήσουν το «τσουνάμι» που πασχίζει
να μας καταπιεί όλους. Είναι απόλυτη ανάγκη να δημιουργήσουμε τους μηχανισμούς που θα
φέρουν την ανάκαμψη και θα οδηγήσουν την Χώρα στην ανάπτυξη και στην σωτηρία. Αυτός
είναι ο μοναδικός στόχος που πρέπει με κάθε τρόπο να επιτευχθεί. Χωρίς ανάπτυξη στο τέ-
λος του δρόμου, μας περιμένει η καταστροφή.

Για να γίνει όμως αυτό είναι απαραίτητη η ενότητα του χώρου. Μια ενότητα που δεν θα
σταματά σε μεγάλα και εύκολα λόγια περί συλλογικότητας αλλά θα βασίζεται σε προγραμμα-
τικές αποφάσεις και δεσμεύσεις που θα καθορίζουν συγκεκριμένο και συλλογικό πλαίσιο δρά-
σης.  

Με βάση τα παραπάνω, η μόνη πρόταση που πρέπει να υπάρξει για το ΤΕΕ-ΤΑΚ και κατ’ ε-
πέκταση για το ΤΕΕ, είναι η εξεύρεση τρόπου σύγκλισης όλων των δυνάμεων, με μοναδικό
σκοπό να οδηγήσουμε τη Χώρα στο δρόμο της ανάκαμψης της ανάπτυξης και της ευημερίας
για το συμφέρον όλων των πολιτών της. Στην πορεία αυτή θεωρούμε ότι χρειάζονται όλες οι
δυνάμεις χωρίς αποκλεισμούς. ………

Στις εκλογές της 25ης Απριλίου η ΑΜΑΚ συγκέντρωσε ένα υψηλό ποσοστό στο αποτέλεσμα για την Αντιπρο-
σωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ: 24,54%, 13 έδρες και ποσοστιαία αύξηση 11,04%. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ σημαντι-
κό αν ληφθεί υπόψη ότι η ΑΜΑΚ δεν στηρίζεται σε κομματικούς μηχανισμούς, με ότι αυτό συνεπάγεται, αλλά μόνο
στη δουλειά της. Όμως, το ποσοστό αυτό δεν αντικατοπτρίζει ούτε τη δυναμική της παράταξης, ούτε την ε-
μπιστοσύνη των συναδέλφων στο σύνολό τους, απόδειξη ότι στο αποτέλεσμα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο
του ΤΕΕ/ΤΑΚ, το ποσοστό της ΑΜΑΚ έφτασε στο 39,44%. Ευνόητοι είναι οι λόγοι που αυτό συνέβη, όχι μάλιστα
για πρώτη φορά. Σε κάθε εκλογική διαδικασία το όριο της εμπιστοσύνης των συναδέλφων στην παράταξή μας,
στο όραμά μας και τη στάση μας -διαρκή διεκδίκηση  για άσκηση του ρόλου και του έργου μας με αξιοπρέπεια-, πα-
ραβιάζεται από την άσκηση μικροπολιτικής και συνδιαλλαγής, από μεγάλα λόγια και υποσχέσεις, που απο-
δεικνύονται στη συνέχεια κενά περιεχομένου.

Την επόμενη ημέρα των εκλογών η πρώτη δήλωση του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΑΚ ήταν ένα γενικό κάλεσμα για ενότη-
τα. Θεωρούμε ότι η δήλωση αυτή είναι μόνο για ευρεία κατανάλωση. Όχι μόνο γιατί οι παρατάξεις των μηχανι-
κών δεν είναι δυνατόν να καλούνται και να προσκαλούνται σε ενότητα δια του τύπου, μα κυρίως γιατί η ενότητα
είναι ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα που δεν αποφασίζεται αλλά κατακτιέται στη βάση κοινών αντιλήψεων και
θέσεων. 

Την τριετία που μας πέρασε - δεν  αναφερόμαστε καθόλου στις προηγούμενες περιόδους μόνο επειδή η σύνθεση
των προσώπων στο ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει αλλάξει σημαντικά- είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς στιγμές όπου δεν υ-
πήρξε ενότητα στα ζητήματα για τα οποία οι παρατάξεις πραγματικά συμφωνούσαν. Ιδιαίτερα σε ότι μας α-
φορά, είναι σε όλους γνωστό, μέσα κι έξω από το ΤΕΕ/ΤΑΚ ότι η ενότητα δεν εμποδίστηκε ποτέ από μας στη
βάση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Αντίθετα παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε θέση αντιπολίτευσης κο-
πιάσαμε για την προώθηση κοινών στόχων. 

Η ενότητα σταματούσε μόνο εκεί όπου άρχιζαν οι διαφορές. Τέτοιες διαφορές υπάρχουν και είναι σημαντικές. Η συ-
γκάλυψή των διαφορών μέσα από μια απολίτικη θεώρηση της ενότητας, με πρόσχημα την κρίση η οποία στην πραγ-
ματικότητα αναδεικνύει τις διαφορές, δεν βοηθάει στην αντιπαράθεση θέσεων και απόψεων που γίνεται έντιμα
με γνώμονα και στόχο την προώθηση λύσεων στα προβλήματα των μηχανικών και της περιφέρειας. Αντίθετα, από
τέτοια αντιπαράθεση θέσεων, προκύπτει η μέγιστη δυνατή συσπείρωση για την επίλυση των προβλημάτων
μας. Γι αυτό πιστεύουμε ότι έχουμε προσφέρει ιδιαίτερα στη δουλειά του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ενώ βρισκόμαστε σε θέ-
ση  αντιπολίτευσης πολλά χρόνια τώρα, βλέποντας να εναλλάσσονται στη θέση του Προέδρου η ΠΑΣΚ και η ΔΚΜ,
αλληλοψηφιζόμενοι. Εκτιμούμε ότι η ΠΑΣΚ και η ΔΚΜ το ίδιο θα κάνουν και τώρα.

