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Κάθε μέρα που περνάει εδραιώνεται μία ισχυρή συλλογική πεποίθηση ότι
μπορούμε να απαντήσουμε με συγκεκριμένους τρόπους στη ρητορεία της κρίσης αλλά και στα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική Οικονομία.
Η απάντηση θα πρέπει να στηριχτεί σε τρεις βασικές αρχές:

19

Ανατροπή-Αλληλεγγύη- Καινοτομία.

23

Ανατροπή νοοτροπίας και πρακτικών: Τακτικές του παρελθόντος όπως η
διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η επιλεκτική εφαρμογή των νόμων δεν μπορούμε
πλέον να τις ανεχόμαστε.
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ΗΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΗΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ

28

ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Πολιτική σκοπιμότης ή άγνοια)
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κοινωνική και οικονομική Αλληλεγγύη: Βασικό χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας που θέλει να χαρακτηρίζεται πολιτισμένη, κυρίως σε περιόδους κρίσης, είναι η αλληλεγγύη προς τις ομάδες εκείνες που κυρίως πλήττονται, όπως οι συνταξιούχοι και οι νέοι. Και βέβαια, αναφερόμαστε σε έμπρακτες μορφές αλληλεγγύης με μέτρα και ενέργειες που θα δώσουν τη δυνατότητα της αξιοπρεπούς διαβίωσης τόσο σε αυτούς που επί χρόνια προσέφεραν, αλλά και στους
νέους πολίτες.
Καινοτόμες δράσεις και
πρωτοβουλίες: Διαθέτουμε ως
χώρα ένα ισχυρό επιστημονικό
δυναμικό και οφείλουμε να επενδύσουμε σε αυτό για να αξιοποιήσουμε με τον πιο προσοδοφόρο τρόπο τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Ελλάδας.
Η κρίση μπορεί να μετατραΓκράφιτι του Banksy (Βοστόνη)
πεί σε ευκαιρία.
Και αποτελεί πρόκληση για όλους τους πολίτες και κυρίως για τον βασικό
κλάδο ανάπτυξης του τόπου μας, τους Έλληνες μηχανικούς, να μπορέσουμε
ξανά ως χώρα να μπούμε σε τροχιά προόδου και ευημερίας.
Είναι η πρόκληση της εποχής μας. Ας ανταποκριθούμε.
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Η ΘΡΗΝΗΤΙΚΗ ΕΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ κου ΠΡΟΕΔΡΟΥ 32

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

Π

ΤΑΥ

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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εκλογή οργάνων
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Την 7η Ιουνίου 2010 ημέρα Δευτέρα έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 του
Ν.1486/1984 η ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής
Κρήτης του ΤΕΕ/ΤΑΚ, για την εκλογή των Οργάνων
διοίκησης με την παρουσία 51 από τα 53 μέλη που
την απαρτίζουν. Τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων έχουν ως εξής :

τοπική Κοινωνία σαν σύμβουλος του Κράτους,
και θα συμμετέχει με καθοριστικό τρόπο στο κοινωνικό και αναπτυξιακό γίγνεσθαι, συνδιαμορφώνοντας με δυναμικό τρόπο τα γεγονότα.
 Προωθεί με ουσιαστικό και συγκροτημένο τρόπο
όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πρόοδο
και την εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής και της κοινωνικής διαπραγμάτευσης.
 Συμβάλλει ενεργά στη θετική εξέλιξη των ζητημάτων που αφορούν τους Μηχανικούς και θα υπερασπίζεται τις κατακτήσεις και την παρουσία τους
σε όλα τα επίπεδα της συλλογικής και προσωπικής τους δραστηριότητας, και θα ενδιαφέρεται για

Προεδρείο Αντιπροσωπείας
1. Γεώργιος Αγαπάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος (Δ.Κ.Μ.)
2. Ευφροσύνη Μαυράκη – Τσαγκαράκη, Χημικός
Μηχανικός, Αντιπρόεδρος, (ΠΑΣΚ-Σ)
3. Ιωάννης Κασαπάκης, Χημικός Μηχανικός, Γεν.
Γραμματέας (Δ.Ε.Μ.)
Διοικούσα Επιτροπή
1. Πέτρος Ινιωτάκης, Μηχ. Παραγωγής & Δ/σης
Πρόεδρος, (ΠΑΣΚ-Σ)
2. Οδυσσέας Σγουρός, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αντιπρόεδρος (ΠΑΣΚ-Σ)
3. Χαρά Τριαματάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Γεν.
Γραμματέας (Δ.Κ.Μ.)
4. Νικόλαος Κατσαράκης, Χημικός Μηχανικός,
μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)
5. Κων/νος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)
6. Κων/νος Μπριλάκις, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (ΠΑΣΚ-Σ)
7. Δημήτριος Ρομπογιαννάκης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (ΠΑΣΚ-Σ)
8. Ιωάννα Σφακιανάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)
9. Γεώργιος Ταβερναράκης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (ΠΑΣΚ-Σ)

Ο απερχόμενος Πρόεδρος της «Α» κ. Ποβάσκη (αριστερά),
παραδίδει στο νεοεκλεγέντα Πρόεδρο κ. Αγαπάκη.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
3ΕΤΙΑ 2010 - 2013



Η νέα τριετία που τώρα ξεκινά, επιφορτίζει όλους όσους έχουν εκλεγεί στα Όργανα του ΤΕΕ/ΤΑΚ με
την ευθύνη για συστηματική και υπεύθυνη δράση
προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός τμήματος που θα:
Το νεοεκλεγέν Προεδρείο της «Α». Φαίνονται από αριστερά:
ο κ. Κασαπάκης, ο κ. Αγαπάκης και η κα Τσαγκαράκη – Μαυράκη.

4

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας
Ο Γεώργιος Αγαπάκης είναι Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, απόφοιτος του Ε.Μ.Π. από το 1983. Είναι υπάλληλος του Υπ.
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων , πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ , από
το 1985. Την τελευταία εξαετία είναι Δ/ντής της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, Υπηρεσία που ασχολείται με την δημοπράτηση και επίβλεψη των έργων και των μελετών του ΒΟΑΚ και του λοιπού
διευρωπαικού δικτύου της Κρήτης. Την περίοδο 2005 – 2007
διετέλεσε αντιπρόεδρος του συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης. Εξελέγη στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΤΑΚ με
την ΔΚΜ το 2006 για την τριετία 2007 – 2010. Επανεξελέγη
στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ το 2010, οπότε εκλέχθηκε στην θέση του προέδρου της για την τριετία 2010 – 2013.

Ο νεοεκλεγείς Γεώργιος Αγαπάκης, Αγρ. Τοπογράφος
Μηχανικός, Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας (Δ.Κ.Μ.)



 Συμβάλλει ενεργά στη θετική εξέλιξη των ζητημάτων που αφορούν τους Πολίτες και την

παλαίψει οι προηγούμενες γενιές των Ελλήνων μηχανικών αλλά και για όσα οι νέοι συνάδελφοι που ξεκινούν σήμερα διατηρούν τις καλύτερες προσδοκίες.
Εμείς πιστεύουμε πως οι Μηχανικοί είναι φορείς
επιστημονικής γνώσης, τεχνολογικής κατανόησης
και εμπειρίας σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής και
της σύγχρονης εξέλιξης και βέβαια τεχνογνωσίας
πολύτιμης για τη χώρα και τη δυναμική παρουσία
της στο σύγχρονο διεθνή καταμερισμό. Ενός μεγάλου δηλαδή εθνικού κεφαλαίου, με το οποίο συμβάλλουν καθημερινά στην πρόοδο της ελληνικής
κοινωνίας και την ανάπτυξη του τόπου μας.
Στον αγώνα αυτό την κύρια και καθοριστική συμβολή θα έχουν ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι συνάδελφοι μηχανικοί, ανεξάρτητα από τη θεσμική θέση που κατέχουν και βέβαια το μεγαλύτερο ρόλο καλούνται να αναλάβουν οι ΝΕΟΙ συνάδελφοι, που αποτελούν τη
μεγαλύτερη ελπίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ και της τοπικής
κοινωνίας για τα επόμενα χρόνια.

την ανάδειξη των ποιοτικών παραμέτρων της
δράσης τους.
Διαρκής στόχος μας, πρέπει να είναι η μέγιστη
δυνατή συσπείρωση των Μηχανικών απέναντι σε ζητήματα που απασχολούν κάθε Μηχανικό και η προκοπή και η εξέλιξη του τόπου μας με ευαισθησία στα
μεγάλα ζητήματα της προστασίας του φυσικού αποθέματος και των ανθρώπινων πόρων.
Η κοινότητα των Μηχανικών αποτελεί ένα από
τα σημαντικότερα επιστημονικά κεφάλαια της χώρας και τον πλέον κεντροβαρή εγγυητή της καλώς
εννοούμενης ανάπτυξης.
Το ΤΕΕ σύμφωνα και με το θεσμικό ρόλο του,
μπορεί με παρεμβάσεις να επηρεάσει και να καθοδηγήσει αποφάσεις της Πολιτείας. Μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά στην επίλυση προβλημάτων
της κοινωνίας και των μελών του. Μπορεί να υπερασπιστεί με ουσιαστικά επιχειρήματα και υπεύθυνο
τρόπο όλα εκείνα για τα οποία έχουν μέχρι σήμερα

Η νεοεκλεγείσα Ευφροσύνη (Αφρώ)
Τσαγκαράκη – Μαυράκη, Χημικός Μηχανικός,
Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας (ΠΑΣΚ-Σ)

Η Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας
Η Ευφροσύνη (Αφρώ) Τσαγκαράκη - Μαυράκη, είναι Χημικός
Μηχανικός απόφοιτος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(1980). Εργάζεται στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Κρήτης ως
Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών. Διετέλεσε μέλος της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ/ΤΑΚ διαρκώς από το 1990 και Γενικός Γραμματέας Διοικούσας από 07.11.2008 έως 07.06.2010. Έχει εκλεγεί στο Δ.Σ.
Χημικών Μηχανικών, στο Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ και στην Ομοσπονδία ΕΜΔΥΔΑΣ, στην οποία είναι εκλεγμένο μέλος μέχρι
σήμερα. Επανεκλέχθηκε μέλος της Αντιπροσωπείας και εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ για
την 3ετία 2010-2013.
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Ο Ιωάννης Κασαπάκης είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος
της Πολυτεχνικής Σχολής Νεαπολέως της Ιταλίας. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, εργολάβος δημοσίων έργων. Εκλέχθηκε στην Αντιπροσωπεία με την παράταξη ΔΕΜ.
Στο παρελθόν υπήρξε μέλος της Αντιπροσωπείας για 8 τριετίες, 2 τριετίες ήταν Γ.Γ. της και 1 τριετία Αντιπρόεδρος.
Είναι το αρχαιότερο εκλεγμένο σήμερα μέλος στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος.
Ο επανεκλεγείς Γιάννης Κασαπάκης, Χημικός Μηχανικός,
Γ.Γ. της Αντιπροσωπείας (Δ.Ε.Μ.)

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
3ΕΤΙΑ 2010 - 2013


Ο επανεκλεγείς Πέτρος Ινιωτάκης, Μηχανικός
Παραγωγής & Διοίκησης, Πρόεδρος της Δ.Ε. (ΠΑΣΚ-Σ)


Ο νεοεκλεγείς Οδυσσέας Σγουρός, Αντιπρόεδρος της
Δ.Ε. (ΠΑΣΚ-Σ)



Ο Γενικός Γραμματέας της
Αντιπροσωπείας

ΜΕΛΗ ΤΗΣ Δ.Ε.
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Ο νεοεκλεγείς Νικόλαος Κατσαράκης,
Χημικός Μηχανικός (ΑΜΑΚ)



Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.
Ο Οδυσσέας Σγουρός, είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Γεννήθηκε το 1959 στον 'Αγιο Νικόλαο Κρήτης και μεγάλωσε στην
Κριτσά Λασιθίου απ΄ όπου κατάγεται. Σπούδασε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1977-1983).
Από το 1984 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στον 'Αγιο Νικόλαο όπου απαντάται το μεγαλύτερο μέρος του έργου του και ασχολείται με το σχεδιασμό ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων και
έργων. Μέλος του τοπικού και του πανελλήνιου συλλόγου Αρχιτεκτόνων και του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής
(Ε.Ι.Α.). Μελέτες του έχουν βραβευθεί σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Συμμετέχει σε εκθέσεις αρχιτεκτονικής στην Κρήτη και την Αθήνα και έργα και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε
ειδικές αρχιτεκτονικές εκδόσεις και τον τύπο. Συνεργάζεται με
το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) στα Χανιά
και με το ΤΕΕ/ΤΑΚ για την προβολή και την ανάδειξη της σχέσης της αρχιτεκτονικής με τις ανθρώπινες αξίες και τον πολιτισμό. Πρόσφατα εκλέχθηκε μέλος της αντιπροσωπείας και αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Η Χαρά Τριαματάκη, είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
(1983). Υπάλληλος στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.
Ηρακλείου. Είναι εκλεγμένη στην Ομοσπονδία ΕΜΔΥΔΑΣ από την ίδρυση της συνεχώς. Είναι μέλος της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ/ΤΑΚ 6η συνεχή 3ετία και διετέλεσε μέλος της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ την 3ετία 1997 -2000 και Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ την 3ετία 2006 - 2009 με την Παράταξη της ΔΚΜ..
Επανεκλέχθηκε μέλος της Αντιπροσωπείας και Γ.Γ. της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ για την 3ετία 2010 – 2013.

Η επανεκλεγείσα Χαρά Τριαματάκη, Πολιτικός
Μηχανικός Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. (Δ.Κ.Μ.)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
Ο Πέτρος Ινιωτάκης, είναι Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης και από το 1998 ασχολείται με Ευρωπαϊκά Προγράμματα
ενίσχυσης Δικτύων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από Κοινοτικούς πόρους. Το 2002 προσλαμβάνεται από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
και υποστηρίζει τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
της Ανταγωνιστικότητας για όλη την Κρήτη. Εκλέχθηκε
πρώτη φορά το 2003 στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.
Εκλέχθηκε το 2006 στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ με
την Παράταξη της ΠΑΣΚ-Σ. και επιπλέον διετέλεσε Πρόεδρος της Δ.Ε. την 3ετία 2007 – 2009. Επανεκλέχθηκε μέλος
της Αντιπροσωπείας και Πρόεδρος της Δ.Ε. και για την 3ετία
2010 – 2013.

Η Γ.Γ. της Δ.Ε

Ο επανεκλεγείς Κων/νος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος
Μηχανικός, (ΑΜΑΚ)



Ο Νικόλαος Κατσαράκης είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1992) και Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου του Graz, Αυστρία (1996). Σήμερα
είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών στο ΤΕΙ Κρήτης και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Παράλληλα διδάσκει στα
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος» και «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος» του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου
Κρήτης. Έχει διατελέσει υπάλληλος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης και μέλος της
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ηρακλείου. Εκλέχτηκε για πρώτη φορά στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΤΑΚ με
την παράταξη της ΑΜΑΚ.
Ο Κώστας Μπάκιντας είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. (1999). Δραστηριοποιείται
στο Ηράκλειο ως Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μελετητής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων σε Τοπογραφικές και Συγκοινωνιακές Μελέτες.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών και
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Hρακλείου.
Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ από το 2008. Είναι
η 2η φορά που συμμετέχει στη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Ο Κώστας Μπριλάκις είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΑΠΘ (1966). Είναι Εργολήπτης Δημοσίων Έργων, κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου Δ’ Γενικό. Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ από το 2003, και Επιμελητής
της Μόνιμης Επιτροπής Μελετών & Έργων του Δημοσίου
του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Εργοληπτών Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου και Εκπρόσωπος του στη δευτεροβάθμια ΠΕΣΕΔΕ. Εκλέχθηκε στην Αντιπροσωπεία με την
Παράταξη της ΠΑΣΚ-Σ.

Ο επανεκλεγείς Κων/νος Μπριλάκις,
Πολιτικός Μηχανικός (ΠΑΣΚ-Σ)
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Ο Δημήτριος Ρομπογιαννάκης, είναι Πολιτικός Μηχανικός,
απόφοιτος της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ. Ελεύθερος
επαγγελματίας με εμπειρία στη σύνταξη μελετών και την
επίβλεψη δημόσιων και ιδιωτικών έργων με εξειδίκευση στα
λιμενικά και τα υδραυλικά έργα. Έχει ασχοληθεί με το real
estate development και το project management. Εκλεγμένο
μέλος της αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε/Τ.Α.Κ από τις
30/11/2003 μέχρι σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει ως μέλος στη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε/Τ.Α.Κ.

δραστηριότητες

Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

(από 1.5.2010 έως 30.6.2010)

Ο επανεκλεγείς Δημήτριος Ρομπογιαννάκης,
είναι Πολιτικός Μηχανικός, (ΠΑΣΚ-Σ)


Ο νεοεκλεγείς Γεώργιος Ταβερναράκης
Πολιτικός Μηχανικός, (ΠΑΣΚ-Σ)



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΓΚΡΙΤΟ
ΝΟΜΙΚΟ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΒΓΟΝΤΖΑ.
Ο Γιώργος Ταβερναράκης είναι πολιτικός μηχανικός και αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
(1991). Είναι κάτοχος Μ.Sc. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης (2000) στον Έλεγχο Ποιότητας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.
Σήμερα εργάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία στο Τμήμα Παλιάς
Πόλης (Έργων) του Δήμου Ηρακλείου από το 2003 και ασχολήθηκε με την υλοποίηση των προγραμμάτων URBAN II και
ΠΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 και με τις παρεμβάσεις-αναπλάσεις στην παλιά πόλη του Δήμου Ηρακλείου
Έχει έντονη Συνδικαλιστική και Κοινωνική Δραστηριότητα:
2002-2006: Για δύο θητείες Πρόεδρος της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Ανατολικής Κρήτης.
2002-2008: Για τρείς θητείες Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Ανατολικής Κρήτης.
2008-2010: Μέλος του 15 μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
2002-2012: Για πέντε θητείες μέλος της Αντιπροσωπείας της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
2004-2013: Για τρείς θητείες μέλος της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ/ΤΑΚ. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει ως μέλος στη
Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε/Τ.Α.Κ.

28/5/2010
Ευχαριστήρια επιστολή στο κύριο Αντώνη Βγόντζα, απέστειλε εκ μέρους της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ο Πρόεδρος της κ. Π. Ινιωτάκης.
Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Ο Προέδρος και η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. θα θέλαμε να εκφράσουμε δημόσια τις θερμές μας ευχαριστίες
στον
κύριο Αντώνη Βγόντζα, νομικό και μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ε. και τη συνεργάτιδα του
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κυρία Τσίτα, για τις πολύτιμες νομικές υπηρεσίες που προσέφεραν αφιλοκερδώς στην υπόθεση των 25 συναδέλ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
φων συμβασιούχων μηχανικών στο Δήμο Ηρακλείου, συντελώντας έτσι σημαντικά στη θετική έκβαση της.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ
ΤΕΕ/ΤΑΚ
31/5/2010

Η Βάννα Σφακιανάκη, είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός Πανεπιστημίου Φλωρεντίας. Υπάλληλος του Οργανισμού Λιμένα
Ηρακλείου από το 1988 και σήμερα υπάλληλος στη Δ/νση
ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Κρήτης. Μέλος της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ/ΤΑΚ για 6η συνεχή 3ετία Είναι η 6η φορά που συμμετέχει στη Δ.Ε. του Τμήματος. Επανεκλέχθηκε στην Αντιπροσωπεία με την Παράταξη της Α.Μ.Α.Κ.

Σήμερα τα ξημερώματα1 ο ισραηλινός στρατός με μια αιματηρή επιχείρηση επίδειξης ισχύος και περιφρόνησης προς τη διεθνή κοινότητα κατέλαβε σε διεθνή χωρικά ύδατα τα σκάφη του πολυεθνικού στόλου της Ελευθερίας. Τα σκάφη, μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και οικοδομικά υλικά στη λωρίδα της
Γάζας για τον Παλαιστινιακό λαό που δοκιμάζεται σκληρά εδώ και χρόνια. Στα σκάφη επέβαιναν 700 περίπου ακτιβιστές, προσωπικότητες από την Ελλάδα, την Τουρκία, χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής ακόμη και ένας βουλευτής του Ισραήλ.
Η ισραηλινή «πειρατική» επίθεση σκόρπισε το θάνατο σε 15 τουλάχιστον μέλη της αποστολής, αφήνοντας και περισσότερους από 50 τραυματίες, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ακόμη δημοσιογραφικές πληροφορίες. Όλοι οι επιβαίνοντας στα πλοία τελούν αυτή τη στιγμή υπό κράτηση από τις Ισραηλινές αρχές,

Η επανεκλεγείσα Βάννα Σφακιανάκη,
Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ΑΜΑΚ)
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31/5/2010
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οι οποίες δεν παρέχουν καμιά απολύτως επίσημη πληροφόρηση για την κατάσταση των κρατουμένων μελών της αποστολής και των πληρωμάτων των πλοίων.
Στην αποστολή μετέχει ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ο συνάδελφος μας Πολυάνθης Συγγελάκης, μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος εργάζεται στο Εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα Γαζίου, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμη αν έχει τραυματιστεί ή όχι.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ και σύσσωμος ο τεχνικός κόσμος της Ανατολικής Κρήτης εκφράζει την αγανάκτηση και τον
αποτροπιασμό του για τις απαράδεκτες ενέργειες του Ισραηλινού στρατού απέναντι σε μια ειρηνική αποστολή που στόχο είχε να σπάσει τον άδικο και απάνθρωπο αποκλεισμό των Παλαιστινίων της Γάζας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης στο δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό Λαό.
Καταγγέλλουμε το κράτος του Ισραήλ για μια ακόμη πράξη διεθνούς πειρατείας ενάντια σε πολίτες από
τουλάχιστον 50 χώρες και δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στον δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό με την παρουσία μας σε κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη διεθνή καταδίκη του Ισραήλ για τα εγκλήματα που διενεργεί στη Γάζα.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ καλεί την ελληνική κυβέρνηση:
 να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ενεργήσει άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων, μελών της αποστολής καθώς και για την άμεση διακομιδή στην Ελλάδα των
τραυματιών.
 να καταγγείλει τις πράξεις του Ισραήλ σε όλα τα διεθνή φόρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας
κυρώσεις εκφράζοντας έτσι την αγανάκτηση του δημοκρατικού Ελληνικού λαού.
Η αλληλεγγύη των λαών δεν κάμπτεται με τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες από τα ισραηλινά γεράκια του
πολέμου. Γιγαντώνεται και αγκαλιάζει ακόμη περισσότερους ανθρώπους, όπου γης, ενισχύοντας την παγκόσμια απαίτηση για δικαίωση των Παλαιστινίων.
Σ.Σ. κλείνοντας, η ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ καταλήγει: «To TEE/TAK, συμμετέχοντας ενεργά στην πρωτοβουλία «Ένα καράβι για τη Γάζα2» καλεί τον τεχνικό κόσμο και κάθε πολίτη της Ανατολικής Κρήτης να
δώσει δυναμικό παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα το απόγευμα στις 07:00 μμ που διοργανώνεται από την ομάδα της Πρωτοβουλίας Ηρακλείου».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
& ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ»
Αγαπητοί ομιλητές, Συνάδελφοι Μηχανικοί, Αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ σας
καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωση με θέμα:
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ».
Είναι σε όλους γνωστό, πως το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε., είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και
στο παρελθόν έχει διοργανώσει σεμινάρια και ημερίδες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Κινηματοθέατρο
«ΡΕΞ» στον Άγιο Νικόλαο, το Σάββατο 27 Μαρτίου 2010,
εκδήλωση που οργάνωσε η Ν.Ε. Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ,
και την παρακολούθησε ικανός αριθμός Μηχανικών. Θέμα της εκδήλωσης ήταν «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ».
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
κ. Π. Ινιωτάκης είπε τα εξής:

2

Σ.Σ. βλέπε και προηγούμενο τεύχος του ΤΑΥ.

10

αντίστοιχη με τη σημερινή. Η συνεργασία μας με όλους τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς
του τόπου είναι συνεχής και στόχο έχει να προωθεί
τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα έχουμε εκπονήσει πλήθος εργασιών μέσω ομάδων Μηχανικών με
θέματα σχετικά με ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και βιομηχανίες οι οποίες
είναι διαθέσιμες στο κοινό. Στόχος μας είναι όχι μόνο αφυπνίσουμε τον κόσμο γύρω από θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά να παρέχουμε και
την κατάλληλη γνώση και εργαλεία προκειμένου οι
δράσεις μας να κινούνται προς μια περισσότερο
«πράσινη» κατεύθυνση.
Θεωρώ ότι η σημερινή εκδήλωση, είναι εξαιρετικά επίκαιρη για πολλούς λόγους:
 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που δυστυχώς έχει ήδη προξενήσει κλιματική αλλαγή σε ολόκληρο τον πλανήτη, αναγκάζει τους ανθρώπους να
αναζητήσουν και να εφαρμόσουν με επιταχυνόμενο ρυθμό, ολοένα και σφικτότερες ενεργειακές
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πολιτικές, με χρήση ενέργειας φιλικής προς το
περιβάλλον που προέρχεται, από τι άλλο, από
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η χρήση των ΑΠΕ είναι σήμερα επίκαιρη όσο ποτέ
άλλοτε.
Η χρήση των ΑΠΕ θα πρέπει να γίνεται με ορθολογική χρήση της διατιθέμενης ενέργειας, απ’ όπου και αν αυτή προέρχεται. Εμείς οι Τεχνικοί, έχουμε το προνόμιο, και ταυτόχρονα την υποχρέωση να πρωτοστατήσουμε τόσο στη διάδοση
των ΑΠΕ και της τεχνολογίας που απαιτείται για
τη χρήση τους, όσο και στην προώθηση, εξέλιξη και συνεχή βελτίωση της τεχνολογίας και
των τεχνικών που στοχεύουν στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση της διατιθέμενης
ενέργειας.
Η πλέον Πράσινη μορφή ενέργειας είναι η ενέργεια που δεν καταναλώθηκε ποτέ. Ο στόχος
μας πλέον θα πρέπει να είναι όχι μόνο να στραφούμε σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας αλλά
και να περιορίσουμε την ανεξέλεγκτη σπατάλη