Ο συσχετισμός δυνάμεων στο ΤΕΕ/ΤΑΚ μετά από τις πρόσφατες εκλογές, σε συνδυασμό με τη μέγιστη προσπάθεια
για ενότητα -αν πράγματι αυτό είναι το ζητούμενο- θα μπορούσαν να οδηγήσουν, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις,
σε άλλες λύσεις που θα έδιναν ίσως στο ΤΕΕ/ΤΑΚ τη δυνατότητα της μεγαλύτερης ευελιξίας για τη διαμόρφωση των
αποφάσεών του με ουσιαστικά κριτήρια και όχι στη βάση των μικροκομματικών συσχετισμών. Θεωρούμε όμως ότι
τέτοιες λύσεις δεν είναι πιθανόν να προκριθούν και ότι θα λειτουργήσουν πάλι τα κριτήρια της «συγγένειας» που έ-
χουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της λειτουργίας και του ρόλου
του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Αν επιπλέον λάβουμε υπόψη μας  τους πολιτικούς συσχετισμούς σε όλους ανεξαιρέτως τους το-
πικούς φορείς, καθώς και τα πολιτικά μέτρα που προωθούνται στην παρούσα φάση, αντιλαμβανόμαστε ακό-
μη περισσότερο την ανάγκη για διαφορετικές λύσεις στο ΤΕΕ/ΤΑΚ μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα.

Σε ότι μας αφορά, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας από όποια θέση
βρεθούμε, αφενός μεν για να αποκρούσουμε τις απροκάλυπτες επιθέσεις που δεχόμαστε σήμερα όλοι οι μη-
χανικοί από μικρά και μεγάλα κέντρα εξουσίας και αφετέρου για να  διατυπώσουμε θέσεις και προτάσεις και
να προβάλλουμε το όραμα που έχουμε για τον τόπο μας και το παραγωγικό του δυναμικό.

επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο internet: http://www.amak.tee
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ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ 

O I  M H X A N I K O I  Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ
Χ Ω Ρ Ι Σ  Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  -  Χ Ω Ρ Ι Σ  Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ε Ι Σ  -  Χ Ω Ρ Ι Σ  Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ



21

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ12 ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ_ΤΑΚ

Στις εκλογές του ΤΕΕ στις 25.04.2010, οι Έλληνες Μηχανικοί με τη συμμετοχή τους στην κο-
ρυφαία εκλογική διαδικασία του κλάδου μας απέδειξαν ακόμη για μια φορά πως το Τεχνικό Ε-
πιμελητήριο αποτελεί διαρκή χώρο συνάντησης για την επιστημονική μας κοινότητα και προ-
νομιακό χώρο έκφρασης της δυναμικής μας στο χώρο της συλλογικής και κοινωνικής διαπραγ-
μάτευσης της ελληνικής κοινωνίας.   

Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία για όλους, με σοβαρά εκκρεμή ζητήματα για την παρα-
γωγική κατάσταση των Ελλήνων Μηχανικών αλλά και του τόπου μας γενικότερα, με το διαρκή
μετασχηματισμό των όρων και των συνθηκών της ευρωπαϊκής πραγματικότητας αλλά και των
περιφερειακών εκφράσεων του σύγχρονου καταμερισμού στο χώρο της εργασίας και της απα-
σχόλησης, με εμφανή τη δοκιμασία του σημερινού προσανατολισμού και των επιλογών μιας υ-
περεθνικής και κυρίαρχης αγοράς που εκτός από την καταναλωτική και τη «θεαματική» της κυ-
ριαρχία έχει κατορθώσει να επιβάλλει και αλλαγές στις συνολικότερες ηθικές και πολιτικές μας
προτεραιότητες, θεωρούμε πως αποτελεί ελάχιστο κοινό τόπο η χωρίς όρους προσπάθεια ό-
λων μας για μια κοινή συνεννόηση και συμπόρευση σε όλα τα παραπάνω ζητήματα. 

Σας καλούμε όλους σε μια κοινή συνάντηση για να συζητήσουμε το αποτέλεσμα της εκλογικής
διαδικασίας, να αξιολογήσουμε τα δεδομένα και την κοινή μας διαδρομή μέχρι τώρα και κυ-
ρίως να αναζητήσουμε ένα πλαίσιο οργανωτικών και προγραμματικών προσεγγίσεων για το χώ-
ρο του επιμελητηρίου τα επόμενα δύσκολα χρόνια. Τα ζητήματα της συλλογικής μας λειτουρ-
γίας και της ανάδειξής μας σε ενεργά πολιτικά και επιστημονικά υποκείμενα, ο ρόλος του ΤΕΕ-
ΤΑΚ μέσα στην ευρύτερη κοινωνική και παραγωγική διεργασία, η συμμετοχή μας στους αγώνες
των ελλήνων μηχανικών και της κοινωνίας μας, η επίδειξη της πιο βαθιάς και ενεργής αλλη-
λεγγύης του κλάδου μας σε όλα τα ζητήματα που μπορούν να μας ενδιαφέρουν και να μας κι-
νητοποιούν, η παρουσία των νέων συναδέλφων στις δράσεις ενός ανοικτού και φιλικού τεχνι-
κού επιμελητηρίου και η επεξεργασία των ιδεών και της  πρακτικής μας με ένα ανοικτό βλέμ-
μα προς όλους και χωρίς προκαταλήψεις και φοβικά σύνδρομα θα πρέπει να αποτελούν πρω-
ταρχικό μέλημα της κοινής μας πορείας…

Η Δημοκρατική Πανεπιστημονική  Κίνηση Μηχανικών ευχαριστεί τους συναδέλφους
που την τίμησαν με την ψήφο τους στις πρόσφατες εκλογές του ΤΕΕ.

Για την  Αντιπροσωπεία  του ΤΕΕ/ΤΑΚ,  η παράταξη είχε μια σημαντική ποσοστιαία αύ-
ξηση περίπου 35%.  

Όμως το αποτέλεσμα βρίσκεται μακριά από τον στόχο μας για το ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα  αποτελέσματα και των άλλων παρατάξεων εκτιμούμε ότι  υ-
πάρχουν  μεν στοιχεία θετικών διαφοροποιήσεων όμως μεγάλο μέρος των συναδέλ-
φων εξακολουθεί να έχει αυταπάτες για τον ρόλο κάθε παράταξης και για τον τρόπο
επίλυσης των προβλημάτων του, που σήμερα  βρίσκονται  σε κατάσταση κρίσης.