της. Ειδικά για τη χώρα μας
είναι γνωστό σε όλους ότι
το κτιριακό δυναμικό της
είναι από τα πλέον ενεργοβόρα στην Ευρώπη με συνέπειες επιβλαβείς τόσο για
το περιβάλλον όσο και στην
οικονομία.
Με βάση τα παραπάνω βλέπουμε ότι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων δεν αποτελεί πλέον μια πολυτέλεια αλλά
μια αναγκαιότητα. Τι είναι όμως
ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
Το Προεδρείο της εκδήλωσης. Διακρίνονται από αριστερά ο κ. Καλλιγέρης, ο κ. Αιμίλιος,
των Κτιρίων;
ο κ. Χωραφάς και ο κ. Φιντικάκης
Ανατρέχοντας στην τεχνική
ορολογία, ευρίσκουμε ότι «Βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ένας νέος τρόπος αρχιτεκτονικής σχεδίασης κτιρίων που
συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας με λιγότερη θέρμανση το χειμώνα και λιγότερη ψύξη το καλοκαίρι. Συγχρόνως προσφέρει πιο ευχάριστες και υγιεινότερες συνθήκες
διαβίωσης στο εσωτερικό του».
Οι βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι η
προσαρμογή του κτιρίου στο
τοπικό κλίμα και στο φυσικό Άποψη της αίθουσας
περιβάλλον και η χρήση μεθόδων και υλικών κατασκευής τέτοιων ώστε να είναι κατά το δυνατόν περισσότερο αυτόνομο
λειτουργικά.
Οικοδομώντας με τις αρχές
της βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής, θα εξοικονομήσουμε πολύτιμη ενέργεια. Έτσι:
 θα προστατεύσουμε το περιβάλλον,
 θα εξοικονομήσουμε χρήματα
 θα αφήσουμε και για τις επόμενες γενεές συμβατικές
πηγές ενέργειας.
 Θα μπορούσαμε να πούμε
ότι η Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική είναι η σημερινή έπιο δίκαια. Αυτό αξίζει σε όλους και κυρίως στις
ξυπνη Αρχιτεκτονική.
επόμενες γενιές.
 Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγόλων, των φορέων, των πολιτών και των κυβερχαρώ τη Ν.Ε. Λασιθίου και τους εκλεκτούς προσκενήσεων. Με κοινές δράσεις και συντονισμένες εκλημένους ομιλητές, που είμαι βέβαιος ότι θα προνέργειες μπορούμε να δείξουμε το δρόμο για μια
σεγγίσουν με πληρότητα και σαφήνεια το θέμα που
άλλη ανάπτυξη, πιο ανθρώπινη, πιο πράσινη και
θα μας απασχολήσει σήμερα. Σας ευχαριστώ.
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ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΗ»
Ο κύκλος εκδηλώσεων «Περιβάλλον και Τέχνη» περιλαμβάνει τέσσερις εσπερίδες για το περιβάλλον και
διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος &
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Σύλλογο Εθελοντών
Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου και το Τμήμα
Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Η 1η επερίδα του κύκλου, πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο της παλιάς Λαχαναγοράς και σε αυτή μίλησαν ο κ.
Γιάννης Μιχαήλ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, με θέμα «Εκφράσεις του περιβάλλοντος στην τέχνη» καθώς και ο κ. Βασίλης Αγγελικόπουλος, δημοσιογράφος, Παραγωγός 3ου προγράμματος
ΕΡΤ με θέμα «Το περιβάλλον στο Ελληνικό τραγούδι».
2η Εσπερίδα από τον κύκλο «περιβάλλον & τέχνη»
με προβολή ταινιών στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
ΤΕΕ/ΤΑΚ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και η 2η εσπερίδα του κύκλου «Περιβάλλον & Τέχνη» τη Δευτέρα 17 Μαΐου στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Η 2η εσπερίδα ήταν αφιερωμένη στον κινηματογράφο και στον τρόπο που μπορεί να εκφραστεί το
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και η ευαισθησία με τη
δυναμική της κινηματογραφικής εικόνας και δημιουργίας. Προβλήθηκαν δυο βραβευμένες ταινίες του
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου: «Φωνή Αιγαίου» και «Η Εαρινή Σύναξις των Αγροφυλάκων»
ενώ ακολούθησε και ανοικτή συζήτηση με κεντρικούς ομιλητές τους δημιουργούς των δύο ταινιών
Λυδία Καρρά και Δήμο Αβδελιώδη με τη συμμετοχή του φιλότεχνου κοινού που παρακολούθησε την
προβολή των ταινιών. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ
κ. Πέτρος Ινιωτάκης, στο σύντομο χαιρετισμό του
τόνισε τη σημασία της περιβαλλοντικής διάστασης
σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων δράσεων και επισήμανε τη δυναμική που διακρίνει την Τέχνη για τη
διαμόρφωση ισχυρών μηνυμάτων προς την κοινωνία
ως ένα ακόμη μοχλό για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Η ταινία «Φωνή Αιγαίου» (2004) της Λύδιας
Καρρά, ανιχνεύει τις ιστορικές και κοινωνικές ρίζες
των σημερινών εξελίξεων στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου σε μια διαδρομή από νησί σε νησί και από εποχή σε
εποχή εντοπίζοντας ακραίες αλλαγές και αντιθέσεις
στους ρυθμούς ζωής των νησιών του Αιγαίου. Αποτυπώνεται ο λόγος μελετητών «ειδικών» και αναμειγνύεται με τον λόγο-αντίλογο των κατοίκων, πλέκοντας το νήμα ενός πολυδιάστατου προβληματισμού

για την ανάπτυξη και την ισορροπία με τη φύση. Η
ταινία κέρδισε το βραβείο «Καλύτερης Ταινίας για
τη φύση» στο European Heritage Film Festival το
2005.
Η ταινία «Η Εαρινή Σύναξις των Αγροφυλάκων» (1999) του Δήμου Αβδελιώδη, αποτελεί μια
σπάνια δημιουργία για την ελληνική φύση και την ηθογραφία της ελληνικής υπαίθρου της δεκαετίας του
60. Η φύση περιγράφεται με τον πιο γοητευτικό τρόπο χωρίς να είναι μια καρτ ποστάλ, το χιούμορ είναι
πραγματικά ελληνικό, αυθόρμητο, πηγαίο και η αγροτική Χίος «ανασταίνεται» δια μέσου των εικόνων
που περιδιαβαίνουν τις τέσσερις εποχές του χρόνου.
Δεν είναι τυχαία η ταύτιση των απόψεων, κριτικών
και κοινού για αυτή την ταινία που απέσπασε πλήθος βραβείων στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης (1999) και του Βερολίνου
(2000).
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Η Λύδια Καρρά, στην ομιλία της, τόνισε ότι η «Φωνή Αγαίου» είναι καρπός αγωνίας
για τo πως μεταχειριζόμαστε τη
Γη στη χώρα μας, ειδικά στο Αιγαίο ενώ επισήμανε την ανάγκη
για συντονισμένη δράση ώστε η
σπάνια ομορφιά της φύσης του
τόπου μας να προστατεύεται
και να αναδεικνύεται. Ο Δήμος
Αβδελιώδης, μιλώντας για την
ταινία του, αναφέρθηκε στις ισχυρές μνήμες του τόπου του,
τη Χίο, και την ανάγκη ισορροπίας του ανθρώπου με τη φύση.
Η εναλλαγή των εποχών και
των χαρακτήρων των αγροφυλάκων της ταινίας του, αποτυπώνουν συλλογικές μνήμες που
χαρακτηρίζουν την ταυτότητα
του τόπου μας. Κλείνοντας την
εκδήλωση, ο κ. Νώντας Σαρρής, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, σημείωσε την ανάγκη να
προβληθεί εντονότερα με διάφορες μορφές η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα
στους νέους και στην κατεύθυνση αυτή, θα αναληφθούν και
άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες.

ανθρωπογενούς τοπίου κατά
μήκος 8χιλ. στη ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΜΗΤΤΟΥ
 Βράβευση και εκτέλεση του
πρώτου βραβείου σύνθεσης
από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 30 μέτρων στο ΣΤΑΘΜΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του
ΗΣΑΠ.

Άποψη της αίθουσας και Προεδρείο (διακρίνεται ο κ. Ν. Σαρρής, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου
και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, και η σκηνοθέτης κα Λυδία Καρρά

Άποψη της αίθουσας

3η Εσπερίδα από τον κύκλο «περιβάλλον & τέχνη» στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3η εσπερίδα
του κύκλου «Περιβάλλον & Τέχνη», τη Δευτέρα 24
Μαΐου στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Ο κύκλος εκδηλώσεων «Περιβάλλον και Τέχνη» περιλαμβάνει τέσσερις εσπερίδες για το περιβάλλον και διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος &
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Σύλλογο Εθελοντών Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου και
το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΑΚ, κος Π. Ινιωτάκης, αναφέρθηκε στην ανάγκη συστράτευσης όλων, πολιτών και φορέων για
την αντιμετώπιση των ζητημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και τόνισε πως το ΤΕΕ/ΤΑΚ
όπως και στο παρελθόν, θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται και ως θεσμοθετημένος σύμβουλος
της πολιτείας, προκειμένου να εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και με δράσεις
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Η κα Γκόλαντα στην ομιλία
της σημείωσε πως το ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ – ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ στο
σχεδιασμό του περιλαμβάνει
Το Προεδρείο της εκδήλωσης. Διακρίνονται από αριστερά η κα Γκόλαντα, ο κ. Σαρρής,
και την βίωσή του από τον εο κ. Λουκάκος και ο κ. Ινιωτάκης
πισκέπτη, δεν είναι απομοσε συνεργασία με άλλους φορείς που στόχο έχουν
νωμένο, ανήκει σε όλο τον κόσμο, δεν φυλάσσετην ενημέρωση και την δραστηριοποίηση των
ται πλέον στα μουσεία, ούτε αποτελεί την ιδιοκτησία ενός ατόμου. Ζώντας στο εσωτερικό των
πολιτών.
έργων τέχνης εκμεταλλευόμαστε την δυνατότηΑπό την πλευρά του ο αντιδήμαρχος καθαριότα να γίνονται μέλη της αστικής ζωής. Η τέχνη οτητας κος Ν Σαρρής, αφού ευχαρίστησε ιδιαίτερα
το Σύλλογο Εθελοντών Περιβάλλοντος του Δήμου
λοκληρώνεται μέσα στις αναταράξεις της σύγχρονης
Ηρακλείου, τόνισε τον πολύ σημαντικό ρόλο του
ζωής σε ένα λεπτό αγκάλιασμα που γεμίζει το άτομο
εθελοντισμού για την προστασία του περιβάλλοκάνοντάς το κοινωνό των αξιών του φυσικού και ιντος, προέτρεψε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίστορικού χώρου χωρίς αυτό να διακρίνει ότι ζει και
τη να ενεργοποιηθεί άμεσα και επεσήμανε πως ο
αναπνέει την τέχνη.
Δήμος Ηρακλείου θα συνεχίσει με κάθε τρόπο να
Στη δεύτερη ενότητα της εσπερίδας, με θέμα
συνδράμει στην προσπάθεια τους.
«Μουσικές Αποτυπώσεις του Περιβάλλοντος» ο
Κατά την πρώτη ενότητα με θέμα «Η Άρση του
κ. Κυριάκος Λουκάκος, αναφέρθηκε στους όρους
αδιάφορου στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις με ερκαι το περιεχόμενο της διαλεκτικής που αναπτύχθηγαλείο την Τέχνη» μίλησε η κα Νέλλα Γκόλαντα,
κε τους τελευταίους 5 αιώνες ανάμεσα στην τέχνη
γλύπτρια τοπίου, η οποία από το 1976 έως σήμερα ετης Μουσικής και την έννοια του Περιβάλλοντος υφαρμόζει συνολικές αισθητικές παρεμβάσεις (ART
πό την διττή του ιδιότητα αφ’ ενός του ειδικού εTOTAL) στον δημόσιο χώρο με σκοπό να ανατραπεί
πιστήμονα στον Τομέα Ποιότητας Ζωής του Συτο απρόσωπο περιβάλλον των σύγχρονων μεγαλουνηγόρου του Πολίτη και αφ’ ετέρου του κριτικού
πόλεων και να σημανθούν οι ιδιαιτερότητες του κάμουσικής και συνεργάτη του Γ’ Προγράμματος
θε τοπίου προς αποκατάσταση. Τα έργα της - συνοτης Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Από την αναγεννηλικές αισθητικές διαμορφώσεις (ART TOTAL) στο
σιακή και κλασσική θεώρηση του φυσικού περιβάλΔημόσιο χώρο στοχεύουν στην επανίδρυση σχέσεων
λοντος ως στατικού, κοσμητικού στοιχείου στο πλαίμε το ευρύτερο περιβάλλον όπου βρίσκονται.
σιο της αριστοκρατικής Ευρώπης, η έννοιά του προΔημόσια έργα της:
σέλαβε προϊόντως δυναμικό περιεχόμενο σε αδιά η ΓΛΥΠΤΗ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ στο Πασπαστη σύνδεση με το υπαρξιακό βάθος του ανθρώλαιό Φάληρο
που. Η εισήγηση δεν απέφυγε αναφορές και στην οι το ΓΛΥΠΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΞΩΝΗ στην Γλυφάδα,
κιστική περιβαλλοντική διάσταση, ενώ, στην ανοικτή συζήτηση που ακολούθησε τέθηκε επιτακτικά
αποκατάσταση τοπίου στο μη ενεργό λατομείο
τόσο το ζήτημα της αισθητικής αναβάθμισης του αΑιξωνής του Δήμου Γλυφάδας
στικού ιστού όσο και η ανάγκη επιστράτευσης της
 οι δύο ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ της Λάρισας: η
εκπαιδευτικής διαδικασίας για την εξοικείωση των
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ και η ΚΕΝΤΡΙΕλλήνων με τη σοβαρή μουσική.
ΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - Σάπκα
 ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ: Σύνδεση με τις Κεντρικές
Ο κύκλος εκδηλώσεων «Περιβάλλον και Τέχνη»
Πλατείες του Περιβάλλοντος χώρου του ΑΡολοκληρώθηκε με την 4η Εσπερίδα που πραγματοΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ της πόλης της Λάρισας
ποιήθηκε στον Πολυχώρο της Παλιάς Λαχαναγοράς τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2010 με δύο θεματικές
Από το 1995 συνεργάζεται με την Ασπασία Κουενότητες: «Η αγωνία του καλλιτέχνη» με ομιλητή
ζούπη, αρχιτέκτονα μηχανικό Α.Π.Θ. – MAS
Landscape Architect ETH-Zurich.
τον κο Κώστα Τσόκλη, εικαστικό και «Land art: Το
Έργα:
φυσικό περιβάλλον ως τέχνη» με ομιλήτρια την κα
 Αισθητικές επεμβάσεις στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ αΑναστασία Πορτόλου - Μιχαήλ, νομικό περιβάλποκατάσταση σχέσης μεταξύ του φυσικού και
λοντος.
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τις πολύ μικρότερες δαπάνες για κατασκευή δικτύων.
Επίσης, επισήμανε πως τα υγρά απόβλητα είναι μια
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, πηγή πόρων και πηγή
νερού.
Τέλος, τολμά να προβλέψει ότι η ύδρευση με νερό
από επεξεργασία υγρών αποβλήτων δεν είναι πολύ μακρινή, ακόμα και για τις ανεπτυγμένες χώρες.
Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του καθηγητή αποτελεί ότι η αντικατάσταση των υπαρχουσών υποδομών
με ίδιες τεχνολογίες θα οδηγήσει στα ίδια προβλήματα.
Πολλή προσοχή πρέπει να δίνεται στην ανάπτυξη υποδομών και υλοποίηση τεχνολογιών, για να αποτραπούν
οι απρόβλεπτες συνέπειες: το αδιανόητο πρέπει να
ληφθεί υπόψιν.
Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή τιμητικής
πλακέτας από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΕΕ κ. Πέτρο
Ινιωτάκη στον κ. Γ. Τσομπάνογλου, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά το ΤΕΕ και το Π. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης για την ιδιαίτερη αυτή τιμή στο πρόσωπό του.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΓΙΩΡΓΟΥ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
του Τ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας οργάνωσε με επιτυχία, τη Δευτέρα 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου (Παλιά Λαχαναγορά), εκδήλωση για την ανακήρυξη του Δρ. Γεωργίου Τσομπάνογλου, Ομότιμου
Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Davis των ΗΠΑ, σε Επίτιμο Μέλος του Τ.Ε.Ε.
Στην εκδήλωση παρευβρέθηκαν και χαιρέτησαν ο
Γ. Γ. της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Α. Καρούντζος, η Νομάρχης Ηρακλείου κα Ευαγγελία Σχοιναράκη ενώ χαιρετισμό απέστειλε ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας
του Τ.Ε.Ε. κ. Ιωάννης Θεοδωράκης.
Για τη ζωή και το έργο του Γ. Τσομπάνογλου μίλησαν οι Κ. Μουτζούρης, Πολ. Μηχανικός, Πρύτανης
ΕΜΠ, Κ. Γρυσπολάκης, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης και Γ. Δαφαλιάς, καθ. ΕΜΠ και μέλος της Επιτροπής Παιδείας του ΤΕΕ, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πολυσήμαντο επιστημονικό του έργο, στις πολυάριθμες
σημαντικές διεθνείς διακρίσεις που έχει λάβει, στη σημαντική συμβολή του στην δημιουργία και τη λειτουργία των ΔΕΥΑ της Ελλάδας , όπως επίσης και την ακαδημαϊκή στήριξη του στις πολυτεχνικές σχολές της χώρας μας, ειδικά σε θέματα μηχανικών περιβάλλοντος.
Επίσης, αναφέρθηκαν στην χαρισματική του προσωπικότητα.

Άποψη της αίθουσας

δικτύων ομβρίων υδάτων. Στην ίδια ενότητα εξήγησε
τα προβλήματα στους αγωγούς, όταν, αντί να αυξηθούν
οι παροχές με το πέρασμα των ετών, μειώθηκαν. Στις
ΗΠΑ με την εφαρμογή των μέτρων προστασίας υδάτινων πόρων, η ημερήσια παραγωγή υγρών αποβλήτων
ανά κάτοικο μειώθηκε με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα αποχέτευσης και
τελικά στις μονάδες βιολογικών καθαρισμών.
Ο κ. Γ. Τσομπάνογλου θεωρεί δεδομένο ότι το επόμενο βήμα σε όλο τον κόσμο δεν είναι η συνέχιση
των μεγάλων μονάδων βιολογικών καθαρισμών, αλλά η υιοθέτηση μικρών και αποκεντρωμένων συστημάτων καθώς και δορυφορικών συστημάτων επεξεργασίας. Με άλλα λόγια θα είναι πολύ αποτελεσματικότερο να υπάρχουν πολλές μικρές μονάδες, μια ανά
οικισμό, με σοβαρά οικονομικά οφέλη ξεκινώντας από

Παρουσιάζουμε στη συνέχεια ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του κ. Τσομπάνογλου:

Βιογραφικό Γιώργου Τσομπάνογλου, Ομότιμου Καθηγητή στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Davis της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ.
Επίσης, εξήρε το λαμπρό έργο του καθηγητή στο
επιστημονικό πεδίο των τεχνολογιών περιβάλλοντος,
το οποίο αποτελεί τη σημαντικότερη παρακαταθήκη
για τον τεχνικό κόσμο, καθώς η υιοθέτηση καινοτομικών λύσεων στη διαχείριση υδάτων και υγρών αποβλήτων αποκτούν ιδιαίτερη αξία στο πλαίσιο της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέτρος Ινιωτάκης μίλησε για το «χρέος
τιμής» που εξοφλά το ΤΕΕ εκ μέρους του τεχνικού κόσμου της Ελλάδας στο πρόσωπο του κ. Τσομπάνογλου, καθώς ήδη από το 1995 είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες ανακήρυξής του ως επίτιμο μέλος του ΤΕΕ, αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί και ευχαρίστησε ιδιαίτερα
για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση αυτού του
χρέους τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Α. Αγγελάκη και τον
Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. κ. Ι. Θεοδωράκη .

Στην ομιλία του ο Γ. Τσομπάνογλου με θέμα «Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων τον 21ο Αιώνα: Ελαχιστοποίηση Απρόβλεπτων Επιπτώσεων», ανέλυσε τις
απρόβλεπτες επιπτώσεις του σχεδιασμού περιβαλλοντικών έργων μέσα από μια σειρά παραδειγμάτων στις
ΗΠΑ. Εστίασε στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας
ως μια παράμετρο που δεν ελήφθη υπόψη στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών και

Απονομή τιμητικής πλακέτας στον κ. Τσομπάνογλου. Φαίνονται από αριστερά ο κ. Αγγελάκης, ο κ. Ινιωτάκης, ο κ. Τσομπάνογλου,
ο κ. Ζερβάκης και ο κ. Δαφαλιάς.

Το προεδρείο. Φαίνονται από αριστερά ο κ. Καρούντζος, ο κ. Δαφαλιάς, ο κ. Μουτζούρης, ο κ. Ινιωτάκης, ο κ. Γρυσπολάκης και
ο κ. Ζεβάκης.
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Ο Ελληνικής καταγωγής Γιώργος Τσομπάνογλου έλαβε το πτυχίο του
από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του University of Pacific, Stockton,
Καλιφόρνια, το μεταπτυχιακό του πτυχίο (Μ.S.) από το Tμήμα Υγειονομική Μηχανικής του Πανεπιστημίου Berkeley, Καλιφόρνια και το διδακτορικό του
δίπλωμα από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Stanford, Καλιφόρνια. Για περισσότερα από 30 χρόνια ήταν Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος, στο University of California, Davis, Καλιφόρνια.
Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Τσομπάνογλου είναι η επεξεργασία υγρών αποβλήτων, η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία, τα συστήματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, η διαχείριση στερεών αποβλήτων και τα μικρά και αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 400 επιστημονικές εργασίες στο διεθνή έγκριτο επιστημονικό τύπο, στις οποίες περιλαμβάνονται και 22 βιβλία. Τα βιβλία του χρησιμοποιούνται ως διδακτικά εγχειρίδια σε
πολυάριθμα Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες του κόσμου.
Εργάζεται ως σύμβουλος κυβερνήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης στις ΗΠΑ και σε πολλές χώρες του κόσμου σε θέματα υδατικών πόρων και περιβάλλοντος. Είναι ενεργό μέλος πολλών επιστημονικών οργανώσεων και πρώην Πρόεδρος της Association of Environmental Engineering and Science.
Μεταξύ των πολυαρίθμων τιμητικών διακρίσεων, που έχει λάβει ο κ. Τσομπάνογλου, περιλαμβάνονται το
βραβείο “Athalie Richardson Irvine Clarke Prize” από το National Water Research Institute (ΝWRI) των ΗΠΑ, το 2003, μια από τις μεγαλύτερες τιμητικές διακρίσεις διεθνώς σε αντικείμενα περιβάλλοντος. Το 2004
έλαβε τη διάκριση “Service Award for Research και Education in Integrated Waste Management” από το
Waste-To-Energy Research και το Technology Council των ΗΠΑ. Το 2004, έγινε μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Μηχανικών. Το 2005, έγινε επίτιμος Διδάκτορας Μηχανικής στο Colorado School of Mines, Golden, Κολοράδο, ΗΠΑ. Το 2006, έλαβε τη διάκριση του διακεκριμένου Διδασκάλου από το Τμήμα Πολιτικών
και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Texas, Austin, Τέξας. Το
2007, του απονεμήθηκε το μετάλλιο “Frederick George Pohland” από την Αμερικανική Ακαδημία Μηχανικών
Περιβάλλοντος (AAEE) και την Αμερικανική Εταιρεία Καθηγητών Μηχανικής και Επιστημών Περιβάλλοντος
(AEESP). Το 2010, έλαβε τη διάκριση του διακεκριμένου Δασκάλου από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Miami, Miami, Φλόριδα.
Τέλος, ασκεί το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

17

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΕ-ΤΑΚ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ε. ΤΕΕ-ΤΑΚ»
ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ενός κοινού αντίστοιχου προσανατολισμού που θα
αναδείξει το θέμα σε όλη τη χώρα και θα το καταστήσει κοινή υπόθεση ολόκληρου του τεχνικού κόσμου και των μελών του ΤΕΕ.

Η Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ, αποφάσισε να συστήσει Ο.Ε. με
θέμα «Δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών ΤΕΕ-ΤΑΚ και υποβολή προτάσεων προς τη Δ.Ε.
ΤΕΕ-ΤΑΚ»3 από τους: Αλέξη Αθανάσιο, Μηχανικό
Χωροτ. – Πολεοδ. & Περιφ. Ανάπτυξης, Αναγνώστου
Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, και Παρασύρη Ιωάννη,
Μηχανικό Χωροτ. – Πολεοδ. & Περιφ. Ανάπτυξης.

Η Ο.Ε. θα διερευνήσει όλες τις παραμέτρους δημιουργίας και λειτουργίας ενός κοινού αναδιανεμητικού ταμείου αλληλεγγύης και θα περιγράψει το μηχανισμό με τον οποίο θα κατατίθενται πόροι και θα
συγκεντρώνεται σε μόνιμη βάση αποθεματικό, το οποίο (ολόκληρο ή ποσοστό του) σε εξάμηνη βάση θα
αναδιανέμεται σε όλα τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Σκοπός της Ο.Ε. θα είναι α. Η υποβολή προτάσεων προς τη Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ καΙ β. Η επικοινωνία με
το κεντρικό ΤΕΕ και τα περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, η ενημέρωσή τους και η αναζήτηση

εκείνοι που φεύγουν
Με την είδηση του θανάτου του Νικολάου Καλλέργη, Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ομότιμου μέλους του ΤΕΕ/ΤΑΚ, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, αποφάσισε ομόφωνα:
• Να εκδώσει σχετικό ψήφισμα,
• Να αποστείλει συλλυπητήριο στην οικογένεια,
εκφράζοντας τα θερμότερα συλλυπητήρια για το χαμό του αγαπητού συναδέλφου στο στενό οικογενειακό και
φιλικό περιβάλλον του.
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Σ.σ. βλέπε και προηγούμενο τεύχος του ΤΑΥ, στη στήλη «ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Η πρόταση που παρουσιάσαμε βασιζόταν στο σκεπτικό ότι:
Στο ΤΕΕ/ΤΑΚ, έχει κατακτηθεί μια δυνατότητα συνεργασίας των παρατάξεων σε όλα τα ζητήματα όπου αυτή
μπορεί να γίνει, χωρίς να εμποδίζεται από φαινόμενα στείρας αντιπολίτευσης από κανέναν. Ωστόσο μεταξύ των παρατάξεων υπάρχουν σημαντικές διαφορές που εμποδίζουν την προγραμματική σύγκλιση που προτείνεται από
τις παρατάξεις ΠΑΣΚ και ΑΜΑΝ.
Η οποιαδήποτε προγραμματική σύγκλιση είναι δύσκολο να εξασφαλίσει την ουσιαστική σύγκλιση, δεδομένου ότι
η εμπειρία μας έχει δείξει -και την τελευταία τριετία πάλι επιβεβαιώθηκε-, ότι οι συγκλίσεις γίνονται πολύ εύκολα
επί γενικών αρχών και οι αποκλίσεις δημιουργούνται επειδή οι γενικές αρχές αυτές «ξεχνιούνται» και παραβιάζονται
μόλις φτάσουμε στο «δια ταύτα».
Η διατήρηση του κλίματος συνεργασίας στο ΤΕΕ/ΤΑΚ παρ΄όλα αυτά είναι αναγκαία. Η δημιουργία «συμπολίτευσης» στο ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι το πρώτο που την εμποδίζει και που συνεπάγεται και τη δημιουργία «αντιπολίτευσης». Η πρακτική αυτή εξ άλλου, που περιβάλλεται και ωραιοποιείται από μια θεώρηση προγραμματικής σύγκλισης, περιορίζει τις παρατάξεις σε αλληλοδεσμεύσεις που συχνά καταλήγουν σε συναλλαγή. Την περασμένη
τριετία μάλιστα οι δυνάμεις της «συμπολίτευσης» δεν παρουσίασαν ποτέ προγραμματική συμφωνία, ενώ τα αποτελέσματα της διανομής θέσεων και ρόλων φάνηκαν και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι.
Η δημιουργία «συμπολίτευσης», θεωρείται αυτονόητη αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Ειδικά όσοι δηλώνουν ότι στόχος τους είναι η κινητοποίηση και ενότητα όλων των δυνάμεων στο ΤΕΕ/ΤΑΚ, θα έπρεπε να προβληματίζονται στην κατεύθυνση που κι εμείς προβληματιστήκαμε, δηλαδή με ποιόν τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί.
Θεωρούμε ως μοναδικό τρόπο το σεβασμό και τη διασφάλιση της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσά μας και όχι την ανάληψη της διαχείριση των ορίων της «ενότητας» από την πλειοψηφούσα παράταξη που λειτουργεί
με την ασφάλεια του συσχετισμό δυνάμεων των εδρών της στη Δ.Ε.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η πρότασή μας ήταν η συγκρότηση να βασιστεί στις παρακάτω αρχές:
Αναλογική εκπροσώπιση των παρατάξεων στη Δ.Ε. με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών και την απλή αναλογική και όχι με τα τερτίπια των πολλαπλών ψηφοδελτίων που την αλλοιώνουν. Με βάση τα πολλαπλά ψηφοδέλτια η ΠΑΣΚ-Σ μπορεί να μεγιστοποιήσει το εκλογικό της αποτέλεσμά της και να πετύχει 5 έδρες στη Δ.Ε., αναλογία
που υπερβαίνει το 50% των εδρών, ενώ το εκλογικό της αποτέλεσμα ήταν μικρότερο του 50%. Με τον τρόπο αυτό
αποκτά τον απόλυτο έλεγχο της Δ.Ε. και μπορεί να αποκλείσει, είτε την ΑΜΑΝ, είτε τη ΔΚΜ από δεύτερη έδρα, πράγμα που δεν θα επέτρεπε η εφαρμογή της απλής αναλογικής.
Σε τέτοιες συνθήκες δεν θα μπορεί να υπάρχει κανένας έλεγχος της στάσης της ΠΑΣΚ-Σ από τις παρατάξεις
που ενδεχομένως θα συνεργαστούν με την ΠΑΣΚ και το μόνο «όφελος» της συνεργασίας θα είναι η διανομή
«θέσεων» που θα έχει προαποφασιστεί.
Η θέση αυτή δεν επηρεάζει καθόλου τις έδρες τις ΑΜΑΚ που σε κάθε περίπτωση θα είναι 2.
Καμιά δέσμευση των παρατάξεων σε επίπεδο προγραμματικό πριν από τη συγκρότηση των οργάνων. Έτσι ή
αλλιώς αμέσως από τη συγκρότηση θα συζητηθεί στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ και θα ψηφιστεί το Πλαίσιο Δράσης, που μπορεί να συζητηθεί πολύ αναλυτικά, όπως έγινε και την περασμένη τριετία. Μοναδική δέσμευση θα
μπορούσε να είναι αυτή που ήδη είπαμε, δηλαδή η διάταξη των δυνάμεων στα όργανα με απλή αναλογική.
Καμιά δέσμευση των παρατάξεων να αλληλοψηφιστούν με σκοπό τη διανομή «θέσεων» μεταξύ τους. Επειδή
όμως δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των παρατάξεων στη Δ.Ε., -οι παρατάξεις Πανεπιστημονική και ΔΕΜ δεν εκλέγουν μέλος στη Δ.Ε με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα- θα μπορούσαμε να δεσμευθούμε όλοι για τη συμμετοχή τους στο Προεδρείο τις Αντιπροσωπείας.
Ανάληψη ευθύνης από όλες τις παρατάξεις σε όποιο βαθμό αυτό τους αναλογεί από το εκλογικό αποτέλεσμα. Με αυτή την έννοια η ΠΑΣΚ – Σ οφείλει να αναλάβει την κύρια ευθύνη στη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αφού έτσι ή αλλιώς μπορεί να εκλέξει τον Πρόεδρο ενώ η ΑΜΑΚ, ως δεύτερη δύναμη θα μπορούσε να αναλάβει τη δεύτερη θέση
ευθύνης, αυτή της Αντιπροσωπείας, που είναι διακριτό όργανο.
Η τελευταία αυτή πρόταση δεν μπαίνει ως «όρος» αλλά απορρέει από τη συνολική λογική της πρότασης και
τη διάθεση της ΑΜΑΚ να αναλάβει συγκεκριμένες ευθύνες στο ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Για κάθε άλλο θέμα η συζήτηση θα μπορούσε να συνεχιστεί αν και στο βαθμό που θα υιοθετούσαν οι
παρατάξεις τις παραπάνω αρχές. Όμως δεν τις υιοθέτησαν και τα προβλήματα έχουν ήδη αρχίσει...
επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο internet: http://www.amak.tee