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  θα συνεχίσει την σταθερή της πορεία για
- την υπεράσπιση των συμφερόντων  των συναδέλφων 
- την ανάπτυξη  της  χώρας  προς όφελος του λαού
- την δημιουργία ενός Μετώπου, μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, ενάντια

στα μέτρα που προωθούν  η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, η ΕΕ, το ΔΝΤ  και
οι «αγορές».

Θα αγωνιστεί για:
Την Παιδεία
Την υπεράσπιση  των πτυχίων
Την  επιστημονική έρευνα  στην υπηρεσία της βελτίωσης της ζωής του λαού 
Τα ασφαλιστικά δικαιώματα  
Να μην αυξηθούν  οι εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ και να διασωθούν τα αποθεματικά του
Τις  εργασιακές συνθήκες  
Την εξασφάλιση του εισοδήματος 
Την κατάργηση του νομικού εκτρώματος της ποινικοποίησης του επαγγέλματος 
Την σωτηρία του τεχνικού κατασκευαστικού δυναμικού της χώρας 
Την σωτηρία των πλουτοπαραγωγικών πηγών, τω ναυπηγείων, της ενέργειας από την
παραχώρηση τους στο κεφάλαιο. 
Την βοήθεια στους νέους συνάδελφους που βιώνουν οδυνηρά το ξεκίνημα της στα-
διοδρομίας και υφίστανται την διάκριση παλιού και νέου ασφαλισμένου.
Την ελεύθερη  πρόσβαση στους ευροκώδικες 
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μετά τις εκλογές

12Την επιστολή αυτή απέστειλε για την ΠΑΣΚ-Σ, στους Εκπροσώπους των Παρατάξεων που συμμετείχαν σε τοπικό επίπεδο στις εκλογές του ΤΕΕ αμέσως
μετά απ’ αυτές, ο μέχρι σήμερα Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέτρος Ινιωτάκης.



ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. 
Ε  Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι :  
“ Για το Πλαίσιο Δράσης
των Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων Προκειμένου
να Επανέλθει η Ελπίδα”

Από το Ριχάρδο Ποβάσκη του Αντωνίου
Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε. 

Πρόεδρο της "Α" Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Στις 11,12 και 13 Μαρτίου 2010 διεξήχθη, στην πόλη των Σερρών, το 66ο Συνέδριο  της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων  (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) “Ενωμένοι για το Πλαί-
σιο Δράσης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Προκειμένου να Επανέλθει η Ελπίδα”. Από το
Σύνδεσμο Ε.Δ.Ε. του Νομού Ηρακλείου  συμμετείχαν ως αντιπρόσωποι οι: 
Αλέξανδρος Κλάδος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Ν. Ηρακλείου, 
Στέφανος Μπελιμπασάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος στο Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Ν. Ηρακλείου και στο
Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., 
Ριχάρδος Ποβάσκη, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., Πρόεδρος Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., Πρόε-
δρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Ν. Ηρακλείου και Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλί-
ου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. 
Ζαχαρίας Μακρυγιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός Εργολήπτης Δημοσίων Έργων.  
Κωνσταντίνος Μπριλάκις Πολιτικός Μηχανικός και μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.  Νι-
κόλαος Βερτούδος, Μαρία Γιαγά, Αναστάσιος Γρυλλάκης και Ιωάννης Παπαγιαννάκης  Εργολήπτες
Δημοσίων Έργων.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προσέλευση Συνέδρων.
• Κατάθεση Πληρεξουσίων - Έλεγχος ενημερότητας

Συνδέσμων - Έλεγχος απαρτίας.
Διαδικαστικά Κήρυξη Έναρξης Εργασιών.
• Καθορισμός ψήφων Συνδέσμων και Συνέδρων.
• Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

(φανερή ψηφοφορία). 
• Εκλογή Προεδρείου Συνεδρίου 

(μυστική ψηφοφορία). 
Κήρυξη Έναρξης Εργασιών.

Υπηρέτησα στην Αντιπροσωπεία του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ως μέλος από 16.12.1990
και από 18.06.1997 από τη θέση του
Προέδρου της. 

Μετά από τέσσερεις θητείες στο προ-
εδρείο, ήτοι 4.709 ημέρες (μέχρι σήμε-
ρα), θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέ-
ψεις για τον πολύ σημαντικό θεσμό του
Τ.Ε.Ε. τον οποίο πιστεύω ότι υπηρέτησα
με συνέπεια. 

Εν αντιθέσει  με πολλούς που ήδη έ-
χουν  αποστασιοποιηθεί (αποχή από τις
εκλογές της 25.04.2010), θεωρώ ότι το
Επιμελητήριο έχει μέλλον, το οποίο ε-
ξαρτάται από τις επιλογές ενός εκάστου
μέλους όσον αφορά στη συμμετοχή  του,
είτε ως ψηφοφόρου, είτε ως υποψηφίου,
είτε ως εκλεγμένου. 

Έχομε πλούσιες κληρονομικές κατα-
βολές τις οποίες όχι μόνο δεν σεβόμα-
στε αλλά τις παραμερίζομε, ενίοτε, για
τα μικροσυμφέροντά μας. Πρέπει να δι-
δαχθούμε από το παρελθόν και να ε-
φαρμόσουμε το σύστημα  του “Αριστο-
κρατικού πολιτεύματος” σε συνδυα-
σμό με το “Πλουραλιστικό πολίτευ-
μα”. Πρέπει να γίνει συνείδηση η επι-
λογή των αρίστων και όχι των πολιτικών

ή κοινωνικών μας φίλων. 

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συνα-

δέλφους (τακτικά και ομότιμα μέλη) του

Τ.Ε.Ε. για την πολύχρονη συνεργασία. 

Ευχαριστώ επίσης αυτούς που όλα

αυτά τα χρόνια με τίμησαν με τη ψήφο

τους, είτε για την εκλογή μου στην Αντι-

προσωπεία, είτε για την εκλογή μου στη

θέση του Προέδρου, τιμώ δε και αυτούς

που δεν με ψήφισαν. 