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

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εκλογή οργάνων ΤΕΕ-ΤΑΚ.
Η παράταξη των Αδέσμευτων Μηχανικών & Ανεξάρτητων Νέων (Α.Μ.Α.Ν.) έγκαιρα αμέσως
μετά τις εκλογές στις 05/05/10 κάλεσε όλες τις παρατάξεις να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να καταφέρουν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό τόσο για τα μέλη του ΤΕΕ-ΤΑΚ όσο και
για την Χώρα, στα πλαίσια της συνεχώς επιδεινούμενης κρίσης. Αυτό θα γινόταν με την υπογραφή από όλους συγκεκριμένων κοινών προγραμματικών θέσεων με εξασφάλιση της δυνατότητας ελέγχου για την εφαρμογή τους έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να τις υπερβεί.
Οι παρατάξεις ανταποκρίθηκαν πλην της Πανεπιστημονικής και της ΠΑΣΚ-Σ η οποία αντί
για απάντηση έκανε και εκείνη πρόσκληση - ο ηγεμονισμός του δυνατού- στην οποία ανταποκριθήκαμε δηλώνοντας ότι επιζητούμε τον διάλογο και την σύγκλιση μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων. Άλλωστε πεποίθησή μας ήταν και είναι ότι την ώρα τούτη το επιστημονικό δυναμικό της Χώρας έχει υποχρέωση να μπει στην πρωτοπορία παραμένοντας όμως μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες και προσωπικές επιδιώξεις.
Δυστυχώς, παρά την προσπάθεια που καταβάλαμε, δεν καταφέραμε να ενώσουμε τις δυνάμεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ. Η έκλησή μας δεν εισακούστηκε. Μετά από τέσσερεις συνεδριάσεις φάνηκε πως η μόνη επιδίωξη που υπήρχε κυρίως από μέρους της ΠΑΣΚ-Σ ήταν η επιδίωξη της
απόλυτης κυριαρχίας και η απουσία «ενοχλητικών». Έτσι δημιουργώντας τεχνητή πόλωση αποχώρησε από το διάλογο, οδηγούμενη στη γνωστή, για δεύτερη φορά επαναλαμβανόμενη
και ως φαίνεται προαποφασισμένη συνεργασία με το γνωστό τμήμα της ΔΚΜ, η οποία και πάλι διασπάστηκε, με μόνο στόχο την κατάληψη των θέσεων εξουσίας. Τον πέτυχαν, καταστρατηγώντας ακόμη και το σύστημα της απλής αναλογικής που επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο με
λογικοφανείς μεθοδεύσεις, κάτι που μας ανάγκασε να καταθέσουμε ένσταση κατά της διαδικασίας εκλογής των οργάνων του ΤΕΕ-ΤΑΚ.
Αποτέλεσμα της μεθόδευσης αυτής ήταν η παραίτηση από μέλος της Αντ/πείας του επικεφαλής της παράταξης της ΔΚΜ Μηνά Καπετανάκη με καταγγελία της δημιουργηθείσας σύμπραξης η οποία όπως αναφέρει κανένα στόχο δεν υπηρετεί παρά μόνο προσωπικά συμφέροντα.
Δυστυχώς έτσι αντιλαμβάνονται κάποιοι την προσφορά προς τους συναδέλφους, έτσι αντιλαμβάνονται την θεσμική τους υποχρέωση εκείνης του Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας
και του Λαού, έτσι αντιλαμβάνονται την συνεργασία και την ενότητα, ακόμα και τώρα που η
Χώρα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Κατά τα άλλα τα κούφια λόγια και οι προσκλήσεις για συσπείρωση περίσσεψαν και πάλι.
Στην τελευταία Αντιπροσωπεία και σε συνέχεια της ένστασής μας για τον τρόπο εκλογής
των οργάνων του ΤΕΕ-ΤΑΚ σεβόμενοι τους θεσμούς που υπηρετούμε δηλώσαμε εκ νέου την
αντίθεσή μας με τον τρόπο εκλογής των οργάνων και την πρόθεσή μας να διερευνήσουμε το
θέμα δια της νομίμου οδού..
Εμείς με τις μικρές μας αριθμητικά δυνάμεις, θα σταθούμε και πάλι δίπλα στα προβλήματα των συναδέλφων, ανταποκρινόμενοι στις υποχρεώσεις μας τις από το θεσμικό πλαίσιο απορρέουσες.
Θέλουμε να γνωρίζουν εκείνοι που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι προσωπικές τους
επιδιώξεις, ότι το ΤΕΕ είναι ένα πολύ σοβαρό όργανο που καταξιώθηκε από την προσφορά χιλιάδων συναδέλφων και δεν προσφέρεται για εκμετάλλευση. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η κατάληψη θέσης στη διοίκηση θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της αποδοχής των συναδέλφων ως αναγνώριση της γνώσης της εμπειρίας και της προσφοράς και όχι η καταμέτρηση κομματικών ποσοστών.
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Η εκλογή των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Α. Δεν πρέπει μάλλον να είναι γνωστός στους συναδέλφους ο τρόπος που εκλέγονται
τα όργανα του ΤΕΕ και ειδικά αυτά της Διοικούσας.
Όλοι γνώριζαν πως οι παρατάξεις που πήραν μέρος στις εκλογές και εξέλεξαν μελή ήταν οι:
Α.Μ.Α.Ν, Α.Μ.Α.Κ, ΔΕΜ, Δ.Κ.Μ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΠΑΣΚ-Σ δηλαδή έξι.
Όμως για την εκλογή της Διοικούσας στις 7-06-2010 υπήρχαν 12 ψηφοδέλτια!
Από αυτά πέντε ήταν της ΠΑΣΚ-Σ, τρία ήταν της ΑΜΑΚ και δυο ήταν της ΔΚΜ
Αυτό βέβαια είχε γίνει και στο παρελθόν.
Η διαδικασία αυτή, που καταγγέλθηκε και από την παράταξη των ΑΜΑΝ, είναι απαράδεκτη γιατί
- Παραμορφώνει το εκλογικό αποτέλεσμα
Στην συγκεκριμένη περίπτωση αφαιρέθηκε έδρα από την ΔΚΜ και τους ΑΜΑΝ
- Ελέγχει τους ψήφους των αντιπρόσωπων παραβιάζοντας την μυστικότητα της ψηφοφορίας
Ο νόμος απεναντίας θέτει άνω όριο για τον αριθμό των μελών σε κάθε ψηφοδελτίου
για την εκλογή μελών Διοικούσας ώστε να εκφραστούν οι μικρότερες παρατάξεις.
Παραπέρα στην συγκεκριμένη ψηφοφορία, συνεχίζοντας την παράδοση της συνεργασίας ΠΑΣΚ-ΔΚΜ των προηγούμενων χρονών, υπήρξε η αλληλοστηριξη της ΠΑΣΚ-Σ με
τμήμα της ΔΚΜ και δήλωση διαχωρισμού θέσης από ένα άλλο τμήμα της ΔΚΜ.
Η διαδικασία αυτή είναι νομικά και ηθικά απαράδεκτη και αποδεικνύει υποκριτική την
προσπάθεια «συνεννόησης» που τέθηκε πριν την ανάδειξη των οργάνων, κυρίως από
την ΠΑΚΣ-Σ..
Η ευθύνη ανήκει τόσο στην ΠΑΣΚ-Σ όσο και στην ΑΜΑΚ, που καρπώθηκαν από μια έδρα.
Ευθύνη έχει και ο πρόεδρος της Α/πειας γιατί δεν ζήτησε νομική συμβουλή για την
ένσταση που έγινε, ούτε πριν την ψηφοφορία ούτε μετά από αυτήν.

Επισκεφτείτε μας στην ιστοσελίδα ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
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ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: 2810-301.372 / Φαξ: 2810-301.371, Εmail: evrentzu@otenet.gr

ΠΑΣΚ_Συνεργαζόμενοι του ΤΕΕ_ΤΑΚ
19.07.2010
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΟΛΟΥΣ
Μετά τις εκλογές του Απρίλη του 2010, η πρώτη ανοικτή μας πρόσκληση σε όλους για μια συζήτηση και μια συνάντηση στην αυλή του ΤΕΕ λίγο πριν μας αποσπάσει ολοκληρωτικά το καλοκαίρι, μας έδωσε τη δυνατότητα να βρεθούμε και πάλι κοντά με πολλούς συναδέλφους στον οικείο χώρο του κτιρίου Στεργιάδη.
Στο ξεκίνημα μιας κρίσιμης νέας τριετίας, με μια πρόσφατη δυνατή εντολή στην ΠΑΣΚ-Σ και έχοντας στο προγραμματικό μας πλαίσιο τη θέληση για ένα ακόμη μεγαλύτερο άνοιγμα του ΤΕΕ_ΤΑΚ σε όλους τους μηχανικούς και ιδιαίτερα τους νέους, την επαφή μας με τις άλλες συλλογικότητες σε όλα τα πεδία της παραγωγικής και της κοινωνικής διαπραγμάτευσης και την ενεργή συμβολή του κλάδου μας στις θεσμικές εκφράσεις του τόπου μας, ανοίξαμε μια συζήτηση που θεωρούμε πως πρέπει
να συνεχιστεί με κάθε τρόπο και να δημιουργήσει βήμα για όλους τους
συναδέλφους.
Η αλληλεγγύη, η ανατροπή και η καινοτομία είναι ζητήματα που θα δώσουν σχήμα στις αναζητήσεις και
την πρακτική μας τα χρόνια που έρχονται τόνισε εύστοχα ο Πρόεδρος της Δ.Ε. και μέλος της ΠΑΣΚ-Σ, συνάδελφος Πέτρος Ινιωτάκης ανοίγοντας ένα ελεύθερο διάλογο όπου μπόρεσαν πολλοί χωρίς δεσμεύσεις να
καταθέσουν την προσωπική τους άποψη και να συμβάλουν στην κοινή μας αναζήτηση για τα επόμενα δύσκολα χρόνια, που μας υποχρεώνουν να είμαστε μαχητικοί και να έχουμε παράλληλα ένα ανοικτό βλέμμα
προς όλους.
Η ΠΑΣΚ-Συνεργαζόμενοι, απέδειξε στις εκλογές αλλά και σε όλες τις ανοικτές διαδικασίες που πρότεινε αμέσως μετά σε όλες τις εκφράσεις του επιμελητηρίου, πως θεωρεί το χώρο του τεχνικού επιμελητηρίου μια
συλλογική μας κατάκτηση που οφείλουμε όλοι να υπερασπιστούμε και να δυναμώσουμε τα επόμενα χρόνια. Το ΤΕΕ_ΤΑΚ δεν είναι τα όργανα και η διοίκηση, δεν είναι οι παρατάξεις, είναι κυρίως οι 2500 συνάδελφοι μηχανικοί που αγωνίζονται καθημερινά και που
με κάθε τρόπο έχουμε όλοι μας κοινή ευθύνη να αντιπροσωπεύουμε και να τους παρέχουμε τα κίνητρα για
να συμμετέχουν και να καθιστούν το χώρο του επιστημονικού μας επιμελητηρίου κοινή υπόθεση ΟΛΩΝ μας
και βεβαίως διακριτό εταίρο της κοινωνίας των πολιτών.
Στη δροσερή αυλή του κτιρίου, η βραδιά κορυφώθηκε
με την ανθρώπινη επαφή και την κοινή μας συνάντηση
με όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκλησή μας και ήρθαν για να επιβεβαιώσουν την κοινή μας πεποίθηση πως οι διαφορές μας και οι πολιτικές μας οπτικές είναι στοιχεία που μπορούν να πλουτίζουν τις σχέσεις μας και να κτίζουν στην πράξη
μια αλληλεγγύη μεταξύ μας βασισμένη σε αξίες και αναζητήσεις που κτίζονται στο χρόνο με τα αληθινά
υλικά του κόσμου και της κοινής μας συνύπαρξης.
«Το βαλς για το Μπασίρ», η εξαιρετική ταινία που αναφέρεται στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ, με μια
ματιά οικουμενική και ανοικτή στην πιο βαθιά ανθρώπινη διάσταση που ξέρει να αντιπαλεύει τις τραγωδίες των πολέμων και του μίσους, ήτανε μια από τις πολλές ταινίες που προβλήθηκαν αργά το βράδυ,
δείχνοντας πως μαζί με τον Μπάστερ Κίτον, το Θανάση Βέγγο και τον κλασικό «Νοσφεράτου» του Μουρνάου του 1922,ο κινηματογράφος μπορεί πάντα να μετατρέπει τις μεγάλες αφηγήσεις κάθε εποχής σε
καλλιτεχνικά ερεθίσματα μιας διαρκούς αφύπνισης για όλα τα ζητήματα - μικρά και μεγάλα - που τόσο
την έχουμε σήμερα ανάγκη…
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Ηράκλειο 07 Απριλίου 2010

Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής
Επιτροπής της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) Ανατολικής Κρήτης, καθώς και αντιπροσώπων για το 13ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας (Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ).
Στις εκλογές συμμετείχαν 5 ψηφοδέλτια:
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝ.Δ.Υ.Μ.Α.Κ. (Ανεξάρτητος Δημόσιος Υπάλληλος Μηχανικός)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης:
Εγγεγραμμένοι: 380
Ψήφισαν: 257
Έγκυρα: 244
Έλαβαν: ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10 ψηφοδέλτια (0 έδρες)
ΑΝ.Δ.Υ.Μ.Α.Κ. (Ανεξάρτητος Δημόσιος Υπάλληλος Μηχανικός) 24 ψηφοδέλτια (0 έδρες)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 149 ψηφοδέλτια (5 έδρες)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 61 ψηφοδέλτια (2 έδρες)

Εκλέχτηκαν οι:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (7μελές)
Από το Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο:
1. Βρέντζου Ειρήνη
113 ψήφοι
2. Ορφανός Νίκος
65 ψήφοι
3. Μαυρογιάννης Αντώνης 61 ψήφοι
4. Μαστοράκη Ελένη
24 ψήφοι (με ποσόστωση από Ν. Λασιθίου)
5. Ανδριοπούλου Ευγενία 22 ψήφοι (με ποσόστωση από Ν. Λασιθίου)
Από την Προοδευτική Ενωτική Παρέμβαση:
6. Φουρναράκης Γιώργος 39 ψήφοι
7. Κυρίτση Τασούλα
36 ψήφοι
Για την ελεγκτική επιτροπή:
Εγγεγραμμένοι: 380
Ψήφισαν: 257
Έγκυρα: 194
Έλαβαν: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 137 ψηφοδέλτια (2 έδρες)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 57 ψηφοδέλτια (1 έδρα)
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Εκλέχτηκαν οι:
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (3μελής)
Από το Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο:
1. Ρουσάκη Κατερίνα
89 ψήφοι
2. Νικολούδης Γιάννης
84 ψήφοι
Από την Προοδευτική Ενωτική Παρέμβαση Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης:
3. Στρατάκης Μανώλης
57 ψήφοι
Για την Αντιπροσωπεία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ:
Εγγεγραμμένοι: 380
Ψήφισαν: 257
Έγκυρα: 248
Έλαβαν: ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10 ψηφοδέλτια (0 έδρες)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 22 ψηφοδέλτια (1 έδρα)
ΑΝ.Δ.Υ.Μ.Α.Κ. (Ανεξάρτητος Δημόσιος Υπάλληλος Μηχανικός) 20 ψηφοδέλτια (0 έδρες)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 130 ψηφοδέλτια (6 έδρες)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 66 ψηφοδέλτια (3 έδρες)
Εκλέχτηκαν οι:
Αντιπρόσωποι για το συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ: 10
Από το Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο:
1. Βρέντζου Ειρήνη
114 ψήφοι
2. Ορφανός Νίκος
64 ψήφοι
3. Μαυρογιάννης Αντώνης
58 ψήφοι
4. Μανουσάκη Ειρήνη
33 ψήφοι
5. Βαρδάκης Φιλοκτήτης
30 ψήφοι
6. Καλογεράκη Μαρία
30 ψήφοι
Από την Προοδευτική Ενωτική Παρέμβαση Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης:
7. Τσαγκαράκη Μαυράκη Αφρώ 52 ψήφοι
8. Ταβερναράκης Γιώργος
46 ψήφοι
9. Φουρναράκης Γιώργος
33 ψήφοι
Από τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών Δ.Κ.Μ.:
10. Τριαματάκη Χαρά
18 ψήφοι

Η εφορευτική επιτροπή
Πέπη Βαλύρη
Μαρία Γιατρομανωλάκη
Νατάσσα Πηλίτση
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κοινό μνημόνιο

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Από τον

Πέτρο Ινιωτάκη,
Μηχανικό Παραγωγής & Διοίκησης, Πρόεδρο της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

οποίες συζητήθηκε το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας, αξιολογήθηκαν τα δεδομένα και η κοινή διαδρομή μέχρι τώρα και αναζητήθηκε ένα πλαίσιο οργανωτικών και
προγραμματικών προσεγγίσεων για το χώρο
του επιμελητηρίου τα επόμενα δύσκολα χρόνια. Τα ζητήματα της συλλογικής λειτουργίας
και της ανάδειξης του Επιμελητηρίου σε ενεργό πολιτικά και επιστημονικά υποκείμενο,
ο ρόλος του μέσα στην ευρύτερη κοινωνική
και παραγωγική διεργασία, η συμμετοχή
στους αγώνες των Ελλήνων Μηχανικών και
της κοινωνίας, η επίδειξη της πιο βαθιάς και
ενεργής αλληλεγγύης του κλάδου των Μηχανικών σε όλα τα ζητήματα, η παρουσία των
νέων συναδέλφων στις δράσεις ενός ανοικτού και φιλικού τεχνικού επιμελητηρίου και
η επεξεργασία των ιδεών και της πρακτικής
με ένα ανοικτό βλέμμα προς όλους και χωρίς
προκαταλήψεις και φοβικά σύνδρομα θα πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό μέλημα της επιδιωκόμενης κοινής πορείας.
Από τις συναντήσεις αυτές, προέκυψε το
παρακάτω κοινό Μνημόνιο των Παρατάξεων ΠΑΣΚ-Σ, Δ.Κ.Μ. και Δ.Ε.Μ.:

τις εκλογές του ΤΕΕ στις 25.04.2010, οι
Έλληνες Μηχανικοί με τη συμμετοχή
τους στην κορυφαία εκλογική διαδικασία του κλάδου μας απέδειξαν ακόμη για μια
φορά πως το τεχνικό επιμελητήριο αποτελεί
διαρκή χώρο συνάντησης για την επιστημονική μας κοινότητα και προνομιακό χώρο έκφρασης της δυναμικής μας στο χώρο της
συλλογικής και κοινωνικής διαπραγμάτευσης
της ελληνικής κοινωνίας.
Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία για
όλους, με σοβαρά εκκρεμή ζητήματα για την
παραγωγική 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 απασχόλησης, με εμφανή τη
δοκιμασία του σημερινού προσανατολισμού
και των επιλογών μιας υπερεθνικής και κυρίαρχης αγοράς που εκτός από την καταναλωτική και τη «θεαματική» της κυριαρχία έχει κατορθώσει να επιβάλλει και αλλαγές
στις συνολικότερες ηθικές και πολιτικές μας
προτεραιότητες, θεωρούμε πως αποτελεί ελάχιστο κοινό τόπο η χωρίς όρους προσπάθεια όλων μας για μια κοινή συνεννόηση και
συμπόρευση σε όλα τα παραπάνω ζητήματα.
Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία της
ΠΑΣΚ-Σ, πραγματοποιήθηκε σειρά κοινών
συναντήσεων με Εκπροσώπους των Παρατάξεων που μετείχαν στις εκλογές, κατά τις

Σ

KΟΙΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΝΕΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ο χώρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι ένας χώρος
κοινής έκφρασης και δράσης των μηχανικών
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προτάσεις και λειτουργίες που αναβαθμίζουν
το ρόλο του ως θεσμοθετημένου τεχνικού
συμβούλου της πολιτείας και παράλληλα καταξιώνουν τα μέλη του στην ελληνική κοινωνία θα πρέπει να αποτελεί διαρκή δέσμευση
και να εκφράζεται σε όλα τα όργανα και τις
δραστηριότητες που αναπτύσσει το
ΤΕΕ/ΤΑΚ.

του τόπου μας. Αυτό αποδείχτηκε ιδιαίτερα
τα τελευταία χρόνια που με την κοινή προσπάθεια του Προέδρου και των οργάνων του
και τη συμβολή όλων των παρατάξεων και
των συναδέλφων μηχανικών το ΤΕΕ-ΤΑΚ κατάφερε να κάνει πολλά βήματα και να διαμορφώσει ένα ανοικτό τόπο συνάντησης όλων και ιδιαίτερα των νέων αυξάνοντας παράλληλα το κύρος του στην πραγματικότητα
του τόπου μας.
Σήμερα σε μια εποχή που η γενικότερη
συγκυρία το επιβάλλει θεωρούμε πως το
ΤΕΕ/ΤΕΚ με τη συμμετοχή όλων μας μπορεί
να γίνει ένας χώρος συνθέσεων και αγωνιστικής κινητοποίησης των μελών μας για όλα τα
σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους
μηχανικούς και την ελληνική κοινωνία. Έχουμε την πεποίθηση πως ένα κοινό πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων που διατυπώνεται
συνοπτικά παρακάτω είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ μας και την όσο γίνεται αρτιότερη και σωστότερη συνεργασία στο χώρο του επιμελητηρίου τα επόμενα χρόνια.

3. Κανονισμοί και κώδικες δεοντολογίας/Θεσμικό πλαίσιο
Θεωρείται αυτονόητη σε κάθε περίπτωση η
υψηλή ανταπόκριση του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε όλα τα
θέματα που περιλαμβάνει το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της πατρίδας μας και βέβαια η
διαρκής και προσεκτική τήρηση κανονισμών
και κωδίκων δεοντολογίας που σχετίζονται
με τη λειτουργία του ΤΕΕ και με τις συνολικότερες δραστηριότητες που αναπτύσσει το
ίδιο και τα μέλη του σε όλα τα επίπεδα της
παραγωγικής και της κοινωνικής διαπραγμάτευσης.

4. Δραστηριότητα μηχανικών στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

1. Πολιτικό πλαίσιο

Ενεργή σχέση με όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους κατά την επαγγελματική τους απασχόληση στον ιδιωτικό
και το δημόσιο τομέα, ανάδειξη των προβλημάτων και των αναγκών της εργασίας
τους, υπεράσπιση των κατακτήσεων και των
δικαιωμάτων του κλάδου (π.χ. επαγγελματικά δικαιώματα. φορολογικό, κ.α.) και ιδιαίτερα των νέων μηχανικών σήμερα που ο εξελισσόμενος παραγωγικός καταμερισμός, τους
ωθεί στην ανεργία και την υποαπασχόληση,
αγωνιστική προστασία των ασφαλιστικών
τους κατοχυρώσεων και του ταμείου του
κλάδου και ενεργή εμπλοκή του ΤΕΕ για διαρκή αποκατάσταση θετικών σχέσεων ανάμεσα
στις κατηγορίες των μηχανικών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι μηχανικοί αποτελούν ενεργά μέλη και πολίτες της τοπικής κοινωνίας και συντονίζονται με όλες τις συλλογικότητες και τις θεσμικές εκφράσεις που τις εκπροσωπούν χωρίς προκαταλήψεις, διατηρώντας τη δική
τους αυτοτελή παρουσία και έκφραση σε όλα
τα ζητήματα και υπηρετώντας εκείνα που σε
κάθε περίπτωση αξιολογούν πως πρέπει να
τους κινητοποιούν. Οι μηχανικοί είναι αντίθετοι με οποιεσδήποτε κυβερνητικές ή αυτοδιοικητικές θέσεις πλήττουν ή υποβαθμίζουν τον τεχνικό κόσμο, διαχωρίζοντας τις
θέσεις του ΤΕΕ ως ανεξάρτητου θεσμικού
οργάνου.

2. Λειτουργία του επιμελητηρίου
Ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η διακριτότητα των ρόλων, η αυτοτέλεια, το πολιτικό θάρρος και η διαμόρφωση ενός όλο και
πιο ανοικτού επιμελητηρίου – και ιδιαίτερα
στους νέους συναδέλφους- με νέες ιδέες,

5. Ενημέρωση - πληροφόρηση διαρκής δια βίου εκπαίδευση
Υποστήριξη σε δράσεις και πρωτοβουλίες
στο μεγάλο τομέα της γνώσης, αξιοποίηση
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αρτιότερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των σχετικών ζητημάτων.

των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου
και συστηματική επαφή με άλλους επιστημονικούς φορείς και Πανεπιστήμια για την κοινή οργάνωση προγραμμάτων και σεμιναρίων
που προσφέρουν στους έλληνες μηχανικούς
ένα ανοικτό πεδίο κατανόησης της σύγχρονης εξέλιξης και τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες στο περιφερειακό
και το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.