Ευχαριστώ ακόμη τους συνεργάτες

των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. και ιδιαιτέρως

του Τμήματος μα: 

Ειδικότερα:

➢ Τους συναδέλφους  Αρετή Μεθυμάκη,

Νικόλαο Τσικαλάκη, Γεωργία Τζιρίτα,

Ιωάννα Ζωγραφάκη, Χριστόφορο Αδα-

μάκη και Κωνσταντίνο Χαμηλοθώρη. 

➢ Τις κυρίες Λίτσα Κατσιδονιώτη, Κούλα

Πευκιανάκη, Τατιάνα Δανασή, Χρι-

στιάννα Τσαΐνη, Ηράκλεια Βουτσαλά,

Εμμανουέλα Παπαδάκη και Ειρήνη

Κουρουπάκη.

➢ Τους κυρίους Εμμανουήλ Κατσιδονιώ-

τη, Εμμανουήλ Κασσωτάκη και Πανα-

γιώτη Καζάνα.

4709

66ο
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Έχω την απορία συνάδελφοι αν συζητήθη-
κε και πότε το νέο καταστατικό κατ’ άρθρον.
Θυμάστε τι έγινε νομικά με την τελευταία τρο-
ποποίηση του καταστατικού της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.. Ο
τρόπος που ψηφίστηκε το καταστατικό πρέπει
να αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Εγκρίθηκε
καταστατικό, χωρίς κατ’ άρθρον συζήτηση και
μάλιστα έλαβε την τελική του μορφή από ομά-
δα ελάχιστων ανθρώπων.  Ερώτηση γιατί το κα-
ταστατικό της νέας οργάνωσης δεν κατετέθη
στο πρωτοδικείο από το ΣΑΤΕ ή τη
Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. αφού και αυτοί συμφωνούν.

Άλλη ερώτηση. Αφού έχει γίνει αποδεκτή
από τις άλλες οργανώσεις η ενοποίηση, γιατί

δεν έχομε υποβάλει κοινή πρόταση στη δια-
βούλευση για την Αναμόρφωση του συστήμα-
τος Ανάθεσης Δημοσίων Έργων.

Στους συνδέσμους δεν υπάρχουν ουσιαστι-
κές αποφάσεις για ενοποίηση ούτε όμως και
στις οργανώσεις. Ορθώς στη διακήρυξη τους οι
εννέα χρησιμοποιούν τον όρο νέα Οργάνωση
και όχι ενοποιημένη. Ακούγεται συνέχεια από
πολλούς ο όρος φοβικά σύνδρομα. Προκαλώ
τους χρησιμοποιούντες αυτόν τον όρο να μας
διευκρινίσουν τι εννοούν. Προσωπικά δεν φο-
βάμαι τίποτα και κανέναν όπως πιστεύω και κα-
νείς άλλος σ’ αυτήν την αίθουσα, ως εκ τούτου
από πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα.

Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς   δ η λ ώ ν ω    ό τ ι :
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε..
Λήξη προθεσμίας μέχρι τις 17:00
(Εκλέχτηκε ο Ρ. Ποβάσκη)
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προσέλευση Συνέδρων - ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Συνέχιση εργασιών στο “Θεσμικό πλαίσιο” και “Εξελίξεις στην Ενοποίηση”
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 - ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προσέλευση Συνέδρων - ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Ασφαλιστικό
Εισηγητής: Δημήτριος Μπουζιάκας, Α’ Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Ερωτήσεις -Τοποθετήσεις – Συζήτηση - Προτάσεις Συνέδρων – Αποφάσεις.
Καθορισμός τόπου σύγκλησης 67ου Συνεδρίου.
Προτάσεις Συνέδρων – Αποφάσεις - Προσέλευση Επισήμων.
Παρουσίαση πορισμάτων 66ου Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Βασίλειο Μητσόπουλο.
Χαιρετισμοί Προσκεκλημένων. 
ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 66ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 66ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Το 66ο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες από τις 11 έως τις 13 Μαρ-
τίου 2009, αφού συζήτησε, μέσα από ένα γόνιμο και εξαντλητικό διάλογο, τα προβλήματα του
κλάδου, 

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Ι

• Χαιρετισμός Προέδρου Σ.Ε.Δ.Ε. Σερρών, Χρήστου Ψαρρά.
• Χαιρετισμός Προέδρου Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Βασίλη Μητσόπουλου.
• Ανακοίνωση Προγράμματος εργασιών και εκδηλώσεων του Συνεδρίου.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2009 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011
Διοικητικός απολογισμός.
Εισηγητής: Βασίλειος Μητσόπουλος, Πρόεδρος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. 
Έγκριση (μυστική ψηφοφορία). Εγκρίθηκε με 173 υπέρ, 172 κατά και 7 λευκά.
Οικονομικός Απολογισμός 2009.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργουλόπουλος, Ταμίας  της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Έγκριση (μυστική ψηφοφορία). Εγκρίθηκε με 277 υπέρ και 71 κατά.
Σχέδιο προϋπολογισμού 2010.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργουλόπουλος, Ταμίας της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. 
Έγκριση (φανερή ψηφοφορία).
Καθορισμός συνδρομών ταμειακά ενήμερων μελών των Συνδέσμων προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.  για το
έτος 2011.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Λήξη προθεσμίας μέχρι τις 11:00 της επομένης ημέρας 12.03.2010.
(Υποψήφιοι από το Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Ν. Ηρακλείου για το Δ.Σ. Σ. Μπελιμπασάκης και Ρ. Ποβάσκη)
Ερωτήσεις - τοποθετήσεις - συζήτηση - ψηφοφορίες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 - ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προσέλευση Συνέδρων - ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Εισηγητής: Στέφανος Μπελιμπασάκης, Μέλος Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Ερωτήσεις -Τοποθετήσεις – Συζήτηση.
Εξελίξεις στη Ενοποίηση.
Εισηγητής: Βασίλειος Μητσόπουλος, Πρόεδρος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. 
Τοποθετήσεις – Συζήτηση - Προτάσεις Συνέδρων.
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Συνάδελφοι καλημέρα.
Διάβασα με προσοχή όλες τις ανακοινώσεις

των συναδέλφων στο site της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Διαπίστωσα ότι όλοι έχουν ερείσματα είτε

υποστηρίζουν την μία άποψη είτε την άλλη.
Πλην όμως εδώ δεν μπορεί να ισχύσει η φιλο-
σοφική θεωρία της ουσιοκρατίας.

Η συνάδελφος κ. Μαρία Τσιομπάνου έχει α-
πόλυτα δίκιο. Δεν καλούμαστε στο σημερινό
συνέδριο να εκλέξουμε Δ.Σ. καλούμαστε να ε-
πιλέξουμε την πολιτική που επιθυμούμε να ε-
φαρμοστεί.

Ο κ. Βασίλης Βλάχος αναφέρεται στη μεγά-
λη ανατροπή, δηλαδή την υποχώρηση των άλ-
λων οργανώσεων με την αποδοχή της δημιουρ-
γίας Νομαρχιακών Τμημάτων. Δεν νομίζω ότι
είχαν άλλη επιλογή από αυτήν. Δεν ήταν υπο-
χώρηση ήταν υποταγή, διότι η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. δεν
μπορεί να επιβάλει την διάλυση των συνδέ-
σμων.

Η εκλογική διακήρυξη των εννέα μελών του
Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. δεν είναι τίποτε άλλο πα-
ρά ομαδοποιημένα φληναφήματα.

Το δήθεν δημοκρατικό δικαίωμα των Συν-
δέσμων να αποφασίζουν ελεύθερα οι ίδιοι για

το χρόνο και τη διαδικασία ενσωμάτωσης στη
νέα ενοποιημένη οργάνωση, δεν χορηγείται α-
πό το καταστατικό της, ούτε όμως και από το
καταστατικό του συνδέσμου. Είναι μαθηματικά
αδύνατο να αποφασιστεί η διάλυση των υπαρ-
χόντων συνδέσμων, άρα επαφίεται στην κρίση
κάθε συναδέλφου αν θα προσχωρήσει στη νέα
οργάνωση. Διερωτώμαι τι χορηγείτε. Ποιους
καλείται να συνταχθούν μαζί σας. Πρακτικά
μάλλον συνάδελφοι το θέμα έχει τελειώσει, α-
πό τη στιγμή που έχει κατατεθεί στο Πρωτοδι-
κείο, το καταστατικό της νέας Οργάνωσης που
σημαίνει ότι ήδη υπάρχει. Εκτός αν επιθυμείτε
να δρομολογήσετε τις διατάξεις του άρθρου 18
του καταστατικού δηλαδή τη διάλυση της
Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Από τις πρώτες συζητήσεις για την ενοποί-
ηση είχα δηλώσει ότι αυτό το θέμα είναι το άλ-
λοθι της αποτυχίας. Κυρίως δεν μετράει η με-
γάλη φωνή αλλά η ουσιαστική παρέμβαση, με
σωστή φωνή, ανεξαρτήτως μεγέθους. Όπως α-
ναφέρει και ο κ. Χρήστος Πατούχας, η αναγω-
γή της ενοποίησης σε κύριο θέμα οδήγησε σε
στρεβλώσεις, ανώριμες επιλογές και πραγματι-
κά απαράδεκτους συμβιβασμούς.

Ότι η κατάσταση στον κατασκευαστικό κλά-
δο – και ιδιαίτερα σ’ αυτόν της παραγωγής των
Δημοσίων Έργων – είναι πλέον τραγική. Το ήδη
επιβαρυμένο, εδώ και μια δεκαετία τουλάχι-
στον, επιχειρηματικό περιβάλλον στην παρα-
γωγή των Δημοσίων Έργων, επιδεινώνεται ακό-
μη περισσότερο εξαιτίας της οικονομικής κρί-
σης, αλλά και των έκτακτων μέτρων που λαμ-
βάνει η κυβέρνηση για τη μείωση των δημο-
σιονομικών ελλειμμάτων, με αποτέλεσμα, πολ-
λοί συνάδελφοι να οδηγούνται σε υποχρεωτική
έξοδο από το επάγγελμα.

Το 2009, συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ

κατρακύλησε στο 3,5%, καταγράφοντας, τη χα-
μηλότερη συμβολή του σ’ αυτό των τελευταίων
13 χρόνων. Οι συνολικές ακαθάριστες επενδύ-
σεις σε κατασκευές παρουσιάζουν μείωση κατά
τουλάχιστον 18,4%. Η απασχόληση στις κατα-
σκευές μειώθηκε το πρώτο εννιάμηνο του πε-
ρασμένου χρόνου κατά 5,4% και είχαμε απώ-
λεια 22.000 θέσεων, ενώ οι συνολικές ακαθά-
ριστες επενδύσεις σε κατασκευές παρουσίαζαν
μείωση κατά 18,4%. 

Το κλίμα αυτό συντηρείται από τη μείωση
των έργων, λόγω της διαρκούς συρρίκνωσης
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων



Για τους λόγους αυτούς η ΠΕΣΕΔΕ.

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ε Ι

για τη χώρα μας, όπως άλλωστε γίνεται και στις
άλλες χώρες που θέλουν να ξεπεράσουν την
οικονομική κρίση και να περιορίσουν τα ελ-
λείμματα. Υπό το πρίσμα αυτό, ο κατασκευαστι-
κός κλάδος, που εξακολουθεί δικαιολογημένα να
θεωρείται ως η «ατμομηχανή» της ανάπτυξης,

και απασχολεί τουλάχιστον ένα εκατομμύριο

εργαζόμενους, μαζί με τα παράλληλα επαγγέλ-

ματα, θα πρέπει να ενισχυθεί, αφού είναι βέ-

βαιο ότι αν αυτός καταρρεύσει, θα καταρρεύ-

σει παράλληλα και ολόκληρη η οικονομία. 

• Την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, για την εκτέλεση αναγκαίων
μικρών έργων που έχει ανάγκη η Περιφέ-
ρεια..

• Την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ,
που καθυστερεί, με την ένταξη σ’ αυτό και
των έργων που τελούν υπό «την ομηρία»
των ΣΔΙΤ, αλλά και με τον πολλαπλασιασμό
μικρών έργων της περιφέρειας με προϋπο-
λογισμό κάτω των 2 εκατ. ευρώ, που σήμε-
ρα είναι «είδος εν ανεπαρκεία» μέσα στο εν
λόγω πρόγραμμα.