8.Υπεράσπιση των ανθρώπινων αξιών και του Πολιτισμού
Θεωρούμε πως πρόταγμα των Ελλήνων μηχανικών δεν είναι μόνο η ανάδειξη του επιστημονικού τους ρόλου και η υπεράσπιση
των ζητημάτων που σχετίζονται με την παραγωγική τους δραστηριότητα αλλά κυρίως η
ηθική και ιδεολογική επαναθεμελίωση όλων
εκείνων των προτεραιοτήτων που υπογραμμίζουν και εξυψώνουν την ιδέα, την ανθρώπινη ύπαρξη.
Η ανάγνωση του αρχείου Νικ. Κιτσίκη που υπάρχει στη βιβλιοθήκη του τμήματος στο Ηράκλειο και πρέπει να εκδοθεί από το ΤΕΕ
ΤΑΚ για να γίνει κοινό κτήμα όλων μας, αποδεικνύει με συγκλονιστικό τρόπο την ανταπόκριση που οφείλουμε να επιδεικνύουμε
πάντα στην υπεράσπιση των ανθρώπινων
και οικουμενικών αξιών.-

6. Ταμείο Αλληλεγγύης μηχανικών
ΤΕΕ/ΤΑΚ και σχετικές δράσεις
Η δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αποτελεί ένα πρώτο
βήμα για την έμπρακτη οργάνωση δράσεων
που αντιμετωπίζουν με ενεργό τρόπο τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα στο χώρο των δραστηριοτήτων των μηχανικών και ιδιαίτερα των νέων και θέτει σε
διαρκή προτεραιότητα την ανάγκη συστηματικής συλλογικής αντιμετώπισής τους με
όλους τους εφικτούς τρόπους και συνεργασίες.

Ηράκλειο, 3 Ιουνίου 2010

7. Δημόσιος χώρος - Περιβάλλον Πολιτιστικοί πόροι
Η ανάδειξη και η υπεράσπιση της ποιότητας
του δημόσιου χώρου μέσα από προτάσεις και
δράσεις που έχουν στόχο την απόδοσή του
σε κοινή χρήση και την αναβάθμιση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών.
Η φιλική προς το περιβάλλον και τους πόρους του αντιμετώπιση κάθε μελέτης ή έργου και η διαρκής αναζήτηση πάνω σε ζητήματα αειφορίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Η ανάληψη δράσεων από το ΤΕΕ/ΤΑΚ
για την οργάνωση ημερίδων και διαλόγου πάνω σε ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές
κοινωνίες και η διαρκής και συστηματική
προβολή κάθε φιλοπεριβαλλοντικής δραστηριότητας.
Η ανάδειξη και η προστασία του αρχιτεκτονικού αποθέματος του τόπου μας στον αστικό και τον αγροτικό χώρο, η προστασία των
ιστορικών τόπων και της μνημειακής μας
κληρονομιάς και η συνεργασία με όλους τους
θεσμικούς φορείς και τη διοίκηση για την
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ΗΧΟΙ

και ΑΠΟΗΧΟΙ
της Συγκρότησης των Οργάνων

Από το

Ριχάρδο Ποβάσκη του Αντωνίου
Πολιτικό Μηχανικό, Ε.Δ.Ε.

στελέχη και όχι μόνο εκλεγμένους. Η αντιπαράθεση ιδεών σε πλουραλιστικό επίπεδο όπως και η διαφωνία δεν είναι αρνητικά στοιχεία αλλά αναγκαία συστατικά της δημιουργίας.
Διάσπαση παρατάξεων με τι σκοπό; Την
προσφορά στο θεσμό ή την επιδίωξη θέσεων
για προσωπικό όφελος; Η ιστορία όσων
έχουν υπηρετήσει το Τ.Ε.Ε., από οποιαδήποτε θέση, είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά
είτε της Αντιπροσωπείας (είναι όλα καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος) είτε
της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς επίσης και
στις εισηγήσεις και τοποθετήσεις. Πολλές
φορές διερωτήθηκα γιατί υπάρχουν τόσες
πολλές παρατάξεις, πολλές από τις οποίες
είναι ομάδες ατόμων με οποιαδήποτε μορφή
σχέσης. Υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις στα θέματά μας ή
είναι ένας απλός τρόπος δυνατότητας εκλογής (ενίοτε και πριμοδότησης) και στη συνέχεια συνδιαλλαγής για ίδιον όφελος και των
μικρών και των μεγάλων παρατάξεων οι οποίες, ως προέκταση των κομμάτων τους,
αμφισβητούνται από τους συναδέλφους. Οι
μεμονωμένες υποψηφιότητες εκθέτουν τα άτομα και αναλόγως ψηφίζονται ή όχι τα οποία όμως δεν πριμοδοτούνται από τις ψήφους των συμμετεχόντων στο ψηφοδέλτιο
(ένα ψηφοδέλτιο με 25 υποψηφίους έχει εξασφαλίσει ήδη μία έδρα).
Το τελικό κείμενο που συνυπέγραψαν ΠΑΣΚ-Σ, ΔΕΜ και τμήμα της ΔΚΜ είναι ένα φιλολογικό κείμενο που αντιγράφει τα ίδια που
αναπτύσσονται στα προγράμματα δράσης της
Δ.Ε. κάθε θητείας. Μία μικρή επισήμανση

ανάδειξη των οργάνων του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. έγινε την 7η Ιουνίου
2010. Η κατανομή των εδρών στην Αντιπροσωπεία: 25 ΠΑΣΚ-Σ, 14 ΑΜΑΚ, 9 ΔΚΜ,
3 ΑΜΑΝ, 2 ΔΠΚΜ και 1 ΔΕΜ.
Στις 25.04.2010 μάχη για επικράτηση ατόμων και παρατάξεων στις εκλογές του
Τ.Ε.Ε. Γιατί όμως; Έχομε ουσιαστικό πρόγραμμα δράσης ή ένα φιλολογικό κείμενο;
Στη συνέχεια δημόσιες εξαγγελίες περί
συστράτευσης όλων των δυνάμεων για να
“διοικήσομε-κυβερνήσομε” το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
με φανταστικές νόρμες, φιλολογικά κείμενα
περί στόχων και παιδικών προσδοκιών. Φυσικά δεν έγινε αποδεκτή, από τους περισσότερους η πρόταση, όχι για αυτά που έλεγε αλλά για αυτά που δεν έλεγε. Διότι ο μοναδικός
στόχος ήταν η κατανομή της ευθύνης-αποτυχίας υλοποίησης του προγράμματος σε όλους και η μηδενική προσφορά στην επίλυση
των προβλημάτων του κλάδου. Μήπως το υποθετικό άνοιγμα χαρακτηρίζεται ως μικρή
διαχείριση και κυρίως πελατειακή υψηλή ή
χαμηλή; Η κριτική (σπουδαίο το εικονογράφημα) είναι τελείως άχρηστη όταν η ψήφος
είναι σχεδόν ισόβια.
Κατάληξη. Με 25 έδρες και με ιστορικό
δεδομένο τη μη συνεργασία όλων των άλλων
μεταξύ τους, η ΠΑΣΚ-Σ είχε τη δυνατότητα
να διοικήσει το Τμήμα. Άραγε γιατί δεν το έκανε; Έχουν τόσο ανεπτυγμένη τη δημοκρατική συνεργασία ή θέλουν την απόλυτη (σε
όλα τα επίπεδα) πλειοψηφία, η οποία προφανώς και καλύπτει όλες τις αδυναμίες. Με
τόσες έδρες είναι προφανές ότι διοικείς με
μία βασική προϋπόθεση όμως, ότι διαθέτεις

Η
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στην όγδοη ενότητα του μνημονίου. Για πια
θέματα μιλάμε; Για τα άστοχα δημόσια έργα
τα οποία επιμελώς έθαψε η Δ.Ε. την περασμένη περίοδο έστω και αν έγιναν ερωτήσεις
και επερωτήσεις; (Μια ματιά στα κεφαλαία
γράμματα των εφημερίδων θα σας διαφωτίσουν). Για την αποφυγή λήψεως απόφασης
ποιοτικού εργαστηριακού ελέγχου; (Οι εποχούμενοι έχουν ιδίαν αντίληψη για την ολισθηρότητα και τα ζυμώματα των οδών – αστικών και μη).
Στη 2η τροποποιημένη επίσημη έκδοση
του ΥΠ.Ε.Κ.Α. για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο η ειδική διάταξη για την εξασφάλιση
της λειτουργίας των εγγυητικών επιστολών
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. εξαφανίστηκε. Μετά από
σκληρή μάχη που έδωσαν οι εργοληπτικές

οργανώσεις υπό την αιγίδα του Τ.Ε.Ε. υιοθετήθηκε εκ νέου (Ν.3863/2010 – άρθρο 46Ε).
Το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ήταν απασχολημένο να μοιράζει τις πολυθρόνες (όχι καρέκλες διότι σε
αυτές δεν κοιμάσαι εύκολα) της εξουσίας.
Είναι όμως προφανές ότι οι συνάδελφοι
με την αποχή τους στις εκλογές δίνουν κάθε
φορά το μήνυμά τους. Η ύπαρξη του Τ.Ε.Ε.
κλυδωνίζεται και για μένα φταίνε όλοι όσοι
νομίζουν ότι προσφέρουν έργο καλυπτόμενοι συνεχώς πίσω από κοινωνικές και μόνον
εκδηλώσεις και ωραιοποιημένα, χωρίς ουσία
όμως λόγια, τα οποία ακόμα και οι ίδιοι δεν
θυμούνται στη συνέχεια πόσο μάλλον οι άλλοι που τους ακούν και ενίοτε τους χειρο
κροτούν.

Προς Αποκατάσταση
της Αλήθειας
(Πολιτική σκοπιμότης ή άγνοια)
Από το

Ριχάρδο Ποβάσκη του Αντωνίου
Πολιτικό Μηχανικό, Ε.Δ.Ε.

ην 28η Ιουνίου 2010 ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του Τ.Ε.Ε., μετά από ομόφωνη
απόφαση της Αντιπροσωπείας, ο ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του University of Pacific της Καλιφόρνιας των
Η.Π.Α. κ. Γεώργιος Τσομπάνογλου.
Οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. στις ομιλίες τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε στην πόλη του Ηρακλείου τόνισαν, μεταξύ άλλων, ότι “ανακήρυξη επίτιμου μέλους
γίνεται για πρώτη φορά”. Αγνοούν όμως ή λησμονούν και ελπίζω όχι σκοπίμως ότι το
έτος 1998 ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του Τ.Ε.Ε. ο καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Βασίλειος Παπαζάχος εις ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του στην επιστήμη και στην
κοινωνία (Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε. τεύχος 2012).
Επειδή η ανακήρυξη γίνεται για προσφορά εξαιρετικών ή ειδικών υπηρεσιών για την
ευόδωση των σκοπών του Τ.Ε.Ε., θεωρώ ότι οι νεώτερες γενεές των μηχανικών
πρέπει πάντα να θυμούνται αυτούς τους ανθρώπους και όχι μόνο όσο διαρκεί η εκδήλωση απονομής.

Τ

ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΙ Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ;
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Φωτό 2: Αριστερά, ο Αλεξάντερ Τόβμπ. Δεξιά, ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, Αν. Καθηγητής Πάρις Παντουβάκης, και η Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Διαχείρισης Έργου, κυρία Μπριγκίτε Σάντεν.

Από το

David Pells
Managing Editor PMForum
(Επιμέλεια- Μετάφραση: Αμαλία Μουτσοπούλου
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγήτρια Εφαρμογών ΑΤΕΙ Κρήτης)

επιστήμονες και διευθυντικά στελέχη απ' όλο
τον κόσμο, που ασχολούνται με την Διαχείριση
Έργου, με στόχο να συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Παραβρέθηκαν επίσης
ακαδημαϊκοί, ερευνητές, στελέχη της Βιομηχανίας, επαγγελματίες, πολιτικοί φορείς, εκτιμητές, καθώς και οργανισμοί Πιστοποίησης και
Χρηματοδότησης που ασχολούνται με προγράμματα και σχεδιασμό σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Διαχείρισης Έργου
(IPMA) έφτασαν στην Κρήτη για να υποστηρίξουν την Ελληνική προσπάθεια. Το Συνέδριο
ξεκίνησε με την τελετή έναρξης, την οποία ακολούθησε η απονομή Πιστοποιητικών της IPMA προς τα Ελληνικά Μέλη του Συνεδρίου που
πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Στη συνέχεια παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους η πρόεδρος της
IPMA, κυρία Μπριζίτ Σάντεν (φωτογραφία 2)
και ο Διευθύνοντας Εκδότης Διαχείρισης του
Φόρουμ Διαχείρισης Έργου (PMForum), κύριος
Ντέιβιντ Πελς (φωτογραφία 3).
Το Σάββατο, 29 Μαΐου Ο Ντέιβιντ Πέλς,
παρουσίασε μια Εισήγηση πάνω στα κεντρικά

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στο Ηράκλειο της Κρήτης το 5ο Διεθνές
Συνέδριο στη Διαχείριση Έργων( 5th
Scientific Conference on Project Management), γνωστό σαν PM-05, με κεντρικό θέμα
"Ιδέες, Εργαλεία & Τεχνικές για Επιτυχημένη
Διαχείριση Έργων”, (“Concepts, Tools & Techniques for Managing Successful Projects”).
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά
στο Ξενοδοχείο Mövenpick Resort and Thalasso Hotel, κατά το χρονικό διάστημα από τις 29
έως τις 31 Μαΐου 2010. Εκπρόσωποι από 27
χώρες παραβρέθηκαν για να παρακολουθήσουν
τις 150 περίπου εργασίες που παρουσιάστηκαν
στο Συνέδριο. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε ένα
Εργαστήριο για διδακτορικούς φοιτητές, καθώς
και ένα Ειδικό Σεμινάριο με θέμα την «Πιστοποίηση στη Διαχείριση Έργου».
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Κέντρο
Καινοτομίας Κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργου (ΕΔΔΕ), που αποτελεί τον Επιστημονικό Σύλλογο για την Εξέλιξη της Διαχείρισης Έργου στην Ελλάδα. Πρόεδρος του Συνεδρίου ήταν ο κ. Πάρις Παντουβάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(φωτογραφία 1).
Στόχος του ήταν η προώθηση της στενότερης συνεργασίας και των επιχειρησιακών σχέσεων καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για
τη Διαχείριση Έργων στο διεθνές πλαίσιο. Οργανώθηκε επί Επιστημονικών αλλά και Επαγγελματικών θεμάτων προκειμένου να προωθηθεί
τόσο η έρευνα όσο και η Επιχειρηματικότητα.
Στο Συνέδριο ήταν προσκεκλημένοι

Μ

θέματα του Συνεδρίου, ενώ
την Κυριακή 30
Μαΐου ο Καθηγητής κ. Κασιβάγκι παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα
“Μοντέλο Διαχείρισης Έργου
του Μέλλοντος:
Φωτό 3: ο Συντάκτης Διαχείρισης του
Ένα
Μοντέλο ΔΕ
Φόρουμ Διαχείρισης Έργου κύριος
Ντέιβιντ Πέλς και ο κύριος Ντιν Κασι- βασισμένο στην
βάγκι, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Απόδοση” (φωτης Αριζόνα (ASU).
τογραφία 3).
Ο διακεκριμένος ερευνητής, Καθηγητής κύριος Ρόλαντ Γκαρέις παρουσίασε μια εισήγηση
με θέμα "Σχεδιάζοντας έργα και προγράμματα".
Ακολούθησε μια τελευταία εισήγηση από τον
κύριο Μ. Σκιμπνιέφσκι, που κάλυψε το θέμα
“ERP Επιχειρησιακά Συστήματα Σχεδιασμού Πόρων (ERP Systems) για Εταιρείες Διαχείρισης
Έργου”.
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της IPMA συμμετείχαν σε αρκετές από τις εργασίες
του Συνεδρίου, ειδικά αυτές της διαδικασίας
ενημέρωσης πάνω στις διεθνείς δραστηριότητες της IPΟMA και τις τοπικές δραστηριότητες της ΕΔΔΕ. Ο Αντιπρόεδρος της IPMA,
Αλεξάντερ Τόβμπ ήταν συμπροδρεύων μιας

της συζήτησης σχετικά με την IPOMA, σε συνδυασμό με τους Αντιπροέδρους της IPMA,
Μλάντεν Ραντούζκοβιτς και Ρομπέρτο Μόρι
(φωτογραφίες 4,5). Μετά το Συνέδριο, η Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Έργων (IPMA)
παρέθεσε μίτινγκ για να διαμορφώσει τις δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στη Συνάντηση
των Εκπροσώπων που έχει προγραμματιστεί για
το Σεπτέμβρη στο Ρέυκιαβικ, Ισλανδία, και
στην εκλογή μιας νέας Επιτροπής.
Μεταξύ άλλων το Συνέδριο περιλάμβανε ένα κοκτέιλ πάρτι καλωσορίσματος την πρώτη
νύχτα και ένα επίσημο δείπνο την Κυριακή 30
Μαΐου.
Σύμφωνα με τον κ. Ντέιβιντ Πέλς, εκπρόσωπο του Διεθνούς Φόρουμ Διαχείρισης Έργου
(PMForum)¨: “Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση, με άριστες ομιλίες, νέα μοντέλα Διαχείρισης Έργου να παρουσιάζονται, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες
πρωτοπόρους από διάφορες χώρες, με Ελληνική γλώσσα και ατμόσφαιρα. Η οργάνωση και οι
παρουσιάσεις ήταν υψηλού επαγγελματικού επιπέδου. Πραγματικά ευχαριστήθηκα αυτό το
αξιομνημόνευτο συνέδριο και σχεδιάζω να επιστρέψω σε δύο χρόνια για το επόμενο.”
Περισσότερες Πληροφορίες για το Συνέδριο
μπορούν να βρεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://2010.pmgreece.gr
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, Αν. Καθηγητής

Φωτό 4,5: Αριστερά: Ρομπέρτο Μόρι. Δεξιά: Μλάντεν Ραντουζκοβιτς.
Φωτό 1 (από αριστερά προς τα δεξιά): κος Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΔΕ), ο κος
Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος (Αντιπρόεδρος της ΕΔΔΕ), ο
Δρ. Παρις Παντουβάκης (Πρόεδρος της ΕΔΔΕ), και η κα. Μπριγκτίτε Σαντεν (Πρόεδρος του IPMA).
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ΕΜΠ κ. Π. Παντουβάκης, ανακοίνωσε ότι το Νοέμβριο του 2012 θα διεξαχθεί στην Αθήνα το
26ο Διεθνές Συνέδριο στην Διαχείριση Έργων. 

συνεδρίας πιστοποίησης. ο Αντιπρόεδρος της
IPMA, Νίνο Γκράου βοήθησε στη διεύθυνση
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Η θρηνητική εικασία

του κ. Προέδρου

Από το

Κωστή Ε. Μαυρικάκη
Πολιτικό Μηχανικό

διετέλεσε επί σειρά ετών, 1998 έως 2004,
Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής
Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχει
διακονήσει σε όλες τις κλίμακες των αξιωμάτων αυτής της χώρας μετά την «αποκατάσταση» της δημοκρατίας.
Και επειδή στην ελληνική γλώσσα οι λέξεις εξακολουθούν να αντιστέκονται στα
νοήματά τους από τότε που δημιουργήθηκαν
στις ακρογιαλιές του Ομήρου, δεν βάζω τυχαία τη λέξη σε εισαγωγικά. Το είπε άλλωστε, με ειλικρίνεια, ο ίδιος ο εξοχότατος
Πρόεδρος, χωρίς να χρησιμοποιήσει παντού,
όπως θα έπρεπε, το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο: «…Παρά την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, η διοίκηση δεν εκσυγχρονίστηκε, οι
σχέσεις πολιτών και πολιτικού συστήματος
παρέμειναν πελατειακές, το κράτος δικαίου
δεν αναπτύχθηκε επαρκώς. Η Ελλάδα έγινε
δημοκρατία, αλλά όχι σύγχρονη ευρωπαϊκή
δημοκρατία. Και για πολλά χρόνια πορεύτηκε με αυτή την αντίφαση».
Ο κ. Πρόεδρος, ως ιδρυτικό στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ είναι ένας από τους συνυπεύθυνους της σημερινής Ελληνικής Τραγωδίας
και της ιστορικής παρακμής που βιώνει το
έθνος των Ελλήνων, υπηρετώντας ως βασικός στυλοβάτης και με πάθος την κληρονομική δημοκρατία του οίκου των Παπανδρέου για 36 συνεχόμενα χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι ο κ. Πρόεδρος ήταν μέλος
της ακολουθίας μιας κυρίας, που τα καλοκαίρια πριν από μια εικοσαετία, έδινε την

ιαβάζω και ξαναδιαβάζω στην επίσημη
ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, την ομιλία του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα που εκφώνησε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 36η επέτειο «αποκατάστασης» της δημοκρατίας στη χώρα μας. Δεν
ξέρω, αλλά μου θυμίζει την τραγική ομιλία
του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου,
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Δραγάτση έτσι
όπως διασώθηκε από τους ιστορικούς της Άλωσης. Μου ανακαλεί μια ελεγειακή εκφορά
της ελληνικής μεταπολίτευσης. Κι αν γενικώς
η ιστορία ωφελεί, επειδή έχει το μοναδικό
αινιγματικό δίδαγμα και τη γοητεία να δείχνει ότι από εποχή σε εποχή τίποτα δεν αλλάζει, οστόσω έχει και την ικανότητα να δείχνει τα πάντα διαφορετικά…
Στον ίδιο ιστότοπο, τον επίσημο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, διαβάζω το βιογραφικό σημείωμα του κ. Προέδρου. Για όσους
δεν ξέρουν, ο κ. Κ. Παπούλιας εκλέγεται αδιαλείπτως από το Δεκέμβριο του 1974 (!)
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
Εκλέχτηκε ήδη από το 1977 βουλευτής
Ιωαννίνων και επανεκλεγόταν συνεχώς μέχρι
τις εκλογές του 2004. Από το 1981 έως το
1985, επί κυβερνήσεων Α. Παπανδρέου, διετέλεσε υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός, και από το 1985 έως 1989 και από το
1993 έως 1996, υπουργός Εξωτερικών. Κατά
τη διάρκεια της οικουμενικής κυβέρνησης
διατέλεσε υπουργός αναπληρωτής Εθνικής
Άμυνας. Επί πρωθυπουργίας του κ. Κ. Σημίτη

Δ
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ημερήσια
διάταξη της
πολιτικής από τις παραλιακές σουίτες της Ελούντας...
Εγείρεται
έτσι το ρητορικό ερώτημα
που απασχολεί απ’ άκρη σ’
άκρη τη χώRenne Magritte 1948, La Memoire
ρα, πως μπορεί ένας πολιτικός, ένας «αρχαίος κυβερνήτης» που όχι μόνο υπηρέτησε αυτό το φαύλο, διεφθαρμένο και καταρρέον πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης αλλά στάθηκε εκ
των βασικών του αρχιτεκτόνων, να διαπιστώνει και να νουθετεί;
Πριν από 40 χρόνια ο ποιητής του άπλετου ελληνικού φωτός, ο νομπελίστας Ελύτης,
έγραψε προφητικά, με πραγματική και όχι υπερρεαλιστική βεβαιότητα, στη βίβλο του
Ελληνισμού, στο «Άξιον Εστί», πως «των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας η
Χτίση θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη
και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου». Να τη βιώνουμε άραγε σήμερα, αυτή την προφητεία του Μεγάλου Έλληνα;
Ο Μακρυγγιάνης, ένας άλλος μεγάλος δάσκαλος της ράτσας μας, που έμαθε γραφή
στα τριανταπέντε του, έγραψε ότι «θα χαθούμε γιατί αδικήσαμε…». Σ’ αυτή τη μικρή
χώρα στη Μεσόγειο, που δεν είχε άλλο αγαθό παρά μόνο τον αγώνα του λαού της για τη
θάλασσα και το φως του ήλιου, αειθαλής και
διαχρονικός κανόνας ήταν η αγάπη για το μέτρο και τη δικαιοσύνη. Η συνείδηση του
νοητού ήλιου της δικαιοσύνης είχε διαποτίσει τόσο την ελληνική ψυχή ώστε να γίνει
κανόνας του φυσικού κόσμου. Αυτή η δικαιοσύνη όμως, δεν κατόρθωσε να γίνει ποτέ
κανόνας του πολιτικού κόσμου, συνδιαμορφωτής του οποίου είναι για 36 χρόνια και ο
κ. Πρόεδρος.…
Ο κ. Πρόεδρος εκπροσωπεί το ύπατο Πολιτειακό αξίωμα αυτής της χώρας, της μικρής
στο χώρο, αλλά αιώνιας στο χρόνο. Και γι’
αυτό δεν δικαιούται να παραμένει μόνο στις
διαπιστώσεις. Έπρεπε να προχωρεί κάτω από
το άχθος του αξιώματός του σε δρόμους πέρα απ’ αυτούς που κατεδάφισαν την Πατρίδα

και την Κοινωνία.
Σε τέτοιες ώρες που η χώρα είναι πάνω
απ’ το χείλος της αβύσσου, ο ελληνικός λαός
θα περίμενε να ακούσει τον κ. Πρόεδρο να
ζητάει από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό το αυτονόητο: Τη σύσταση κυβέρνησης προσωπικοτήτων στα πλαίσια διακομματικής συνεργασίας όπως άλλωστε προβλέπεται και από το Σύνταγμα, τον υπέρτατο
νόμο της χώρας που ο ίδιος εκπροσωπεί. Και
επειδή δεν είναι τα αισθήματα των ανθρώπων που γράφουν την ιστορία, αλλά οι πράξεις τους, ίσως η ιστορία σταθεί αμείλικτη…
Που να ελπίσουμε λοιπόν; Να εμπιστευθούμε ποιον; Για να πιστέψεις τους πολιτικούς ή τους πολιτειακούς, πρέπει να είσαι ανίατα αφελής. Είναι το ίδιο σα να πιστεύεις
τις βραδινές ειδήσεις των καναλιών. Γι' αυτό
και συμφιλιωθήκαμε με τον εμπαιγμό, την υποκρισία, τον κυνισμό. Όλα αυτά τα λογαριάζουμε σαν υψηλή πολιτική ευελιξία. Σήμερα
πολιτικοί και πολιτειακοί, αυτοδιαψεύδονται, χωρίς αιδώ. Τα λόγια τους δε φανερώνουν την ιδέα για το θέμα τους, αλλά την ιδέα που έχουν για το ακροατήριό τους…
Η κατάρρευση είναι γενική, δεν περιορίζεται στην κοινωνία, την πολιτική και τους
θεσμούς. Να «ζούμε μήπως στις ψυχές μας,
όλοι οι Έλληνες, τη χωματερή γεύση του ιστορικού τέλους της φυλής και του Γένους»
όπως έραψε προφητικά πριν από 26 χρόνια ο
Έλληνας στοχαστής και διανοούμενος Χ.
Γιανναράς; Ο κ. Πρόεδρος ομολόγησε τόσο
απρόσμενα και σοκαριστικά κυνικά, σε μια επετειακή ημέρα, αυτό που οι πάντες γνωρίζουν: Ότι η μεταπολίτευση στήθηκε πάνω
στα σαθρά ποδάρια της καταναλωτικής μας
ευζωίας από πολιτικούς που οικοδόμησαν έναν πολιτικό ιππόδρομο, που θρυμμάτισαν
και μίαναν αξίες, αρχές, αξιοπρέπεια, πρότυπα και ιδανικά αυτής της χώρας. Είναι οι ίδιοι πολιτικοί που κατόρθωσαν όλοι μαζί να
μεταμορφώσουν το πολιτικό σώμα σε οπαδούς μαριονέτες που χοροπηδούσαν κάτω από τα πολιτικά μπαλκόνια.
Σήμερα, μοιάζει να κηδεύουμε καθημερινά την Πατρίδα, και η μακάβρια εκφορά είναι
σχεδόν μια πράξη ρουτίνας. Πού θα τελειώσει αυτό το ανεπίγνωστο ξόδι, κανένας δεν
ξέρει. Το μόνο σίγουρο που έμαθαν πια όλοι
οι Έλληνες, από την αδέκαστη ιστορία τους,
είναι ότι κανένας «ηγεμών εκ δυτικής Λιβύης» δεν φάνηκε χρήσιμος στον τόπο… 
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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
ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Γενική Γραμματέας
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χημικός Μηχανικός, Μέλος
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΝΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Χημικός 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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Από την κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη (κατάντι του φράγματος).
(Φωτό Νίκος Τσικαλάκης)