• Την εξεύρεση πιστώσεων για άλλα μικρά και
μεσαία έργα μέσω άλλων προγραμμάτων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του προ-
γράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

• Την καταβολή όλων των ληξιπρόθεσμων ο-
φειλών από εκτελεσμένα έργα και την τή-
ρηση της υποχρέωσης των φορέων της πο-
λιτείας να δημοπρατούν έργα, αφού προη-
γουμένως έχουν εξασφαλίσει επαρκή χρη-
ματοδότηση.

• Την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου και
του τρόπου υλοποίησης των ΣΔΙΤ, με κα-
τάργηση της ομαδοποίησης μεγάλου αριθ-
μού έργων – και μάλιστα μη ανταποδοτικών
(όπως σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομικοί

και πυροσβεστικοί σταθμοί, διοικητήρια
κ.ά.), καθώς στερούν απασχόληση από τον
εργοληπτικό κόσμο – και όχι μόνο – ενώ
αυξάνουν  υπέρμετρα το κόστος για την ε-
θνική οικονομία.

• Την τροποποίηση του ΠΔ 171/87 που αφο-
ρά την εκτέλεση έργων των ΟΤΑ, στην κα-
τεύθυνση της διαφάνειας και με βάση τις
κατατεθειμένες προτάσεις της ΠΕΣΕΔΕ. Τον
έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
τρόπου διάθεσης των πιστώσεων του ΣΑΤΑ,
ώστε αυτές να κατευθύνονται αποκλειστικά
για τη χρηματοδότηση έργων τοπικής εμβέ-
λειας, όπως προβλέπει η νομοθεσία. 

• Την επάνοδο του τεκμαρτού τρόπου φορο-
λόγησης για τις Ατομικές Εργοληπτικές Επι-
χειρήσεις με βιβλία και στοιχεία Β’ Κατηγο-
ρίας.

• Την εφαρμογή, επιτέλους, του Μητρώου
Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων
(ΜΗ.Κ.Ι.Ε.).

• Την κατάργηση του νόμου 3655/2008 για
το ΕΤΑΑ, την αυτοτέλεια του ΤΣΜΕΔΕ και
την αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς
τους ασφαλισμένους του μηχανικούς και
εργολήπτες

(ΠΔΕ), που, μετά την περικοπή κατά 5% (ή κα-
τά 500 εκατ. ευρώ) που αποφάσισε πρόσφατα
η κυβέρνηση, αγγίζει πάλι τα χαμηλότερα επί-
πεδα της τελευταίας 15ετίας. Οι εργολήπτες, ι-
διαίτερα της Περιφέρειας βλέπουν μια μείωση
του αντικειμένου τους που ξεπερνά σε ποσο-
στό το 60%, σε σύγκριση με την προηγούμενη
τετραετία.  Επιπλέον βιώνουν:
• Την εξοντωτική πρακτική πολύμηνης καθυ-

στέρησης των πληρωμών για ήδη εκτελε-
σμένες εργασίες, αφού ήδη οι ληξιπρόθε-
σμες οφειλές του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα προς τους εργολήπτες για εκτελεσμένα
έργα, ανέρχονται πλέον στα 2 δισ. ευρώ
περίπου.

• Το καθεστώς των αυξημένων πρόσθετων
εγγυήσεων που επιβλήθηκαν με το ν.
3263/2004, που έχουν ως αποτέλεσμα τη
μεγάλη αύξηση των εσόδων των τραπεζών
σε βάρος των κατασκευαστικών επιχειρήσε-
ων και γενικότερα του κόστους των έργων. 

• Την ένταξη στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ι-
διωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),  έργων συνολικού
προϋπολογισμού 5,7 δις. Ευρώ, που δεν έ-
χουν ανταποδοτικό χαρακτήρα (σχολεία, πυ-
ροσβεστικοί σταθμοί, νοσοκομεία, πανεπι-
στήμια, αστυνομικοί σταθμοί κ.ά.), αυξάνουν

την αιμορραγία της εθνικής οικονομίας, α-
φού εκτελούνται με πολλαπλάσιο κόστος α-
πό αυτό του συμβατικού τρόπου εκτέλε-
σης. Επιπλέον υποθηκεύουν τα μελλοντικά
ΠΔΕ και Προγράμματα έργων δημοσίων φο-
ρέων και οργανισμών, θέτουν αναγκαία
«έργα σε ομηρία» η εκτέλεση των οποίων
καθυστερεί προκειμένου να ενταχθούν στις
ΣΔΙΤ, στερούν απασχόληση σε χιλιάδες μι-
κρούς εργολήπτες και άλλους επαγγελμα-
τίες της Περιφέρειας.

• Την απαράδεκτη χρησιμοποίηση των πιστώ-
σεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για έργα,
μέσω «απ’ ευθείας αναθέσεων», για απο-
πληρωμή άλλων παγίων δημοτικών εξόδων,
που «βαφτίζονται» …Δημόσια Έργα.

• Την απουσία αναλύσεων τιμών, και τη δια-
τήρηση των απαράδεκτων και αντιεπιστη-
μονικών περιγραφικών τιμολογίων εργα-
σιών, που δεν συμβάλλουν ούτε στη δια-
φάνεια ούτε στην ποιοτική αναβάθμιση των
έργων.

• Την ανεπάρκεια της Δημόσιας Διοίκησης,
που δεν εξασφαλίζει ούτε πλήρεις μελέτες,
ούτε επαρκή επίβλεψη, ούτε έγκαιρη και α-
πρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων.

Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., διαπιστώνοντας το ομιχλώδες τοπίο που επικρατεί στον
κατασκευαστικό τομέα,

Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ι Ν Ε Ι

Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., παίρνοντας υπόψη και τα τελευταία μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την κυβέρνηση,

Τ Ο Ν Ι Ζ Ε Ι

Ότι το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων πρέπει να πάρει σοβαρά υπόψη τις
προτάσεις που κατέθεσαν από κοινού η ΠΕΣΕ-
ΔΕ, η ΠΕΔΜΗΕΔΕ και ο ΣΑΤΕ για την αναμόρ-
φωση του συστήματος παραγωγής των Δημο-
σίων έργων και μεταξύ των οποίων περιλαμβά-
νουν: Την καθιέρωση της διαφάνειας μέσω υ-
ποχρεωτικής δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο ό-
λων των συμβάσεων εκτέλεσης Δημοσίων Έρ-
γων και το «Δελτίο Ταυτότητας Έργου». Την ορ-
θή προμέτρηση και πληρότητα προϋπολογισμού
δημοπράτησης. Τον αποκλεισμό οποιουδήποτε

κριτηρίου αξιολόγησης που επιδέχεται υποκει-
μενική κρίση στην ανάθεση των έργων. Την κα-
τάργηση των «απ’ ευθείας αναθέσεων ή της α-
νάθεσης κατόπιν πρόσκλησης περιορισμένου
αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, καθώς
και την κατάργηση των «φωτογραφικών» δια-
τάξεων στους όρους των διαγωνισμών.  Την
κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων άμεσα.
Την κατάργηση των Νομαρχιακών μητρώων.
Την καθιέρωση σύγχρονων αναλυτικών τιμολο-
γίων και ενός δίκαιου τρόπου αναθεώρησής
τους, κατόπιν ανάλυσης τιμών.

Ότι το οποιοδήποτε Πρόγραμμα Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, δεν πρόκειται να αποδώσει τα α-
ναμενόμενα αποτελέσματα, όταν μονόπλευρα
περιορίζεται σε εισπρακτικά μέτρα και περικοπές

και χωρίς να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο δεύ-
τερο συνθετικό του, που είναι η «ανάπτυξη».
Τα αναπτυξιακά μέτρα για την ανάκαμψη της
πραγματικής οικονομίας είναι μονόδρομος και
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Ωστόσο η παρούσα τεχνολογική ωρίμανση των α-
νεμογεννητριών και η αναδυόμενη οικονομική ανταγω-
νιστικότητα των αιολικών πάρκων σε μεγάλης κλίμακας
ενεργειακά έργα σε σχέση με αντίστοιχους συμβατι-
κούς σταθμούς επιβάλλει την ιδιαίτερη εξέτασή τους
στην διείσδυση στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Σ.Η.Ε). Γνωρίζοντας ότι υπάρχει έντονη διακύμανση
της ισχύος εξόδου ενός αιολικού πάρκου λόγω των το-
πικών μεταβολών του ανέμου επιδιώκεται η γεωγραφι-
κή διασπορά των νέων εγκαταστάσεων ανεμογεννη-
τριών, ώστε να μην επηρεάζεται ταυτόχρονα μεγάλο
μέρος της αιολικής παραγωγής, διότι η απότομη μετα-
βολή της προκαλεί διαταραχές στην συχνότητα του δι-
κτύου. Για να εξασφαλιστεί επομένως η ευστάθεια του
συστήματος εισάγεται κάποιο μέγιστο όριο διείσδυσης
αιολικής ισχύος, όπου εκφράζεται με τον συντελεστή

και διατυπώνεται ως εξής:                    (5), ό-
που      η αιολική παραγωγή. Επισημαίνοντας ότι 

(6), όπου     η παραγωγή από άλλες
ΑΠΕ, και βλέποντας τις σχέσεις (4) και (5) παρατη-
ρούμε ότι εισάγονται δύο περιορισμοί για την διείσδυ-
ση αιολικής ισχύος και όπως καταλαβαίνουμε υπερι-
σχύει ο αυστηρότερος εκ των δύο περιορισμών. Οι πε-
ριορισμοί τίθενται βεβαίως από τους υπεύθυνους δια-
χείρισης του συστήματος της Κρήτης και περιλαμβά-
νουν και άλλα κριτήρια. 

Για την επίτευξη του εθνικού στόχου με ορίζοντα
το 2020 χρειάζεται να εγκατασταθούν ακόμη περίπου
9.000 MW Α/Π και περίπου 2.500 MW Φ/Β πανελλαδι-
κά, όπως διατυπώθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας (ΡΑΕ). Από αυτά ένα ποσοστό της τάξης του 10%
με 15% αντιστοιχεί και στο νησί μας σύμφωνα με το
αιολικό και ηλιακό δυναμικό του. Όσον αφορά τα Α/Π
τίθεται ένας φιλόδοξος ενεργειακός σχεδιασμός της
τάξης των 1.000 MW, πράγμα αδύνατο να επιτευχθεί
σύμφωνα και με τους λειτουργικούς περιορισμούς που
αναλύθηκαν παραπάνω, δίχως καινοτόμες λύσεις στην
παραγωγή, διαχείριση και την μεταφορά ενέργειας.

Καταρχήν όσον αφορά την τεχνολογία των Α/Γ θα
πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα ελέγχου ενεργού
και άεργου ισχύος εξόδου στο δίκτυο όπως επίσης να
συγχρονίζονται με αυτό. Επιπλέον είναι σημαντικό η
σύνδεση ενός Α/Π στο δίκτυο να γίνεται σύμφωνα με
τα κατάλληλα πρότυπα, ώστε η ποιότητα ισχύος να εί-
ναι η βέλτιστη δυνατή για τον καταναλωτή. Συνεχίζο-
ντας, η αύξηση της διείσδυσης της αιολικής ενέργειας
στο σύστημα της Κρήτης μπορεί να προκύψει στο άμε-
σο μέλλον με την εγκατάσταση προηγμένων κέντρων
ελέγχου ενέργειας τα οποία θα διαχειρίζονται από κοι-
νού τη λειτουργία του συμβατικού σταθμού και των

αιολικών πάρκων. Ένας στρατηγικός σχεδιασμός του
διαχειριστή του ελληνικού συστήματος μεταφοράς η-
λεκτρικής ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) είναι η διασύνδεση της
Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα μέσω υποβρύχιας
γραμμής σύγχρονης τεχνολογίας HVDC ( High Voltage
Direct Current) που θα περιόριζε  τις απώλειες και θα
έληγε τους περιορισμούς των αυτόνομων συστημάτων
στην ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ στο νησί μας. Φυσικά
αυτό αποτελεί ένα ιδιαιτέρως κοστοβόρο έργο αν ανα-
λογιστεί κανείς την χιλιομετρική απόσταση αλλά και
την σχεδόν μονοπωλιακή κατάσταση στην αγορά καλω-
δίων HVDC. Ωστόσο η βαθμιαία αποπληρωμή του έρ-
γου από το αναμενόμενο ενεργειακό όφελος το καθι-
στά αναγκαίο. Αν η παραπάνω πρόταση αποτελεί έναν
στρατηγικό σχεδιασμό των επόμενων ετών θα προσέ-
θετα από πλευράς μου το όραμα της ενεργειακής δια-
σύνδεσης και με την Βόρεια Αφρική, ώστε η Κρήτη να
αποτελέσει μια ενεργειακή πύλη εισόδου της Αφρικής
στην Ευρώπη.

Τέλος, ουσιαστική αύξηση της διείσδυσης της αιο-
λικής ενέργειας μπορεί να προκύψει με την εγκατά-
σταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, ώστε η ε-
νέργεια που δύναται να παραχθεί από το Α/Π, αλλά
δεν μπορεί να απορροφηθεί από το σύστημα, να απο-
θηκεύεται αντί να απορρίπτεται. Η ενέργεια αυτή ακο-
λούθως ανακτάται σε ώρες όπου η αιολική παραγωγή
υπολείπεται της δυνατότητας απορρόφησης. Μια ρεα-
λιστική και βιώσιμη μέθοδος αποθήκευσης είναι τα α-
ντλησιοταμιευτικά συστήματα. Οι εγκαταστάσεις αυτές
αποθηκεύουν την πλεονάζουσα ενέργεια αντλώντας
νερό σε ταμιευτήρα που βρίσκεται σε κάποιο υψόμε-
τρο, αποδίδοντας την ακολούθως στο σύστημα μέσω
υδροστροβίλων, όταν αυτό επιτρέπεται. Τέτοιου τύπου
έργα θα τα δούμε σύντομα να εκτελούνται από μεγά-
λες εταιρείες καθώς αποτελούν βιώσιμες επενδύσεις.
Επιπλέον είναι μοχλός ανάπτυξης της αποσαθρωμένης
παραγωγικής δομής της χώρας και θα πρέπει οι χρονο-
βόρες αδειοδοτικές διαδικασίες να αποτελέσουν πα-
ρελθόν, αν θέλουμε να δούμε εξέλιξη και δυναμισμό
στην επενδυτική δραστηριότητα.



Tο παρόν άρθρο θα επιχειρήσει να δώσει μια σύ-

ντομη και περιεκτική περιγραφή των κύριων συ-

νιστωσών που δημιουργούν πρόβλημα στην αυ-

ξημένη διείσδυση ΑΠΕ στην Κρήτη. Εν συνεχεία θα δο-

θούν  πιθανές λύσεις για το πρόβλημα, σύμφωνα και

με την εθνική στρατηγική,  όπως αυτή παρουσιάστηκε

στο τέταρτο εθνικό συνέδριο ΑΠΕ με όραμα μια Ελλά-

δα ανεξάρτητη και βιώσιμη ενεργειακά.

Ξεκινώντας λοιπόν, να πούμε ότι τα αυτόνομα νη-

σιωτικά ηλεκτρικά συστήματα, όπως αυτό της Κρήτης,

τροφοδοτούνται κατά κανόνα από πετρελαϊκές μονά-

δες (ντηζελογεννήτριες) με καύσιμο μαζούτ ή ντήζελ,

οι οποίες δεν είναι αποδεκτό να υποφορτίζονται κάτω

από ένα συγκεκριμένο ποσοστό της ονομαστικής τους

ισχύος. Έτσι, σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας τίθεται

ο ακόλουθος περιορισμός για κάθε συμβατική μονάδα

παραγωγής:                              (1) και  
(2), όπου   η παραγόμενη ισχύς α-

πό την μονάδα,        η ονομαστική της ισχύς,
το τεχνικό της ελάχιστο και      ο συντελεστής τεχνι-
κού ελαχίστου, ως ποσοστό της ονομαστικής ισχύος
της μονάδας. Ο συντελεστής τεχνικού ελαχίστου εξαρ-
τάται σημαντικά από το είδος και την παλαιότητα της
μονάδος και καθορίζεται κατά περίπτωση. Εάν     είναι
η ισχύς του φορτίου,     η παραγωγή από ΑΠΕ και
η παραγωγή των συμβατικών μονάδων, το ισοζύγιο ι-
σχύος στο σύστημα επιβάλλει:                         (3),
οπότε ο περιορισμός του τεχνικού ελαχίστου οδηγεί σε
αντίστοιχο περιορισμό διείσδυσης ΑΠΕ διότι:   

(4). Σε αυτό
το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι μέσα στο
μπορεί να περιλαμβάνονται η αιολική παραγωγή, η παρα-
γωγή από φωτοβολταϊκά, από ηλιοθερμικούς σταθμούς κ.α. 
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Από τον
Μιχάλη Γ. Μανουσάκη,

Ηλεκ/γο Μηχ/κο & Μηχ/κο Η/Υ ΕΜΠ.



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΤΑΥ”

Μέσα από το περιοδικό “ταυ” είναι δυνατό να διαφημιστείτε.
Το κόστος των καταχωρήσεων αναλύεται παρακάτω.

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. Έκπτωση 10% για έξι (6) συνεχόμενες διαφημίσεις
2. Έκπτωση 20% για διαφημιστικά γραφεία
3. Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ο Φ.Π.Α.
4. Οι διαφημίσεις κάθε τεύχους προπληρώνονται πριν την έκδοση του περιοδικού

στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ
5. Όλες οι διαφημίσεις είναι έγχρωμες
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρεβελάκη και Γρεβενών Ηράκλειο
Τηλ. 2810 284431, Fax: 2810 281128

Iδιοκτήτης
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εκδότης
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόεδρος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Επιμέλεια Έκδοσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πρόεδρος

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΦΡΩ 
Χημικός Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος

ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Αρχιτέκτων 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

Φωτογραφία εξωφύλλου: Από την αφίσα της εκδήλωσης με θέμα «Οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση» που έγινε στο πλαίσιο της οργάνωσης και προβολής της Έκθεσης - Συνεδρίου «HELECO 2011».




